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As cámaras provinciais tamén distinguiron o empuxe 
innovador de Gabadi, Técnicas de Soft, Intersega, Teiga 
TMI e Grelo 

As  Cámaras de Comercio 
da Coruña e Santiago de 
Compostela e o Banco 
Santander recoñeceron 
co Premio Peme do Ano 
da provincia, edición 
2021, á empresa tecno-

lóxica Imatia Innovation, centrada no desen-
volvemento e comercialización de produtos 
e servizos de software e dirixida á moderniza-
ción dixital de empresas e administracións. O 
xurado salientou “a súa capacidade de inno-
vación e crecemento, así como o seu carácter 
global”. Amais, tamén se distinguiu cun accé-
sit de Internacionalización á empresa Gabadi; 
cun accésit de Innovación e Dixitalización a 
Técnicas de Soft; cun accésit de Formación 
e Emprego a Insertega; e cun accésit de Em-
presa Responsábel a Teiga TMI. A maiores, 
a empresa Grelo Comunicaciones obtivo a 
Mención Especial Reinvención COVID que 
recoñece a resiliencia das empresas ante a 
pandemia. Todas as firmas gañadoras conco-
rrerán ao Premio Nacional Peme do Ano 2021 
nas súas respectivas categorías. 

Os premios contaron coa colaboración da 
Cámara de España e o xornal La Voz de Galicia. 

O director xeral de Imatia Innovation, Fer-
nando Vázquez, foi o encargado de recoller o 
premio, nun acto que se celebrou na sede da 
Cámara da Coruña e que contou coa presenza 
da alcaldesa da cidade, Inés Rey; o presiden-
te da entidade cameral, Antonio Couceiro; o 
vicepresidente da Cámara de Santiago, José 

Imatia, Premio Peme 
do Ano A Coruña 2021 

Carballo; a directora territorial do Banco San-
tander, Rocío Pazos; o deputado provincial 
da Deputación da Coruña, José Manuel Lage 
e o subdirector de La Voz de Galicia e delega-
do na Coruña, Carlos Agulló.

Imatia Innovation, que naceu como unha 
spin-off universitaria cunha forte orientación 
cara ao I+D+i, é hoxe en día unha peme que 
ofrece produtos e servizos de software que 
axudan a empresas e administracións de 
todo o mundo a aumentar a súa produtivi-
dade. Fundada en 2005, Imatia ten actual-
mente presencia nos 5 continentes e conta 
cun persoal de 200 profesionais altamente 
cualificados.

O Accésit de Internacionalización, outor-
gouse a Gabadi, empresa auxiliar do sector 
naval, cuxa estratexia de internacionaliza-
ción fixo que máis do 74% do volume total 
da cifra de negocios proveña dos mercados 
internacionais.  

O Accésit de Innovación e Dixitalización, 
recaeu en Técnicas de Soft, dedicada á enxe-
ñaría e automatización industrial, pola súa 
participación en múltiples proxectos de in-
novación e desenvolvemento para os secto-
res enerxético, metalúrxico, madeireiro e do 
motor.

O Accésit á Formación e o Emprego conce-
deuse a Insertega, cuxo obxectivo principal 
é a inserción laboral de persoas con capaci-
dades diferentes e que está especializada en 
buscar unha saída sustentábel ao residuo 
que xera a industria téxtil.

O Accésit de Empresa Responsábel da Co-
ruña é para Teiga TMI, que ofrece servizos 
electromecánicos industriais nos sectores 
Oil&Gas, enerxía, industria e alimentaria.

Ademais, este ano incluíuse unha Mención 
Especial Reinvención COVID para recoñecer a 
resiliencia das pequenas e medianas empre-
sas que foron capaces de adaptar a súa acti-
vidade ante as circunstancias impostas pola 
pandemia. Grelo Comunicacións recibiu esta 
mención polo “seu compromiso social duran-
te os meses de confinamento, grazas ao cal, 
persoas sen recursos puideron dispor de In-
ternet, a pesar das dificultades do momento”.

No acto, o presidente da Cámara, Antonio 
Couceiro, destacou que “máis dunha trintena 
de empresas coruñesas presentáronse nesta 
edición aos premios, o que nos sitúa entre as 
primeiras provincias españolas en canto a nú-
mero de candidaturas, e demostra o interese 
que os mesmos suscitan”. 

Inés Rey destacou que “estes premios valo-
ran ás mellores pemes do ano que salientaron 
en fortalezas empresariais tan importantes 
como a dixitalización, a internacionalización 
ou a innovación”.

José Carballo enxalzou “o valor que deben 
achegar as empresas á sociedade e á súa con-
torna máis próxima posto que as cadeas de 
produción son e serán, cada vez máis curtas”. 

Rocío Pazos destacou “o éxito desta edición 
do Premio Peme do Ano e a gran calidade das 
candidaturas, que veu a demostrar a capaci-
dade de adaptación das nosas empresas ante 
as adversidades, así como a súa faceta máis 
solidaria”. 

José Manuel Lage Tuñas, en representación 
da Deputación da Coruña, felicitou á empresa 
gañadora, “un claro exemplo da aposta pola 
innovación que caracteriza á provincia da Co-
ruña e a importancia de impulsar a transfe-
rencia de coñecemento entre a universidade 
e a empresa”. 
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O CITIC recolle a 
testemuña do CEDI 2024
O centro da UDC organizará  a vindeira edición 
do Congreso Español de Informática

O Centro de Investigación 
TIC (CITIC) da Universi-
dade da Coruña recolleu 
a testemuña para a or-
ganización do congreso 
Congreso Español de In-

formática (CEDI), que terá lugar en 2024. Na 
edición 20/21 do evento, que se celebrou 
en Málaga, os investigadores do CITIC Nie-
ves Rodríguez Brisaboa e Miguel Rodríguez 
Luaces representaron ao comité organiza-
dor da edición coruñesa, composto por per-
soal investigador do CITIC, para introducir 
a vindeira edición e emprazar a participar 
ás persoas asistentes, máis dun milleiro en 
modalidade presencial e online. 

