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O galego como
valor empresarial
Código Cero e o Centro Óptico Ollar reciben o Premio
Lingua e Empresa do Concello de Ames

O

pasado 29 de decembro
realizouse a entrega dos
galardóns ás empresas
gañadoras do Premio
Lingua e Empresa do
Concello de Ames. O xurado da terceira edición
deste galardón decidiu recoñecer por unanimidade o labor e o compromiso coa lingua
de dúas empresas do Milladoiro, o Grupo Código Cero Comunicación e o Centro Óptico e
Auditivo Ollar.
Trátase da terceira edición desta distinción
impulsada polas concellarías de Normalización Lingüística e de Promoción Económica
para “recoñecer publicamente a contribución ao aumento e á mellora do uso social
do galego dende o ámbito empresarial, así
como promover o uso da lingua galega na
actividade económica do concello de Ames”.
Nesta edición o premio establecía dúas categorías, dotadas cada unha delas con 1.500
euros máis unha campaña de difusión na radio de Ames.
No acto de entrega de premios estiveron
presentes o alcalde do Concello de Ames,
José Miñones, a concelleira de Promoción
Económica, Ana Belén Paz, e a concelleira de
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Normalización Lingüística, Escarlata Pampín,
xunto cos técnicos municipais, Jorge Couñago e Rosa Moreiras. Ademais dos membros
do xurado, Miguel López Crespo, técnico da
Unión de Consumidores de Galicia, e Antía
Rei Martiz, graduada en Lingua e Literatura Galegas e colaboradora no Servizo de
Normalización Lingüística do Concello de
Ames, así como os representantes das dúas
empresas premiadas, Xosé María Fernández
Pazos, do Grupo Código Cero Comunicación
e, María Martínez Cebey, do Centro Óptico e
Auditivo Ollar .

O alcalde, José Miñones, destacou a importancia destes premios que relacionan
lingua e empresa: “Xa van 3 edicións, polo
tanto empeza a medrar, pouco a pouco, este
galardón que para nós é moi importante polas dúas vertentes que combina e que é moi
necesario potenciar tamén de xeito conxunto, a normalización lingüística e a empresa”.
A concelleira de Normalización Lingüística, Escarlata Pampín, deulle as grazas e os
parabéns a todas as empresas participantes
pola súa responsabilidade social, polo seu
compromiso coa lingua e por seren conscientes das vantaxes do uso do galego na
comunicación empresarial.
Por parte do xurado, Miguel López afirmaba que a Unión de Consumidores de Galicia
achega a perspectiva da clientela e dá fe de
que os usuarios e usuarias valoran positivamente o uso do galego no ámbito empresarial. Destacou ademais “o uso responsábel
que fan da lingua ambas as empresas gañadoras, unha delas cunha traxectoria en galego ligada ao ámbito tecnolóxico desde hai
máis de vinte anos e a outra unha empresa
de recente creación que desde o inicio tivo
moi claro o uso da lingua tanto na rotulación
do seu establecemento, como na comunicación coa clientela, nas redes sociais e na publicidade en diferentes soportes”.
Nesta edición do premio establecéronse
dúas categorías:
– Na categoría A, de uso consolidado da lingua, na que participaban empresas que realizan un uso estábel da lingua galega dende
hai máis de dous anos, a empresa gañadora
foi Código Cero, polo “seu labor decidido e
comprometido a prol da normalización lingüística no eido da comunicación, nomeadamente no ámbito tecnolóxico”. O xurado
destacou a aposta pola lingua galega “como
elemento de marca, o impacto da publicación e a relevancia da súa actividade”. Xosé
María Fernández, director do Grupo Código
Cero Comunicación, salientou a importancia
destes premios e animou a que se consoliden dado que “iniciativas como estas son
cada día máis necesarias porque a situación
do galego está indo a peor”.
– Na categoría B, de nova incorporación
ou creación, participaron empresas que se
crearon nos últimos dous anos ou que se
incorporaron ao galego dentro dese mesmo
período. A empresa premiada foi Ollar, un
centro óptico e auditivo do Milladoiro por
“incorporar a lingua á súa actividade de maneira regular, coherente e implicada, apostando claramente polo galego en todos os
eidos, tanto internos como externos”. 
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Novo capítulo do libro
de recoñecementos do
CITIC
Renova a súa acreditación como Centro de
Investigación do Sistema Universitario de Galicia

Esta concesión pon
en valor as nosas
capacidades e permitiranos situarnos
como un centro de
referencia nacional
e internacional no
ámbito das TIC.

O

Centro de Investigación
TIC (CITIC) da Universidade da Coruña renovou a súa acreditación
como Centro de Investigación do Sistema
Universitario de Galicia. O pasado mes
de decembro tivo lugar en Santiago de
Compostela o acto de entrega de acreditacións a oito centros de investigación
das tres universidades galegas, entre os
que se atopa o CITIC.
Asistiron ao acto o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, o conselleiro
de Cultura, Educación e Universidade,
Román Rodríguez, os reitores das tres
universidades galegas e os directores dos
oito centros de investigación acreditados.
O CITIC estivo representado polo seu di-

Amparo Alonso

recibe o Premio María
Josefa Wonenburger
Planells
investigadora do CITIC Amparo
Alonso recibiu o Premio María
Josefa Wonenburger Planells,
outorgado pola Xunta de Galicia a través da Unidade de Muller e Ciencia.
Este galardón ten o obxectivo de
recoñecer ás mulleres galegas que
dedican a súa vida profesional a algún
campo da ciencia ou a tecnoloxía. Este
premio, que se entrega anualmente
desde 2007, creouse coa finalidade de
incrementar a presenza das mulleres
galegas nestes ámbitos, situando nun
primeiro plano a perspectiva de xénero
na actividade científica. O premio leva
o nome da investigadora e matemática galega María Josefa Wonenburger
Planells, unha pioneira e referente
feminino internacional no ámbito das
ciencias.
Amparo Alonso é catedrática de
Ciencia da Computación e Intelixencia
Artificial da Universidade da Coruña
e presidenta da Asociación Española
para a Intelixencia Artificial (AEPIA).
Ademais, este ano entrou a formar parte do recentemente constituído Consello Asesor de Intelixencia Artificial do
Ministerio de Asuntos Económicos e
Transformación Dixital do Goberno de
España.

A

Manuel F. González
Penedo

rector, Manuel F. González Penedo, e o
reitor da UDC, Julio Abalde Alonso.
Os oito centros agruparanse baixo a
marca común CIGUS (Centros de Investigación do Sistema Universitario Galego),
unha etiqueta que a modo de “Galicia
Calidade da Investigación”, segundo palabras de Nuñez Feijóo, permitirá proxectar
e identificar a Galicia como referente no
ámbito científico e investigador a nivel
estatal e internacional.
“Esta concesión supón para o CITIC un
recoñecemento ao traballo que se realiza
desde o centro, que pon en valor as nosas capacidades e permitiranos situarnos
como un centro de referencia nacional e
internacional no ámbito das TIC”, indicou
o director do centro, Manuel F. González
Penedo. 

Cofinanciado pola Unión Europea. Programa Operativo FEDER Galicia
2014-2020. Promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e
unha investigación de calidade. Unha maneira de facer Europa
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O maior investimento
dixital da historia de Galicia
Coa EGD2030 preténdese mobilizar máis
de 4.000 millóns de euros

S

en dúbida un dos nosos grandes acontecementos tecnolóxicos desta recta final de 2020
foi a aprobación, por parte da
Xunta, da Estratexia Galicia Dixital 2030 (EGD2030). Con ela,
preténdese mobilizar máis de
4.000 millóns de euros no desenvolvemento
de iniciativas que aproveiten todo o potencial da tecnoloxías dixitais para dar resposta
aos retos sociais, económicos e ambientais
da nova década e favorecer un desenvolvementos sustentábel en todas estas vertentes.
Segundo informou a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), entidade impulsora da Estratexia, trátase “do maior investimento en materia dixital
en Galicia”, cunha achega pública de máis de
2.450 millóns de euros, entre fondos propios
da Xunta de Galicia e os novos instrumentos
de financiamento da Unión Europea (Next
Generation EU e Marco Financeiro Plurianual
2021 – 2027), que prevé mobilizar máis de
1.600 millóns de euros procedentes da iniciativa privada. Cada euro de investimento
público achegará 1,42€ ao PIB de Galicia, o
que supón en total un impacto na riqueza
de Galicia de case 3.500 millóns de euros.
A EGD2030 é unha estratexia deseñada
polo Goberno galego para Galicia como “un
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marco dixital común que facilite a actuación
das tres administracións nun mesmo territorio de maneira complementaria, buscando
as sinerxías e a suma de esforzos para consolidar a transición dixital da Comunidade”.
Segundo explica AMTEGA, a nova estratexia, aliñada coas prioridades do novo marco europeo, estrutúrase en torno a 7 eixos
estratéxicos e un transversal.
1. Goberno e Administración Intelixente
O primeiro eixo busca consolidar “un goberno dixital, máis eficaz e eficiente a través
de catro programas que contemplan, impulsar á automatización e transformación dixital dos servizos públicos, a evolución cara a
un modelo intelixente do posto de traballo
do empregado público e avanzar na consolidación do expediente xudicial electrónico”.
2. Sociedade Dixital e Inclusiva
No segundo eixe, búscase dotar ao
conxunto da cidadanía da capacitación dixital necesaria para desenvolverse plenamente con confianza e seguridade no contexto
TIC.
3. Entorno Dixital para a saúde e o benestar
Ao abeiro deste bloque promoverase o
uso eficiente das tecnoloxías dixitais para
mellorar a saúde e a autonomía persoal e
reforzar a robustez e sostibilidade dos sistemas e servizos sociosanitarios.

4. Territorio Intelixente, Verde e Resiliente
Neste eixo a Estratexia contempla catro
programas para avanzar cara a un territorio
máis sustentábel, máis verde e conectado,
onde se faga un uso eficaz dos recursos naturais.
5. Conectividade Dixital do Territorio
Ao abeiro do quinto eixe promoverase
unha Galicia “máis integrada e conectada”.
Como obxectivo no 2025 márcase acadar
o 100% de cobertura con redes de máis de
100Mbps.
6. Cultura e Turismo Intelixente
O sexto eixo céntrase en promover o uso
de tecnoloxías para avanzar na dixitalización
e conservación do patrimonio cultural galego potenciando a Memoria Dixital de Galicia
e consolidar o turismo intelixente en Galicia a
través de solucións dixitais innovadoras que
faciliten a interacción co visitante e incrementen a calidade da súa experiencia.
7. Economía Dixital
O sétimo eixo busca contribuír a un cambio no modelo produtivo. No horizonte temporal de 2025 buscarase potenciar o comercio electrónico, aumentando a porcentaxe de
empresas que venden por Internet do 18,2%
a un 50%; e dun 6,1% a un 15% para o caso
das microempresas.
Eixo transversal: Reforzo de capacidades
e infraestruturas dixitais estratéxicas
O eixo transversal promoverá a especialización tecnolóxica ao servizo do resto de
eixes estratéxicos. Para iso, a Estratexia asume a través de dous programas os desafíos
de impulsar a promoción de talento dixital;
fortalecer o hipersector TIC, potenciando o
emprendemento e a internacionalización; e
desenvolver maiores capacidades en torno
ás novas tecnoloxías disruptivas como Intelixencia Artificial, ciberseguridade, intelixencia
do dato e 5G, favorecendo a súa adopción
polos distintos sectores produtivos.
Fixa como meta para 2025 que o 25% das
empresas e o 50% das administracións usen
solucións dixitais baseadas en Intelixencia
Artificial, análise de información a gran escala (Big Data) e/ou ciberseguridade; e que
cando menos o 20% das empresas do sector
TIC galego conten con especialistas en ciberseguridade, Intelixencia Artificial ou datos. 
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Aumenta nun 4,1% a cifra
de fogares galegos con
Internet contratada

O

92,4% dos fogares galegos teñen contratado
Internet, cun incremento
do 4,1% con respecto ao
ano anterior. Isto supón
que 34.400 vivendas de
Galicia se sumaron ao
uso da Rede no último ano. Sen embargo, o
máis destacado deste aumento é que se produce nos concellos máis pequenos, onde ata
o de agora a fenda dixital era máis acusada.
Entre 2019 e 2020 a contratación de Internet
nos municipios de menos de 10.000 habitantes medrou un 8,7%, máis do dobre que a media de Galicia.
Son parte dos datos publicados hoxe polo
INE sobre o equipamento e uso das TIC nos
fogares en 2020, que constata que a contratación de acceso á Rede supera o 94% en todos
os concellos de 50.000 a máis de 100.000 habitantes; que no tramo de 20.000 a 50.0000
habitantes esta porcentaxe ascende a máis
do 95%; e que nos concellos de 10.000 a
20.000 habitantes pasou do 86,1% ao 91,5%.
Segundo a análise realizada polo Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), dependente da
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia (Amtega), as cifras confirman que a totalidade dos galegos de 16 a 34 anos empregan Internet e superan a media estatal no uso
habitual de Internet pero, ao mesmo tempo,
tamén se están a producir incrementos significativos do uso das TIC entre os maiores galegos de 65 anos.
O 87,4% dos galegos e galegas de 16 a 74
anos utilizaron Internet nos tres últimos meses, cun crecemento do 4%, con respecto ao
ano anterior. Se ben, o uso da Rede é universal
entre as persoas de menos de 34 anos, destaca o medre no tramo de idade dos 65 aos
74 anos, onde o uso da Rede sube un 17,5%
respecto ao ano anterior (do 45,7% ao 53,7%).
Outro dos indicadores que experimenta un
dos incrementos máis relevantes son as compras en liña. Un 47,2% da poboación galega
adquiriu algún produto ou servizo a través de
Internet nos últimos tres meses, experimentando un crecemento do 20,4% respecto ao
ano anterior fronte á suba do 14,7% que experimenta a media estatal, Cabe salientar que
un 64,1% dos mozos galegos de 16 a 24 anos
compran a través de Internet, superando en
2,3 puntos a media estatal (61,8%).
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Un novo informe do INE constata que se reduce a
distancia entre concellos grandes e pequenos en materia
de actividade dixital

A Internet das Cousas
Nesta edición, a enquisa do INE incorpora
un módulo específico sobre a Internet das
Cousas. A Internet das Cousas é un concepto que se refire ao uso de dispositivos cotiáns conectados á Rede que tamén poden
conectarse entre si para habilitar servizos
avanzados, como controlar o dispositivo de
forma remota, axustar a configuración ou
dar instrucións para as tarefas a realizar.
Do total de internautas galegos, case tres
de cada 10 persoas de 16 a 74 anos (o 28,6%)
utilizaron dispositivos ou servizos de domótica no fogar, en valores próximos á media
estatal (31,1%). En concreto, o 19,6% usou
asistentes virtuais en forma de altofalante
intelixente ou de aplicación móbil (como
Alexa, Google Home, Siri, Cortana,...), superando a media estatal (18,1%); o 10,2% electrodomésticos conectados, o 6,4% sistemas
de alarma/seguridade do fogar (fechaduras,
cámaras, detectores de fumes,...) e o 7,6%
sistemas para a administración de enerxía
para o fogar (luces, enchufes, termostatos,...).

