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Maiores Lugo 3.0,
máis preto
A Deputación de Lugo acurta as distancias
entre a cidadanía e as novas tecnoloxías

A idea básica é facilitar unha nova vía para
que os maiores, que en moitos casos viven
sós, poidan seguir en contacto nestes tempos nos que a COVID-19 lles impide asistir a
cursos e obradoiros e ven reducido ao mínimo os seus contactos presenciais.
O novo sitio web, xa operativo, salienta
tamén por achegar todos os días contidos
audiovisuais, xogos, adiviñas e pasatempos
para exercitar a mente, así como consellos
e recursos formativos sobre aplicacións e
ferramentas tecnolóxicas para aproveitar ao
máximo o uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC).
Ademais, a través da iniciativa en liña estanse a compartir fotografías antigas do banco provincial de recordos de Memoria Dixital
Lugo, tamén promovido polo Servizo de Audiovisuais (dispoñíbel en www.memoriadixitallugo.es), co obxectivo de “abrir o diálogo
entre os internautas e que poidan interactuar con comentarios ou achegando outro
material gráfico e audiovisual”.

Aposta polo envellecemento activo

A

Deputación
de
Lugo quere sacar proveito das
posibilidades
tecnolóxicas para
favorecer a comunicación e a
proximidade (segura) nestes tempos
de incomunicación e distanciamento. Por este motivo, abriu a través dos
Servizos Audiovisuais unha páxina
en Facebook de Maiores Lugo 3.0, o
programa do organismo provincial co
que se promove o uso das novas ferramentas entre os lucenses de máis
de 55 anos, así como a súa autonomía
persoal.
O obxectivo é “que os maiores da
provincia poidan seguir activos desde
as súas casas mentres non sexa posíbel impartir a programación habitual
de cursos presenciais por mor da pandemia da COVID-19”.
A entidade provincial explicou
que a iniciativa formativa e interactiva “está dirixida especialmente aos
maiores”, aínda que “fica aberta a todas as persoas que queiran participar,
xa que os seus contidos poden interesar a calquera cidadán, con independencia da súa idade”.
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Con Maiores Lugo 3.0, a Deputación
aposta polo “fomento do uso das novas tecnoloxías como ferramenta para mellorar a
calidade de vida e o benestar das persoas
maiores”, e todo isto nunha provincia, recorda a entidade provincial, “cunha poboación
moi envellecida e dispersa”.
Desde a súa posta en marcha, ao abeiro do
programa InLugo no ano 2013, esta iniciativa
formativa logrou unha moi boa acollida e foi
incrementando cada tempada a súa programación e a demanda por parte dos usuarios
e usuarias.
A súa finalidade é “promover o fomento da
vida saudábel e o envellecemento activo a
través das novas ferramentas do ámbito dixital, e dar ás persoas maiores as habilidades
e coñecementos necesarios para que o seu
manexo lles facilite o día a día e o contacto
cos seus familiares e amigos”. 
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Tecnoloxías que
actúan... e integran

O director do CITIC,
no Comité Asesor da
International AIQT
Foundation

O CITIC e ASPACE Coruña comezan as sesións de
sensibilización sobre a parálise cerebral do proxecto
Talentos Inclusivos
director do CITIC, Manuel F.
González Penedo, foi nomeado
membro do Comité Asesor en Intelixencia Artificial da International AIQT
Foundation, a plataforma de competencia internacional nos eidos da Intelixencia
Artificial e a tecnoloxía cuántica, con
sede en Suíza. Este Comité Asesor está
composto por expertos de todo o mundo
que asesoran e apoian á organización
como organismo especializado no campo da Intelixencia Artificial e a tecnoloxía
cuántica.
A International AIQT Foundation ofrece
unha rede internacional única para dar
forma ás axendas nacionais e internacionais e promover proxectos.

O

O

Centro de Investigación TIC (CITIC)
da Universidade da
Coruña e ASPACE
Coruña xa están a traballar en Talentos Inclusivos, un proxecto
colaborativo que fomenta as vocacións
TIC entre estudantes de Secundaria e Bacharelato e mostra socialmente a diversidade funcional.
Para iso, os usuarios de ASPACE Coruña
propoñen retos tecnolóxicos a diferentes
equipos de traballo de centros educativos da provincia da Coruña, que deberán
propoñer solucións para mellorar a calidade de vida dos devanditos colectivos.
Esta iniciativa conta co apoio do Consello
Social da UDC e da Fundación Española
para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT).
Unha vez definidos todos os equipos
de traballo e os retos a desenvolver por
parte dos centros educativos participantes, deron comezo as sesións de sensibilización sobre a parálise cerebral dirixidas
a todos os equipos de traballo participantes.

Minia Manteiga,
vicepresidenta da
Sociedade Española de
Astronomía

Nestes primeiros encontros, os usuarios e profesionais de ASPACE Coruña
explicaron aos estudantes dos diferentes
centros educativos que é a parálise cerebral, como a viven persoalmente e que
limitacións lles supón para desenvolver unha vida plena. Tamén destacaron
como as TIC (Tecnoloxías da Información
e a Comunicación), e especialmente a
robótica e a domótica, poden axudar a
mellorar a súa calidade de vida.
Algúns dos retos a desenvolver son a
creación de robots que poidan ser manexados desde distintos dispositivos
como poden ser luvas, volantes adaptados ou mandos controlados desde os
pés, o desenvolvemento de xoguetes
adaptados ás necesidades dos usuarios
de ASPACE Coruña, e proxectos relacionados coa sensórica e o desenvolvemento de botóns adaptados. 

investigadora Minia Manteiga
foi nomeada vicepresidenta da
Sociedade Española de Astronomía, organismo que ten o obxectivo de
dar servizo á comunidade astronómica e
sumar esforzos para promover o desenvolvemento da Astronomía e Astrofísica
en España. Ocupará o cargo durante os
vindeiros catro anos.
Minia Manteiga é a primeira catedrática
de Astrofísica en Galicia, especialista en
evolución estelar, astrofísica espacial e
Big Data Astronomy, e docente na Escola
Superior de Náutica e Máquinas da Universidade da Coruña.

A

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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Revolución
nas aulas

A educación dixital galega estenderase a
100.000 alumnas e alumnos

A

educación dixital na
nosa terra, un ámbito
de especial importancia
nas circunstancias actuais (nas que se fan precisos máis recursos que
favorezan a teleformación e a transformación docente) vai chegar
a 100.000 alumnas e alumnos. Así o fixo saber o pasado 21 de xaneiro o presidente do
Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, engadindo que a devandita cifra suporá o 70%
dos alumnos de 5º de primaria a 4º da ESO.
Feijóo precisou que o Consello autorizou
dous contratos marco que suman un importe máximo de 34 millóns de euros: un deles
para adquirir ata 45.000 ultraportátiles para
o alumnado e o outro para adquirir o equipamento necesario para a dotación doutras
2.000 aulas E-Dixgal.
Tamén recordou que a día de hoxe EDixgal está dispoñíbel para 470 centros (os
centros adheridos na iniciativa), entre 5º de
primaria e 2º da ESO. “Isto supón que máis
de 34.000 alumnos destes niveis educativos
estudan con libro dixital, equipados con
portátil e con acceso online e offline á plataforma virtual EVA, onde teñen á súa disposición o contido curricular completo de
cada curso”.
Ademais, o alumnado, os profesores e as
familias teñen á súa disposición o servizo de
soporte premium para facilitar a resolución
de dúbidas e incidencias nas 24 horas os 7
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días da semana, e un paquete de recursos
dixitais como un portal específico sobre a
iniciativa, espazoAbalar, e unha aplicación,
abalarMobil, que lles permite ás familias o
seguimento da actividade educativa dos
seus fillos.

Por certo que os actuais fitos galegos de
transformación educativa teñen a súa orixe
en 2010, coa posta en marcha da iniciativa
Abalar, na que se levan investido máis de
100 millóns (para a dixitalización de todas
as aulas de 5º de primaria a bacharelato;
para que o 100% dos centros públicos educativos de Primaria e Secundaria dispoñan
de conexión superior a 100 Mbps; e, tamén,
para a adquisición de equipamento, contidos dixitais e implantación de novos servizos e canles de comunicación online).
A estes recursos súmanse diferentes
plataformas e aplicacións que facilitan o
ensino dixital, todas elas de especial utilidade durante o período de confinamento,
como as aulas virtuais ás cales accederon
diariamente máis de 100.000 estudantes;
o sistema de vídeo-conferencia con 4.000
xuntanzas diarias; a aplicación Abalar que
empregan habitualmente 93.000 usuarios
ou a plataforma EVA, que rexistra diariamente un acceso medio de 3.100 profesores
e 29.300 estudantes.Todos aqueles centros
que se queiran presentar, terán que facelo
antes do día 1 de marzo. As categorías seleccionadas serán impresas en formato dixital e publicadas no Portal da Lingua Galega
da Secretaría Xeral de Política Lingüística. 

Novos avances en
Administración Dixital

I

mpulsar a transformación dixital e a automatización dos servizos públicos son
obxectivos da Estratexia Galicia Dixital
2030 e nesta liña enmárcase o contrato
impulsado pola Xunta e acabado de
autorizar polo Consello do Goberno galego para facer evolucionar as principais
plataformas que permiten a tramitación
electrónica na Administración autonómica e que cuxa utilización esixe a
normativa en materia de administración
electrónica (lei 39/2019 e lei 4/2019 de
Administración Dixital de Galicia).
O contrato, que licitará a axencia
AMTEGA nos vindeiros días, conta cun
orzamento de máis de 2 millóns de
euros en dous anos (4,1 millóns de euros
se se contempla a prórroga por outros
dous anos), co-financiado nun 80% polo

Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, para facer
“evolucionar a implantación de plataformas e sistemas chave da Administración
Dixital, estender a súa implantación a
novos procedementos e servizos, integralas con novos ámbitos e garantir a súa
dispoñibilidade”.
O alcance do contrato esténdese ás
plataformas corporativas de sinatura
electrónica tanto da Administración xeral
como de Xustiza; ao sistema de notificacións electrónicas de Galicia; ao Arquivo
Administrativo Electrónico Único da
Xunta e a plataforma corporativa de tramitación que permite a xestión electrónica integral de procedementos que non
teñen un sistema especializado.
Número 210

Os centros educativos xa poden
adherirse a Digicraft no teu cole-II

O

pasado 14 de xaneiro publicouse no Diario Oficial
de Galicia (DOG) o anuncio
da convocatoria para que
os centros educativos poidan adherirse ao Programa
DigiCraft no teu cole-II promovido pola
Fundación Vodafone España en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e
Universidade e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), e que
ten como obxectivo potenciar o desen-

Acompañando a presentación do
proxecto, o Goberno galego achegou un
balance dos importantes fitos acadados
a través do uso intensivo destas ferramentas na Administración autonómica.
Deste xeito e para facernos unha idea dos
logros obtidos, AMTEGA lembra que só en
2020 a plataforma corporativa de sinatura
electrónica permitiu a rúbrica en dixital
de máis de 5,2 millóns de documentos no
Número 210

volvemento das competencias dixitais na
infancia e na mocidade.
Segundo se recolle na convocatoria
que tamén está dispoñíbel para consulta
no portal da iniciativa (https://www.edu.
xunta.gal/portal/DigiCraft), os centros
interesados terán de marxe para realizar a
súa solicitude até o 26 de xaneiro. Poderán
beneficiarse desta iniciativa ata 200 centros
escolares sostidos con fondos públicos
dependentes da Consellería de Cultura,
Educación e Universidade que impartan

ámbito da Administración xeral; e que no
eido xudicial a plataforma corporativa de
sinatura electrónica foi empregada por
máis de 400 usuarios que evitaron ter que
asinar en papel de 2,2 millóns de documentos.
Por outra banda, en 2020 emitíronse
890.559 notificacións electrónicas, un
sistema ao que accederon máis de 3.000
empregados públicos.
A maiores, o arquivo electrónico administrativo único da Xunta de Galicia, que
recolle na actualidade os documentos xerados nas plataformas de sinatura, notificación e rexistro, así como diversos sistemas
de tramitación, rexistrou no 2020 máis de
16 millóns de documentos electrónicos.
En canto á plataforma corporativa de
tramitación para procedementos que non
teñen un sistema especializado, o ano
pasado posibilitou a xestión de 62.930
expedientes duns 51 procedementos
administrativos en diversos ámbitos da
Xunta.