A organización do CEDI 2024 articularase 
a través do CITIC, comandada por persoal 
do centro de destacada traxectoria: Ampa-
ro Alonso Betanzos, Bertha Guijarro Berdi-
ñas, Ramón Doallo Biempica, Juan Touriño 
Domínguez, Nieves Rodríguez Brisaboa e 
Miguel Rodríguez Luaces, e reforzada polo 
apoio do director do CITIC, Manuel F. Gon-
zález Penedo, a directora do Campus Inno-
va da UDC, Susana Ladra, e o decano da 
Facultade de Informática da UDC, Mariano 
Cabrero. O congreso contará coa colabora-
ción do Concello da Coruña e o Colexio Pro-
fesional de Enxeñaría Informática de Galicia 
(CPEIG).

O investigador do 
CITIC Luis Caste-
do foi conde-

corado coa Medalla de 
Investigación 2021, que 
concede a Real Acade-
mia Galega de Ciencias 
(RAGC) para distinguir a 
traxectoria consolidada 
de cinco científicas e 
científicos galegos en 
activo das tres universi-
dades galegas. Castedo 
foi elixido pola sección 
de Ciencias Técnicas 
para recibir a medalla 

Isidro Parga Pondal.
As Medallas de 

Investigación recoñecen 
traxectorias senlleiras en 
investigación desenvol-
tas en Galicia, ademais 
de fomentar a promo-
ción da ciencia e a tecno-
loxía galegas para tratar 
de difundir á sociedade 
o aprecio polos valores 
científicos. A entrega 
das medallas terá lugar 
no acto académico de 
celebración do Día da 
Ciencia en Galicia, que se 

celebrará o vindeiro 8 de 
outubro no Colexio de 
Fonseca en Santiago.

Luis Castedo Ribas é 
enxeñeiro de telecomu-
nicacións e catedrático 
de Teoría do Sinal e 
Comunicacións da 
Universidade da Coruña. 
É coautor de máis de 300 
artigos en revistas e con-
gresos internacionais de 
referencia en enxeñaría 
de comunicacións sen 
fíos, e dirixiu 16 tese de 
doutoramento.

Luis Castedo recibe a Medalla de Investigación 2021

O Congreso Español de Informática ce-
lébrase cada ano nunha cidade diferente, 
e eríxese como un multicongreso que ten 
o obxectivo de xerar un marco de encontro 

de referencia a nivel nacional para profe-
sionais da investigación, desenvolvemento, 
innovación e ensino universitario do ámbito 
da enxeñería informática. 
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FEUGA achéganos en outubro catro intensos días de traballo 
entre universidades e empresas: os Galicia Innovation Days  

Co arrinque 
d e f i n i t i vo 
do outono, 
os encon-
tros arredor 
das tecno-
loxías máis 

punteiras e o emprendemen-
to collen impulso, algúns tan 
sobranceiros como os Galicia 
Innovation Days, impulsa-
dos por FEUGA (Fundación 
Empresa Universidade Gale-
ga) co obxectivo de explorar 
proxectos de colaboración 
entre universidades e empre-
sas no marco do programa 
marco da UE Horizonte Euro-
pa (o principal instrumento 
para levar a cabo as políticas 
de Investigación, Desenvolve-
mento e Innovación da UE). 
Os Galicia Innovation Days 
desenvolveranse en liña os 
días 25, 26, 27 e 28 de outubro 
baixo o epígrafe Towards Ho-
rizon Europe. Serán encontros 

gratuítos e cunha marcada 
vertente internacional. Toda a 
información podemos vela ao 
detalle en www.feuga.es. 

O evento, organizado por 
FEUGA e a Consellería de 
Educación e Cultura, contará 
cunha serie de paneis de dis-
cusión, exposicións de casos 
de éxito, obradoiros e encon-
tros. Participarán expertos 
internacionais en innovación 
e emprendemento, abordan-
do as novas oportunidades 
para investigadores e empre-
sas nas diferentes convoca-
torias do programa marco.  
Por outra banda, iniciativas 
que xa están en marcha mos-
trarán a súa sustentabilidade 
futura presentado os seus 
primeiros resultados e ex-
plorando a súa posíbel con-
tinuidade nas novas liñas de 
financiamento europeas. En-
tre os grandes cometidos do 
evento figura o de “fomentar 

o networking entre socios e 
colaboradores en potencia”, 
por iso Galicia Innovation 
Days ofrecerá aos asistentes 
“a oportunidade de realizar 
contactos mediante o inter-
cambio de mensaxes e reu-
nións individuais as catro xor-
nadas, en horario de tarde”, 
informou FEUGA, engadindo 
que cada unha das xornadas 
previstas porá o foco nun ám-
bito temático en liña concer-
to, cos paquetes de axudas do 
programa Horizonte Europa.  
O primeiro día estará adicado 
á saúde, así como á cultura, 
creatividade e sociedade in-
clusiva. O 26 de outubro a cita 
fará fincapé en clima, enerxía 
e mobilidade. Agroalimenta-
ción, océanos e medio am-
biente serán temáticas pro-
tagonistas o 27 e por último, 
o 28 de outubro, seguridade 
civil, dixital, industria e espa-
zo. 