En canto ao resto dos dispositivos conectados a Internet no fogar, os máis utilizados
son as televisións con conexión a Internet,
incluídas as Smart TV (polo 66,1% da poboación usuaria de Internet nos últimos
tres meses) e o uso de consolas de xogos
conectadas a Internet (30,8%).
Por último, respecto dos dispositivos portátiles conectados a Internet, o 28,5% dos
internautas galegos utiliza reloxos intelixentes (smartwatches), auriculares, rastreadores de seguridade ou bandas de fitness
conectados a Internet, superando en 4,2
puntos a media estatal (24,3%), o 8,2% dispositivos para a saúde e a atención médica
(controlar a presión arterial, o peso corporal,...), superando de novo a media estatal
(7,4%) e o 7,3% dispón de automóbiles con
conexión sen fíos incorporada. 
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O esplendor
tecnolóxico das nosas
universidades
Ferve a vida tecnolóxica nos concellos con novas
contribucións para apoiar o comercio local ou a
capacitación TIC da cidadanía

O arquitecto Carlos Pita Abad gaña o
concurso de proxectos para a Cidade das TIC

A

UDC e o Clúster TIC deron a coñecer a relación de premiados do
concurso para rehabilitar a Fábrica
de Armas como Cidade das TIC, así como o
proxecto do primeiro edificio que se fará, o
Centro de Servizos Avanzados (CSA).
Ao certame presentáronse 19 propostas,
o que levou a que o xurado propuxese
unha segunda volta con sete delas. Nas
reunións mantidas a primeiros deste mes, o
xurado decidiu que o primeiro premio fose
para a proposta As Found! que, abertas as
plicas este mes de decembro, resultou ser
do arquitecto Carlos Pita Abad; o segundo
premio foi para o proxecto Motherboard,
dos arquitectos José Manuel Casabella e
José Luis Martínez Raído; e o terceiro premio acadouno a proposta EGJIA 117, da
arquitecta Elisabeth Abalo Díaz, o xurado
decidiu dar unha mención especial á proposta DOOM 2020 dos arquitectos Irisarri
Piñeira e Sabín Blanco.
A valoración arquitectónica que o xurado fixo do proxecto gañador para o CSA
destaca que “consiste nunha intervención
respectuosa e sincera, que pon en valor
o existente e actualízao coa inclusión de
novas pezas e solucións que o activan e
revitalizan”.
8|

A ordenación da parcela propón “a
creación dun gran parque urbano onde
se lea con facilidade a vella estrutura da
Fábrica de Armas e como esta se converte
na Cidade das TIC, nun lugar de carácter,
amábel, acolledor e máis humano”.
A proposta de rehabilitación da Fábrica
de Armas traballa sobre o concepto de
supermazá desenvolvida por Salvador
Rueda e a Axencia de Ecoloxía Urbana de
Barcelona, cun núcleo fundamentalmente peonil e tráfico rodado perimetral de
moi baixa intensidade. O modelo sería
un híbrido entre un parque inglés e un
campus universitario americano, dándolle
á árbore un protagonismo arquitectónico,
coa creación dun bosque.
Sobre o CSA, a primeira das naves que
se rehabilitará, proponse unha construción de 2.627 metros cadrados entre o
andar baixo e o entrechán destinados a
empresas TIC; e 2.069 metros cadrados
para laboratorios, aulas e zonas comúns.
O proxecto propón a potenciación da
tipoloxía basilical do edificio coa introdución dunha nova construción de madeira
de 440 metros cadrados, destinado a
aulas, coworking, cafetería e espazo informal. 

Chega un completo
asistente virtual sobre o
cooperativismo galego
agrupación estratéxica
Ecobas, da Universidade de Vigo, vén
de lanzar un asistente virtual para
o cooperativismo
e a economía social. A ferramenta,
que forma parte
dun proxecto de
investigación de
Mª José Cabaleiro
e Carlos Iglesias,
achanda aos usuarios o camiño cara
a toda a información relacionada
co cooperativismo
na nosa terra, un
tecido socioeconómico formado por
preto de 1.4000
unidades de traballo colectivo de
múltiples sectores:

A

agro, mar, servizos
sociais, consumo,
vivenda, servizos
financeiros, etc.
SAVES, Sistema
de Asistencia
Virtual para o
Cooperativismo e
a Economía Social,
é, en termos máis
concretos, un
asistente virtual
que dará acubillo
á información
máis relevante do
movemento cooperativo galego,
“centralizada nun
único espazo e accesible a golpe de
clic”, que pretende
ser unha ferramenta de traballo para
todos os axentes
implicados na
economía social en
xeral. 

A USC adhírese á
principal plataforma
mundial de divulgación:
The Conversation
Universidade de Santiago vén de
adherirse á que pasa por ser, en
palabras da USC, a plataforma
máis referencial do mundo en materia de
divulgación do coñecemento: a plataforma The Conversation, que conta na súa
base de datos con 113.900 autores procedentes de 3.713 universidades e centros
de investigación internacionais.
En virtude desta adhesión, o persoal
docente e investigador e o alumnado de
doutoramento da USC poderán escribir
na vertente española da plataforma divulgativa (The Conversation España, TCES)
sobre asuntos relacionados co seu campo
de especialización. 

A
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Biolumen: conservando o patrimonio de Santiago con iluminación intelixente
venres 11 de decembro formalizouse o
lanzamento oficial do
proxecto Biolumen, no marco da
iniciativa Smartiago para converter Compostela nunha Cidade
Intelixente. Biolume, impulsado
por Televés e o Concello en colaboración con Ferrovial Servizos
e a Universidade de Santiago
(USC), diríxese a facilitar o control da colonización biolóxica
en fachadas de edificios e monumentos da cidade a través de
iluminación intelixente.
Biolumen é o proxecto piloto
de iluminación intelixente que

O

se aplicará á fachada norte
da Casa do Cabildo, na praza
de Pratarías de Santiago de
Compostela. A adxudicación
a Televés, tras unha licitación
pública en concorrencia competitiva, virá cun orzamento total
de 613.581,43 euros até a súa
consecución en marzo 2022 e
será promovido polo Concello
de Santiago, baixo o ámbito
e financiamento do proxecto
Europeo Smartiago.
Biolumen márcase como
obxectivo principal preservar
a condición de Santiago de
Compostela como modelo de

Avaliando a dinámica da nosa
costa cos móbiles dos visitantes

conservación do patrimonio
a través da iluminación ornamental intelixente. Para iso
desenvolverase un sistema de
alumeado eficiente e medioambientalmente responsábel con
vistas a controlar a colonización
biolóxica en elementos de alto

Premiado un proxecto para inspeccionar grandes infraestruturas con
UAV
edición galega deste
ano dos Premios Galileo Master, galardóns
internacionais convocados pola
Axencia Europea GNSS e a Axencia Espacial Europea para distinguir e enxalzar os mellores servizos e negocios que empregan
a navegación por satélite para
aplicacións na vida cotiá, recoñeceu este ano as contribucións
de Contact-Drone, unha idea de
negocio para inspeccionar grandes infraestruturas baseada en
tecnoloxías de navegación por
satélite. Foi desenvolvida por un
equipo da escola de Enxeñaría
Aeronáutica da UVigo.
O proxecto Contact-Drone
consiste no deseño dunha carga
útil intelixente que permite ao
UAV (vehículo aéreo non tripulado) realizar tarefas de inspección de contacto en grandes
estruturas “cunha tecnoloxía

A

Universidade de
Vigo participa
nunha iniciativa
internacional para facer seguimento das praias a través
das imaxes que os visitantes
aos areais fan cos seus teléfonos móbiles. O obxectivo é
avaliar os cambios no tempo
da liña costa, en definitiva a
dinámica litoral. O proxecto
CostSnap implica comunidades investigadoras de 16
países e na nosa terra está
xa implantado en Rodas, nas
illas Cíes; Agrelo, en Bueu; A
Lanzada, en O Grove e Area
Maior, en Muros.
A iniciativa, que xurdiu
en Australia en 2017, está
a ser coordinada en Galicia
pola investigadora do grupo
de Oceanografía Xeolóxica
e Bioxeoquímica (XM1,
CIM-UVigo) Rita González
Villanueva, que explica que

A
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“facer monitoraxe das nosas
costas e, sobre todo, da
erosión das praias é crucial
para formular estratexias
que poidan facer a costa
máis resistente, pero require
moito traballo”. Por isto con
esta iniciativa recórrese á
colaboración cidadá no
proceso de toma de datos
mentres gozan dun paseo
ou dun día na praia. O único
que teñen que facer é achegarse aos puntos de control
instalados nos catro citados
areais galegos e sacar unha
foto co teléfono móbil, para
despois subila á redes sociais do proxecto ou enviala
aos investigadores. Ata o
momento xa contan con
1.582 imaxes, das que 730
se corresponden ás bases da
praia de Rodas, 658 a Agrelo,
127 a Lanzada e 70 a Area
Maior. 

valor patrimonial, aproveitando
a tecnoloxía LED e o telecontrol
da iluminación con capacidade
biostática, que, segundo informa
Televés, pódese integrar doadamente en edificios con alto valor
patrimonial, “cun mínimo ou
nulo impacto arquitectónico”. 

disruptiva que pode revolucionar o sector da inspección
industrial a gran escala xa que
evita os riscos durante as inspeccións e mellora a eficiencia
económica”, explicaron os seus
desenvolvedores.
O xurado elixiu a esta idea de
negocio baseada nos servizos
do satélite europeo Galileo
porque Contact-Drone “amplía
o eido de aplicación das tecnoloxías de navegación ao sector
da construción, un sector económico importante en Galicia”.
Este feito, xunto co desenvolvemento dun produto innovador
que promoverá “novos empregos de alto valor engadido”,
foi crucial para a elección de
Contact-Drone como gañador
galego deste ano.
O ano pasado, como lembraremos, resultou gañadora a
iniciativa CX-Geodron. 
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Cultura fronte
a pandemia
A Rede de Dinamización Lingüística alcanzou máis de
400 actividades e 202 entidades participantes neste 2020

O

ano 2020 foi moi difícil en
moitos eidos, pero non
privou á Rede de Dinamización Lingüística (RDL) de
desenvolver un importante labor na visualización e
extensión do uso da lingua
galega que se reflexa en máis de 400 accións
de promoción do uso social do idioma desenvolvidas nas súas identidades. Unha parte destas accións desenvolveuse a través das novas
ferramentas dixitais, en parte polas vantaxes
comunicativas que estas ofrecen, en parte pola
seguridade e as garantías de distanciamento
que achegaron en tempos de pandemia.
En concreto, a RDL, dependente da Secretaría
de Política Lingüística, pechou o ano cun total
de 424 actividades de dinamización da lingua
e da cultura galegas, das cales 459 se materializaron en espectáculos e artes escénicas (con
240 representacións teatrais e 119 concertos)
e 65 noutros formatos culturais (exposicións,
roteiros literarios, encontros temáticos ou
presentacións). A maioría destas accións enfocáronse principalmente na promoción do uso
do galego na nenez e na familia, na transmisión interxeracional do galego ou no uso do
idioma desde o lecer.
Tras un gran ano, a pesares de todas os obstáculos, o secretario xeral de Política Lingüística
e presidente da RDL, Valentín García, aproveitou en decembro para presentar as liñas de
traballo para 2021. Deste xeito, as actuacións
terán como finalidade incrementar o uso que
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As nosas bibliot
proseguirán en
procesos de dix

O
a mocidade fai do galego, a posta en valor da
nosa lingua como vehículo de comunicación e
activo empresarial no ámbito da lusofonía, na
difusión da riqueza toponímica de Galicia e na
visibilidade do idioma e da cultura galega no
Camiño de Santiago, no marco da celebración
do Xacobeo 2021.