ensinanzas de 5º ou 6º de educación primaria nos cursos 2020-2021 e 2021-2022.
Impartiranse un total de tres itinerarios
formativos por cada grupo participante,
de 12 horas de duración cada un. No curso
académico 20/21 o primeiro deles e no curso 21/22 os dous restantes, ata completar
un total de 36 horas.
Os centros que se adhiran a DigiCraft
terán acceso a formación para que o profesorado poidan impartir o programa nas
aulas, así como aos materiais en descarga
para o desenvolvemento das actividades
e dotación de tabletas e kits tecnolóxicos,
que permitirán aos docentes e ao alumnado desenvolver as actividades establecidas.
O programa articúlase ao redor da
metodoloxía DigiCraft, un sistema de
aprendizaxe específica baseada no xogo e a
experimentación, deseñada pola Fundación Vodafone España en colaboración coa
Universidade de Salamanca para axudar
aos nenos e nenas a adaptarse a unha
sociedade dixital en rápida evolución e para
mostrarlles as posibilidades que o mundo
dixital ofrece.
Os itinerarios están compostos por unha
serie de actividades que van aumentando
gradualmente en nivel de dificultade. Estas
actividades combinan o mundo dixital
e a tecnoloxía (a través do uso dos kits
DigiCraft) co xogo, o aprender facendo e o
desenvolvemento de habilidades motoras.
Ademais das referentes á Competencia
Dixital (CD), trabállanse de forma recorrente
e como base do programa outro tipo de
competencias clave como a Competencia en Comunicación Lingüística (CCL), a
Competencia para Aprender a Aprender
(CPAA) ou o Sentido da Iniciativa e Espírito emprendedor (SIE). Neste sentido, as
actividades impulsan o traballo en equipo,
a resolución de problemas, a toma de decisións, a capacidade de comunicación oral e
escritura, o razoamento crítico e a aprendizaxe autónoma, entre outras.
Galicia foi a primeira Comunidade na
que a Fundación Vodafone España puxo en
marcha DigiCraft no teu cole-II, como parte
do Plan de Promoción do Talento Dixital de
Galicia (DigiTalent), impulsado pola axencia
autonómica AMTEGA. Na primeira convocatoria, lanzada no curso 2019/20 sumáronse
á iniciativa un total de 50 centros, que puxeron en marcha diferentes itinerarios formativos centrados en Realidade Aumentada,
Intelixencia Artificial, videoxogos e robótica,
dos que se beneficiaron 3.800 alumnos de
educación primaria e 100 docentes dun
total de 50 centros educativos galegos. 
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Victor Álvarez

CEO da empresa galega Situm

—— Situm é unha empresa galega, con sede en Santiago, que explora as posibilidades das tecnoloxías de localización para a xestión
e a monitoraxe de todo tipo de espazos interiores, poñéndonos ao alcance da man as vantaxes que xorden desta combinación de
factores. Tendo en conta isto, é doado supoñer que en Situm teñen moitas claves que achegar para converter os sitios que visitamos ou nos que traballamos en lugares seguros dende todos os puntos de vista, non só o sanitario, aínda que tamén. Falamos de
todo isto con Víctor Álvarez, director executivo (CEO) da empresa.

“A COVID-19 FIXO QUE CAÉSEMOS
NA CONTA DE CANTO NOS PODE
AXUDAR A TECNOLOXÍA”
- Recentemente presentastes online unha
nova tecnoloxía vosa chamada Moretrack
que fortalece, amplía e optimiza a xestión
de servizos de vixilancia. Faino a través de
xeolocalización. Faládenos por favor da
orixe desta solución...
- A tecnoloxía Moretrack está dirixida a
empresas de seguridade e é parte de Situm
MRM. Esta solución permite xeolocalizar
un equipo de vixilancia e así optimizar os
procesos de vixilancia e aumentar a seguridade dos traballadores. Todo isto conseguímolo facer a través do teléfono móbil de
cada vixiante, que poderá pedir axuda sen
premer ningún botón ou mellorar a capacidade de resposta ante emerxencias.
O punto forte desta solución é que foi
deseñada arredor da xeolocalización en
interiores para resolver problemas os que
antes non se podía dar unha resposta
adecuada. O despregamento e instalación
da tecnoloxía non esixe unha infraestrutura
dedicada, polo económica e rápida.

-A

s tecnoloxías de Situm naceron
para ser útiles. Con todo, dános
a impresión de que coa chegada
da situacións tan complexas como a da
pandemia de COVID, as vosas ferramentas
subiron cotas en materia de utilidade.
Credes que é así?
- A tecnoloxía de xeolocalización en interiores de Situm tivo historicamente dous usos
principais: guiar os visitantes dun edificio
ata o seu destino e coñecer o emprazamento do persoal que presta servizos no edificio
para incrementar a seguridade e optimizar
o traballo. Coa chegada da COVID-19 está
crecendo o interese por outros casos de uso
complementarios aos anterior, como enviar
mensaxes con recomendacións ou advertencias segundo onde nos atopemos ou
identificar os contactos entre os empregados dun edificio de oficinas.

8|

- O Goberno galego vén de dicir que
situacións como a que estamos a vivir
poden ser tamén oportunidades para
fortalecernos e medrar. Credes que é así?
- Sen dúbida. Estamos convencidos de que
é posible atopar novas oportunidades en
calquera situación, incluída a que nos está
tocando vivir. E aquí é onde xoga un papel
importante o tecido investigador como
fonte de innovación e competitividade
para as empresas galegas. De feito, Situm,
xurdiu como unha spin-off do CITIUS da
USC no 2014 cando aínda comezabamos a
saír da anterior crise económica. Penso que
Situm é un exemplo de como a I+D+i pode
converter unha tecnoloxía galega nun referente internacional, conseguindo ademais
xerar unha gran cantidade de postos de
emprego altamente cualificados, evitando
a fuga de talento a outras comunidades ou
países.

- A quen van dirixidos os voso produtos?
Grandes empresas, institucións, empresas de pequeno tamaño centradas na
organización de eventos sociais, cidadáns
de a pé?
- O noso modelo de negocio é coñecido c
omo “Enterprise B2B”, é dicir diriximos os
nosos produtos ás grandes empresas que
xestionan os grandes espazos públicos:
hospitais, aeroportos, centros comerciais,
campus corporativos ou educativos e grandes almacéns ou industrias.
- Que peso teñen as tecnoloxías de Intelixencia Artificial nos servizos que desenvolvedes e lanzades?
- Son a base da nosa tecnoloxía: algoritmos
de detección de movemento, detección de
pasos, detección de golpes, de caídas, algoritmos de procesamento de sinal, de fusión
sensorial. En definitiva, a nosa tecnoloxía é a
suma de distintos algoritmos de IA aplicados e traballando en conxunto para darnos
un único dato: onde nos atopamos?
- Que pasará con estas e outras tecnoloxías avanzadas despois da COVID?
- Sen dúbida que haberá un antes e un despois da pandemia. Xa iamos nese camiño,
pero este acontecemento fixo que caésemos na conta, máis axiña, de canto nos
pode axudar a tecnoloxía. Quen non adoitaba empregar o seu teléfono móbil para
moverse por un aeroporto, por exemplo,
pode que agora se sinta máis inclinado a
facelo. A nosa tecnoloxía xa estaba aí antes,
pero agora é máis relevante para adaptarnos ás situacións excepcionais.
- Que nos ten deparado Situm para este
ano que comeza?
- A vocación internacional de Situm está patente dende a súa orixe, pero este proceso
acelerouse notablemente durante o último
ano coa incorporación de importantes clientes e partners en Europa, Latinoamérica, os
EE.UU, o sueste asiático e Xapón. Neste ano
que comeza, o proceso intensificarase aínda
máis, e seguro que a carteira de clientes
contará coa incorporación de empresas
referentes nos seus sectores. 
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Unha medicina
chamada talento
Os 20 proxectos que participaron en Connect-19
sumaron máis de 180 postos de traballo

A orixe

O

O

pasado 12 de xaneiro celebrouse o acto final do programa Connect-19 (connect19.gal), a aceleradora
de proxectos destinados
a impulsar, dende diversas frontes tecnolóxicas, a
nosa adaptación á nova realidade pandémica,
propoñendo, tamén, novos e diversos xeitos de
combater o coronavirus. No acto presentáronse
novamente os 20 proxectos que se beneficiaron da iniciativa, proxectos dos eidos TIC (Tecnoloxías da Información e a Comunicación) e
sanitario, principalmente.
En palabras do vicepresidente económico e
conselleiro de Economía, Francisco Conde, estas dúas decenas de iniciativas son a proba de
que Galicia “é un referente fronte á pandemia,
dende a innovación, o emprendemento e o talento”.
O remate do programa celebrouse no Parque
Tecnolóxico de Galicia en San Cibrao das Viñas,
coa presenza de Conde e da directora da Axencia Galega de Innovación (GAIN), Patricia Argerey, entre outros representantes das administracións e do noso tecido produtivo e investigador.
Na cita, o conselleiro explicou que a aceleradora naceu para que “a capacidade de resposta
das empresas innovadoras galegas fronte á COVID-19 puidera traducirse en solucións a curto
e medio prazo, xa que a pandemia fai máis necesario que nunca acelerar a transferencia de
innovación ao mercado para xerar valor econó-
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mico, emprego e respostas ás novas demandas”.
Pola súa parte, a directora de GAIN, Patricia
Argerey, destacou que “en menos de seis meses as empresas participantes foron capaces
de poñer a disposición do mercado produtos
e servizos para que a nosa vida sexa máis fácil
nesta situación de pandemia”. E resaltou o feito
de que “o 60 % son microempresas, o que demostra que as empresas moi pequenas tamén
poden innovar, polo que merece a pena apoialas para que as solucións que ofrecen teñan un
longo percorrido neste contexto de incerteza
que estamos a vivir”.
No acto fíxose saber que as 20 pemes participantes sumaron máis de 180 postos de traballo,
cunha facturación global de 25M€ e unhas vendas ao exterior de 3M€.
Entre as contribucións xeradas estes últimos
meses destacouse a creación de novos equipos de protección individual; de sistemas para
o control de accesos ou a detección precoz do
virus; de dispositivos de carteleira dixital; dunha
aplicación para controlar e mellorar a nutrición
de pacientes hospitalarios; ou de produtos de
cosmética con capacidade antiviral. Tamén
houbo contribuciónsd e alto compoñente tecnolóxico como un sistema de vixilancia de espazos públicos a través do uso de drons, que
realiza un reconto de persoas e mide a distancia
entre elas; ou unha solución que posibilita levar
a cabo todos os procesos dunha empresa desde
unha mesma plataforma, evitando o contacto
físico e potenciando o teletraballo. 

Parque Tecnolóxico de Galicia (San
Cibrao das Viñas,
Ourense) e a Consellería de
Economía, Empresa e Innovación -a través da Axencia
Galega de Innovación,
GAIN- puxeron en marcha
o pasado mes de xuño o
programa Connect-19,
unha aceleradora de pemes
innovadoras especializada
na comercialización de
solucións para a loita contra
o impacto da COVID-19.
Neste programa participaron 20 empresas innovadoras e/ou de base tecnolóxica
de toda a comunidade, que
ao longo de cinco meses
recibiron apoio para a
comercialización dos seus
produtos e/ou servizos, destinados a reducir os efectos
sociais e económicos provocados pola pandemia.

Listaxe de
empresas
· Confecciones MRF
· Data Monitoring
· Demsu
· Elaxtic Confor Dream
· Envita
· Esquío
· Glocal
· Kendra
· Legalmit
· Merasys
· Releyeble
· SC Robotics
· Soltec
· Taste Lab
· Arlit
· Coquus
· Tatto Contract
· Aerocamaras
· Gerifarma
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A festa das
letras continúa
Chega dende o Portal da Lingua un concurso
para homenaxear a Xela Arias

A

Secretaría Xeral de
Política Lingüística
vén de convocar
un concurso co que
pretende
homenaxear a Xela Arias,
a autora premiada
no Día das Letras Galegas neste ano
2021. Os participantes deberán elaborar unha exposición sobre as obras,
época e lingua da autora. Poderán
presentarse no concurso os centros
docentes de ensino público non universitario que dependan da Consellería
de Cultura, Educación e Universidade.
Esta actividade será unha das iniciativas do Portal da Lingua, www.lingua.
gal, para celebrar as nosas letras neste
ano entrante.
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En total, concederanse dous
premios, un por cada categoría participante. A categoría
A será válida para os nenos e
nenas que estuden educación
infantil e primaria, mentres
que na categoría B loitaran
os mozos/as de educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional
e ensinanzas de réxime especial. O centro gañador recibirá
un premio de 2.000 euros por
cada categoría.
Tamén poderán participar
os profesores dos establecementos escolares. De feito,
aqueles que participen de
forma activa no proxecto, recibirán unha certificación. Polo
primeiro premio, se lles concederá un título de innovación
educativa, cunha equivalencia
de 20 horas de formación permanente (30 horas para os
coordinadores).
En todo momento cumpriranse as medidas sanitarias e
os protocolos COVID – 19. Por
iso, os traballos da exposición
serán de 2 formas diferentes.
Poderanse realizar 10 carteis,
de 70 por 50 centímetros, en disposición vertical (todos deben incluír a
frase DÍA DAS LETRAS GALEGAS 2021 e
o nome da autor/a) ou unha guía didáctica dunha extensión máxima de
32 páxinas, que conterá unha serie de
actividades para cada cartel (incluirá
portada e contraportada, índice, biografía e bibliografía). Os traballos serán orixinais, con técnica libre e cores
a elixir. As imaxes deben levar citas
textuais e os materiais audiovisuais
teñen que ser de balde.
Todos aqueles centros que se queiran presentar, terán que facelo antes
do día 1 de marzo. As categorías seleccionadas serán impresas en formato dixital e publicadas no Portal da
Lingua Galega da Secretaría Xeral de
Política Lingüística. 