As novas e 
revolucionarias facianas 
do emprendemento 

FEUGA achega esta tempa-
da unha completa axenda 
de actividades que nos 

sitúan perante as diferentes 
vertentes da nova economía e, 
tamén, ante a necesidade que 
temos os profesionais e as em-
presas de adaptarnos plenamen-
te ás demandas desta situación. 
Poñendo o foco en como mudou 
(e mudará) a nosa relación cos 
clientes, FEUGA organiza o 
seminario en liña Experiencia de 
cliente ao final da pandemia: que 
facer. 

“Ante esta nova situación na 
que se impoñen termos como 
dixital por defecto, cliente 
phygitall (o cliente é físico, pero 
dixital, e quéreo todo), expe-
riencias on-off ou hibridación 
experiencial”, explican dende a 
fundación, “calquera empresario 
ou directivo, mando ou persoa 
con responsabilidade na em-
presa debe aprender a xestionar 
estas realidades positivizando o 
sucedido e desenvolvendo un 
novo contexto relacional cos 
clientes xerador de rendibilidade 
duradeira”.

Será un seminario de seis 
horas cuxa data de inicio está 
prevista para o vindeiro 22 de 
outubro (a data límite remata o 
día 15 do mesmo mes). Os con-
tidos serán impartidos por Juan 
Carlos Alcaide.

Unha 
oportunidade 
para xestionar a 
experiencia do 
cliente 
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O Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG) activa a súa Oficina 
Acelera PEME cun ciclo de 8 seminarios en liña O Instituto Tecnolóxico de 

Galicia (ITG), en colabo-
ración con Red.es, vén 
de activar a súa Oficina 
Acelera PEME. O obxec-
tivo será “facilitar ás 
pequenas e medianas 

empresas galegas un servizo integral e gra-
tuíto que lles permita acelerar a súa transfor-
mación dixital”. A actividade da oficina do ITG 
iniciarase cun ciclo de oito sesións formativas 
en liña, con formato de webinars, nas que se 
mostrarán de xeito práctico diferentes pro-
cesos de dixitalización levados a cabo en 
empresas galegas por provedores tamén ga-
legos. 

Segundo fai saber Marco Dalla Costa, res-
ponsábel da Oficina Acelera PEME do ITG, 
“queremos amosar que a dixitalización e a 
mellora da competitividade están ao alcance 
de calquera empresa con exemplos próximos 
e prácticos”.

A primeira das sesións centrouse na Inter-
net of Things (IoT) como ferramenta de pro-
dutividade na Industria (o pasado 23 de set-
embro), ao que seguiu unha cita coas claves 
para situar a web de forma efectiva (día 28) e 
outra sobre as axudas públicas existen para 
levar a cabo proxectos de dixitalización na 
empresa (día 28).

O programa completo está dispoñíbel na 
web do proxecto, acelerapyme.itg.es, que in-
clúe tamén sesións que abordan o concepto, 
os riscos e os factores clave de activar tecno-
loxías como a Intelixencia Artificial; os Siste-
mas de Xestión Empresarial (ERP); as tendas 
web e comercio electrónico; a dixitalización 
de postos de traballo; ou os factores básicos 
para unha axeitada seguridade dixital na em-
presa. 

55 plans personalizados de transfor-
mación 

Ademais do asesoramento ás empresas no 
seu proceso de transformación dixital, a Ofici-
na do ITG ten como obxectivo axudar a 55 pe-
mes galegas a enfocar de maneira axeitada a 
súa estratexia tecnolóxica. Para cada unha 
delas, tras identificar o seu nivel de madureza 
tecnolóxica, realizarase un plan personaliza-
do de transformación nas distintas fases do 
seu proceso de negocio: compras, vendas, fi-
nanzas, produción ou loxística, por exemplo. 

“Estamos a perfilar os últimos detalles co 
panel de expertos en cada tecnoloxía e tere-
mos todo listo nas vindeiras semanas”, enga-
diu Marco Dalla Costa, lanzando un convite 
as empresas interesadas nestes diagnósticos 
e follas de ruta para “facernos chegar o seu 
interese”.

tor: José Antonio Carreiro, enxeñeiro de 
software do ITG. 

 - Martes 28, 10h. Posicionamento web 
efectivo en buscadores. Relator: José Al-
cañiz, director executivo (CEO) de Esterea 
Comunicación Digital. 

 - Martes 28, 11.30h. Axudas públicas dispo-
ñíbeis para a dixitalización. Relatora: Lucía 
Cresto, consultora sénior en SILO Science 
& Innovation. 

Outubro:
 - Martes 5, 10h. Intelixencia Artificial en 
pemes: conceptos e casos éxito. Relator: 
González Blázquez Gil, enxeñeiro de I+D e 
software no ITG. 

 - Martes 5, 11.30h. Seguridade dixital en 
pemes: riscos e factores clave. Relator: Ed-
non (pendente de confirmar). 

 - Martes 26, 10h. Sistemas de xestión em-
presarial (ERP): factores clave. Relator: Iván 
Becerra Prado, director de Captology. 

 - Martes 26, 11.30h. Dixitalización de pos-
tos de traballo: o teletraballo efectivo. 
Relator: Iván Becerra Prado, director de 
Captology. 

 - Mércores 27, 10:00h. Tendas online: riscos 
e claves para polas en marcha.  Relator: 
José Alcañiz, director executivo (CEO) de 
Esterea Comunicación Digital. 