Participación directa cos concellos
Como dixemos, estes e outros datos foron
achegados durante o encontro anual das entidades participantes (concellos, deputacións,
mancomunidades, asociacións, o Goberno
galego) no Consello de Membros da Rede de
Dinamización Lingüística.
Canda Valentín García e os outros representantes da Administración autonómica, tomaron parte na sesión outros 30 responsábeis dos
concellos da Estrada, Boqueixón, Bande, Viveiro, Lalín, A Coruña, Ames, Valga, Narón, Mondoñedo, A Pobra do Caramiñal, Cariño, Marín,
Cuntis, Cedeira, Quiroga, Outes e Vilamarín, así
como das deputacións da Coruña e Ourense e
mais do Liceo de Ourense. Tamén participou
na reunión ordinaria anual a presidenta do
Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez.
Na sesión, ratificouse a entrada na RDL dos
concellos do Corgo, Monterrei e da Pobra de
Trives, co que o número total de entidades participantes no proxecto de promoción social do
galego desde o ámbito local se sitúa arestora
nos 202 (entre concellos, deputacións, mancomunidades, asociacións, fundacións, Consello
da Cultura Galega, FEGAMP...). 

Goberno galego vai
traballar o ano vindeiro na elaboración
dun novo mapa de
bibliotecas, que servirá para
diagnosticar a situación actual
destes centros e permitirá garantir o acceso a estes servizos
nos lugares nos que a día de
hoxe non contan con eles. A
medida foi dada a coñecer a
finais de decembro polo secretario xeral de Cultura, Anxo M.
Lorenzo, quen fixo un balance
da situación actual da rede
galega de bibliotecas, que,
segundo fixo saber, contarán
cun medre do investimento
en 2021 até os 7,4 millóns de
euros. Con este crecemento,
fortalecerase o sistema bibliotecario e farase avanzar a súa
dixitalización, dixo.
Tamén lembrou que Galicia
supera a media de España
de comunidades con mellor
ratio de bibliotecas e puxo o
foco nos datos do Anuario de
Estatísticas Culturais de España
que cifra en menos de cen os
concellos galegos que carecen
de biblioteca local na Comunidade.
Recordou que un dos
obxectivos máis inmediatos da
Xunta é o de “concretar novas
ferramentas de cooperación
coas administracións locais que
permitan coñecer as necesidades bibliotecarias de cada
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ecas
2021 os seus
italización

unha delas”. Para iso, engadiu,
a Xunta elaborará o segundo
mapa de bibliotecas de Galicia,
unha ferramenta posta á
disposición dos concellos que
“amosará a situación actual
e permitirá facer diagnose
de necesidades de servizo
bibliotecario de cada municipio”. De xeito complementario,
desenvolverase o proxecto de
bibliotecas itinerantes para
garantir o acceso deste servizo
á maior parte dos usuarios na
Comunidade.
Lorenzo fixo tamén balance
das medidas postas en marcha
desde a entrada en vigor da
Lei de Bibliotecas de Galicia
que, como indicou, “permitiu
reforzar a cooperación entre
os axentes con competencias
nesta materia”. Inclúense subvencións para o crecemento
e actualización das coleccións
das bibliotecas para o que
este ano se dedicaron 850.000
euros; as axudas para equipamentos culturais de concellos
cun investimento de 500.000
euros, así como a potenciación
do papel da Biblioteca de Galicia como institución central do
Sistema Galego de Bibliotecas
incluíndo a posta en marcha
da biblioteca dixital Galiciana e
garantiu a aposta do Goberno autonómico por seguir
impulsando a dixitalización e a
innovación nas bibliotecas.). 
Número 209

O Centro Ramón Piñeiro publica a
primeira base de datos paleográfica
da lírica galego-portuguesa

O

secretario xeral de
Política Lingüística
da Xunta, Valentín
García, presentou no salón de actos do
Pazo de San Roque, sede do
Centro Ramón Piñeiro para a
Investigación en Humanidades (CRPIH), o novo PalMed, a
base de datos paleográfica da
lírica galego-portuguesa, que
pode consultarse xa no Portal
da Lingua Galega (www.
lingua.gal) e na web do CRPIH
(http://www.cirp.gal/palmed).
García fixo saber que “a lírica
galego-portuguesa é unha das
tradicións poéticas medievais
que dispón de máis e mellores
instrumentos dixitais”, feito
que se debe “en boa medida”,
dixo, ao labor pioneiro do
Centro Ramón Piñeiro, un
instituto de investigación da
Xunta de Galicia que leva máis
de 20 anos traballando nesta
dirección. O centro, engadiu,
“continúa hoxe ampliando e
mellorando a oferta de recursos en liña para que as persoas
investigadoras poidan acceder
libremente e desenvolver máis
e mellores estudos”.
Xunto con Valentín García
interviñeron na presentación
Manuel González, coordinador científico do CRPIH, e
Pilar Lorenzo, coordinadora
científica de PalMed xunto

con Mercedes Brea, así como
codirectora e co-supervisora
xeral do proxecto.
Os investigadores do centro
recordaron que o MedDB
púxose en liña hai máis de
dúas décadas, constituíndose
como “a primeira base de
datos de acceso libre que, ao
conter o corpus completo da
lírica trobadoresca, permitía
aos estudosos e interesados
nesta tradición poética acceder a todas as cantigas, coñecer datos dos seus autores e
realizar buscas complexas en
diversos campos”.
A dita base de datos
foise enriquecendo nas súas
distintas versións e viuse
complementada por ferramentas elaboradas por outras
institucións, como Littera, da
Universidade Nova de Lisboa,
ou Universo Cantigas, da
Universidade da Coruña.
PalMed, a base de datos
que se presentou no Pazo de
San Roque, “vai un paso máis
alá ao ofrecer, non os textos
das edicións críticas, senón a
transcrición paleográfica dos
manuscritos da lírica galegoportuguesa, co fin de facilitar
o labor de investigadores
interesados na realización
de estudos paleográficos,
grafemáticos, lingüísticos ou
ecdóticos sobre a produción

trobadoresca”, explicaron,
poñendo o foco na súa interface amigábel que permite,
entre outras posibilidades,
“contrastar as transcricións
con imaxes dos manuscritos
ou ver en paralelo as versións
de todos os manuscritos
que transmitiron unha peza”.
Tamén fixeron fincapé en que
está estruturada de maneira
que se poida combinar coa
base de datos MedDB. Amais,
destacaron os investigadores,
conta cun teclado virtual que
representa a totalidade dos
caracteres empregados nas
transcricións, o que permite
afinar as buscas textuais ata o
nivel máis concreto.
O equipo que fixo posíbel
esta ferramenta está encabezado por Mercedes Brea e
Pilar Lorenzo, coordinadoras
científicas, e Antonio Fernández Guiadanes, codirector e
supervisor do proxecto, xunto
coas profesoras mencionadas. Completan o grupo de
traballo José Carlos Sánchez,
que se ocupou da arquitectura da información e do
desenvolvemento; Carmen de
Santiago, coordinadora técnica, e os investigadores Helena
Bermúdez, Déborah González,
Simone Marcenaro, M. Isabel
Morán, Susana Pedro e Mª Ana
Ramos. 
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Un ano de
fraternidade

O CCG lembra a
figura de Isaac
Díaz Pardo

A comunidade do Portal das Palabras elixe Nós
como a palabra galega máis destacada de 2020

5 de xaneiro celébrase
o noveno cabodano
do pasamento de Isaac
Díaz Pardo, un dos grandes
persoeiros da nosa cultura no
século XX e parte do XXI. O Consello da Cultura Galega (CCG)
aproveita a efeméride para facer
aínda máis visíbel o seu legado
con novos recursos en liña: a
incorporación da súa entrada
no Álbum de Galicia e, tamén,
a publicación na Rede de varias
entrevistas que dan conta do
pensamento deste intelectual e
emprendedor. Ademais, tamén
se publica a entrada biográfica
de seu pai, Camilo Díaz Baliño.
Todos estes recursos están
dispoñíbeis en http://consellodacultura.gal.
Isaac Díaz Pardo (Santiago de
Compostela 1920 - A Coruña
2012) foi un artista, empresario e
activista cultural cuxa traxectoria vital é fundamental para
entendermos o galeguismo e a
evolución do país ao longo dos
últimos cen anos. A súa biografía, elaborada por Xosé Ramón
Fandiño, pode consultarse desde este 5 de xaneiro no acubillo
dixital Álbum de Galicia. Canda a
súa entrada, incorpórase tamén
a de seu pai, Camilo Díaz Baliño,
que foi escenógrafo e deseñador
gráfico e unha figura inmersa
nos movementos galeguistas
anteriores á Guerra Civil.

O

C

omo cada ano, o termo galego elixido pola comunidade de usuarias e usuarios
do Portal das Palabras (impulsado pola Real Academia Galega e a Fundación
Barrié) é un termo especialmente significativo dos acontecementos
inmediatamente previos, ou sexa, das cousas
que nos pasaron ao longo dos doce meses do
ano e das conclusións que se extraen desas
cousas acontecidas. Este ano elixiuse unha
palabra que nos lembra a importancia de estarmos unidas e unidos, e non sentirnos sós,
ante calquera tipo de adversidade. Estamos a
falar de Nós, que é foi elixida Palabra do Ano
2020 e que é, para a comunidade internauta,
un dos mellores antídotos que pode haber
fronte a crises como a da COVID-19.
A elección levouse a cabo o pasado 25 de
decembro. En palabras da RAG, “a voz gañadora salienta algo bo dun ano ben complicado, a celebración do centenario da xeración
Nós, e olla cara ao futuro con optimismo porque nos lembra tamén que saírmos da crise
global provocada polo SARS-CoV-2 depende
da primeira persoa do plural máis absoluta,
xusto nun momento en que cobra forza outra
das palabras finalistas cuxo éxito dependerá
da implicación de todas e todos nós: vacina”.
Seteiro, en referencia ao grupo de estrelas denominado tamén arqueiro (Sagittarius
na forma latina), foi a segunda palabra máis
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votada tras resultar unha das seis finalistas
pouco despois de que o Seminario de Terminoloxía da Real Academia Galega aprobase a
listaxe normalizada dos nomes galegos das
constelacións. “A escolla”, engadiu a academia, “pode verse como un xeito de reivindicar
o coñecemento, e a valoración, do ceo e dos
seus nomes; mais tamén ten algo, outra vez,
de evasión colectiva nun ano en que a COVID-19 disparou o emprego de certos termos
e mesmo requiriu incorporar novas palabras e
acepcións ao dicionario, entre elas o da propia
enfermidade ou coronavirus”.
Os outros catro termos finalistas teñen unha
relación moito máis directa coa pandemia e as
súas consecuencias: gromo, na acepción que
incorporou o dicionario da RAG neste 2020, a
referida á aparición súbita dunha enfermidade epidémica entre a poboación dun determinado lugar, acadou o terceiro posto; pandemia foi a cuarta palabra máis votada; máscara,
a protección que deu o salto dos quirófanos á
rúa, ocupa o quinto posto; e vacina, a grande
esperanza que fixo máis levadío este annus
horribilis e que comezou a subministrarse
onte mesmo en Galicia, fica no sexto.
Os votos estiveron máis repartidos ca noutras ocasións. Nós acadou case 3 de cada 10
votos emitidos; seteiro rozou o 20%; gromo
fíxose con pouco máis do 17%; pandemia
chegou ao 15%; e máscara e vacina sumaron,
cada unha delas, pouco máis do 10% dos votos. 
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especial
Fitos
tecnolóxicos
2020

Fitos
tecnolóxigos
2020

especial

Colleita 2020

Xaneiro e febreiro comezaron con forza e con
grandes novidades tecnolóxicas galegas, pero xa en
marzo a COVID comezou a demorar o panorama

A

A USC estreou web e aplicación móbil

A Universidade de Santiago quixo comezar 2020 cunha gran novidade tecnolóxica:
a estrea da súa nova feitura web (dispoñíbel
en www.usc.gal) moito máis informativa e visual, dinámica e aberta a procesos evolutivos
e contribucións vindeiras. A institución acompañou o lanzamento doutra gran novidade:
a posta a disposición da comunidade universitaria dunha innovadora aplicación móbil.
Tanto a web como a app formaron parte dun
proceso integral de renovación da imaxe institucional da USC, iniciada polo actual equipo
de Goberno. “Non se trata dun simple cambio estético senón que recolle a necesidade
de adaptar a estratexia comunicativa dixital
e os seus contidos aos tempos, ás persoas
e ás tecnoloxías actuais”, explicaron os seus
integrantes. O novo portal web foi materializado pola empresa compostelá Balidea, que
foi a encargada de desenvolver en Drupal 8
o novo portal.

no que participou o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, a nova versión do corpus representa un paso máis para
facilitar a saúde dixital da nosa lingua, e con
este obxectivo o CRPIH logrou o fito de acoller nela 40 millóns de palabras e 25 horas de
transcricións ortográficas de programas de
radio nas que se aliñan texto e voz.