III Premio Fina
Casalderrey de
Literatura Infantil
pola Igualdade

O

Pazo de San Roque en Santiago acolleu este 18 de xaneiro a
presentación da terceira edición
do Premio Fina Casalderrey de Literatura
Infantil pola Igualdade, destinado a promover o pulo creativo que pon o foco na
nenez e, tamén, nas historias non sexistas
e libres de prexuízos e de estereotipos
para a nenez.
Na presentación participaron Belén Lopez e a escritora Final Casalderrey, amais
do secretario xeral de Política Lingüística,
Valentín García, quen explicou que o
Goberno galego apoia esta iniciativa
co fin de promover nas novas xeracións
“a igualdade de xénero e a lectura en
galego, pero tamén contribuír a que a lingua propia de Galicia siga acompañando
sempre os valores máis democráticos e
máis positivos da sociedade”.
Neste sentido, Valentín García fixo
tamén referencia a Fina Casalderrey,
autora que lle dá nome ao premio, e á
súa traxectoria “sempre comprometida
con estas tres cousas: a literatura infantil
e xuvenil, a lingua galega e os valores de
igualdade"
Os autores e autoras que queiran
participar neste certame terán ata o 8 de
marzo, Día Internacional da Muller, para
presentar orixinais escritos en galego de
non máis de 5.000 caracteres que atendan ao concepto de literatura infantil,
non sexista e co-educativa e que introduzan elementos críticos que cuestionen o
modelo social sexista dominante.
A resolución do xurado darase a
coñecer o 1 de xuño de 2021 e a obra
gañadora, que será publicada por Baía
Edicións, recibirá 2.500€.
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En abril a arte
tecnolóxica toma
a palabra co
Congreso Ucronías

A

Asociación Internacional de Estudos
Galegos e o Centro de Estudos Galegos
de Varsovia, xunto con outras entidades,
van organizar en primavera o Congreso
Ucronías, utopías e distopías, un evento virtual arredor
dos pasados alternativos, presentes paralelos e futuros
imaxinarios que conforman xéneros narrativos puxantes
nos comezos do século XXI.
O congreso, co-impulsado por entidades galegas
como a Secretaría Xeral de Política Lingüística, reunirá especialistas de diversas disciplinas e aqueles que
poñen a imaxe e a banda sonora neste tipo de xéneros:
artistas e músicos na vangarda da tecnoloxía e a experimentación.
As comunicacións poderán realizarse en galego,
éuscaro, catalán, castelán, portugués, mirandés e inglés
e serán de 20 minutos. As propostas de comunicación
deben enviarse a través da páxina web do congreso. Os
artigos derivados do evento, previa avaliación por pares,
publicaranse nas revistas Itinerarios e Madrygal. A cita
será virtual, os días 12 e 13 de abril de 2021.

Piano solo entre
árbores de Abe
Rábade, dispoñíbel
no Portal da Lingua

O

pianista galego Abe
Rábade, unha das
grandes figuras do
jazz estatal e internacional, protagoniza estes
días unha das máis singulares
actividades adheridas ao
Fondo de Proxectos Culturais
Xacobeo 2021, impulsado
pola Secretaría de Política
Lingüística. Estamos a falar do
concerto en liña Abe Rábade.
Piano solo entre árbores, que
pode verse dende xa no Portal
da Lingua Galega (lingua.gal).
O audiovisual foi presentado
o xoves 21 no Pazo de San
Roque, en Santiago, nun acto
que contou coa presenza do
propio artista e do secretario
xeral de Política Lingüística,
Valentín García, quen enxalzou
“a longa traxectoria de Abe
Rábade na creación do jazz
galego”.
Tamén loou a súa aposta
por unir a lingua do país que
el emprega acotío cun xénero
musical “nacido fóra das nosas
fronteiras e que, por certo, ten
presenza en máis proxectos
do Fondo Xacobeo 2021”.

O secretario xeral indicou
“que non hai mellor maneira de
demostrar que a nosa lingua,
tan acaída para a expresión da
cultura tradicional e autóctona,
está aberta e é perfectamente
válida tamén para incorporar
todas aquelas cousas boas que
nos poidan chegar de fóra”.
Xunto con Valentín García
participaron na presentación o
pianista e compositor de jazz
Abe Rábade e Rosa Salgado,
representante de Miraxe, Sociedade Cooperativa Galega, que
produciu o concerto.
Abe Rábade interpreta no
audiovisual o que cualificou
Valentín García como “un
repertorio único”, seleccionado
e traballado durante o confinamento, que inclúe as seguintes
pezas: Liberación, Desexo, HamDam. Improvisation e Freixo.
O concerto foi gravado ao aire
libre, nun espazo arborado da
parroquia rianxeira de Asados, o
4 de novembro de 2020.
A interpretación das catro
composicións sinaladas vai
precedida dunha presentación a
cargo do músico.
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cultura galega
Contra os embates da
pandemia, cultura galega
Revistas, contidos diversos e webseries
enchen as redes para mitigar as
adversidades dos confinamentos

Amplíase
até abril
a recollida
de apoios á
iniciativa
popular
Xabarín

As mellores webseries galegas do ano
compiten xa na rolda de votacións dos
Mestre Mateo



A edición XIX dos Premios Mestre Mateo ao noso audiovisual xa ten aberta a
primeira rolda de votacións, até o 25 de xaneiro
ás 14.00 horas na web da Academia Galega do
Audiovisual. Achéganse un total de 25 catego-

rías, incluída unha modalidade dirixida a elixir a
que sería a mellor webserie do ano. As candidaturas finalistas daranse a coñecer o 1 de febreiro e o 27 está previsto que se celebre a gala na
que se proclamarán as gañadoras e gañadores.
O evento terá lugar no Teatro Colón da Coruña e será conducido por Tito Asorey e Lucía
Veiga, contando con guión de Manolo Cortés.
Entre as mellores contribucións audiovisuais para seren distribuídas e vistas na web
(candidatas na dita categoría) atópanse Mataría Microserie (creada por Javi Seoane e Pedro
Brandariz, con dirección e montaxe de Javi
Seoane), Xan (Lucía Estévez e Miguel Canalejo), Amnesia 3.0 (Carballo Interplay e Produtora Absurda), Cativos na cociña (Alberta Álvarez
Portela, Siradella Films) e Doc Way: Camiño
Portugués (Que+Ver).
A listaxe de todas as candidaturas está
dispoñíbel na web da Academia Galega do
Audiovisual (en PDF). 

Galaxia permite acceder de balde
aos 156 primeiros números de Grial



A Editorial Galaxia,
coincidindo co 70
aniversario da súa fundación, decidiu publicar en
aberto na web e en formato
PDF (editorialgalaxia.gal/
revgrial/) os 156 primeiros
números da revista Grial,
correspondendo os 100
primeiros á etapa na que
a dirixiron Ramón Piñeiro
e Francisco Fernández del
Riego (1963-1988) e os 56
restantes á etapa dirixida
por Carlos Casares (19892002). Nos vindeiros meses
pretenden achegar as
publicacións realizadas até
2019 con Víctor F. Freixanes
e Henrique Monteagudo na
dirección da histórica publicación.
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Dende Galaxia lembran que
nos primeiros anos da editorial estaba prohibida a publicación de novas revistas,
o que supliron con cadernos
monográficos trimestrais da
Colección Grial, que só conseguiu manterse entre 1951 e
1952, xa que a censura franquista freou o proxecto e non
foi até 1963 cando puideron
botar a andar Grial. Revista
Galega de Cultura baixo o
paraugas dunha nova Lei de
prensa, e que converteuse
nun importante instrumento
da cultura galega, logro especialmente meritorio xa que
estamos ante unha iniciativa
altruísta que conseguiu manter o seu pulo durante varias
xeracións. 



Dende hai tempo, a
Mesa pola Normalización Lingüística vén traballando nunha iniciativa que
insta a que CRTVG aumente a
oferta en galego destinada á
infancia e á mocidade nas televisións públicas, e que esta
aposta asuma as necesidades
e demandas tecnolóxicas de
lecer das novas xeracións. A
Mesa sostén que a creación
do canle Xabarín suporía un
cambio na programación,
xa que estaría dispoñíbel en
todas as plataformas dixitais
e nunha aplicación móbil,
ademais da televisión. Froito
disto, púxose en marcha
unha campaña de recollida
de apoios que, segundo vén
de confirmar a plataforma,
ampliouse ata o venres 2 de
abril.
Así, estarán dispoñíbeis en
toda Galicia un gran número
de establecementos para que
as persoas interesadas en asinar os pregos oficiais poidan
facelo. Por certo que na Rede
existe un mapa no que cada
quen pode atopar o lugar
máis axeitado para mostrar
o seu apoio. Podemos ver o
mapa aquí a través da web da
mesa, amesa.gal. 
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En marcha unha web sobre
os fortes vencellos de
Afonso X coa nosa terra



Con motivo da celebración dun novo
Ano Santo e o 800 aniversario
do nacemento de Afonso X,
o Consello da Cultura Galega
impulsou a mostra Afonso X
e Galicia, que abriu o pasado
12 de xaneiro as súas portas
na Igrexa da Universidade en
Santiago e na que se convida
a coñecer a enorme influencia da figura do rei coñecido
como O Sabio cun percorrido
a través de documentos, testemuños arqueolóxicos, lite-

rarios e musicais que amosan
o legado afonsino en paralelo
ao esplendor da cultura galega na etapa medieval. A
mostra compleméntase cunha nova páxina web que lle
serve de engadido informativo (http://consellodacultura.
gal/exposicions/axg/).
A exposición foi inaugurada pola presidenta do CCG,
Rosario Álvarez; o presidente
da Xunta de Galicia e presidente de honra desta institución, Alberto Núñez Feijóo;

o conselleiro de Cultura e
Turismo, Román Rodríguez;
o presidente da Deputación
de Ourense, José Manuel
Baltar e o reitor da USC,
Antonio López. O músico,
musicólogo e medievalista
Antoni Rossell é o comisario
desta mostra que estará
aberta ata o 24 de abril.
A exposición ten diferentes
niveis de lectura, a través de
códigos QR que remiten ao
espazo web da mostra, onde
se aloxan textos recitados,
música e informacións, ademais do catálogo virtual para
enriquecer a visita. Entre os
contidos complementarios
destaca unha serie de entrevistas aos especialistas Henrique Monteagudo, Helena de
Carlos, Francisco Prado-Vilar,
Carlos Núñez, Elvira Fidalgo
e Eduardo Cebreiros.A listaxe
de todas as candidaturas está
dispoñíbel na web da Academia Galega do Audiovisual
(en PDF). 

A Cidade da Cultura celebra
o seu décimo aniversario



A Cidade da Cultura de Galicia celebrou
o 13 de xaneiro a súa primeira década
de vida, e fíxoo cun acto institucional no que
se achegou un balance do acadado até o de
agora e, tamén, un repaso das cousas que nos
depara o complexo do monte Gaiás no futuro,
moitas delas tecnolóxicas e moitas delas directamente encamiñadas a reivindicar a colaboración, a unidade e a cultura como antídotos
de adversidades coma a que estamos a vivir.
Segundo se fixo saber, o complexo cultural xa
acolleu nestes dez anos preto de 5.000 actividades culturais e eventos
e recibiu case 6 millóns de
visitas. Amais, deu acubillo
a case medio milleiro de
proxectos de emprendemento.
Na cita destacouse o
importante papel xogado
polo Museo Centro Gaiás,
que con 21 grandes exposicións, “tense convertido
nun centro de referencia
no norte de España, recibindo máis de 600.000
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visitas ao longo da década, ademais de consolidarse como unha potente ferramenta
didáctica que achega os seus contidos a unha
media de 15.000 estudantes”.
Asemade, lembrouse o traballo a prol do
emprendemento cultural, cun total de 450
proxectos innovadores no eido das industrias
creativas apoiado desde a apertura do Centro
de Emprendemento do Gaiás, proxectos que,
en moitos dos casos, son hoxe empresas consolidadas xeradoras de postos de traballo.. 