A nova oficina vén reforzar o compromiso 
de ITG coa transferencia de coñecemento á 
sociedade, en xeral, e ao mundo empresa-
rial, en particular. A dixitalización “é a revo-
lución tecnolóxica de comezos deste século 
e constitúe un proceso de cambio radical 
para as pequenas e medianas empresas”, 
explicou Juan Luis Sobreira Seoane, direc-
tor da División de Innovación Aberta de ITG, 
salientando as moitas oportunidades que 
se abren con este proceso, boa parte delas 
aínda por explotar: “En Galicia, pola súa po-
sición xeográfica periférica e gran dispersión 
demográfica, a dixitalización constitúe unha 
fonte de oportunidades pero non está es-
tendida porque existe a percepción de que 
o seu nivel neste apartado xa é medio-alto”.

Programa formativo gratuíto
Entre os meses de setembro e de outubro 

hai programados 8 webinars formativos aos 
que as pemes interesadas pódense inscribir 
de forma gratuíta a través do formulario dis-
poñíbel na web do proxecto, acelerapyme.
itg.es
Setembro:
 - Xoves 23, 10h. IoT (Internet das Cousas) 
como ferramenta de produtividade na in-
dustria: concepto e casos de estudo. Rela-

Todo o que sempre 
quixemos preguntar 
sobre dixitalización 



GGalicia conta cunha nova Estratexia de 
Internacionalización para o período 2021-
2025, a folla de ruta coa que o Goberno 
galego busca facilitar a saída ao exterior 
do noso tecido empresarial e que ten, 
como principais claves, a aposta pola di-
xitalización e a diversificación dos mer-
cados exportadores. Sobre estes eixes, a 
Administración autonómica aspira a que 
se acaden as 8.000 empresas exportado-
ras ao final deste lustro e os 25.000 millóns 
anuais en exportacións, incrementando 
especialmente a presenza galega en paí-
ses de fóra da Unión Europea. 

Neste sentido, a Estratexia busca que as 
compañías galegas multipliquen por tres 
as exportacións a América do Norte, e du-
pliquen as súas vendas a América do Sur e 
Asia, ademais de incrementar en máis dun 
25% as exportacións ao Reino Unido. 

Para acadar ditas metas, a Estratexia con-
templa, como primeiro paso, un plan de 
acción inicial para o período 2021-2023 que 
suma máis de 70 millóns euros para impul-

Preparadas para 
saírmos ao exterior 
A dixitalización e a diversificación dos mercados son as 
claves da nova Estratexia de Internacionalización 2021-2025 
para Galicia

sar a recuperación económica do tecido  
empresarial galego tras a pandemia. Un 
programa que se sustenta sobre catro pia-
res: o fomento da innovación, a atracción 
de talento galego internacional, o acompa-
ñamento ao tecido empresarial e a difusión 
de casos de éxito. 

O primeiro deles, o relativo á innovación, 
complementará e potenciará o traballo 
feito ata o de agora a través das Antenas 
do Igape. Estas oficinas, que acompañan 
ás pemes galegas nos seus procesos de in-
ternacionalización, están abertas hoxe en 
día en Shanghai, Miami, Casablanca, Cida-
de de México, Lima e Londres -esta última 
coa denominada Oficina Brexit-. Sobre esta 
base, o obxectivo é ter abertas en 2022 no-
vas Antenas en Dubai e Toquio, explorando 
as posibilidades de Brasil e Corea do Sur a 
partir de 2023. A través da rede de Antenas, 
a previsión da Xunta é dar servizo a máis de 
200 empresas en 2021 e chegar ás 1.000 no 
período 2021-2023. 

Un crecemento que se pretende que se 
produza, tamén, da man da internaciona-
lización dixital, fomentando que as com-
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O mellor ciclo 
exportadorpañías incorporen as canles dixitais para 

chegar a novos mercados. A meta, sinala 
a Xunta, “é acadar as 1.000 empresas inter-
nacionalizadas dixitalmente no 2025, que 
se sumarían a outras 700 ás que se aspira 
a dar cobertura nas próximas edicións do 
Galicia Exporta Dixital, contando para todo 
cun orzamento de 24 millóns de euros ata 
o 2023”. 

Así mesmo, activarase o programa Em-
prende Global, que pretende facilitar a 
participación en feiras e encontros inter-
nacionais en materia de innovación e em-
prendemento. Neste sentido, prevense vi-
sitas a ecosistemas tecnolóxicos punteiros 
a nivel mundial, como o de Miami-Florida, 
Zhongguancun (Pekín), Silicon Wadi (Tel 
Aviv), Silicon Valley (California) ou o East 
London City (Londres). Ademais, fomen-
taranse o acceso ás licitacións internacio-
nais cun servizo que permitirá ás empresas 
contar cunha plataforma que achegue in-
formación de contratación pública interna-
cional e unha análise sobre a potencialida-
de do mercado da contratación pública en 
diferentes países.

O segundo eixe do plan de acción para 
o período 2021-2023 susténtase na capta-
ción de talento internacional, achegando 
ao tecido empresarial galego profesionais 
expertos na materia. Neste marco, desti-
naranse 9 millóns de euros para continuar 
coas liñas destinadas aos bolseiros e aos 
xestores de internacionalización, na procu-
ra de conseguir 100 novos bolseiros e che-
gar a 140 empresas.  

A Xunta de Galicia tamén activará o pro-
grama Fórmate Internacional, nova inicia-
tiva de cualificación práctica e continua 
orientada á internacionalización. Neste 
marco, cómpre destacar tamén o programa 
ReAcciona COVID-19, que incluirá dúas no-
vas liñas de análise de mercados interna-
cionais e elaboración de plans estratéxicos 
adaptados ao novo escenario.