Complétase a dixitalización de 14
lonxas galegas
As lonxas de Ferrol, Fisterra, Camariñas,
Cariño, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son,
Mugardos e Barallobre na provincia de A Coruña, e Aldán, A Guarda, Baiona e Vilaxoán,
Vilaboa e Arcade en Pontevedra, comezaron
2020 dispoñendo dunha plataforma tecnolóxica única que integra os sistemas de xestión, poxa, comercialización e emisión de notas de venda. Son as catorce primeiras lonxas
nas que se completa a iniciativa Primare
Lonxas 4.0 para a dixitalización das rulas, impulsada pola AMTEGA e a Consellería do Mar.

En marcha Galicia Nomeada

O ano que deixamos atrás comezou cunha nova web galega destinada a preservar,
visualizar, reivindicar e compartir a riqueza
galega en materia de nomes de lugar. Trátase de Galicia Nomeada (https://galicianomeada.xunta.gal/), unha plataforma que
nace directamente dun caso singular e único
a nivel europeo: non existe ningún outro país
coma o noso que atesoure tantos e tan variados topónimos de terra e mar (talasonimia)
O proxecto foi desenvolvido pola Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
(AMTEGA) e a Real Academia Galega (RAG).

Amplíanse os termos e utilidades do
CORGA

O CCG lanza na Rede o Álbum de Galicia

O Pazo de San Roque en Santiago acolleu
a presentación da nova versión do Corpus
Documental do Galego Actual (CORGA 3.2),
ferramenta lingüística online desenvolvida
polo Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (CRPIH) e un dos recursos de meirande utilidade para facer medrar a
presenza do galego nas novas tecnoloxías da
información. Segundo se fixo saber no acto,

O noso saber e as mulleres e homes que
máis fixeron por preservalo e poñelo en valor, permitindo que chegase a nós tan importante legado, estreou nos comezos de 2020
o espazo informativo e documental que se
merecen. Trátase do Álbum de Galicia, a colección biográfica da nosa terra posta en liña
polo Consello da Cultura Galega. O acubillo
dixital, presentado por (entre outras personalidades) Manuel Gago (técnico do CCG) ou
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Rosario Álvarez (presidenta do CCG), permítenos coñecer con múltiples e interesantes
detalles a contribución creativa e vital de
grandes da nosa cultura como os rianxeiros
Manuel Antonio, Rafael Dieste e Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, a ferrolá Concepción Arenal e a padronesa Rosalía de Castro.
O proxecto pon na Rede a biografía de 504
figuras representativas da cultura galega xa
finadas, acompañada de 1.846 fotografías e
1.392 documentos.
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sobre todo) unha cuestión de tempo, de
actuar contra-reloxo. Estas foron as bases
sobre as que se presentou o proxecto TRAFAIR (Understanding Traffic Flows to Improve
Air Quality), unha iniciativa na que participa
activamente o Concello de Compostela,
xunto co Centro de Supercomputación de
Galicia, o CITIUS da USC, a axencia GAIN e
unha manchea de entidades internacionais.
En termos máis concretos, ao abeiro de TRAFAIR Santiago dotarase con 10 sensores de
contaminación nas zonas máis críticas. Trátase de examinar ao detalle o aire para logo
actuar en consecuencia.

O CPEIG homenaxeou á precursora
do ebook, Ángela Ruiz Robles

neuromusculares”. O traballo foi elaborado
baixo a dirección da investigadora do CITIC
Thais Pousada, coa participación de investigadoras da área de investigación de Intelixencia Artificial do CITIC xunto con alumnas
do Grao de Terapia Ocupacional da UDC, e
editada pola Asociación Galega contra as Enfermidades Neuromusculares (ASEM).

A UVigo estrea laboratorio 5G

Galicia conta dende marzo cun laboratorio
5G aberto ao ecosistema dixital, un espazo
de test de tecnoloxías destas comunicacións
avanzadas sen fíos e sensórica para realizar
probas e simulación, tanto de posíbeis solucións, servizos ou equipamento baseado nesta tecnoloxía avanzada sen fíos.
O laboratorio 5G, impulsado pola AMTEGA,
a UVigo e RETEGAL, emprázase nas dependencias na Escola de Enxeñaría Técnica de
Telecomunicacións de Vigo e ofrece equipamento específico para este tipo de probas así
como o asesoramento de expertos nesta tecnoloxía da UVigo.

A COVID golpeou en marzo o calendario tecnolóxico mundial

Santiago ponse con TRAFAIR á cabeza das cidades máis combativas
coa polución
Reducir a presenza e a velocidade do tráfico contaminante é un bo xeito de comezar a loita contra a contaminación crecente
das cidades, pero cómpre ir máis alá e apostar polas posibilidades das tecnoloxías intelixentes. Porque, tal e como se fixo saber en
xaneiro de 2020 en Santiago, loitar contra
a polución do aire nas cidades é tamén (e

Co gallo das conmemoracións e mobilizacións do 8 de marzo, o Día Internacional da
Muller Traballadora, o Colexio Profesional de
Enxeñaría de Informática de Galicia (CPEIG)
organizou un acto de reivindicación do importante papel xogado polas mulleres no
desenvolvemento da informática tal e como
hoxe temos a sorte de coñecela. En concreto
o Colexio homenaxeou á inventora da Enciclopedia Mecánica e precursora do libro
electrónico, Ángela Ruiz Robles. A cita serviu
para reivindicar o exemplo de dona Angelita
como referente feminino para as novas xeracións. Participaron as netas da profesora, inventora e enxeñeira, ás que se lles entregou
unha figura de Sargadelos (unha man, simbolizando a fe na colaboración, o progreso
tecnolóxico e o coñecemento).

O CITIC presenta a primeira guía sobre condución adaptada
O Centro de Investigación TIC (CITIC) da
Universidade da Coruña acolleu o 2 de marzo a presentación da guía Conducir desde a
diversidade. Potenciando a autonomía na
comunidade, en palabras do centro “a única
guía que existe a nivel nacional sobre condución adaptada para persoas con doenzas
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E chegou a COVID con forza no mes de
marzo. De contado, comezou a deixarse a
notar no panorama de grandes eventos TIC
internacionais, como o Mobile World Congress, que tivo suspender a súa celebración.
Ao evento de Barcelona seguíronlle outras
cancelacións moi importantes, como a Game
Developers Conference, o principal encontro
anual de desenvolvedores de videoxogos, ou
o F8 organizado por Facebook e o Google I/O,
que se adaptou rapidamente aos formatos en
liña. Tamén tiveron que suspenderse e reconverterse a feira de videoxogos E3 e a WWDC
de Apple, ou o festival South by Soutwest
(SXSW) de Austin, que non abriu as súas portas por vez primeira en 34 anos.

200 números de Código Cero

Malia a crise da pandemia e todo o que o
coronavirus trouxo consigo, fomos quen de
conmemorar, a cabalo entre marzo e abril,
os 200 números da revista en papel Código
Cero. Para celebralo xuntamos nun número
especial a algúns dos principais persoeiros do
panorama tecnolóxico galego e fixemos un
percorrido polos inicios do noso medio, relembrando cando comezou todo (a comezos
do ano 2000 na Radio Galega, cun programa
sobre as Tecnoloxías da Información e a Comunicación chamado Código, no que existía
un certo problema á hora de detallar onde
atopar os contidos dos que se falaba cada semana, xa que os enderezos de Internet eran
bastante complexos de pronunciar e lembrar,
e por iso creouse como complemento unha
páxina web chamada Código Cero, que foi
medrando en contidos até contar cun boletín diario por correo electrónico e un resumo
semanal de catro páxinas en formato PDF). 
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A crise sanitaria non
puido coa Rede
A primavera e o verán foron, por mor da pandemia,
un exemplo de resistencia tecnolóxica e adaptación á
nova realidade

120 estudantes participaron na edición máis virtual do Día das Rapazas
nas TIC
O pasado 23 de abril celebrouse a oitava
convocatoria do Día Internacional das Rapazas nas TIC máis intensamente virtual de
cantos se teñen organizado na nosa terra,
aínda que a mensaxe fora a mesma que nas
anteriores edicións: fomentar a educación
tecnolóxica e mitigar o sesgo de xénero nestas profesión. A xornada celebrouse integramente en liña, conectando ás organizadoras
e ás relatoras con 120 estudantes de Primeira
e Secundaria nos seus fogares. A cita, que
adoptou plenamente o formato virtual para
sortear as restricións á actividade presencial
do Decreto de Alarma, contou coa presenza
de catro mulleres referentes no ámbito tecnolóxico galego: Amparo Alonso, María Fernández, Isabel Expósito e Patricia Mañana.
A xornada desenvolvida veu da man do
Centro de Supercomputación de Galicia
(CESGA), en colaboración co Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia
(CPEIG), a Secretaría Xeral de Igualdade, a
Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas (AMIT) e a Asociación.GAL.

AMTEGA inicia a creación do Nodo
de Ciberseguridade de Galicia
A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) mantivo a comezos da primavera unha xuntanza de traballo
con representantes da Federación Galega
de Municipios (FEGAMP), das deputacións
provinciais, do Instituto Nacional de Ciberseguridade (INCIBE) e do Centro Criptolóxico
Nacional (CCN) para darlles conta dos pasos
que está a dar a Xunta para crear o Nodo de
Ciberseguridade de Galicia, CIBER.gal e convidalos a sumarse á iniciativa.
Coa creación de CIBER.gal, a Xunta busca
poñer en marcha un modelo de cooperación
que impulse a concienciación e a formación
de cidadáns e empresas en materia de ciberseguridade; que dea resposta coordinada a
retos complexos; que promova a xeración,
atracción e retención de talento especializado, e que contribúa ao emprazamento positivo de Galicia neste ámbito.
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Os tesouros da Catedral de Santiago,
na Rede
O Museo da Catedral de Santiago presentou en primavera o seu catálogo dixital,
dispoñíbel dende a súa páxina web, www.
museocatedraldesantiago.es. O proxecto,
enmarcado no programa O Teu Xacobeo da
Xunta de Galicia é o froito de intensos meses
de traballo adaptando aos novos formatos
de consulta, acubillo e divulgación o rico
patrimonio cultural e as coleccións artísticas
da entidade compostelá. En total, dixitalizáronse 75 recursos patrimoniais da catedral

de Santiago, entre eles algúns tan senlleiros como o parteluz do Pórtico da Gloria, o
conxunto de sepulcros do Panteón Real, o
fondo de escultura románica, os restos arquitectónicos e escultóricos da fachada exterior
do Pórtico da Gloria ou do Coro pétreo do
Mestre Mateo, ou as pezas máis destacadas
do tesouro.

Carvalho2020.gal centralizou boa
parte da festividade das Letras
En primavera comezaron as celebracións
do Día das Letras Galegas máis virtual da
Número 209

Un dispositivo para minimizar o contacto
con superficies como pantallas informativas
ou máquinas de vending (equipo TouchLess
Technologies), un supermercado online que
mellora a experiencia de compra a través da
simulación en 3D (equipo Virtual Market) e
unha aplicación para organizar feiras virtuais
(equipo FEDI) foron os tres proxectos seleccionados.
Levaron un premio de 1.000 euros e o asesoramento e seguimento personalizado dos
proxectos durante un período de seis meses
polas entidades organizadoras e colaboradoras.

O evento Meninas Jam homenaxeou a
Eduardo Hermida
Novidades sobre o supercomputador
Finisterrae III

nosa historia e, en base a isto, incrementáronse as portas dixitais nas que petar para
procurar información sobre a festividade e
o autor homenaxeado este ano, o ferrolán
Ricardo Carvalho Calero. Entre as páxinas
máis salientábeis e referenciais atópase sen
dúbida carvalho2020.gal, impulsada pola
Associaçom Galega da Língua (AGAL) en
colaboración coa Secretaría Xeral de Política
Lingüística.

Senén Barro, Premio Nacional de Informática

A investigación galega estivo en primavera de celebración. O director científico do
Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes da Universidade de Santiago, Senén Barro, obtivo o Premio José
García Santesmases de mans da Sociedade
Informática de España (SCIE) e máis a Fundación BBVA. Os galardóns, fallados polo
xurado da cuarta edición a través de vídeoconferencia, recoñeceron a traxectoria profesional de Barro polas súas contribucións
de gran calidade ao eido da Intelixencia
Artificial e á transferencia de coñecemento.
O galardoado, que foi reitor da USC, colabora decote con Código Cero con artigos de
divulgación tecnolóxica no que reflexiona
sobre o papel relevante que xogarán os sistemas intelixentes nun futuro inmediato.
Número 209

O Centro de Supercomputación de Galicia
(CESGA) vai investir 7 millóns de euros no Finisterrae III, un novo supercomputador que
permitirá multiplicar por seis a capacidade de
cálculo do actual Finisterrae II, ao tempo que
proporcionará servizos de almacenamento de moi alta capacidade, reforzando así o
servizo de vangarda que o centro presta aos
investigadores e á industria galega segundo
aprobou en primavera o Consello da Xunta.
A licitación desta infraestrutura será posíbel grazas a un convenio de colaboración do
CESGA co Ministerio de Ciencia e Innovación,
e que contará con 5,6 millóns de euros procedentes do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

En marcha o primeiro campamento
tecnolóxico online de Galicia
A Tecnópole de Ourense (Parque Tecnolóxico de Galicia) e a Axencia Galega de Innovación (GAIN) puxeron en marcha esta primavera-verán unha iniciativa para a mocidade
dobremente innovadora e pioneira: o Campamento Tecnolóxico de Galicia. E dicimos o
de “dobremente” porque trátase do primeiro
campamento tecnolóxico galego e, tamén,
do primeiro que se desenvolve en clave virtual (co fin de garantir as mellores condicións
de seguridade sanitaria para as e os participantes). O T2W (Tecnópole Technological
Workshops), que até o de agora era presencial,
cumpriu deste xeito a súa oitava edición.