O ILG lanza
a nova
ferramenta
de xeración
automática
de galego e
portugués
XeraWord



A Universidade de Santiago informou de que
Xeraword, a ferramenta de
xeración automática de galego
e portugués, xa está dispoñíbel
na páxina web do Instituto de
Lingua Galega (ILG), en https://
ilg.usc.gal/gl/novidades/xeraword. Elaborada no marco dun
proxecto dirixido pola profesora
da USC, María José Domínguez
Vázquez, XeraWord baséase na
tradución automática de léxico
extraído da base de datos do
idioma inglés WordNet.
A USC lembra que para o desenvolvemento deste simulador
foron deseñados unha ferramenta de tradución do caudal léxico
paradigmático a partir dos datos
extraídos de xeito automático
do WordNet, así como un flexionador nominal. O prototipo
recorre á integración de datos
lingüísticos e á interoperabilidade entre recursos xa existentes.
Como prototipo xera datos para
cinco substantivos en galego
e portugués, en concreto: gl.
aumento | pt. aumento, gl. discusión | pt. discussão, gl. fuxida |
pt. fuga, gl. olor | pt. cheiro e gl.
presenza | pt. presença.
Segundo explica a profesora
Domínguez Vázquez, “a escolla
destes cinco substantivos xustifícase polo seu papel de representantes de diferentes escenas
cognitivas ou campos semánticos”, engadindo que o prototipo
senta os alicerces para o futuro
desenvolvemento de ferramentas de xeración argumental máis
complexas.
A ampliación das unidades
analizadas polo xerador permitirá o seu uso por parte de estudantes de galego e portugués
como linguas estranxeiras ou
segundas linguas. No seu estado
actual, XeraWord presenta unha
metodoloxía de análise que
pode ser extrapolada a outras
linguas e recursos. 
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Tecnoloxía en pé
de guerra contra a
pandemia

Novas
funcionalidades
de PassCOVID

Televés crea un dispositivo para a detección de
antíxenos COVID-19 e evitar falsos negativos

A

T

elevés comezou o ano poñendo a súa longa experiencia tecnolóxica ao servizo da
fronte anti-COVID. En concreto,
desenvolveu un dispositivo
electrónico-lector que ten capacidade para permitir 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 aplicación (app) de usuario, para
enviarmos desde o noso dispositivo os resultados de forma automática, inmediata e segura ás
autoridades sanitarias.
O desenvolvemento, que tiña a previsión
de estar listo a comezos deste ano 2021, inclúe
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.
Por un lado, un dos aspectos positivos que
trae este proxecto é o tempo estimado para
obter un resultado. Así, en tan só 10-15 minutos reaccionará bioquimicamente mostrando
cunha codificación de barras e cores o resultado e a carga viral do usuario. Acto seguido da
recollida de mostra, o dispositivo conéctase vía
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Bluetooth á aplicación no dispositivo móbil, e
automaticamente informa e envía os datos pertinente directamente á base de datos da autoridade sanitaria competente.
Doutra banda, este dispositivo poría fin á reclamación por parte de certos sectores como
o farmacéutico a realización e manipulación
destes tests, xa que está ideado para “a utilización en colectivos especializados como o farmacéutico, baixo a supervisión dunha persoa
certificada”, explica a compañía compostelá, engadindo que o trebello non foi concibido para
uso doméstico e individual. A empresa explica
que a tecnoloxía resultante ten un amplo potencial, tamén, para centros de “alto tránsito de
poboación”, por exemplo pazos de congresos,
recintos feriais, empresas, centros sanitarios, residencias ou hoteis, entre ouros.
O proxecto de dispositivo chega logo de que
Televés alcanzara un acordo coa empresa Austrian Micro Systems, para integrar a tecnoloxía
de lectura dixital no seu dispositivo.
“Televés pretende estender esta solución a
empresas biotecnolóxicas que fagan da tecnoloxía de fluxo natural, tanto para antíxenos
como anticorpos, onde o dispositivo de Televés
aportaría facilidade na administración da proba
e fiabilidade mo resultado e xestión de datos”,
declarou Iván Rodríguez, director das novas liñas de negocio de Televés.
O obxectivo é “xeneralizar as probas rápidas
e fiables de antíxenos a canta maior poboación
posíbel, como medida de contención da propagación e contaxio”. 

Xunta rematou o
ano cunha nova
versión da aplicación móbil PassCOVID, 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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Fernando Suárez, presidente do CPEIG, achéganos unha
xanela directa ao futuro das transaccións económicas

O inevitable camiño
cara ás criptomoedas

A

finais
de
2019, o 43%
das empresas españolas
consideraba
que o diñeiro
en efectivo
desaparecería no curto prazo
(unha década) sendo substituído
por pagos electrónicos a través
de dispositivos como o teléfono
móbil ou o reloxo de pulseira.
A maioría de países están a
tratar de pór coto ao diñeiro en
efectivo para evitar o branqueo.
En España, a Lei establece un
máximo de 2.500 € nos pagos
en efectivo entre particulares e
empresas. O pasado abril, rexistrouse unha proposición non de
lei que propuña a eliminación
gradual do pago en efectivo, rebaixando o límite até os 1.000
€, co horizonte da súa desaparición.
A pandemia da COVID-19 supuxo unha auténtica revolución
nos aspectos cotiáns de calquera
persoa, e o uso do efectivo non
ía ser unha excepción. Durante
este último ano, vímonos obrigados a comprar máis a través de
Internet polas restricións á mobilidade. Pero ademais, afixémonos, clientes e vendedores, a pagar con outros medios diferentes
ao efectivo por precaución, con

Número 210

independencia do importe da
transacción. Segundo o Banco
de España, a retirada de diñeiro
en caixeiros reduciuse un 51,79
% no segundo trimestre de 2020
con respecto ao mesmos período do ano anterior.
Os cartóns de crédito seguen
disparándose no noso país, pasado dun incremento do 10 % ao
15% no número de transaccións
tras a pandemia. Non é o único
sistema de pagos á alza. A directiva PSD2 permite xa o pago
directo en conta, algo que por
exemplo está xa fomentando
Amazon. Tamén a introdución de
apps como Bizum facilita os pequenos pagos entre particulares,
sen nin sequera necesitar coñecer o número de conta do destinatario, xa que o seu teléfono ou
correo electrónico son suficientes. Aínda que é certo que a súa
utilización se está a concentrar
no segmento de poboación máis
nova, tamén o é que hai xa tempo que as grandes transaccións
realízanse dixitalmente.
Un dos temores que acompaña o uso do pago en dixital en
completa exclusividade é que,
de forma adicional a unha posible marxinalización de determinados sectores sociais, podería
supor un ataque frontal á privacidade individual e colectiva

Aquí xorde unha nova posibilidade: as criptomoedas ou criptodivisas, moedas virtuais que
se basean na criptografía para
certificar as transferencias ou os
pagos de produtos e servizos.
Son un tipo de moeda alternativa
que só existe en Internet e cuxo
almacenamento é dixital. A máis
coñecida, Bitcoin, é motivo de
controversia e noticias frecuentes pola súa volatilidade e as súas
perspectivas de crecemento.
A diferenza das moedas tradicionais, xestionadas por bancos
centrais, teñen un control descentralizado, baseado en tecnoloxía
Blockchain mediante un sistema
de código aberto e de intercambio entre iguais. Unha das grandes vantaxes é a confidencialidade xa que as contas dos usuarios
e as transaccións xamais serán
vinculadas coa súa identidade no
mundo real.
Aínda que nun primeiro momento, tanto a banca como os
gobernos renegaban desta tecnoloxía, parece que esta tendencia se está a inverter. Xa pasou o
tempo onde a Bitcoin era vista
como unicamente unha fonte de
financiamento ao terrorismo e lavado de diñeiro. Proba diso é que
Xapón decidiu emitir unha criptomoeda común e privada para
promover a dixitalización do país.
Pola súa banda, entidades bancarias e de investimento como
Goldman Sachs, National Bank of
Canada ou Barclays, están a penetrar no mundo das criptodivisas.
Unha vez máis, a tecnoloxía
irrompe nun aspecto da nosa
vida tradicional e empúxanos a
un tempo novo. Non parece que
este camiño que estamos xa percorrendo teña retorno, de modo
que máis vale que nos adaptemos a el canto antes. Quen verá
ao Jerry Maguire do século XXI
gritando aquilo de “show me the
money”. 

Chamamento
para o uso
correcto dos
datos dos
escolares
Colexio Profesional de
Enxeñaría en
Informática de Galicia
(CPEIG), con motivo
do Día Europeo da
Protección de Datos
que se celebrou este
28 de xaneiro, lanzou
un manifesto no que
comparte coa cidadanía os seus obxectivos (fortalecidos aínda máis co ano que
comeza) de propiciar
unha contorna dixital
o máis segura e fiábel
posíbel, ao tempo
que se favorece a súa
universalidade e a
súa accesibilidade.
No comunicado o
colexio referenda a
necesidade de “facer
un uso correcto dos
datos de carácter
persoal dos alumnos
e os seus familiares
por parte dos centros
educativos”.
Esta obriga, explica
a entidade profesional que preside
Fernando Suárez,
“está máis presente
na actualidade pola
necesidade de utilizar
servizos de computación na nube neste
contexto marcado
pola COVID-19 onde
moitas aulas escolares están pechadas e
os estudantes teñen
que cursar as clases
desde as súas casas”.
O CPEIG lembra
no seu manifesto
(que podemos ver
en cpeig.gal) a súa
dispoñibilidade para
axudar á comunidade
educativa para esta
tarefa.

O
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A viaxe ao futuro
de Compostela
A Internet de alta velocidade chega finalmente
ás rúas do Franco e do Vilar, en Santiago

O

Concello de Santiago e AMTEGA confirmaron que antes de que remate xaneiro
a veciñanza das rúas do Franco e Vilar, en
plena zona vella de Compostela, vai ter
ao seu alcance Internet de alta velocidade, con todas as vantaxes de comunicación, acceso ao coñecemento e ao lecer,
operatividade empresarial, teletraballo e
xestión que as tecnoloxías de fibra óptica
avanzada poñen en xogo. Isto será posíbel grazas aos traballos despregados pola
operadora Orange.
O Goberno local constatou que “unha
vez comprobado o correcto funcionamento do servizo nas vivendas das ditas rúas
e mailo control da instalación das acometidas individuais”, ampliarase o servizo de
forma progresiva a outras contornas da
cidade histórica, non só ao que se denomina a “améndoa compostelá”.
O despregue, impulsado polo Concello,
a axencia autonómica AMTEGA e a Dirección Xeral de Patrimonio, conta cun investimento privado de 2,4 millóns de euros.
Con el, como dixemos, cubrirase todo o
conxunto da cidade vella.
A destes días de xaneiro de 2021 é a
última fase do proxecto impulsado para
facilitar o despregue de redes de telecomunicacións “nesta zona especialmente
protexida”, explicou o Concello, engadindo que o primeiro paso foi a elaboración
dun catálogo de solucións técnicas, ao
que seguiu o lanzamento dunha consulta
pública a operadores, que concluíu o pasado mes de xuño coa solicitude de licen-
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za de subministro de equipamento tecnolóxico por parte de Orange.
Desde entón, o operador veu desenvolvendo os traballos necesarios para dotar da
infraestrutura fixa de telecomunicacións
aos inmóbeis do conxunto histórico, cun
investimento de 2,4 millóns de euros.
Este fornecemento de tecnoloxías levouse a cabo utilizando caixas de baixo impacto visual nas fachadas e as canalizacións
soterradas existentes, engadiu o Concello,
explicando que a iniciativa abrangue “todo
o ámbito do Plan Especial”. O proxecto contempla, tamén, a obriga o compartimentado de infraestruturas, o que “permitirá
a outros operadores poder dar servizo no
conxunto histórico utilizando as redes de
Orange”.
O Catálogo de solucións para actuacións de tendido da rede de fibra óptica en
contornas urbanas de especial protección
e conxuntos históricos de Galicia, que se
creou con Compostela como modelo e fonte de inspiración, foi elaborado pola AMTEGA, o operador público galego RETEGAL
e a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural
para abordar o que nas súas palabras constitúe “unha problemática presente en toda
a Unión Europea para a que ata agora non
se ofrecera ningunha solución”.
Para a elaboración desta guía partiuse do
caso concreto de Santiago de Compostela
e en colaboración co Concello, co Consorcio de Santiago e cun equipo multidisciplinar (integrado por arquitectos, enxeñeiros
de telecomunicación e técnicos proxectistas especializados en despregamentos de
fibra óptica), elaboráronse unha serie de
propostas viábeis e con capacidade de extrapolación a outros conxuntos históricos.