O acompañamento nos mercados de 
destino é o terceiro piar do plan de inter-

este xeito, e a través desta 
Estratexia, a Xunta de Galicia 
aspira “a manter e reforzar a 

súa colaboración co tecido produtivo 
galego, mellorando a súa competitivi-
dade a través da internacionalización 
e da dixitalización”. Trátase, engade o 
Goberno galego, “dun esforzo com-
partido que xa se vén levando a cabo 
e que ten permitido –segundo as últi-
mas cifras de exportacións publicadas, 
relativas aos primeiros sete meses do 
ano–, acadar un crecemento do 23,3% 
con respecto ao mesmo período do 
ano pasado (xaneiro-xullo) e mesmo 
mellorar os datos anteriores á pande-
mia, sumando máis dun 5% máis que 
nos primeiros sete meses de 2019”.

De manterse este ritmo no que 
resta de 2021, as exportacións galegas 
pecharían por quinto exercicio con-
secutivo por riba dos 20.000 millóns 
de euros, consolidando así o mellor 
ciclo exportador da historia de Galicia, 
explicou a Xunta. 

D

nacionalización para este período inicial. 
Un ámbito no que a previsión de investi-
mentos supera os 10 millóns de euros ata o 
2023, e que permitirá continuar o traballo 
iniciado coas liñas Galicia Exporta ou cos 
programas desenvolvidos en colaboración 
coas Cámaras de Comercio, ao tempo que 
se impulsan plans sectoriais nas industrias 
vitivinícola e contract que facilitarán tanto 
a internacionalizacións das súas empresas 
como a cooperación entre os diferentes 
axentes. No caso do viño, o plan intégrase 
na Estratexia de dinamización económica, 
territorial e turística das comarcas vitiviní-
colas de Galicia, que acaba de ser presenta-
do e que persegue consolidar os viños ga-
legos nos diferentes mercados e potenciar 
tanto a imaxe de marca e identidade como 
o turismo vinculado aos territorios onde se 
producen.

Un labor que se complementa coa do 
cuarto eixe, centrado na difusión de casos 
de éxito, para o que se porá en marcha o 
programa Igape Contigo, que informará 
sobre a propia Estratexia de Internacionali-
zación, dando a coñecer ditos casos de éxi-
to e escoitando ás empresas para afondar 
en novas necesidades. 
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O CITIC, Premio 
Innovación 
Tecnolóxica no 
Ensino 

O CPEIG vai con-
ceder o Premio 
Innovación 
Tecnolóxica 

no Ensino ao Centro de 
Investigación TIC (CITIC) da 
Universidade da Coruña, 
polo seu proxecto Talentos 
Inclusivos destinado a 
fomentar as vocacións 
TIC entre a mocidade, á 
vez que da visibilidade ás 
persoas con diversidade 
funcional e contribúe a 
facilitar o seu día a día me-
diante solucións tecnolóxi-
cas innovadoras. 

Co Premio Innovación 
Tecnolóxica no Ensino, 
a organización colexial 
pretende “amosar a capa-
cidade da Enxeñaría en 
Informática para mellorar 
a calidade de vida en dis-
tintos ámbitos e colectivos 
sociais, implicando á po-
boación más nova en ini-
ciativas como a galardoada 
na presente edición”.

Segundo engade o 
CPEIG, Talentos Inclusivos 
é un proxecto colaborativo 

posto en marcha polo CI-
TIC xunto con ASPACE Co-
ruña, co apoio do Consello 
Social da UDC, a Fundación 
Española para a Ciencia 
e a Tecnoloxía (FECYT) e 
a Consellería de Cultura, 
Educación e Universidade 
da Xunta de Galicia. O 
obxectivo do proxecto é 
dobre: fomentar as voca-
cións TIC (Tecnoloxías da 
Información e a Comunica-
ción) entre estudantes de 
Secundaria e Bacharelato 
e, á súa vez, dar visibilidade 
á diversidade funcional, 
facilitando ademais o 
día a día das persoas con 
parálise funcional. Con esta 
finalidade, creáronse gru-
pos de traballo colaborati-
vos formados por usuarios 
e usuarias de ASPACE 
Coruña e estudantes de 
secundaria e bacharelato 
de diferentes centros 
educativos da provincia de 
Coruña, apoiados polo seu 
profesorado da materia de 
tecnoloxía e por persoal 
investigador do CITIC. 

 Colexio Profesio-
nal de Enxeñaría 
en Informática 
de Galicia (CPEIG) 

vai conceder o Premio Ada 
Byron, centrado en salientar 
os nomes e as importantes 
contribucións das nosas mu-
lleres tecnólogas, á enxeñeira 
e doutora en Informática 
Ana Freire, “pola súa achega 
na aplicación da Intelixencia 
Artificial ao ben social” e o “seu 
impulso ao enfoque feminino 
da tecnoloxía”. Será entregado 
no marco da Noite da Enxeña-
ría en Informática de Galicia, o 
29 de outubro no Hotel OCA 
Puerta del Camino de Santia-
go. Ana Feire, en palabras do 
CPEIG, é unha firme impulsora 
do uso da tecnoloxía para o 
ben social.

Ana Freire (Rábade, 1983) 
estudou Enxeñaría Informáti-
ca na Universidade da Coruña, 
onde obtivo o doutoramento 
cum laude. Realizou estancias 
de investigación en centros de 
prestixio internacional como 
Yahoo  Labs, a Universidade 

de  Glasgow ou o Centro 
Nacional de Investigación de 
Italia. Na actualidade dirixe 
a área de Tecnoloxía da ‘UPF 
Barcelona School  of  Manage-
ment’ da  Universitat  Pompeu  
Fabra. 