Crear videoxogos colectivamente nun período de tempo previamente fixado, ao tempo que se mostraba o importante talento que
hai na nosa terra ao servizo da creación de
propostas para gamers. Este foi o gran obxectivo do evento virtual Meninas Jam que organizaron o Mestrado en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos da
Universidade da Coruña xunto coa asociación
Videoxogo.gal. Esta Game Jam levou o nome
de Meninas “como homenaxe ao evento iniciado en Ferrol polo pintor Eduardo Hermida,
que se converteu nun referente artístico e
cultural nunha cidade que inspira algúns dos
temas propostos para a creación dos xogos”.

Preséntase PassCOVID

En verán presentouse unha ferramenta galega que tira proveito das posibilidades dos
móbiles para obter información inmediata,
actualizada, xeolocalizada e fiábel sobre a
pandemia de COVID. Trátase da aplicación
autonómica PassCOVID, que entrou en probas en agosto co obxectivo de converter os
trebellos de cada quen nos principais e máis
amplos puntos de información sobre a pandemia. Permite identificar o nivel de risco
transmisor da persoa usuaria fronte ao virus
e facilitar a xeración de alertas aos contactos
indicados por esta no caso de dar positivo
nunha proba PCR. 

Tecnoloxías galegas postCOVID no
HACKatHOME
En xullo tivemos ocasión de coñecer os
proxectos seleccionados no HACKatHOME,
o hackathon virtual organizado pola axencia
autonómica GAIN durante catro xornadas,
xuntando persoas de diferentes ámbitos innovadores, co apoio de empresas e centros
tecnolóxicos e universidades, para desenvolver solucións innovadoras que desen resposta ás necesidades xeradas polo coronavirus
na industria, o comercio e o emprego.
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A vida segue

(nas redes)

A recta final de 2020 confirmou o importante
potencial das tecnoloxías para axudarnos a
superar calquera tipo de crise

A Digital ECAI 2020 acadou a participación de 5.500 persoas
Para quen non o saiba, o CiTIUS-Centro
Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes da Universidade de Santiago de
Compostela é hoxe en día un dos grandes
referentes estatais e europeos en Intelixencia Artificial, e no punto de inflexión entre
o mes de agosto e o de setembro redobrou
aínda máis o seu papel relevante neste tipo
de tecnoloxías. O motivo? A celebración da
Digital ECAI 2020 (European Conference on
Artificial Intelligence), organizada polo centro
compostelán entre o 29 de agosto e o 8 de
setembro, con Senén Barro, director científico do CiTIUS, exercendo de presidente do
comité organizador.
O evento, que por mor da COVID tivo que
transformarse nun evento online, foi, malia a
adversidade da pandemia, un éxito de asistentes (concorreron 5.500 persoas de 103
países) e repercusións (o Digital ECAI supuxo
a emisión de máis de 500 horas de sesións
científicas, conferencias, seminarios, mesas
redondas, presentacións de empresas ou
eventos sociais).

Éxito das Xornadas sobre Videoxogo
e Literatura, que se celebraron en
streaming

Gardan dentro de si as novelas potencial
para enriquecer o lecer interactivo? Poden
os videoxogos ampliar os horizontes da literatura? Estas e outras preguntas foron
respondidas ao detalle, con exemplos concretos de diálogo, confluencia e comunicación, no transcurso das Xornadas Videoxogo
e Literatura que se celebraron os días 11 e 12
de setembro no museo MARCO de Vigo. As
xornadas desenvolvéronse baixo un epígrafe
que puxo as claras a vontade de xerar interactividade entre as dúas linguaxes creativas:
Unha mirada transversal.
Os encontros, organizados Fundación Carlos Casares coa colaboración do Museo do Videoxogo de Cangas (MUVI) e máis Polygon-e
Studios, puideron seguirse a través de tecnoloxía streaming, e tamén de xeito presencial
no auditorio do MARCO (cun aforo limitado
de 26 persoas).
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XoveTIC conecta a máis dun cento de
novos investigadores
O Centro de Investigación TIC (CITIC) da
Universidade da Coruña celebrou o III Congreso XoveTIC os pasados 8 e 9 de outubro.
O evento, que se levou a cabo en modalidade 100 % online, contou coa participación de
máis dun cento de asistentes e un total de
60 investigadores de universidades de toda
España e Portugal presentaron os seus traballos de investigación.
O III Congreso XoveTIC tivo o obxectivo de
potenciar o talento científico júnior e construír un espazo de encontro para o debate
científico que contribúa á formación dos investigadores.

CyberSec@GAL pecha a súa segunda entrega
A segunda edición do evento CyberSec@
GAL, dirixido a converter a nosa terra no
centro do traballo conxunto a prol dunha
Sociedade da Información máis e mellor protexida, pechou en novembro as súas portas
(virtuais), logo dunha manchea de faladoiros
e presentacións centrados de xeito específico no ámbito da ciberseguridade en tempos
de teletraballo. Participaron arredor de 350
persoas seguindo de xeito online as activida-

des. Veu da man da Cátedra R en Ciberseguridade (iniciativa das Universidades da Coruña
-UDC- e Vigo -UVigo- e máis R), o CPEIG e o
COETG.

GaliciaTIC fixo historia

Baixo o lema Empresas e persoas dixitais e
conectadas celebrouse na Cidade da Cultura
de Galicia unha nova edición de GaliciaTIC, o
foro de referencia para o sector tecnolóxico
galego, que neste 2020 cumpriu 18 anos e
adaptou o seu formato a unha nova modalidade que combinou os ámbitos presenNúmero 209

saber o Goberno galego “o aparello das súas
características máis avanzado dos desenvolvidos até o de agora en territorio estatal”. A
aeronave, creada e deseñada no polo galego,
está preparada para dar apoio en misións de
busca e rescate, extinción de incendios, protección medioambiental e do territorio e control de usos do solo, entre outras aplicacións.
A directora da Axencia Galega de Innovación (GAIN), Patricia Argerey, acudiu ao Centro de Investigación Aerotransportada de
Rozas (CIAR), en Lugo, para comprobar os traballos que se realizan co dron.

cial e en liña para cinguirse, deste xeito, ao
contexto actual marcado pola incidencia da
COVID-19. Máis de 400 persoas inscribíronse para participar no foro, no que interviron
máis dunha trintena de expertos durante
tres días de actividade.

XGN R Encounter, novo capítulo de
éxitos
A XGN R Encounter, a maior e máis referencial lanparty da nosa terra, pechou con éxito
a súa primeira edición destes tempos marcado pola COVID, unha circunstancia que motivou a adaptación do encontro á contorna
online, con máis de 50 actividades organizadas en remoto. A participación nas sesións
formativas, nos concursos ou nas competicións de xogos superaron as expectativas
das organizadoras, un equipo de entidades
formado pola Feira Internacional de Galicia
Abanca, a operadora R (colaboradora, fornecedora de tecnoloxía e patrocinadora oficial)
e Política Social da Xunta. No evento, que
contou cunha velocidade de conexión de 10
Gbps grazas á tecnoloxía de R, participaron
finalmente máis de 700 persoas.

O VII Carballo Interplay rompeu barreiras físicas
A sétima edición do Carballo Interplay,
Número 209

XII Noite da Enxeñaría en Informática
de Galicia

a primeira convocatoria online do certame
galego máis relevante de contidos dixitais,
amais de ser un dos máis prestixiosos do
panorama estatal, chegou o sábado 21 de
outubro ao seu remate, cunha gala na que se
entregaron os premios ás mellores webseries.
A serie Válidas, con dirección de Nacho PérezPardo, conquistou tanto o Premio de Mellor
Webserie Estatal como o Premio do Público.
O xurado outorgou á animación divulgativa de Antón Varela, Os 20 do XX, o Premio
de Mellor Webserie en Versión Orixinal en Galego, dotado con 800 euros e trofeo, e o de
Mellor Webserie Internacional, dotado tamén
con 800 euros e trofeo, foi para a portuguesa
Subsolo.

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) celebrou o venres
27 de novembro a XII Noite da Enxeñaría en
Informática de Galicia, a gran gala das TIC galegas adaptada este ano, co fin de garantir ao
máximo a seguridade sanitaria, a un formato
híbrido (presencial e virtual). As actividades
in situ tiveron lugar no Hotel OCA Puerta del
Camino de Santiago de Compostela, onde se
entregaron os premios anuais da profesión
nun acto que contou coa presenza de trinta persoas. A actividade online centrouse na
emisión en directo da Noite, vía streaming en
Youtube, que foi seguida por máis de 400 profesionais do sector TIC de Galicia.

Ourense presenta ante o mundo o
seu Centro de Intelixencia Artificial

Entregados os
Youtubeir@s

O Concello de Ourense puxo en marcha
este outono o seu Centro de Intelixencia Artificial, unha iniciativa para achegar beneficios
sociais e económicos á cidade á súa contorna,
poñendo ao alcance da veciñanza propostas viábeis que baixen cuestións como o Big
Data, a Internet das Cousas, o cómputo de
alto rendemento ou a aprendizaxe das máquinas (Machine Learning) a pé de rúa. O arrinque oficial do CIA celebrouse en La Molinera.

Os cuartos Premios Youtubeir@s (www.
youtubeiras.gal) desvelaron o seu palmarés.
Na convocatoria, na que se rexistrou a máxima
participación ao pasar de 240 vídeos inscritos
en 2019 a un total de 536, a gala de entrega
foi substituída (por mor da situación sanitaria)
pola emisión dunha serie de entrevistas con
finalistas e gañadoras conducidas polas poetas galegas Lucía Aldao e María Lado a través
do sitio de Youtubeiras no Youtube. Este ano
houbo un total de doce galardóns.

Unha trintena de empresas e 75 relatores participaron nas I Digital JAI
A edición virtual das Xornadas sobre Tecnoloxías e Solucións para a Automatización
Industrial da Universidade de Vigo, as I Digital
JAI, contou coa participación dunha trintena
de empresas e 75 relatores, incluíndo un programa de máis de 40 horas de conferencias.
Foi a primeira edición cen por cen dixital do
evento, e a oitava convocatoria da súa historia. Celebrouse na última semana de outubro.

O OPV máis avanzado do territorio
estatal ultimouse no noso Polo Aeroespacial

O Polo Aeroespacial de Galicia acolleu o
mércores 11 de novembro as probas finais de
voo do Targus, o avión opcionalmente pilotado (OPV) de Indra e a Xunta, segundo fixo

cuartos

Premios

Carlos Pita Abad gaña o concurso
para rehabilitar a Fábrica de Armas
A UDC e o Clúster TIC Galicia deron a coñecer en decembro a relación de premiados do
concurso para rehabilitar a Fábrica de Armas
da Coruña como Cidade das TIC, así como o
proxecto do primeiro edificio que se fará, o
Centro de Servizos Avanzados (CSA). O xurado decidiu que o primeiro premio fose para
a proposta As Found!, que resultou ser do arquitecto Carlos Pita Abad; o segundo premio
foi para o proxecto Motherboard, dos arquitectos José Manuel Casabella e José Luis Martínez Raído; e o terceiro premio acadouno a
proposta EGJIA 117, da arquitecta Elisabeth
Abalo Díaz, o xurado decidiu dar unha mención especial á proposta DOOM 2020 dos arquitectos Irisarri Piñeira e Sabín Blanco. 
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O ano en que os móbiles
demostraron a súa

importante utilidade

O investimento en telecomunicacións en Galicia e
España conseguiu paliar os efectos da crise sanitaria

Estudo sobre o servizo das operadoras

A

UCGAL, a Unión de Consumidores de Galicia,
fixo balance do acadado ao longo de 2020 en
materia de novas tecnoloxías e de servizos
das operadoras. No seu
balance, 2020 pasará á historia como o ano
en que as novas ferramentas demostraron
ser de meirande utilidade para o mantemento da actividade comunicativa, laboral,
docente e social dos fogares, con grandes
e importantes contribucións, tamén, para
paliar os graves efectos da pandemia nunha chea de empresas. Para a UCGAL, a posta
polo investimento en infraestruturas foi clave neste senso.
A organización lembra que “2020 está a
ser un ano que pon a proba a capacidade
das infraestruturas de telecomunicacións
do noso país e no que os hábitos dos e das
usuarias, no que se refire ao uso das novas
tecnoloxías, mudaron de xeito considerábel
nun período moi breve de tempo”.
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Segundo fai saber a UCGAL, durante a
pandemia duplicouse o uso das videochamadas e das chamadas por Internet, incrementouse a visualización diaria de vídeos
e de contidos audiovisuais en plataformas
online de pago e, entre maio e xuño deste ano, a poboación pasou máis tempo en
casa e aumentaron as cifras de teletraballo.
A Unión de Consumidores tamén recorda
que neste ano que enfía agora a súa recta
final medraron as compras por Internet, o
uso da banca electrónica e de plataformas
formativas: “Sen unha infraestrutura axeitada este enorme aumento no uso das telecomunicacións non sería posíbel, sendo moitas as potenciais problemáticas derivadas
dunha rede incapaz de soportar ese volume
de tráfico”, engade a plataforma de usuarias e usuarios, que pon en valor os moitos
e variados beneficios de que as diferentes
administracións en xogo, en colaboración
coas empresas, tiveran contribuído a situar
a España no primeiro posto de Europa en
cobertura e clientes de fibra óptica (nove
de cada dez españois ten acceso a Internet
e tres de cada catro fogares contan con cobertura de fibra óptica).