Avance progresivo da fibra óptica
En termos máis concretos, o proxecto
contempla o despregue da fibra óptica en
distintas rúas, entre elas a rúa do Vilar, rúa
Nova, Entrerrúas, praza do Toural, Bautizados, praza de Fonseca, rúa do Franco, rúa
de Fonseca, rua Raíña, travesa do Franco,
rúa Rodrígo de Padrón, Entrecercas, porta
Faxeira, avenida Figueroa, campo da Estre-

Antes de que remate
xaneiro a veciñanza
das rúas do Franco e
Vilar, en plena zona
vella de Compostela,
vai ter ao seu alcance
Internet de alta
velocidade, con
todas as vantaxes de
comunicación.

la, rúa Senra, praza de Fonterrabía, ruela do
Peso, cantón do Toural, rúa das Orfas, e Entremurallas.
O obxectivo, segundo o proxecto, é dar
cobertura ao 100% dos posíbeis usuarios
existentes no ámbito, “evitando así a necesidade de futuras ampliacións”. Para iso a
empresa de telecomunicacións devandita
incorpora un novo deseño da rede de distribución co que se acadan melloras como
a redución do número total de caixas, de
cables e de fusións.
O despregue está suxeito a unha serie de
rigorosas disposicións destinadas en boa
medida a evitar a mínima intervención visual e estrutural sobre a contorna histórica
de Santiago e os seus viarios. Estes son algúns dos requirimentos:
-- As arquetas e canalizacións soterradas
que requiran de escavación deberán ser
obxecto do correspondente proxecto de
intervención arqueolóxica. Estes traballos
terán que ser realizados polo Consorcio
de Santiago.
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Colle impulso Biolumen, o
proxecto de iluminación intelixente de Smartiago

O

-- Os cables de acometida deberán acceder
ás unidades inmobiliarias a través do portal e os elementos comúns interiores dos
inmobles.
-- As novas caixas ópticas terán un acabado
en cor gris, para reducir o impacto visual.
-- O trazado dos pasos de rede soterrados
deseñarase sempre seguindo a aliñación
das lousas de granito.
-- As tapas das novas arquetas serán de
lousa de granito, das mesmas características que o pavimento.
-- A nova rede debe ser compartida con empresas ou operadores de telefonía interesados en ofertar os seus servizos na cidade
histórica, xa que por razóns de protección
do patrimonio cultural resultaría imposible autorizar unha rede independente por
fachada para cada un dos operadores.
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proxecto de alumeado innovador
de Compostela,
abeirado ao
proxecto intelixente Smartiago, comezou finalmente a súa
andaina na recta final de 2020.
Trátase de Biolumen, iniciativa
de CPI (Compra Pública de
Innovación) que ten como
obxectivo o desenvolvemento
e aplicación real de sistemas
de alumeado avanzados en
edificios patrimoniais, que
“permitirán reducir o consumo enerxético nun 80%
e influír no crecemento da
biodiversidade sobre as súas
fachadas”, segundo informou
o Concello, engadindo que
o sistema, pioneiro a nivel
mundial, adxudicouse a un
consorcio do que forman parte a empresa Televés, Ferrovial
e a USC por un importe de
613.581 euros, IVE engadido,
co-financiado nun 80% polo
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional.
Biolumen ten como obxectivos concretos un aforro enerxético en torno ao 80% anual;
reducir o gasto de mantemento da iluminación ornamental
nun 60%, minimizar o gasto
empregado na conservación
tamén á metade, desenvolver
solucións baseadas nos principios da economía circular; e
respectar a biodiversidade.
Ao abeiro do proxecto, que
rematará o 31 de marzo e
que se divide en catro fases,

a empresa local Televés ten
previsto desenvolver un sistema de alumeado ornamental
a través dun bioproxector
(biofilm), que poida controlar
as lonxitudes de onda, o largo
de banda, o fluxo de luz e a
duración da exposición, co
fin de mitigar o medre da
biodiversidade nas fachadas.
Estase a probar durante 9
meses na fachada norte da
Casa do Cabido, para validala,
segundo o director de I+D+I
de Televés, “se os resultados
que se pretenden obter son
certos”.
Patricia Sanmartín Sánchez,
investigadora do Grupo de Estudos Medioambientais Aplicados ao Patrimonio natural e
cultural (GEMAP) da USC, explicou que mentres se aplique
o proxecto vanse realizar, en
paralelo “estudos de laboratorio”. A finalidade é levar eses
estudos ao exterior. Durante
eses 9 meses, subliñou, farase
unha análise constante do
crecemento e de como varía
a colonización biolóxica coas
luces, tempo suficiente para
“un estudo previo”.
O proxecto complétase coa
transferencia do coñecemento
obtido ao Concello de Santiago. Televés tamén compromete un 10% dos royalties da solución desenvolvida, e un plan
de conservación co soporte da
operación do programa piloto
durante dous anos a partir do
remate de Biolumen.
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innovación galega

Rumbo ao país
da innovación
A crise da COVID puxo de manifesto a
importante capacidade innovadora do
noso tecido produtivo e investigador

Cinfo e R permitirán localizar persoas
cunha pulseira intelixente

Docuten xestionou dixitalmente máis
de 8,5 millóns de documentos



A empresa tecnolóxica coruñesa Docuten fixo balance
do seu traballo en 2020 ampliando procesos de
dixitalización nas empresas e entidades co fin de mellorar
a súa eficiencia e permitir a xestión remota dos procesos
administrativos. É así que durante o ano pasado, a empresa
tramitou de forma dixital un total de 8.755.788 documentos
que permitiu un importante aforro de tempo e económico, cun
total de 19,5 millóns de euros, para os seus clientes.
O proceso de dixitalización levado a cabo por Docuten
céntrase sobre todo en dar solución a certos procesos
administrativos, como poden ser os documentos coa sinatura
dixital e a facturación electrónica. Ademais do aforro de tempo
e económico, esta iniciativa ten un claro beneficio na súa
pegada ecolóxica, evitando a emisión, no caso de Docuten, dun
total de 5.778 kg de CO2. 

Situm permite a visualización de múltiples edificios en tempo real




A empresa coruñesa
Cinfo, responsábel
de Tiivii (a revolucionaria
tecnoloxía de televisión
intelixente que é quen de
seguir os protagonistas
dun espectáculo e crear o
directo de maneira automática, botando man de
tecnoloxías de Intelixencia
Artificial), 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
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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. 

A empresa galega Situm rematou 2020 presentando
melloras importantes no seu dashboard, que estreou
capacidade para centralizar nun só acubillo todos os datos que
debemos coñecer da nosa empresa, xuntando novas representacións gráficas en 3D de mapas e planos, xestión de datos e
visualización de edificios e usuarios.
O dashboard de Situm, nas súas palabras “unha ferramenta
potente, intuitiva e visualmente atractiva”, é un panel web dende o que xestionarmos todas as ferramentas e funcionalidades
dunha solución de localización, desde o posicionamento até a
navegación en interiores ou o tracking.
Dende unha única pantalla multifunción, podemos visualizar
e xestionar os usuarios en tempo real, a cartografía, as analíticas, as geofences, as rutas de navegación e a infraestrutura
necesaria.
O panel salienta tamén por facilitarnos a consulta, ao
liberarnos da obriga de cambiar manualmente os inmóbeis
en seguimento. “A partir de agora, grazas ás últimas melloras
gráficas implantadas na tecnoloxía de Situm”, explican fontes
da empresa compostelá, “xa será posíbel ter a todos os nosos
usuarios localizados na mesma pantalla; e tamén se mostrarán
varios edificios á vez e en tempo real”. 

Chega unha tecnoloxía para
mellorar a comunicación das
persoas con parálise cerebral



A tecnoloxía abre camiños de accesibilidade e comunicación que doutro
xeito serían complexos de abordar. Co
arrinque de 2021 deuse a coñecer dende o
Campus de Vigo un sistema tecnolóxico que
achega importantes posibilidades de inclusión para as persoas con parálise cerebral
e outras doenzas que lles impidan comunicarse, e todo coa entrada en xogo dunha
tableta e dunha placa Arduino. Trátase do
sistema CharlieSays, unha contribución
tecnolóxica inspirada no dispositivo que
emprega o científico Stephen Hawking. Vén
da man de Juan Abia, estudante de cuarto
de curso do Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática da Universidade
de Vigo. Trátase do seu traballo de Fin de
Grao (TFG).
A orixe desta tecnoloxía está nas posibilidades que abren as tecnoloxías abertas e

participativas para as persoas con parálise
cerebral. No caso concreto do novo investigador da UVigo, o seu curmán Carlos,
que este mes cumpre 33 anos e que sofre
a devandita doenza, que lle impide falar
ou moverse voluntariamente, agás algún
movemento aparentemente controlado e
con máis forza que é quen de facer coa súa
man dereita.
O proxecto, sinala Juan Abia, comezou co
estudo de diferentes opcións actualmente
existentes no mercado para facilitar a comunicación das persoas con parálise cerebral,
“pero teñen dúas grandes desvantaxes: un

prezo demasiado elevado e non se poden
adaptar o suficiente ás necesidade de Carlos,
xa que no se poden mudar parámetros como
o tempo de pulso ou a forza aplicada”, explica o autor deste traballo de fin de grao, engadindo que o que comezou como unha proposta de TFG, logo pasou a ser un proxecto
da asociación da rama de Estudantes do IEEE
da UVigo, “e aí empezamos a traballar sobre o
que eu fixera, inspirándonos no sistema que
utilizaba Stephen Hawking”, contando ademais coa participación de Fernando Flores e
Mateo González, estudantes do Mestrado en
Enxeñaría de Telecomunicación. 

Coremain desenvolverá novas
funcionalidades en GaIA

Dimensiona posibilita auditorías de
grandes cultivos sen necesidade de rede





A empresa tecnolóxica Coremain, con sede
principal no Polígono de Costa Vella de Santiago, vén de compartir unha importante novidade
relativa ao seus vindeiros proxectos TIC: o desenvolvemento de novas funcionalidades para a Plataforma
Galega de Información Ambiental GaIA.
A incorporación de máis servizos en GaIA será
posíbel grazas a unha nova encarga da Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), que
volveu confiar en Coremain para, desta volta, ampliar
os horizontes da dita ferramenta.
Como lembraremos, o portal GaIA proporciona
un punto único de acceso ás empresas para cumprir
cos seus deberes en materia ambiental coa Xunta de
Galicia. “Trátase”, explica Coremain, “dunha plataforma
accesíbel, integrábel, con capacidade para adaptarse
a diferentes contornas e requirimentos e con ampla
marxe de interconexión e de interoperabilidade con
outros sistemas de información ambiental”. 
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A empresa galega Dimensiona concluíu 2020 presentando detalles dunha innovadora
ferramenta para facer avanzar o
sector primario na súa transformación cara a modelos máis intelixentes e automatizados: a ferramenta
Refuxio, unha aplicación móbil que
xorde dos grandes desafíos actuais
da agricultura a gran escala.
Permite facer auditorías de
cultivo de diferentes zonas en
seguimento: por unha banda as
zonas denominadas “refuxio” e,
pola outra, as que se coñecen
como áreas “intactas”. Este traballo
de apoio desenvólveo de maneira
áxil e sinxela, achegando datos
pormenorizados de cada área en
estudo e contratando os datos que
ofrece cada unha. O obxectivo é
comparar a calidade dos cultivos
resultantes en cada caso.

Dimensiona explica que as vantaxes da ferramenta son moitas e
variadas. Por exemplo: permite aos
auditores traballar sen conexión (coa
garantía de acadar a sincronización
dos datos unha vez o dispositivo
poida conectarse á rede), posibilita
un traballo conxunto áxil e eficaz (os
auditores son coordinados a través
da app por un administrador central,
figura que conta cuns privilexios de
administración específicos) e pon
en xogo funcións de mapeado interactivo (cando o auditor recibe as
súas listaxes de parcelas de cultivo
a aplicación permítelle descargar os
mapas cando está conectado para,
unha vez chegou ao lugar a examinar, poida traballar off-line).
O proxecto xorde ligado ao
desenvolvemento doutra ferramenta de Dimensiona, Agroint, tamén
aplicábel ao ámbito agrícola. 