É experta en Intelixencia 
Artificial e recuperación de 
información e as súas inves-
tigacións incidiron en eidos 
como a sustentabilidade e 
a saúde. “É apaixonante ver 
como a tecnoloxía, ben aplica-
da, pode axudar ao benestar 
das persoas. Necesítase moita 
divulgación científica sobre 
a tecnoloxía deseñada para 
o ben social, pois xeralmente 
móstrase a súa cara menos 
amigable, cando con todo, 
ben utilizada, pode achegar 
grandes beneficios ao ser 
humano”, asegura.  

Dende 2017 lidera o proxec-
to STOP (Suicide  prevenTion  in 
social  Platforms), que utiliza as 
tecnoloxías máis disruptivas 
para estudar nas redes sociais 
problemas mentais como as 
tendencias suicidas ou os tras-

A enxeñeira e doutora 
en informática Ana 
Freire, Premio Ada 
Byron

O

O CPEIG premia a Ana Freire, ao CESGA e máis ao CITIC da UDC

Talento e máis talento  
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Nas últimas semanas, o 
CPEIG está a celebrar dis-
tintas edicións do proxecto 
tres14.pm, unha iniciati-

va que naceu coa idea de xerar un 
espazo de coñecemento, formación e 
networking. En cada sesión, reunimos a 
profesionais do sector TIC cun experto 
nunha materia relevante para a pro-
fesión, de xeito que se xere un debate 
bidireccional para profundar en temas 
de actualidade.

O pasado 24 de setembro, contamos 
con Manuel Meijide, director de ILUX 
Visual Technologies, para abordar o 
concepto de xemelgo dixital. Aínda 
que poida parecer unha innovación 
recente, xa se empezaba a falar del 
hai case dúas décadas, o avance en 
tecnoloxías como Intelixencia Artificial, 
Machine Learning, Realidade Virtual e 
Aumentada ou IoT están a permitir no-
vas aplicacións e usos esta ferramenta. 

Un xemelgo dixital é unha represen-
tación dixital dun obxecto, proceso 
ou servizo físico: desde un motor a 
reacción ou parques eólicos a edificios 
ou cidades enteiras. Estas réplicas vir-
tuais son utilizadas para facer simula-
cións antes de que se cren e apliquen 
cambios nos obxectos reais, co fin de 
recompilar datos para predicir como 
funcionarán.

Poderiamos afirmar que estamos 
nun punto de inflexión nesta cuarta 
revolución industrial na que estamos 
mergullados. Vaise reverter o proceso 
que até agora vén producindo de que 
as máquinas realizaban os labores 
para as que eran programadas, e 
serán os novos xemelgos dixitais, con 
esta capacidade de aprendizaxe que 
adquiren, os encargados de liderar 
o investimento tecnolóxico dunha 
compañía, deseñando unha mellor 
estratexia e  mellorando a competitivi-

dade da mesma para obter o máximo 
beneficio.

Son moitos os usos do xemelgo 
dixital. Por exemplo, nos procesos de 
fabricación industrial, xa hai compa-
ñías capaces, a través dunha réplica 
virtual da súa empresa, xa non só de 
monitorizar estes procesos, senón 
de crear unha contorna virtual que 
simule escenarios con novos modelos 
de produción, que, realizados nunha 
contorna virtual, reducirán exponen-
cialmente os custos que suporían estas 
implantacións nas instalacións de 
produción, coñecendo de antemán os 
beneficios a obter.

Outro exemplo son as Smart Cities, 
onde o seguimento de sistemas en 
tempo real procesando datos físicos, 
pódese “enriquecer” incluíndo as 
emocións dos cidadáns, co obxectivo 
de optimizar a planificación urbana e 
deseñar cidades máis sustentables e 
habitables.

Podemos atopar tamén casos de 
uso no sector médico, en áreas como a 
doazón de órganos, a formación cirúr-
xica, ou modelando o fluxo de persoas 
a través dos hospitais.

Contar con ferramentas que pro-
porcionen unha comprensión rápida 
e clara dunha realidade tan complexa 
e heteroxénea de datos como os que 
hoxe existen, convértese nun obxec-
tivo crucial para a toma de decisións 
estratéxicas. O reto de converter o 
dato en información, a interrelación 
de procesos e a súa visualización a 
través dunha única contorna, ou as 
ferramentas tecnolóxicas como poden 
ser os motores gráficos en tempo 
real, a Realidade Virtual, a Realidade 
Aumentada, e sobre todo a Realidade 
Mixta, permiten acceder e actuar sobre 
calquera aspecto ou incidencia que se 
produce durante a produción. 

O xemelgo dixital como 
impulsor da transforma-
ción dixital na industria

PorPor Fernando Suárez,  Fernando Suárez, 
presidente do CPEIGpresidente do CPEIG

CPEIG vai outorgar o Premio 
Iniciativa da Administración 
ao Centro de Supercompu-
tación de Galicia (CESGA). 

Farao polo seu proxecto Quantum 
Computing destinado a colocar a 
Galicia como un referente internacio-
nal en tecnoloxías cuánticas en 2030, 
accedendo a un mercado internacional 
de alto valor estratéxico e económico.

Con este premio, que forma parte 
dunha listaxe de dez galardóns cos que 
os colexiados e colexiadas recoñecen 
as iniciativas ou persoas destacadas no 
ámbito da Enxeñaría en Informática, 
quérese destacar o papel do CESGA nas 
tecnoloxías máis punteiras, neste caso 
concreto as tecnoloxías cuánticas. 