A organización galega de consumidores
UCGAL presentou recentemente o décimo
oitavo estudo que avalía a calidade dos operadores de telecomunicacións en base aos
datos da Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais (SETID) e
aos de reclamacións da Oficina de Atención
aos Usuarios das Telecomunicacións (OAUTEL). Para a UCGAL, resulta significativo que,
tras tantas edicións, o operador que presta
o servizo universal (Telefónica-Movistar)
siga sobresaíndo por riba dos demais en
termos de calidade. “Esta iteración, que de
seguir así podería chegar ás dúas décadas,
proba que a aposta da dita operadora polo
desenvolvemento da súa rede, o investimento en infraestruturas e na atención ao
cliente foi acertada, permitíndolle destacar
sobre a competencia, manter no tempo
clientes e mesmo captar outros novos”, explica a UCGAL.
A organización fai saber que os datos do
dito estudo “evidencian que en materia de
telefonía fixa Movistar é o operador que menos reclamacións ten ante a SETID (2,53%)
e ante a OAUTEL (cun volume de 9,96)”. Os
que máis, engade a UCGAL, serían Orange
na OATUTEL (cun volume de 31) e Vodafone
(4,57%) e R (4,56%) na SETID. No caso dos
servizos converxentes, explica, “Vodafone é
o operador nacional que obtén o peor resultado (11,25) e Movistar o mellor (1,87), R
consigue tamén unha boa nota (2,02)”.
No tocante ás avarías, Unión de Consumidores de Galicia considera importante
non só que se produzan “as menos posíbeis
senón tamén que se reparen con axilidade
aos efectos de que os usuarios padezan os
menores prexuízos”. Os datos do estudo, informa a organización, “poñen de manifesto
que Movistar ten o prazo obxectivo de reparación máis baixo dos operadores nacionais
(46 horas) e repara preto do 95% das avarías
de internet dentro dese tempo”. Dentro das
48 horas o estudo mostra que Vodafone repara máis do 92% e Orange máis do 87%.
En Galicia R, máis do 90% tamén nun prazo
de 48 horas. 
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Vodafone impulsa a recollida solidaria
de móbiles nos nosos concellos

A

operadora Vodafone está a
xerar actividade tecnolóxico-solidaria nos nosos
municipios. Sen ir máis lonxe, a
Concellería de Medio Ambiente
de Cabanas e a operadora de
telecomunicacións Orange veñen
de lanzar unha campaña de
reciclaxe de móbiles usados para,
por unha banda, traballar a prol
do coidado do medio ambiente e
sensibilizar á poboación sobre o
correcto tratamento dos aparellos
tecnolóxicos usados, e por outra
banda, avanzar na inclusión social

da man da Asociación Ferrolá de
Drogodependencia, ASFREDO.
A iniciativa, coa que se quere
animar e involucrar aos cidadáns
da localidade, estará activa até
o 15 de xaneiro e ten como reto
recoller polo menos 300 móbiles.
Os terminais, así como accesorios
electrónicos como cargadores,
auriculares e baterías, poderanse
depositar nos colectores situados
na Casa do Concello de Cabanas
e en centros educativos. Por cada
móbil, doarase un euro á causa
social que leva a cabo ASFREDO.

R aumenta presenza en Gondomar

A

operadora R vén de
incrementar a cantidade
fogares e negocios de
Gondomar con posibilidade de a
conectarse á súa fibra óptica FTTH
(tecnoloxía de fibra até o fogar).
O núcleo de Cotro, no termo municipal pontevedrés, xa dispón de
accesos ultrarrápidos a Internet
de ata 500 Mbps e pode desfrutar
doutros servizos avanzados de telecomunicacións grazas ás redes
de nova xeración de R.
Deste xeito, arredor de 125
novos fogares e negocios do dito
núcleo ficaron preparados para
recibir os servizos avanzados

de teléfono, Internet de ata 500
Mbps simétricos e televisión
dixital multicanle de R. A esta
cantidade sumaránselle no
concello outros 445 inmóbeis
que se incorporarán ao longo de
decembro, co que a peche de ano
haberá, ao abeiro do Plan Avanza,
570 residencias particulares e
empresas conectadas a estas
redes avanzadas nos núcleos de
Picouso, Gulfar, Guillufe, Batizosa, Viño, A Iglesia, San Roque, A
Avelosa, Regodagua, Pintor, O
Pedrouco, A Mourisca, Loureiro, O
Fouco, Paraboa, Aspera, Piquetes
e Seidóns.

Adamo leva Internet de até
1.000 Mpbs á Fonsagrada

A

compañía de fibra
óptica Adamo será a
primeira operadora
de telecomunicacións en
levar Internet de alta velocidade ao concello da Fonsagrada, en Lugo. A empresa
deu a coñecer que vai pór
a disposición da veciñanza
do municipio galego o que
nas súas palabras é “a fibra
óptica máis rápida que existe hoxe en día no mercado”,
que achega velocidades de
até 1.000 Mbps.
Este despregamento de
conexión a Internet de alta
velocidade na Fonsagrada
únese aos xa realizados
por Adamo noutros dous
municipios de Lugo: os

municipios de Begonte e
Cervo. A eles engadiranse
outros puntos da provincia
tanto en 2021 como en
2022.
Adamo explica que a súa
fibra óptica ofrece capacidades para “poder teletraballar cunha conexión
estábel, manter vídeo-conferencias sen cortes, estar
máis preto dos familiares
e amigos que viven lonxe,
pasar citas médicas por
vídeo-chamada, comprar
a través de Internet, ter a
posibilidade de acceder a
educación de forma remota
ou ver series ou gozar de
videoxogos en liña, entre
outras opcións”.

Telefónica leva fibra óptica a
256 fogares do rural na Baixa
Limia

U

n total de 256
fogares do rural
de Grou, na Baixa
Limia, dispoñen xa do
servizo de fibra óptica. A
operadora de telecomunicacións Telefónica está
a realizar a instalación
desta tecnoloxía neste
termo municipal de Lobios
dende hai varias semanas.
A compañía engade que
a conexión xa poderá
establecerse en varias localidades da parroquia de
San Mamede de Grou.
Así, o servizo está xa
dispoñíbel en Cima de
Vila, Casardomato, O Eido,
Casar de Cima, o Souto,
Ferreiros, Corgo, Carreira,
Pazos, A Cruz, Reguengo,
Silvares, Requeixo, Barrallo,
Foz e A Rasela.

Os devanditos serán
os primeiros puntos (16
núcleos) con conexión á
fibra óptica do municipio
de Lobios onde Telefónica está a desenvolver
o despregue. A maiores,
segundo informa a operadora, a conexión chegará
antes do remate de ano
a 5 parroquias mais (553
vivendas) do concello
de Lobios no que supón
aproximadamente o 65%
do termo municipal, “cun
alcance inicial previsto
de 982 unidades inmobiliarias para finais do
2021”, explica Telefónica,
engadindo que tamén en
Entrimo (869 vivendas) e
Lobeira (275 vivendas) se
está a despregar fibra de
Telefónica.
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NOVAS TIC
Os premios de AJE
reivindicaron o noso
empuxe transformador



A Asociación de
Empresarios Novos
(AJE) entregou en decembro os recoñecementos
da 21 edición dos Premios
Emprende Coruña no salón
de plenos do Pazo de María
Pita. No acto participaron o
presidente da Deputación
da Coruña, Valentín González Formoso, a alcaldesa
da Coruña, Inés Rey e o
conselleiro de Economía e
Industria, Francisco Conde.
Os premios abrangueron dúas categorías e tres
accésits.
Distinguiuse co Premio

Cinfo e R impulsan
un programa de
localización de
persoas

Iniciativa Emprendedora a
empresa Bacos, especialistas no negocio dixital, que
axuda a grandes empresas
a reinventarse con produtos de alto impacto. Coa
billa intelixente Tappy, fan
posíbel a venda de cervexa
de forma desatendida, en
calquera lugar, revolucionando a venda tradicional.
Por outra banda, a entidade Kiwanda Labs foi a galardoada co Premio Iniciativa
Empresarial polas súas
contribucións a que as em-

presas poidan chegar máis
lonxe, con menos recursos,
ao solucionar problemas de
inventario, rastrexabilidade,
seguridade e redución de
diminucións, mediante o
uso da tecnoloxía RFID.
A firma de bixutería
Carmelamola, o software
de agricultura Osigris e a
empresa Qaroní recibiron
os tres accésits á responsabilidade social empresarial, internacionalización,
creación de emprego e
innovación. 

O inicio do Xacobeo foi seguido por
máis de 1,5 millóns de persoas



O Turismo de Galicia vén de facer
balance do seguimento
logrado co programa
especial da apertura da
Porta Santa da Catedral
de Santiago e o inicio
do Xacobeo 20212022. Este programa,
como lembraremos, foi
emitido por streaming
e pola TVG. Chegou finalmente a máis de 1.5
millóns de persoas de
33 países, que conectaron nalgún momento
co programa a través

Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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das diferentes canles,
redes sociais e emisións
que estiveron cubrindo o
acontecemento.
O Goberno galego
fixo saber que o maior
número de seguidores
do evento produciuse a
través das redes sociais
oficiais de Turismo de
Galicia e Camiño de
Santiago a través das
que se conectaron 1.4
millóns de persoas. Os
contidos audiovisuais
publicados nestas redes
suman xa preto de 1.7
millóns de reproducións
que acadaron máis de 25
mil likes. 



A empresa coruñesa Cinfo participa
xunto coa operadora
galega R no programa de
Localización de Persoas
da Cruz Vermella. Fano
a través da plataforma
Rédux, que consiste na
monitoraxe de usuarias e
usuarios con certo nivel
de deterioro cognitivo a
través dunha pulseira intelixente que non poden
quitarse eles mesmos
e que permite coñecer
a súa localización en tempo real.
A plataforma, unha
nova e relevante contribución ao ámbito
da Internet das Cousas
(IoT polas súas siglas
en inglés), é un sistema
personalizado a medida para Cruz Vermella.
Segundo informa Cinfo,
atópase neste intre en
produción, dando como
resultado unha solución
que informa de continuo
ao persoal autorizado do
emprazamento de cada
usuario do programa,
permitindo a xestión de
todos os dispositivos e
de diferentes tipos de
alarmas que advirten,
por exemplo, se a persoa
en seguimento se afasta
de máis dunha zona
definida con anterioridade ou se a pulseira está a
quedarse sen batería, etc.
Así mesmo, detecta
anomalías no comportamento dos usuarios,
lanzando alarmas se por
exemplo alguén unha actividade estraña ou nun
horario non habitual.
Previsto inicialmente
para 300 usuarios do
programa de Cruz Vermella, o proxecto xa conta
con máis de 150 usuarios
activos. 
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NOVAS TIC

Cáritas de Santiago agasalla
tecnoloxía ás familias en risco coa axuda
do CPEIG



Fernando Suárez,
presidente do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de
Galicia (CPEIG), visitou este
Nadal a sede de Cáritas Interparroquial de Santiago,
situada na rúa do Hospitaliño, onde foi recibido polo
seu director, Luis Calviño, e
o administrador, Carlos Juiz.

A visita tivo como obxectivo coñecer as necesidades
asistencias e de formación
desta entidade solidaria, no
camiño de axudala a loitar
contra a exclusión social e
tecnolóxica.
O CPEIG fíxolle entrega
dun 5% da recadación
dos patrocinadores da
XII Noite da Enxeñaría en

Informática de Galicia, gala
celebrada o pasado 27 de
novembro. O obxectivo é
axudar á entidade a agasallar material tecnolóxico aos pequenos de
familias vulnerábeis
para a súa educación
neste Nadal.
No encontro, Fernando Suárez interesouse polo traballo de
asistencia despregado
pola organización compostelá. Ademais, ambas partes mostraron a
súa decidida vontade
de ter unha cooperación estábel. Nesta liña,
proximamente as dúas
entidades asinarán un
convenio para establecer
esta colaboración e dar a
coñecer o labor de Cáritas
entre os colexiados e
colexiadas enxeñeiros en
informática do CPEIG. 