Así serán as novas
telecomunicacións

Telefónica pon o 5G a disposición do 78% da poboación galega

T

elefónica vén de compartir un balance sobre o seu
servizo na nosa terra, poñendo o foco nos esforzos
que está a desenvolver
para dotar o territorio de
tecnoloxía 5G, a nova xeración de tecnoloxía móbil. Segundo fai saber
a operadora, foi quen de “superar os plans
iniciais de despregue de 5G en Galicia”, concluíndo o ano poñendo o novo estándar
móbil a disposición do 78% da poboación
da nosa terra.
Isto tradúcese, a nivel de concellos, en
129 municipios con polo menos un nodo
5G habilitado, o que significa que, desde finais do pasado ano, máis de 2.184.000 galegas e galegos poden acceder a este servizo
se dispoñen dun terminal axeitado.
Por provincias, A Coruña ten xa 51 concellos con nodos 5G de Telefónica, que dan
servizo ao 82% da súa poboación, mentres
en 38 municipios da provincia de Pontevedra despregáronse nodos que dan cobertura ao 85% da poboación.
Na provincia de Ourense despregáronse
en 18 concellos, dando así servizo 5G ao
57% da poboación, e en Lugo en 22 concellos, cubrindo ao 62% da poboación.
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Segundo salientou o máximo responsable de Telefónica en Galicia e director
de Administracións Públicas do Territorio
Norte, Manuel Ángel Alonso, “o aceso de 5G
súmase á enorme capilaridade do LTE, 4G
e 3G de Telefónica en Galicia, que se sitúa
no 99% da poboación, o que significa que a
comunidade autónoma ten unha cobertura
de banda larga móbil por enriba da media
nacional e sen parangón en Europa”.
En relación ao tipo de tecnoloxía 5G empregada, nesta primeira fase empréganse
emprazamentos e infraestruturas actuais
para lanzar a rede 5G con arquitectura NSA
(Non Stand Alone), e despregarase a rede 5G
SA (Stand Alone) cando a tecnoloxía estea
plenamente dispoñíbel despois da estandarización, explicou Telefónica, engadindo
que grazas ao 5G, “os usuarios poderán descargarse na súa casa unha película en segundos, e aqueles que sexan afeccionados

ao gaming contarán cunha experiencia en
mobilidade semellante á que lles achega a
fibra no fogar, sen interrupcións ou latencia”.
Para as empresas, a operadora salienta
os servizos de Multiaccess Edge Computing,
que ofrecen “ultra baixa latencia” e unha
“maior capacidade de cómputo ao bordo
da rede”, ademais de servizos como as redes privadas 5G, o IoT (Internet das Cousas)
masivo e as comunicacións críticas, xunto á
virtualización da rede, que facilita utilizar os
recursos de redes de forma máis eficaz en
función das necesidades dos clientes. “O 5G
será fundamental tamén para o desenvolvemento da chamada Industria 4.0 e para todos os servizos relacionados coa saúde ou
a educación”, concluíu a compañía no seu
balance galego. 
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Gradiant e GAIN
impulsan un centro
empresarial centrado
en tecnoloxías
móbiles avanzadas

A

directora da Axencia
Galega de Innovación
(GAIN), Patricia Argerey,
participou o pasado 19 de xaneiro na
presentación do centro de innovación aberta en tecnoloxías móbiles
avanzadas impulsado polo Centro
Tecnolóxico Gradiant co apoio da
Xunta de Galicia, co co-financiamento de fondos FEDER (programa
operativo FEDER Galicia 2014-2020) e
o Ministerio de Ciencia e Innovación.
Na presentación participaron tamén
Luis Pérez e Fernando Jiménez,
director xeral e xerente de Gradiant,
respectivamente.
Argerey felicitou a Gradiant pola
posta en marcha deste laboratorio
“unha iniciativa de gran valor para
o ecosistema galego de innovación,
especialmente para as pemes que
disporán dunha contorna na que
testar os seus produtos e servizos innovadores e contribuír así á modernización doutros sectores produtivos
estratéxicos para Galicia, como os
sectores primarios, a industria, a
automoción ou o sector saúde”.
A directora de GAIN salientou que
“este proxecto está apoiado por dous
programas, o programa Cervera do
Ministerio de Ciencia e Innovación, a
través do que Gradiant está a desenvolver esta plataforma no marco do
proxecto Red Nacional de Excelencia
en Redes Móviles Avanzadas OpenVERSO, así como as axudas para o
equipamento de centros de xeración
de coñecemento da Vicepresidencia
segunda e Consellería de Economía,
Empresa e Innovación, que tamén
apoia este centro”.
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Arrinca na UVigo a
segunda edición do
curso 5G

E

ste mes de xaneiro arrincou no Campus de Vigo a
segunda edición do curso de
especialista en tecnoloxías de
quinta xeración organizado
pola Escola e Enxeñaría de
Telecomunicación. Trátase
dunha iniciativa posta en marcha ao abeiro
do Plan Galicia 5G, elaborado pola Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
(AMTEGA) para consolidar a nosa terra na
vangarda do novo estándar de telefonía
móbil. No marco do plan, a escola e o centro
AtlantTIC crearon tamén o Laboratorio de
5G .
Segundo lembrou a Universidade con
motivo do arrinque do dito curso, o novo
estándar de telefonía caracterízase por “unha
maior velocidade na subida e baixada de
contidos, unha menor latencia, a xestión dun
gran número de dispositivos por quilómetro
cadrado, a adaptación ás necesidades do
usuario e a computación ao borde da rede”.
Esta evolución tecnolóxica está no xermolo
da actividade formativa, posto que “é preciso
reciclar profesionais do sector de telefonía
móbil celular nas características innovadoras
do 5G e completar a formación de titulados
de grao do eido da Enxeñaría de Telecomunicación ou da informática, especializándoos
en 5G”, engade a UVigo.
A segunda edición, coordinada polo director da escola, Íñigo Cuiñas, comprende un
programa formativo de 200 horas que, por
mor da crise da COVID-19, impártense en
modalidade virtual. Tamén se apostou pola
flexibilidade e a adaptación para facilitar e
favorecer a compatibilidade da docencia co

exercicio profesional. Das 20 persoas inscritas, 16 son profesionais en activo.
A primeira edición do curso tivo, segundo
o director da escola, “un balance moi positivo” e os 25 alumnos “quedaron satisfeitos
e animáronnos a repetir a experiencia este
ano”.
Cuiñas destaca que a posta en marcha
deste programa “é un paso na necesaria
implantación de programas de aprendizaxe
ao longo da vida (long-life learning) na Universidade en xeral e na Escola de Enxeñaría
de Telecomunicación en particular, xa que o
ámbito no que nos movemos, as tecnoloxías
evolucionan rapidamente e as persoas que
fan investigación relacionada con estas novidades son valiosas para axudar aos profesionais na súa adaptación e reciclaxe”.
Das 200 horas de docencia, 100 corresponden á formación teórica, que se desenvolve entre xaneiro e abril, e as outras 100 á
realización do proxecto fin de curso.
Respecto á primeira edición, a principal
novidade é que “todas as clases serán en
liña, apoiadas nas aulas virtuais de Campus
Remoto”.
Respecto ao profesorado, incrementouse o peso dos docentes alleos á UVigo,
que impartirán o 45% das horas de clase,
procedentes de empresas do sector, tanto
operadoras como Telefónica, Vodafone e
Orange; provedores de equipamento como
Nokia, Ericsson ou Huawei; centros tecnolóxicos como o CTAG e Gradiant; e usuarios
como PSA ou o Sergas.
O outro 55% da docencia será impartido
por docentes da Escola de Enxeñaría de
Telecomunicación. 
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NOVAS TIC
Amazon estrea unha
serie sobre o Camiño de
Santiago de Compostela



O 22 de xaneiro
estrouse entre gran
expectación unha serie galega na plataforma Amazon
Prime. Trátase de 3 Camiños,
unha ficción que trata sobre
a experiencia que supón
facer o Camiño de Santiago.
Estamos perante un
proxecto de corte internacional pois a dita serie está
producida por Amazon,
Ficción Producións e Beta
Films, asemade conta coa
participación de Radio
Televisión de Galicia, RTP de
Portugal e Unoenlouno de
México.

3 Camiños xunta a persoas
de todo o mundo (e as súas
culturas) a través dunha
peregrinaxe que remata
na Catedral de Santiago. A
serie está dirixida por Iñaki
Mercero, Franciska Meletzky
e Norberto López Amado e
consta de oito episodios que
poderán verse en Amazon
Prime Vídeo.
En canto a protagonistas,
atoparemos aos españois
Álex González (Roberto),
Verónica Echegui (Raquel)
e Alberto Jo Le (Yoon Soo)
-cuxa familia é de orixe
surcoreana-, a alemá Anna

Schimrigk (Jana) e o italiano
Andrea Bosca (Luca) -a quen
se une a mexicana Cecilia
Suárez (Úrsula) na segunda
metade da tempada-, dá conta do carácter internacional
do proxecto, no que se manexan até sete idiomas: español,
inglés, coreano, alemán, italiano, francés e portugués.
Engadir que a serie 3
Camiños está patrocinada
polo Xacobeo 2021, un xeito
de dar a coñecer os pobos e
cidades que percorren a ruta
e un xeito tamén de alentar
aos espectadores a facer o
Camiño. 

Premian un sistema de fotogrametría
desenvolvido no CiTIUS



A Fundación
da Enerxía da
Comunidade de Madrid
concedeu ao grupo do
investigador principal
do CiTIUS, Francisco
Fernández Rivera, unha
das distincións particulares do concurso
promovido durante
o Congreso CivilDRON’20, en Recoñecemento á Innovación na
aplicación dos drons no
sector civil.
O premio distingue
as técnicas desenvol-

Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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vidas no CiTIUS para a
entrega de mercadorías
lixeiras aerotransportadas en contornas de
difícil acceso, e é froito
dunha convocatoria
promovida polos organizadores do congreso
en torno ao uso e
aplicación de drons na
realización de tarefas
ou actividades profesionais ou empresariais
(labores de inspección
de infraestruturas,
control de pragas en
agricultura, documentación de catastros,
avaliación de danos en
catástrofes, etc.). 

Entra en fase de
probas o Portal da
Investigación da
USC



O Portal da
Investigación da
Universidade de Santiago xa é unha realidade.
O seu obxectivo non
é outro que estreitar
a distancia entre os
achados da comunidade científica dos
campus composteláns
e a sociedade. En última
instancia, o portal, que
está en fase de probas
até marzo (pudendo
o persoal investigador
enviar suxestións ou
correccións) quere ser
unha nova e importante
contribución aos obxectivos da ciencia aberta.
Esta páxina permite
explorar aos integrantes
das unidades organizativas definidas pola USC
(Centros Singulares,
Institutos, Agrupacións
Estratéxicas, Departamentos, Facultades
e Grandes Áreas de
Coñecemento) ou facer
unha procura específica
na caixa de busca. O
portal estase a actualizar acotío cos contidos das publicacións
procedentes de Dialnet,
incluíndo as súas métricas; e semanalmente,
cos datos de Scopus.
No futuro, prevese
a incorporación das
publicacións da Web of
Science (WoS). 
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NOVAS TIC

4.500 estudantes nas visitas en liña da
mostra sobre Nós



A mostra Galicia, de
Nós a nós (unha ollada á xeración dos artistas e
intelectuais que crearon a
revista Nós) rematou a súa
estadía no Museo Centro
Gaiás superando os 15.000
visitantes, aos que se sumaron os 4.500 estudantes de
secundaria que participaron no seu programa de
visitas en liña. Agora toca
facer recalada en Ourense

(primeiro) e en Pontevedra.
Organizada pola Xunta e
a Deputación de Ourense,
a mostra é a segunda gran
exposición do Xacobeo
2021 e a gran proposta do
Goberno galego para celebrar en 2020 do centenario
da revista Nós.
Galicia, de Nós a nós foi
aprimeira exposición do
Gaiás á que o alumnado
galego puido achegarse

As universidades reciben 10
millóns para dar un novo chimpo
en dixitalización



O Sistema
Universitario
Galego (UDC, USC e
UVigo) vai recibir 10
millóns de euros da
Xunta para iniciativas de innovación
e dixitalización das
súas infraestruturas e
servizos. Así o fixeron
saber este mes de
xaneiro o conselleiro
de Cultura, Educación e Universidade,
Román Rodríguez,
e máis os reitores
da USC, Antonio
López; da UDC, Julio
Abalde, e da UVigo,
Manuel Reigosa, que
participaron nunha
xuntanza de traballo.
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Tamén informaron novamente do
criterio de reparto
dos fondos, que se
establece en base ao
peso dos créditos de
matrícula auditados
para cada unha das
universidades no
período 2019-21.
Deste xeito, a USC,
cunha porcentaxe
de crédito do 40,4%
sobre o total, recibirá 4,04 millóns de
euros, mentres que
á UVigo lle corresponden 3,16 millóns
de euros (31,6% dos
créditos) e á UDC
2,8 millóns (28% dos
créditos). 

sen saír do centro de ensino, grazas a un programa
pioneiro de visitas didácticas por vídeo-conferencia.
O obxectivo desta vertente
activa en outubro é levar
as exposicións do Museo Gaiás ás aulas e “dar
continuidade na Rede ao
seu consolidado programa
didáctico de visitas”.
Entre outubro e ata este
venres 15 de xaneiro, sumaron 4.485 os alumnos ESO
e Bacharelato que, tirando
proveito da tecnoloxía,
puideron afondar na historia e legado da revista e a
Xeración Nós grazas a esta
exposición e sen desprazarse dos seus centros de
ensino, “nun momento no
que as actuais medidas de
contención da pandemia
limitan as saídas escolares
programadas”. 