A iniciativa Quantum Computing que 
lidera o CESGA, está baseada en dúas 
premisas: deseñar e producir tecno-
loxía propia en Europa para asegurar a 
soberanía tecnolóxica, e desenvolver 
negocio internacional para garantir a 
sustentabilidade económica a me-
dio prazo. O Polo nace co obxectivo 
ambicioso de colocar a Galicia como un 
referente internacional nas tecnoloxías 
cuánticas no 2030, o que requirirá un 
esforzo sostido no tempo, coherente e 
coordinado co resto de España e Euro-
pa. “Isto permitiría a Galicia participar 
activamente no desenvolvemento des-
ta industria a nivel europeo e acceder 
a un mercado internacional estimado 
en miles de millóns de euros”, destaca 
o CPEIG.   

O CESGA, Premio 
Iniciativa da 
Administración 
por Quantum 
Computing

O
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En novembro 
Galicia vaise 
situar nova-
mente no eixe 
da investiga-
ción e o deba-
te arredor das 

ferramentas, das metodoloxías 
e dos recursos que nos axudan 
a ter un progreso tecnolóxico o 
máis libre de ameazas posíbel. 
Estamos a falar do congreso CI-
BER.gal, que se celebra en nov-
embro da man do Nodo Galego 
de Ciberseguridade (CIBER.gal), 
poñendo o foco na salvagarda 
de sistemas, comunicacións e 
informacións nos ámbitos da 
empresa, a cidadanía e as ad-
ministracións. Así se fixo saber, 
a finais de setembro, durante o 
evento do terceiro aniversario 
do centro de innovación TEGRA 
Cybersecurity Center.

CIBER.gal, previsto para os 
días 10 e 11 de novembro na 
Cidade de Cultura de Galicia de 
xeito presencial e en streaming, 
ofrecerá obradoiros, conferen-
cias e paneis de debate. Neste 
programa de actividades par-
ticiparán institucións nacionais 
e autonómicas referentes neste 
eido tecnolóxico, relatores de 
renome no ámbito TIC, axentes 
clave da investigación e o coñe-
cemento en ciberseguridade e 
as principais empresas tecnoló-
xicas de Galicia. 

En datas vindeiras será publi-
cada na web do nodo máis in-
formación ao respecto do cartel 
e a organización.

Como lembraremos, o Nodo 
Galego de Ciberseguridade CI-
BER.gal foi constituído en xullo 
de 2020 como un espazo de 
cooperación público privado 

no ámbito da cibersegurida-
de e fundado polo Instituto 
Nacional de Ciberseguridade 
(INCIBE), o Centro Criptolóxico 
Nacional (CCN), as catro Depu-
tacións galegas, a Federación 
Galega de Municipios e Provin-
cias e a Axencia para a Moder-
nización Tecnolóxica de Galicia 
(AMTEGA) da Xunta de Galicia.

Desde a súa constitución 
CIBER.gal sostén un obxectivo 
claro: fomentar a innovación no 
eido da ciberseguridade. 

Entre as medidas expostas 
polo nodo no contexto do 
evento anual de TEGRA, salien-
ta a iniciativa CybersSandbox, 
dirixida ao fortalecemento das 
capacidades de cibersegurida-
de das pemes e o impulso da 
industria eSecurity, e máis en 
concreto encamíñase “a pilo-
tar de forma áxil solucións que 
dean resposta a retos identifi-
cados de forma previa co sector 
da ciberseguridade e das que 
se poidan beneficia un número 
relevante de pemes, micrope-
mes e autónomos de Galicia”. 
Tamén se puxo de relevancia o 
apoio prestado pola AMTEGA, 
como entidade pública propul-
sora do nodo CIBER.gal e como 
unha das fundadores do nodo.

TEGRA Cybersecurity Cen-
ter é un centro de innovación 
creado en 2018 da man de Te-
lefónica e o Centro Tecnolóxico 
Gradiant e apoiado pola Xunta 
de Galicia a través da Axencia 
Galega de Innovación GAIN 
coa misión de mellorar a segu-
ridade da información das em-
presas a través da tecnoloxía e 
situar a Galicia “como un axente 
relevante no ámbito da ciberse-
guridade, ademais de crear em-
prego cualificado neste sector 
de gran demanda e potencial 
crecemento”. 
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O evento CIBER.gal converterá 
Galicia nun gran foro sobre 
ciberseguridade 

desenvolve-
mento dun 
asistente virtual 
para usuarios 

da sede electrónica, así 
como a aplicación de tec-
noloxías intelixentes para 
mellorar os procedemen-
tos administrativos, son 
os obxectivos do conve-
nio de colaboración que 
acaba de ser asinado entre 
a Xunta de Galicia e a 
Universidade de Santiago 
de Compostela. O con-
venio foi subscrito polo 
conselleiro de Facenda e 
Administración Pública, 
Valeriano Martínez, a 
directora da AMTEGA, Mar 
Pereira e o reitor da Uni-
versidade de Santiago, An-
tonio López. As actuacións 
contidas neste convenio 
implicarán un investimen-
to de 482.600 euros.