Televés crea un dispositivo
para evitar falsos negativos
de COVID-19

Lanzada unha aplicación para
acadar a óptima ventilación nas
aulas





Televés
está
levando a cabo
un proxecto
de dispositivo
electrónicolector, co fin de
poder ampliar
a realización de
probas de antíxenos COVID-19
máis fiábeis e
seguras en puntos de acceso de
grupos cidadáns.
O dispositivo, de
baixo custe e de
tamaño de peto,
integra un sensor
multiespectral de
contrastada fiabilidade en lectura
de fluxo lateral.
Deste xeito, o
aparello combinará un lector
óptico da mostra
e un módulo de
conectividade a
través dunha app
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de usuario, para
enviar desde o
móbil os resultados de forma
automática, inmediata e segura
ás autoridades
sanitarias. O desenvolvemento,
que estará listo
a principios de
ano, incluirá un
lector óptico que
codifica o resultado dixitalmente e
elimina o actual
proceso de
análise visual da
banda inmunocromática polo
persoa sanitario
que realiza a
proba, reducindo
así os falsos negativos, ao quitar
da ecuación a
posíbel falta
de definición
cromática do ollo
humano. 

Estes días
presentouse
en Santiago unha
aplicación para
permitir aos nosos
centros educativos
xestionar os tempos
de ventilación das
aulas, atendendo
polo miúdo aos
prognósticos climáticos de cada área
xeográfica. “Trátase
de dispoñer das
mellores condicións
de benestar para as
actividades escolares” e de calcular
as mellores pautas
para a circulación
do ar, sinalou o
conselleiro de

Educación e Cultura,
Román Rodríguez,
na presentación
da ferramenta,
acompañado do
catedrático da área
de Electromagnetismo da Universidade
de Santiago (USC),
Jorge Mira. Detrás
desta aplicación
atópase un equipo
da Facultade de
Física da USC, en
colaboración coa
Xunta. Estará dispoñíbel dende o inicio
deste trimestre en
ventilacion.usc.es.
Ponse a disposición
dos centros de xeito
voluntario. 

Galetiktokers entrega os seus galardóns
en Ames



A Concellería de
Mocidade e Normalización Lingüística de Ames
levou a cabo este ano un
novo certame centrado na
rede social TikTok. O seu
obxectivo foi estimular a
creatividade entre a mocidade, animar a creación de
vídeos en galego con novos formatos e temáticas e
dar visibilidade á comunidade galega de tiktokers.
Deste xeito, participaron
mozos de máis de 14 anos,
de forma individual ou en
parella. Así, establecéronse
2 categorías. A primeira
estivo dirixida a nenos/
as de entre 14 e 16 anos
de idade, mentres que a
segunda categoría foi para
mozos/as de máis de 17
anos.
Repartíronse en total
4 premios (2 por cada
categoría) con valor de
150 euros cada un. As
gañadoras da primeira categoría foron Lúa Ardións,
coa peza A lingua polo
que vale e Alba Valladares
Alonso máis Celia Porto
Rodríguez polo traballo
Tempos de COVID. Na segunda categoría, recibiron
o premio Raúl Liñares
Domínguez, pola peza Pasando desapercibido, e Iria
Curros Espiño co traballo
O reencontro dos galegos.
A encargada de repartir
os premios foi Escarlata
Pampín, a concelleira de
Mocidade e Normalización
Lingüística. 
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innovación galega
Resistindo á par
que innovando
As nosas empresas e entidades dan un novo
empuxe á transformación (tan necesaria en
tempos de COVID) do noso xeito de traballar,
interactuar e comunicarnos

Presenza galega no palmarés
do Reto Fuller

Naturgy revisará o tendido con
drons controlados pola rede móbil



O Vodafone, Naturgy e FuVeX formalizaron unha
alianza para, nas súas palabras, “revolucionar a
revisión do tendido eléctrico”. A clave será o uso de drons
controlados pola rede móbil, que poderán percorrer
longas distancias, alén da liña de vista (moito máis alá
da limitación actual de 500 metros), para realizar o seu
traballo de supervisión. Isto será posíbel grazas ao apoio da
Axencia Estatal de Seguridade Aérea (AESA), que concedeu
a primeira autorización para este tipo de operacións sobre
liñas eléctricas a nivel estatal, e de Enaire, entidade pública
empresarial adscrita ao Ministerio de Fomento.
En virtude deste proxecto a tres bandas, o prognóstico
é permitir que os drons controlados de xeito remoto
dende as oficinas de Naturgy poidan revisar os milleiros
de quilómetros de liñas eléctricas da operadora de orixe
galega. 

Chega unha nova versión de
PassCOVID con novas funcionalidades



Finalmente houbo
presenza galega nas
propostas gañadoras do Reto
Educativo Fuller, que convocou contribucións transformadoras da nosa mocidade
aliñadas aos Obxectivos de
Desenvolvemento Sustentábel
e con capacidade para dar resposta aos desafíos da sociedade actual. O proxecto Globed
liderado pola moza compostelá Paula Lamas Rodríguez, de
18 anos, foi un dos gañadores
do certame, seleccionado
“pola súa proposta para mellorar o acceso á educación
dixital e reducir a fenda que
separa as persoas que contan
con recursos, conectividade e
formación tecnolóxica das que
non os teñen”.
O concurso veu da man da
Fundación Telefónica e a ONG
internacional Ashoka, sendo o
seu obxectivo dar visibilidade
ás ideas transformadoras de
mozas, de entre 12 e 18 anos,
aliñadas cos Obxectivos de
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Desenvolvemento Sustentable
(ODS) impulsados pola ONU.
Tras 9 meses de andaina e
184 candidaturas presentadas
de 14 Comunidades Autónomas a iniciativa chegou ao seu
remate coa escolma dos 10
proxectos finalmente gañadores, entre os que se atopan
aplicacións de navegación a
través da roupa, sistemas de
para potabilizar a auga e purificar o aire ou melloras na accesibilidade das persoas cegas
ou con visibilidade reducida,
entre outras contribucións.
Unha das iniciativas gañadoras foi Globed, liderada
pola moza compostelá Paula
Lamas Rodríguez, de 18 anos,
e ideada xunto a Clara Pantín
Carro e Nalú Rodríguez Cabrera para “mellorar o acceso
á educación dixital e reducir
así a brecha que existe actualmente a través dun libro
conectado para intercambiar
coñecementos con estudantes
de todo o mundo”. 



A Xunta habilitou unha nova versión da aplicación
móbil PassCOVID (https://passcovid.xunta.gal/portada), en palabras da axencia AMTEGA “máis intuitiva e con
novas funcionalidades”, incorporando a posibilidade de facermos autodeclaración de contactos para que no caso de
termos estado en contacto cun positivo poidamos trasladar
a información desde o móbil ao Centro de Seguimento de
Contactos.
Outra das novidades é que se simplifica o acceso, “evitando aos usuarios a obrigatoriedade de elixir entre usuario
anónimo e identificado”. AMTEGA tamén destaca, no capítulo de incorporacións e actualizacións, a activación progresiva do rexistro en establecementos.
Amais, salienta que dende
finais de outubro máis de
58.000 persoas descargaron a app, “unha canle de
contacto permanente entre
as autoridades sanitarias e a
poboación para estar informados e axudar na xestión
da crise”.
A aplicación ofrece a todas
as persoas que a descarguen
información actualizada da
situación da pandemia e das
restricións vixentes en cada
concello, así como avisos das
autoridades, novidades e, as
recomendacións actualizadas.. 
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Galicia xa conta con dúas
ducias de lonxas 4.0



A transformación tecnolóxica das
lonxas galegas segue adiante nesta
recta final de ano, ao abeiro do proxecto
Primare Lonxas 4.0 impulsado pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia (AMTEGA) en colaboración coa
Consellería do Mar e de Medio Rural e
contando coas contribucións tecnolóxicas
avanzadas da empresa galega SIVSA. Segundo puidemos saber, o proxecto, que
pon en xogo grandes melloras operativas
nas rulas (incluíndo a plataforma de poxa
e comercialización desenvolvida por SIVSA), xa funciona activamente en 23 lonxas

Moretrack xestionará a
vixilancia por medio da
xeolocalización e IA



A empresa Situm, con base en Santiago
de Compostela, deu a coñecer unha
tecnoloxía que pretende mellorar a seguridade
e a vixilancia a través da xeocalización. Víctor
Álvarez, director executivo (CEO) da empresa,
realizou unha presentación virtual de Moretrack a través de Zoom para resolver as dúbidas que puidera haber sobre o proxecto.
A iniciativa está subvencionada pola Axencia
Galega de Innovación (GAIN) e co-financiada
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional (FEDER) dentro do programa FEDER
Galicia 2014 – 2020.
A tecnoloxía Moretrack permite xestionar os
servizos de vixilancia, ademais de optimizar
procesos internos tanto nos interiores como
exteriores. Posibilita o control en tempo real
dos gardas de seguridade e inclúe funcionalidades avanzadas de Intelixencia Artificial (IA).
A iniciativa engloba o desenvolvemento e
a saída ó mercado do mesmo baixo o nome
comercial Situm MRM. Segundo a empresa,
o proxecto fornecerá de capacidades para
detectar futuras amezas, automatizar a planificación da seguridade e axustar a resposta das
ameazas identificadas. 
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galegas e recentemente foi implantado
nas de Rianxo e Cangas. En xaneiro, como
lembraremos, a iniciativa comezou a súa
andaina nas 14 primeiras instalacións incluídas na folla de ruta, incluída a de Pobra
do Caramiñal.
Nas lonxas onde se implantou o proxecto
achégase unha xestión completa e automatizada de toda a información esencial

Altia Control
Tower, na
lista das cen
mellores ideas
de Actualidad
Económica



A empresa galega
Altia vai rematar
o ano cunha nova distinción ao seu labor e ás
súas contribucións tecnolóxicas avanzadas. En
concreto, a súa ferramenta Altia Control Tower
foi seleccionada como
unha das 100 Mellores
Ideas da publicación
Actualidad Económica na
edición 42 desta escolma
de grandes achegas ao
mercado.
Segundo explica Altia,
trátase dun recoñecemento á innovación
empresarial que, no caso
da empresa tecnolóxica
con sede en Oleiros, distingue o alcance de Altia
Control Tower “como
ferramenta impulsora da
transformación dixital
das empresas encadradas dentro do sector
loxístico e da distribución”. 

do proceso de comercialización das capturas, así como a xestión contábel e de impostos. Asemade, posibilitou a optimización
dos procesos de poxa coa introdución de
novas funcionalidades que modificaron por
completo a forma de traballar e que abriron
novas posibilidades, como a de participar
en diferentes poxas de forma simultánea, en
remoto ou a través dun smartphone. 

O ITG adiántase ao futuro
regulamento de drons coa
solución DroneSuite



O Instituto Tecnolóxico de Galicia
(ITG) desenvolveu unha innovadora solución para facilitar a xestión da
actividade de operadores de drons. Unha
das novidades que pon en xogo esta
ferramenta que o ITG cualifica de pioneira, é o seu carácter previsor, xa que se
adianta ao futuro regulamento do sector
(a inminente entrada en vigor da nova
normativa europea de UAS prevista para o
31 de decembro, que abre a posibilidade
de novas actuacións como o transporte
ou as operacións remotas ou totalmente
autónomas).
Ademais, bota ban da nube para
acubillar e aglutinar os recursos e utilidades necesarias para xestionar, operar e
administrar os voos con drons, permitindo
automatizar tarefas de procesado e xerar
resultados de forma eficaz cun alto valor
engadido.
Segundo explica o ITG, “grazas á súa
funcionalidade avanzada, versatilidade e
compatibilidade coa regulación do sector,
así como ao procesado avanzado e automático da información, esta ferramenta
permitirá aos operadores multiplicar a súa
potencial cota de mercado”. 

TREBELLOS

Samsung presenta un televisor
MicroLED de só 110 polgadas
O novo televisor MicroLED de
110 polgadas de Samsung busca
atender a crecente demanda de
televisores de grande tamaño, conseguindo unha experiencia visual
impresionante, que a primeiros de
2021 chegará ao mercado comercial. O panel deste televisor utiliza
luces LED do tamaño dun micrómetro, con seguindo así eliminar o
efecto de luz de fondo que caracteriza ás pantallas LED e consegue así
competir coas OLED, presumindo
ademais dunha grande precisión
cromática e da vantaxe de empregar materiais inorgánicos, de xeito
que non se degradaría co tempo,
estimándose que ten unha vida
útil de até 100.000 horas ou máis
dunha década.
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Aínda que 110 polgadas pode
parecer un tamaño elevado, se
falamos de televisores domésticos, ao falar de tecnoloxía
MicroLED estamos realmente
ante a pantalla comercial con
resolución 4K máis pequena con
esta tecnoloxía, e confíase en que
progresivamente poidan conseguir reducir máis estes televisores
até chegar a tamaños máis aptos
para os fogares, o que permitiría
popularizar a tecnoloxía MicroLED no futuro.
Cómpre advertir que ao estarmos ante un produto pioneiro,
non é precisamente barato,
vendéndose en Corea do Sur a
un prezo de 170 millóns de wons
(128.839 euros).