Volven Vitae e
Javier Garzás para
mergullarnos nas
metodoloxías áxiles



Logo do importante
éxito de participación,
implicación e repercusión
das anteriores edicións, Vitae
Consultores vén de convocar a
quinta entrega do seu Curso sobre Axilidade Avanzada, impartido por Javier Garzás. Será un
obradoiro práctico de oito horas
que, a diferenza das primeiras
edicións, virá, desta volta e por
mor da complexa situación sanitaria que estamos a vivir, con
formato online, a través da aula
virtual de Vitae. Iso si, a cerna
temática do curso permanecerá
intacta: trátase dunha nova e
relevante oportunidade para
converternos en expertos en
modelos áxiles de traballo. Vaise
celebra os días 22, 23, 24 e 25
de febreiro. Máis datos en www.
vitaedigital.com. 

As visitas ao portal GaliciaAberta subiron
en 2020 un 5%



O portal GaliciaAberta (emigracion.
xunta.gal), posto en
marcha pola Secretaría
Xeral da Emigración para
estreitar os vencellos
da comunidade galega
dentro e fóra da nosa terra,
achegou o seu habitual
balance de remate do ano,
guindando novamente unhas cifras moi destacadas
de participación. Segundo
fixo saber a Secretaría,
o número de usuarias
e usuarios medrou de
xeito significativo en 2020,
superando os 276.000. Así
o mostran as estatísticas
do exercicio que vén de
rematar, no que as e os
internautas realizaron algo
máis de 401.000 visitas á
páxina, un 5% máis das
rexistradas en 2019.
Salientar que os contidos
máis visitados dentro de
GaliciaAberta ao longo
deste ano marcado pola
pandemia foron os relativos ás Bolsas Excelencia
Mocidade Exterior (máis
de 57.000 visitas), e as
diferentes liñas de axuda
(máis de 102.000 visitas).
Así mesmo, o novo portal
Retorna sumou 43.560
visitas, ofrecendo unha
atención 24 horas ás e aos
emigrantes galegos e aos
seus e ás súas descendentes na procura de facilitar a
volta á casa. 
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TREBELLOS

Os novos Samsung Galaxy S21 chegan
en 3 tamaños distintos
Os novos móbiles insignia de
Samsung parteN do Galaxy S21
5G e do Galaxy S21+ 5G, que
basicamente diferéncianse no
seu tamaño de pantalla (6,2 e
6,7 polgadas respectivamente)
e capacidade de batería (4.000 e
4.800 mAh), compartindo o resto
de especificacións.
Estes novos Galaxy chegan cun
procesador Exynos 2100 de 64
bits cun proceso de fabricación
de 5 nm, 8 GB de RAM LPDDR5,
128/256 GB de almacenamento
interno (que desta volta non pode
ampliarse mediante tarxetas
de memoria), pantalla Dynamic
AMOLED 2X con resolución Full
HD+ e con certificación HDR10+ e
velocidade de refresco adaptable
de entre 48 e 120 Hz, unha impresionante cámara traseira tripla con
sensores grande angular e ultra
grande angular de 12 Mpíxeles e
teleobxectivo de 64 Mpíxeles con
zoom óptico de 3x, cámara frontal
de 10 Mpíxeles, lector de impresións dixitais en pantalla, Wi-Fi 6E,
NFC e resistencia IP68.
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Para usuarios máis esixentes chega
tamén o Samsung Galaxy S21 Ultra
5G, que incrementa o seu tamaño
de pantalla até as 6,8 polgadas con
resolución Quad HD+ e dá un importante salto de calidade na súa cámara
traseira cuádrupla, que integra un
ultra grande angular de 12 Mpíxeles,
un grande angular de 108 Mpíxeles,
un teleobxectivo de 10 Mpíxeles con
zoom óptico 3x e outro teleobxectivo de 10 Mpíxeles con zoom óptico
de 10x, mentres que a súa cámara
frontal sorprende cun sensor de 40
Mpíxeles. Este potente smartphone
con batería de 5.000 mAh chegará
en versións con 12 GB de RAM e
128/256 GB de almacenamento
interno ou 16 GB de RAM e 512 GB de
almacenamento interno. Pero o máis
rechamante deste grande teléfono é
que estrea compatibilidade co S Pen,
ou sexa, que o lapis dixitalizador dun
Galaxy Note pode empregarse neste
móbil, sendo o máis recomendable
adquirir este accesorio cunha funda
compatible (ou sexa, cun compartimento para gardar o lapis para non
perdelo).
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>
Dell presenta monitores certificados para
facer videoconferencias
Dende Dell están a sorprender coa presentación
de monitores certificados para o uso de Microsoft
Teams, ou sexa, pantallas pensadas para facilitar a
realización das videoconferencias que tan populares se fixeron durante o confinamento, e que serán
concretamente 3 monitores de distintos tamaños:
un monitor de 24 polgadas con resolución Full HD,
outro monitor de 27 polgadas con resolución Quad
HD e, finalmente, un monitor curvo de 34 polgadas
con resolución Wide Quad HD.
Estes novos monitores integran un botón que

serve de atallo para abrir Microsoft Teams para
poder realizar en xuntanzas grupais con vídeo, para
o que tamén contan cunha cámara retráctil de 5
Mpíxeles (con infravermellos para poder empregarse tamén como sistema de recoñecemento facial
con Windows Hello). Os monitores tamén contan
con micrófono con cancelación de ruído e altofalantes estéreo de 5 watts, estando previsto que
cheguen ao mercado estadounidense o vindeiro
16 de febreiro a prezos que van dende os 519,99
aos 1.149,99 dólares (en función do seu tamaño).

Novo vídeo-timbre sen contacto
A empresa de seguridade Alarm.com está a presentar un novo porteiro automático con vídeo para
entradas principais que chega como resposta á
situación sanitaria actual, xa que trátase dun timbre
sen contacto, ou sexa, que en vez de activarse con
premer un botón chega con situarse sobre o felpudo que hai diante da porta. Unha vez feito iso, soa
o timbre da porta e o propietario do fogar tamén
recibe unha notificación no móbil para poder ver a
distancia o que capta a cámara do timbre e poder
interactuar mediante voz coa persoa que ten fronte
a súa porta (que tamén pode abrirse a distancia
mentres a cámara grava na nube).

Dende Alarm.com aseguran que este sistema
detecta unicamente a persoas sobre o felpudo
(ou sexa, que non se activaría co paso dun animal
ou por deixar sobre o felpudo un paquete), e
pode resultar curioso ver como optaron porque
a cámara recollese un cambio de visión de 150
graos en vertical, permitindo así que se vexa
aos visitantes de arriba a abaixo e se levan ou
deixaron algún paquete fronte a porta. A cámara
ten unha resolución Full HD e tamén inclúe HDR
e visión nocturna. Incluso integra un sistema que
quede o dispositivo para poder operar a baixas
temperaturas.

LIDL vende auriculares sen fíos
Unha vez máis os supermercados LIDL sorprenden incorporando ao seu catálogo produtos
tecnolóxicos, que desta volta son uns auriculares
de botón sen fíos cun deseño claramente inspirado
nos AirPods de Apple, pero en cor negra, e que o
25 de xaneiro iniciaron a súa venda en tendas a un
prezo de 19,99 euros.
Estes auriculares Bluetooth 5.0 integran baterías
de 40 mAh cada un para permitir unha autonomía
de até 3 horas de reprodución musical que poden
recargarse no seu estoxo (con capacidade para

5 cargas completas) cunha batería de 550 mAh
que pode cargarse por USB ou por indución (son
compatibles con carga Qi). Os auriculares tamén
conta con micrófono para poder falar por teléfono
e botóns para o control das chamadas e a reprodución musical.
Aínda que a autonomía dos auriculares sexa
bastante limitada, o seu prezo competitivo levan a
entender que estaremos ante un produto que vai
colleitar boas vendas, facendo que LIDL compita
con marcas como Xiaomi ou Realme.

Razer sorprende cun concepto de máscara con ventilación,
iluminación e amplificador de voz
O fabricante de accesorios para videoxogos
Razer decidiu aproveitar a celebración do CES para
dar a coñecer produtos conceptuais como unha
cadeira que integra unha pantalla OLED curva para
conseguir unha experiencia de xogo moi inmersiva
e tamén un produto que semella máis próximo á
realidade: unha máscara moi tecnolóxica.
A máscara desenvolvida no Project Hazel busca
protexer do coronavirus ao contar con filtración
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bacteriana, ventilación activa e un estoxo de carga
con luz ultravioleta para a súa esterilización, ou
sexa, unha máscara de uso diario con filtros intercambiables e ventiladores recargables como outras
solucións que xa existen no mercado, pero á que
Razer deulle un toque moi especial ao integrarlle
unha parta frontal transparente (o que permite ver
a boca de quen a leva), iluminación LED cromática
e un amplificador de voz.

Xiaomi presenta
o primeiro
smartphone Redmi
con 5G
O grande protagonista
da última presentación de
Xiaomi foi o Redmi Note
9T, un teléfono equipado
cun procesador MediaTek
Dimensity 800U, o que
permítelle ofrecer conectividade 5G con soporte para
dúas tarxetas SIM á vez, que
estrearía a 5G na familia
Redmi e colocaríase como
un dos teléfonos con esa
conectividade máis económicos do mercado.
Tamén é rechamante a
súa cámara traseira tripla,
cun sensor principal de 48
Mpíxeles (apoiado por uns
pouco relevantes sensores
de profundidade e macro
de 2 Mpíxeles), que promete
boas fotografías incluso
de noite e grava vídeo en
4K. Na súa frontal ten unha
pantalla Full HD+ de 6,53
polgadas cunha perforación
para acoller unha cámara
de 13 Mpíxeles. Presume de
son estéreo, NFC, lector de
impresións dixitais lateral e
batería de 5.000 mAh con
carga rápida de 18 watts
(inclúe un cargador de 22,5
watts).
O Redmi Note 9T véndese
oficialmente a 249,99 euros
con 4 GB de RAM e 64 GB de
almacenamento e a 269,99
euros con 4 GB de RAM e
128 GB de almacenamento.
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videoxogos
PC | Stadia | Nintendo Switch | PS4 | Xbox One

O xogo está de volta

O

anuncio de que o xogo Scott Pilgrim vs.
The World: The Game editado en 2010 para
Xbox 360 e PlayStation 3 ía volver a tendas
físicas e dixitais adaptándose ás novas máquinas foi
unha sorpresa moi agradable, xa que o título era un
dos exemplos do inxusta que pode ser a publicación
dixital de xogos (pois a retirada da venda pode supor
a imposibilidade de xogar ao mesmo no futuro).
Finalmente saíu á venda para Stadia, PC, Nintendo
Switch, PlayStation 4 e Xbox One.
Este xogo inspírase nos clásicos beat’em up que
tanto éxito tiveron nos salóns recreativos de finais
dos 80 e primeiros dos 90, baseándose na banda
deseñada de Scott Pilgrim e na súa adaptación cinematográfica, de aí que conte cunha banda sonora de
luxo interpretada por Anamanaguchi (que estes días
incluso está a reeditarse en disco de vinilo).
Este relanzamento é un xeito ideal de celebrar os
décimo aniversario do xogo, que de seguro que vai
sorprender a moitos, e que por fin vai estar dispoñible
tamén en formato físico, polo que os coleccionistas
poderán atesourar este título por se algún día volve
desaparecer das tendas dixitais.
IOS | Android

Pechará en xuño

A

finais de
20119 recibimos o xogo
móbil Minecraft Earth
como unha aplicación
free-to-play na liña
de Pokémon Go, pero
dado que estamos ante
un título orientado
a explorar o mundo
real e a colaborar con
outros usuarios resulta
evidente que non está
a funcionar ben no contexto sanitario actual,
de aí que decidisen pór
peche a este proxecto,
que deixará de operar
no mes de xuño.
Para ir preparando
este peche veñen de
eliminar da aplicación
a posibilidade de
realizar transaccións
con cartos reais, reducir
drasticamente o prezo
dos rubís, incorporar ao
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xogo todos os contidos
que tiñan en carteira, reducir o tempo
preciso para avanzar
no xogo e, en definitiva, dar facilidades
para que o xogo poida
despedirse deixando
un bo sabor de boca
ou, cando menos, eliminando os elementos
que incentivaban as
compras na aplicación,
que non terían sentido
cando o xogo ten data
de caducidade.
A partir do 1 de xullo
será imposible descargar o xogar a Minecraft
Earth, xa que borraranse os datos dos
seus servidores. Aos
usuarios que fixesen
compras con cartos
reais no xogo entregaráselle unha copia de
Minecraft.

videoxogos
Nintendo Switch

Chegará acompañado cunha edición
especial da Switch
intendo continúa
a celebrar o 35º
aniversario de
Super Mario Bros., e para
manter vivo este espírito vén
de publicar un avance de Super Mario 3D World + Bowser’s
Fury, versión mellorada do
Super Mario 3D World que
adáptase á Nintendo Switch
á vez que incorpora novidades nas mecánicas de xogo,
e que chegará ás tendas o
vindeiro 12 de febreiro.

N

Precisamente esa mesma
data é a elixida para outro
interesante lanzamento: unha
Nintendo Switch edición
Mario en cores vermella e
azul que tamén incluirá unha
funda a xogo. Unha novidade que ratifica que a Switch
segue a ser unha consola moi
viva, que pese á súa limitada
potencia conseguiu liderar as
vendas de consolas en 2020,
éxito acompañado por moi
boas vendas de videoxogos.

PC | PS4 | PS5 | Xbox One | Xbox Series X|S

Fixa o seu lanzamento o 7 de maio
xogo Resident Evil
7: Biohazard terá
unha secuela directa o vindeiro 7 de maio,
segundo anunciaron no Resident Evil Showcase, onde
tamén confirmaron que
Village terá versión para PC,
PS4, PS5, Xbox One e Xbox
Series X|S, coa vantaxe de
que os que adquiran o título para consolas da anterior
xeración poderán gozar do
xogo nas novas consolas.
Village chegará en varias
versións que xa poden
reservarse, destacando
o feito de que a versión
para PlayStation 5 conta
xa con Maiden, unha demo
visual, que non permitirá
gozar do xogo no rol do
seu protagonista, Ethan
Winders, senón que
permitirá que o xogador
se introduza na pel da
doncela¸ quen terá que
fuxir do castelo Dimitrescu
sen loitar nin bloquear
ataques, o que supón unha
experiencia independente

O

do xogo principal, na que
poderemos coñecer unha
breve historia ambientada
no mundo de Village, así
como explorar o castelo no
que terá a acción do xogo
principal.
Capcom tamén deu a coñecer Resident Evil Re:Verse,
un novo título multixogador que permitirá manexar
aos personaxes máis representativos do universo de
Resident Evil, que poderán
enfrontarse en grupos de
entre 4 e 6 xogadores.
Para conseguir unha
experiencia frenética, os
enfrontamento en Re:Verse
durarán uns 5 minutos, e
como detalle diferencial
temos que cada vez que
o noso personaxe morra,
converterase nun zombi,
podendo vingarse de quen
o sacou da partida.
Este xogo estará dispoñible para Xbox One,
PS4 e PC (Steam) e será
retrocompatible coas novas
consolas.
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Máquinas do tempo ao
alcance da nosa man

G

Gato Studio enriquece The Waylanders cunha
pormenorizada recreación da Compostela medieval

Gato Studio, con sede na Coruña, vén de
compartir importantes novidades relativas a
The Waylanders, con toda probabilidade o seu
videoxogo máis ambicioso e innovador. As novidades, que se poden ver resumidas en dous
audiovisuais achegados ao Youtube en galego
e en castelán (a xeito de avances do que van
poder atopar os seareiros no xogo), teñen relación directa cos esforzos despregados polo
estudio para ofrecer unha recreación o máis
fiel posíbel do que debeu ser a cidade onde se
ambienta a aventura gráfica: a Compostela do
medievo.
Estes esforzos de Gato Studio percíbense
na abraiante calidade dos escenarios e dos
grandes tesouros patrimoniais da dita cidade,
como por exemplo Catedral románica ou as
murallas que pechaban daquela o núcleo urbano orixinal.
“Con estes aportes”, sinalan, “quixemos pór
en valor a nosa cultura e o noso patrimonio,
demostrando que unha historia fantástica non
está rifada con interese internacional que ten
Galicia en xeral, e Santiago en particular”.
Entre todas as edificacións que presenta o
videoxogo destaca sen dúbida a Catedral románica, que amosa o seu impoñente deseño
tanto exterior como interior, con detalles recoñecíbeis como o Pórtico da Gloria, unha fiel recreación do botafumeiro e referencias ós deseños do Mestre Mateo para a súa construción.
Porén, o tempo compostelán por excelencia
na súa feitura orixinal non é o único elemento
reconstruído ao detalle. Este interese por achegarnos unha xanela á Compostela do medievo
tamén se reflicte nos esforzos por reproducir
os campos de cultivo con produtos da época, a
zona de xustas, a prisión ou a taberna.
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Deseños inspirados
en Os mortos van á
presa

Como lembraremos, The Waylanders é un RPG
(siglas de Role-Playing Game), un xogo de rol ambientado en Galicia e inspirado polos mitos e lendas
celtas, especialmente no Libro das Invasións, unha
das obras de referencia deste ámbito temático de
investigación. Dende Gato Studio lembran que a
súa nova proposta gráfica inclúe viaxes no tempo
entre a época celta e medieval e combina aspectos
reais (como localizacións e obras arquitectónicas)
cunha épica historia de fantasía na que hai cabida
para a maxia e personaxes e razas extraídas da cultura celta galega e irlandesa.
Ademais de todos os monumentos devanditos,
tamén aparecen outros tan coñecidos como a torre
da mítica Brigantia, baseada na Torre de Hércules, o
Ézaro ou os recoñecíbeis castros celtas. Tamén hai
cabida para lugares de fóra de Galicia como As Médulas.
The Waylanders saíu á venta en xuño de 2020 en
acceso anticipado, unha opción que permite engadir contido de maneira progresiva antes do lanzamento final, e mellorando aspectos do xogo grazas
ás contribucións da comunidade de xogadores.
Este anticipo de Compostela estará dispoñíbel
para os xogadores no seu lanzamento final, que será
en primavera de 2021.
The Waylanders achegarase en galego, español e
outros 5 idiomas.
Previo a este lanzamento final, o 25 de xaneiro, o
xogo galego será obxecto dunha actualización de
balde que engadirá 6 novos idiomas que permitirán, en palabras de Gato Studio, “levar as lendas celtas de Galicia ao resto do mundo”.
Ademais das traducións en inglés, ruso, chino,
francés e alemán, o xogo estará en galego e español.
Os estudios da Coruña subliñan tamén a súa
intención de “demostrar que Galicia, o seu patrimonio e as súas paisaxes, son interesantes para os
xogadores de todas as partes do mundo”, e que é
posíbel “poñer en valor a nosa cultura sen renunciar
a contar unha absorbente historia de fantasía”. 
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O

s estudantes da
Facultade de
Ciencias Sociais e
da Comunicación
e da Escola de Enxeñaría de
Telecomunicación levaron a
cabo un proxecto conxunto
que consistiu no deseño dun
videoxogo inspirado no guión
da largometraxe Os mortos
van á présa. Esta iniciativa
busca achegar ó alumnado
de diferentes titulacións ós
procesos de traballo nesta
industria.
O alumnado de Telecomunicación presentou o seu
proxecto no que integraban
as tres “produtoras” que debían desenvolver o primeiro
nivel dun xogo. Doutra banda,
os estudantes do grao de
Publicidade e Relación Públicas, responsabilizáronse das
accións de difusión dos seus
proxectos. A esta presentación acudiu de forma virtual o
gañador de tres premios Goya
Ángel de la Cruz, director de
Os mortos van á presa.
Os tres videoxogos basearon a súa idea no guión da
longametraxe anteriormente
citada, así como os modelos
tridimensionais que recrean a
parroquia ribadense de Rinlo

(Ribadeo) na que se ambienta a historia. O xogo xira en
torno á mitoloxía galega
cun foco na Santa Compaña,
fusionando así o “ambiente
misterioso da vila” coas características do xénero survival
horror, que “crean o escenario
perfecto para mostrar unha
Galicia moi fantástica e terrorífica”.
Doutra banda, o grupo
Countdown avogou por “facer
unha aproximación amable
e característica da historia
orixinal”, cunha “aventura de
crebacabezas”. Pola súa parte,
o equipo Triade Studios optou
por combinar estes dous
xéneros, os xogos de puzzles e
de terror na súa proposta.
Os tres equipos destacaron
esta iniciativa que lles levou
a “xuntar o coñecemento das
nosas respectivas materias
para colaborar”.
Esta edición foi diferente á
de anos anterior por mor da
COVID-19, polo que obrigou a
que o traballo dos diferentes
grupos se desenvolvese de
xeito virtual. “Só houbo dúas
sesións presenciais, unha
primeira para coñecerse e
explicar o tema, e a de hoxe”,
apuntou un dos docentes.
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a man do Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG), a
nosa terra vai acoller o ano
vindeiro a materialización
dun proxecto pioneiro
en Europa: un servizo de
taxi aéreo que, a través das máis avanzadas
tecnoloxías de xestión, control e comunicación, permitirá o transporte de pasaxeiros e
mercadorías, a entrega de bens, a vixilancia
policial ou mesmo ao apoio a servizos de
emerxencias.
Estamos a falar do proxecto europeo
H2020 AMU-LED, que involucra a 17 compañías e institucións de Europa e Estados
Unidos. O ITG é o encargado de deseñar,
liderar e coordinar a demostración prevista
en setembro de 2022 en Santiago de Compostela, ademais de dar soporte no despregue e a integración dos distintos sistemas
e ferramentas para levar a cabo as probas.
Segundo informan fontes do ITG sobre as
orixes e desafíos desta iniciativa, “a presenza nas nosas cidades de aerotaxis, drons de
repartición de mercadoría ou sistemas non
tripulados para emerxencias está cada vez
máis preto de ser unha realidade, e neste
sentido, a mobilidade aérea urbana (UAM,
polas súas siglas en inglés) axudaranos a
crear cidades máis sustentábeis e intelixentes”. Este é o obxectivo que se marca o
proxecto AMU-LED, que ten como principal
propósito “demostrar a integración segura
de distintos tipos de operacións con vehículos aéreos non tripulados no ceo das nosas cidades e contribuír con iso ao desenvolvemento regulamentario e normativo”.
Amais de Santiago, formarán parte da
rede de demostracións as seguintes cidades: Cranfield no Reino Unido, e Amsterdam e Róterdan en Países Baixos.
Como dixemos, o Instituto Tecnolóxico
de Galicia (ITG) participa neste proxecto
como a entidade encargada de deseñar,
liderar e coordinar as demostracións con
tráfico real previstas en Santiago de Compostela en setembro de 2022. Nestas realizarase a proba dun servizo de taxi aéreo
nunha contorna urbana. Ademais, faranse
outras exhibicións relacionadas coa mobilidade aérea en contornas urbanas en diversos sectores como loxística, emerxencias e
voos tripulados e non tripulados.
O ITG tamén contribuirá dando soporte
no despregue e integración dos distintos
sistemas e ferramentas facilitadas polos
socios AMU-LED para levar a cabo as demostracións. Ademais, porá a disposición
do proxecto a ferramenta AIRUS, desenvolvida entre ITG e Everis, e achegará a súa
experiencia para a definición de escenarios
e dos casos de uso, ademais de asesorar ao
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Os taxis aéreos sucarán
o ceo de Santiago
Compostela servirá de escenario de probas a un proxecto
europeo de drons de transporte co-impulsado polo ITG

resto de membros do proxecto en temas
relacionados con aeronavegabilidade, a seguridade, a certificación e os permisos de
operación.
Para Analía López Fidalgo, directora da
división de Sensórica e Sistemas Aéreos
Non Tripulados de ITG, “a participación de
ITG neste ambicioso proxecto europeo avala a I+D realizada en Galicia, que empeza a
ter un alto recoñecemento a nivel nacional
e internacional. Estamos moi satisfeitos de
poder contribuír, coa nosa experiencia e
know-how no ámbito dos sistemas aéreos
non tripulados, ao desenvolvemento de
estándares internacionais e a obtención de
métricas para a aceptación social do UAM
que permitan avanzar a bo ritmo cara aos
numerosos beneficios que visualizamos
coa implantación destas novas formas de
mobilidade, algúns doados de intuír, como
o desconxestionamento do tráfico por estrada, a redución de tempos de transporte,
a diminución da contaminación e os accidentes de tráfico, e outros que están por
explorar a partir do enxeño de emprendedores que se lancen á aventura de explotar
as posibilidades destas tecnoloxías”.

Máis de 100 horas de voo en contorna urbana
Os exercicios previstos dentro de AMULED inclúen máis de 100 horas de voo combinando diferentes sistemas aéreos non
tripulados e abranguen diferentes escenarios, casos de uso e aplicacións. En concreto,
AMU-LED realizará operacións de taxi aéreo,
transporte de carga, entrega de bens e equipos médicos, inspección de infraestruturas, vixilancia policial e apoio a servizos de
emerxencias.
Mediante probas reais e simulacións, o
proxecto explorará e demostrará os beneficios do desconxestionamento das estradas
grazas á mobilidade aérea, así como as melloras no transporte de persoas e bens, a redución e flexibilidade dos tempos de traxecto e a diminución da polución e accidentes
de tráfico.
O ITG engade que grazas aos datos obtidos das diferentes probas, AMU-LED poderá proporcionar información “moi valiosa
a autoridades reguladoras como EASA”, co
obxectivo de contribuír ao desenvolvemento e establecemento de leis e regulacións no
ámbito da mobilidade aérea urbana. 
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