Número 209

>
O Mi 11 estreará o Snapdragon 888
A primeiros de decembro adiantaron
que o Mi 11 de Xiaomi sería o primeiro
smartphone do mercado en contar co
procesador Qualcomm Snapdragon 888,
situándose á cabeza dos móbiles con Android, e finalmente o produto faise oficial,
de xeito que o Mi 11 é xa unha realidade
no mercado chinés a un prezo que parte
dos 3.999 iuans (500 euros) para unha
configuración con 8 GB de RAM (LPDDR5)
e 128 GB de almacenamento (UFS 3.1).
O Mi 11 non só pode presumir dun
procesador sen competencia no mercado de Android, pois tamén conta cunha
impresionante pantalla AMOLED de 6,81
polgadas con resolución WQHD+ (3.200
x 1.440 píxeles) e velocidade de refresco
de 120 Hz (pantalla cunha puntuación A+

por parte de DisplayMate), unha impresionante cámara traseira tripa (cun sensor
principal de 108 Mpíxeles), unha cámara
frontal de 20 Mpíxeles, conectividade
5G, WiFi 6, NFC, emisor de infravermellos
e Bluetooth 5.2, lector de impresións
dixitais en pantalla con monitorización
de ritmo cardíaco e batería de 4.600 mAh
con carga con fíos de 55 watts, carga sen
fíos de 50 watts e carga sen fíos de 10
watts, e batería de 4.600 mAh con carga
por USB-C.
O Mi 11 comezará a chegar a mans dos
compradores chineses o 1 de xaneiro,
e confíase en que en poucas semanas
chegue tamén ao resto do mundo como
un dos primeiros móbiles de referencia
de 2021.

Xiaomi presenta un router doméstico capaz
de mover até 6.000 Mbps
No evento de presentación do novo
Mi 11 dende Xiaomi deron conta dun
produto que o complementa moi
ben, o Mi AIoT Router AX6000, o que
definen como un router premium con
soporte de Wi-Fi 6 que presume de
ofrecer até 6.000 Mbps de velocidade
de transmisión sen fíos (4.804 Mbps na
banda dos 5 GHz e 574 Mbps na banda
dos 2,4 GHz) e de ser o primeiro router
con soporte da tecnoloxía QAM 4K que
consegue mellorar a velocidade nun
20%.

Este novo router tamén conta cun porto
Ethernet a 2.500 Mbps (así como 3 portos
máis a 1 Gbps), 6 amplificadores de sinal
independentes e compatibilidade con redes
de malla.
Pese a todas as bondades do Mi Router
AX6000, o seu prezo de venda queda en só
599 iuans (75 euros), converténdose nun produto moi atractivo para fogares con moitos
dispositivos conectados, que así poden aproveitar ao máximo a banda larga que teñan
dispoñible, algo especialmente complicado a
través de conexións sen fíos.

LG levará ao CES o seu primeiro televisor
QNED Mini LED
Para LG é habitual adiantar as novidades que vai levar á feira CES de Las Vegas,
que este ano será virtual, e para ir abrindo
boca dan conta dun produto de electrónica de consumo que deixará pegada: o
primeiro televisor QNED Mini LED de LG.
Estes novos televisores aproveitan as
tecnoloxías NanoCell e quantum dot e
mesturándoas con iluminación Mini MED
consegue uns niveis de brillo e contraste moi superiores aos dos televisores
LCD convencionais. Deste xeito temos
unha tecnoloxía alternativa ao OLED (na
que cada píxel é independente) grazas
á incorporación duns 30.000 pequenos LED para retroiluminar a pantalla
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conseguindo unha relación de contraste
1.000.000:1 e preto de 2.500 zonas de iluminación, conseguindo así un excelente
efecto HDR.
Este tecnoloxía chega principalmente
para televisores de grande formato, de
xeito que o tamaño de referencia serían
as 86 polgadas, o que pode parecer moi
grande, pero realmente é o contrario, xa
que o reto do Mini LED consiste en reducir ao máximo o tamaño dos elementos
que retroiluminan o panel, entendéndose esta tecnoloxía como de transición
cara ao Micro LED (que aínda é unha
tecnoloxía pouco madura e extremadamente cara).

O Realme 7i sae á venda
por só 149 euros
O 21 de decembro chegou oficialmente a España un novo smartphone
a un prezo moi agresivo: o Realme
7i, que durante as primeiras 48 horas
vendeuse a só 149 euros, pasando
logo a custar 159 euros, o que continúa a ser un prezo moi axustado para
un teléfono tan completo.
O Realme 7i é un teléfono cunha
pantalla HD+ de 6,5 polgadas cunha
pequena pestana superior central
para albergar unha cámara frontal de
8 Mpíxeles, mentres que o seu lector
de impresións dixitais está na parte
traseira do dispositivo. Este teléfono
funciona cun procesador MediaTek
Helio G85 de 8 núcleos, 4 GB de RAM
e 64 GB de almacenamento interno,
o que sumado á súa xenerosísima batería de 6.000 watts (suficiente para
aguantar até 25 horas vendo vídeos
en YouTbue) con carga rápida de 18
watts fai que este dispositivo libre
con luz propia, xa que ten prestacións
dabondo para un grupo moi imporante de usuarios.
A cámara traseira do Realme 7i
é tripla, cun sensor principal de 64
Mpíxeles, un sensor de macro de 8
Mpíxeles e un ultra grande agular
de 8 Mpíxeles. No que respecta á
conectividade, conta con 4G, WiFi 5 e
Bluetooth 5.0.
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videoxogos
PC

Microsoft
Flight Simulator

Faise compatibles coa VR
ste verán rexurdiu o clásico Microsoft Flight
Simulator, ofrecendo unha experiencia sen
precedentes ao combinar as típica funcionalidades dun simulador de voo coas posibilidades
da nube, ofrecendo un grande realismo e bastante
exactitude ao moverse sobre o mundo real, mantendo incluso as condicións meteorolóxicas de cada
momento.
Pero tras o seu lanzamento o xogo non parou de
incorporar melloras, sendo a última actualización a
máis rechamante por facer posible gozar do Microsoft
Flight Simulator con cascos de realidade virtual en
PC, sendo compatible coas principais plataformas
desta tecnoloxía (Windows Mixed Reality, Oculus e
SteamVR). Deste xeito podemos gozar do simulador
de voo por excelencia dun xeito aínda máis realista,
podendo conservar os nosos sistemas de control favoritos, de xeito que a experiencia de uso limitaríase a
un nivel de inmersión nunca visto nesta franquía

E

PC | Nintendo Switch

Among Us

Chega a Switch e Game Pass
o verán
houbo
un par de
xogos que convertéronse en auténticos
fenómenos: Fall Guys
e Among Us. E este
último ameaza con
manterse a máis
longo prazo (Fall
Guys perdeu bastante pulo), e agora
estrea versión para
Nintendo Switch
a un prezo de 4,29
euros, permitindo así
montar festas locais
ou en liñas entre 4
e 10 xogadores coa
consolas de Nintendo coa principal
limitación de que,
para organizar unha

N

sala de chat con
outros xogadores
hai que facer uso da
aplicación móbil de
Nintendo.
Pero esta non é a
única novidade ao
redor da produción
de InnerSloth, xa que
estes días Among
Us incorporouse ao
catálogo de Xbox
Game Pass para PC,
permitindo así que
os subscritores deste
servizo poidan gozar
no seu ordenador
deste grande éxito
(en Steam conseguiu
coarse entre os 12
xogos máis vendidos
en 2020) sen ter que
pasar por caixa.

videoxogos
PS4 | Xbox One | Xbox Series X/S | PS5 | Stadia | PC

Cyberpunk 2077

Amarga estrea en consolas
lanzamento de
Cyberpunk 2077
está a ser o meirande acontecemento do mes
de decembro no sector dos
videoxogos, pero tamén está
a resultar unha experiencia
moi amarga e polémica, xa
que CD Projekt Red adiara
o título precisamente para
pulir as numerosas versións
do mesmo, e finalmente
parece que ese traballo de
última hora non foi dabondo
e algunhas das versións desta
produción tardarán bastante
en poder considerarse xogos
dignos.
Que o xogo superase os 13
millóns de copias vendidas
confirma o interese que
o público ten posto neste
título, pero cómpre lembrar
que estas compras fixéronse
a cegas, ou sexa, cos usuarios
confiando en que o xogo
final fose o prometido, cando
tal sensación só a están a
ter os que gozan do xogo
en ordenadores persoais
potentes ou unha consola
Xbox Series X. As versións
para PlayStation 4 e Xbox
One están a considerarse un
auténtico desastre, polo que
de xeito xeral podemos dicir
que a resposta do xogo é
directamente proporcional á
potencia gráfica da máquina
na que corre, aínda que as
distintas versións contiñan

O

erros moi graves que ían dende fallos gráficos (que chegan
a impedir avanzar no xogo)
até a corrupción das partidas
gardadas.
Esta situación tan crítica
levou a unha decisión realmente drástica por parte de
Sony, que decidiu suspender
temporalmente a distribución de Cyberpunk 2077 na
PlayStation Store, aínda que
o xogo continuará a estar
dispoñible en tendas físicas,
abrindo unha páxina web
dende a que os consumidores que adquirisen o xogo
poden solicitar a devolución
dos seus cartos (procedemento que pode levar varios
días, en función do método
de pagamento empregado).
No caso de Microsoft tamén
permiten solicitar a devolución dos cartos, pero non
retiraron o xogo da venda.
O máis curioso de todo isto
é que en Stadia o xogo ofrece
unha experiencia comparable
á de Xbox Series X, considerándose incluso mellor
que a versión de PS5, o que
confirma que a plataforma
de xogo na nube de Google
pode dar bos resultados de
contar cun bo desenvolvemento (ou sexa, que o mal
funcionamento de Red Dead
Redemption 2 en Stadia non
sería culpa da potencia da
plataforma en liña).
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Revolución
empresarial

Chega unha nova spin-off do CiTIUS centrada nas
vantaxes da Intelixencia Artificial para a xestión: InVerbis

O

centro CiTIUS da Universidade de Santiago,
centrado en tecnoloxías
avanzadas de Intelixencia Artificial, vén de acoller o lanzamento oficial
dunha nova iniciativa
empresarial: a spin-off InVerbis (https://web.
inverbisanalytics.com/), que irrompe no mercado co obxectivo de “revolucionar a xestión
dos procesos das empresas”. En concreto, InVerbis centra a súa actividade nunha tecnoloxía que achega importantes aforros na xestión e que automatiza as operacións de xeito
rápido e efectivo, facilitando os procesos de
certificación. InVerbis Analytics, iniciativa
constituída oficialmente o venres 11 de decembro, apóiase en técnicas de Intelixencia
Artificial e de análise da información a gran
escala.
Na cita, os responsábeis da nova spin-off
puxeron o foco no se que sería o miolo da
súa proposta de mercado: uns novos algoritmos orixinais abeirados ao ámbito da
minería de procesos e que permiten xerar
visualizacións e informes intelixentes á hora
de avaliar como se están a executar os fluxos
de traballo en industrias e servizos.
“Até a data, as empresas centráronse en
calcular e coñecer os seus indicadores de
desempeño, que son os que nos din se executamos mellor ou peor o noso traballo”, afir-
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Alejandro Ramos, director de I+D+i de InVerbis

ma Gonzalo Martín, director executivo (CEO)
da nova compañía, engadindo que ficaba
pendente unha materia que resolver, punto
onde entra en xogo InVerbis: “Asociar o devandito coñecemento ás ás súas causas, ou sexa,
entender de que forma se chegou a eses resultados”.

Pola súa banda, Alejandro Ramos, doutor
egresado do centro CiTIUS e novo director
de I+D+i de InVerbis, destaca a calidade do
produto: «Os nosos algoritmos están na vangarda internacional no campo, e permiten
unha descrición profunda e detallada sobre
a forma na que as empresas executan realmente as súas operacións. A nosa tecnoloxía
pode competir con calquera operador mundial nesta categoría”, asegura Ramos, quen
tamén quixo pór en valor “o importante esforzo de investigación que se realizou desde
o CiTIUS coa axuda do Programa Ignicia da
Xunta de Galicia”.
Senén Barro, director científico do CiTIUS
e un dos investigadores que promoveron
InVerbis, ademais de socio co-fundador da
startup, xunto con Manuel Lama, Manuel Mucientes e Alberto Bugarín, recalcou tamén a
importancia do Programa Ignicia de GAIN, a
Axencia Galega de Innovación: “Permitiunos
validar unha tecnoloxía en condicións moi
parecidas á realidade do mercado, partindo
de resultados de investigación suficientemente maduros. No noso caso fixo posíbel
que anos de investigación en Intelixencia Artificial aplicada á analítica de procesos e a xeración de linguaxe natural poidan chegar ao
mercado, facéndoo ademais a través dunha
nova empresa altamente innovadora”, sinala.
Barro quixo salientar tamén que “Ignicia
non só puxo capital económico para logralo,
senón tamén capital relacional e intelectual
para acompañarnos neste camiño”. O director científico do CiTIUS mostrábase orgulloso
deste novo logro: “O noso centro é un claro
referente na investigación de alto impacto
que mellora o tecido produtivo e a sociedade, e ademais crea emprego de forma directa, a través da creación de empresas”.
No referente ao seu labor comercial, a
empresa foi xa seleccionada polo Cluster de
Automoción de Galicia para formar parte do
seu programa Business Factory Auto, que
porá á empresa en contacto con esta importante industria. “O sector automóbil sempre
estivo na fronteira do coñecemento na aplicación dos métodos de xestión e mellora
de procesos, polo que para InVerbis é unha
lombeirada á hora de aplicar a nosa tecnoloxía”, celebraron Gonzalo Martín e Alejandro
Ramos.
InVerbis presta os seus servizos en dúas
modalidades: a través dun portal SAAS (Software as a Service), válido para investigadores
e expertos individuais, ou mediante versións
personalizadas da súa tecnoloxía para consultores e empresas.e. 
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O teu espazo na Rede
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