A través do convenio 
asinado, a Universidade 
de Santiago compromé-
tese a desenvolver un 
asistente virtual baseado 
na minería de procesos 
para prestar axuda ás 
persoas usuarias da sede 
electrónica da Xunta de 
Galicia. Ademais, a través 
do grupo de Sistemas 
Intelixentes do CiTIUS e 
do grupo de investigación 
Empresa e Administración, 
a USC desenvolverá un 
cadro de mandos baseado 
en técnicas de extracción 
de analíticas e predicións 
de procesos para axudar 
na toma de decisións por 
parte dos xestores de 
procedementos adminis-
trativos. E neste marco, 
desenvolverase tamén 
unha metodoloxía e 
guía de procedementos 
administrativos e técnicos 
para a implantación do 
asistente virtual de forma 
xeneralizada en todos os 
procedementos.

Intelixencia 
Artificial para 
mellorar a eficacia 
da administración 

O

As claves da 
protección 
tecnolóxica,
sobre a mesa 
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O Xacobeo será un 
dos fíos temáticos do 
Scratch Day 

Regresa coa súa 
sexta edición o 
programa Scratch-
Day, dirixido a es-

colares galegos de organiza-
do no marco da colaboración 
entre o Colexio Profesional 
de Enxeñaría Técnica Infor-
mática de Galicia (CPETIG) e 
a Axencia para a Moderniza-
ción Tecnolóxica (AMTEGA), 
abeirado, tamén, ao Plan de 
Talento Dixital de Galicia (Di-
giTalent) da axencia. Na nova 
entrega mantense o obxec-
tivo de achegar a progra-
mación informática a idades 
temperás sen necesidade de 
ter coñecementos previos 
e coa novidade de apostar 
de chego polos formatos de 
Scape Room e pola temáti-
ca do Camiño de Santiago 
(coincidindo coa celebración 
do Xacobeo 2021-2022).

A Cidade da Cultura de 
Galicia (Edificio do Museo, 
Andar 1) será o escenario 
que acolla esta xornada que 
a organización cualifica de 
“intensa e atractiva” e que 
está programada para o 

vindeiro 9 de outubro. Está 
concibida para tres grandes 
públicos obxectivos: os 
alumnos e alumnas de 6 a 16 
anos dos centros escolares 
de Galicia, os seus pais e nais 
e tamén o profesorado ou 
os responsábeis dos centros 
que estean interesados en 
introducir a ferramenta de 
programación Scratch na 
docencia. 

A cita será como dixemos 
o vindeiro sábado 9 de ou-
tubro, de 9:00 a 14:00 horas 
e estará estruturada en tres 
Scapes Rooms distintos, 
cada un deles relaciona-
do con distintos tramos e 
atractivos do Camiño de 
Santiago. Os participantes 
terán como obxectivo ir re-
solvendo os retos propostos 
e empregando as pistas pro-
porcionadas para completar 
as etapas.

Novamente a entidade 
encargada de impartir os 
contidos será a empresa 
especializada en robótica 
educativa, Rockbotic Gali-
cia. 

embros da 
Axencia 
Galega de 
Emerxencias 

(AXEGA) e do Centro de 
Investigación en Tecno-
loxías da Información 
e da Comunicación da 
Universidade da Coruña 
(CITIC) reuníronse o 
pasado 21 de setembro 
na sede deste centro no 
Campus de Elviña da 
UDC, co obxectivo de 
avanzar conxuntamente 
na análise de melloras 
tecnolóxicas concretas 
que se poidan imple-
mentar no ámbito da 
xestión de emerxencias, 
tanto no eido operativo, 
como no da comunica-
ción.

No encontro parti-
ciparon o xerente da 
AXEGA, Marcos Araujo; 
o Xefe de Área do 
CIAE-112 Galicia, Diego 
Núñez; o responsábel 
do Departamento de 
Informática do 112 
Galicia, José Luis López; 
o técnico do Grupo 
de Apoio Loxístico da 
AXEGA, José Antonio 
Argibay e persoal do 
Departamento de Estru-
tura do 112.

En representación da 

A AXEGA e o CITIC 
unen forzas para 
optimizar a xestión 
das emerxencias

M
Universidade da Coruña 
UDC, acudiu a adxunta a 
transferencia, Sonia Za-
ragoza Fernández. Ade-
mais, por parte CITIC da 
UDC, tomaron parte no 
encontro o director do 
CITIC, Manuel Gonzá-
lez Penedo e o técnico 
de Transferencia do 
centro de investigación, 
José Manuel Bustabad 
Alonso.

Entre as temáticas 
acordadas para avanzar 
nesta nova alianza entre 
institucións, destacaron 
as seguintes: o proce-
samento de linguaxe 
para un tratamento 
intelixente dos sinais 
de voz en chamadas de 
emerxencia ou a análise 
de noticias falsas (fake 
news) en prensa e redes 
sociais, en determinadas 
situacións de emerxen-
cia.

Os equipos de traballo 
xa comunicaron que 
seguirán a manter reu-
nións, nas vindeiras se-
manas, para profundar 
nestas e noutras temáti-
cas que poidan axudar á 
implantación de novas 
tecnoloxías mediante 
esta unión estratéxica 
entre organismos.
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A privacidade, a xenética e a Intelixencia Artificial serán 
os eixes da décima xornada Iuristicgal 

O Colexio Profesional de 
Enxeñaría Técnica en 
Informática de Galicia 
(CPETIG) está a ultimar 
os detalles dun dos 
grandes acontecemen-
tos tecnolóxicos anuais 

do ámbito galego e estatal: a Xornada de 
Informática Xudicial e Delitos Informáticos, 
Iuristicgal, que chega á súa décima edición. 
Será unha nova e relevante oportunidade 
para tomarlle o pulso á relación (sempre in-
teresante, e máis neste tempo post-COVID 
de máis teletraballo, máis transformación 
tecnolóxica e máis comunicación en liña) 
entre xustiza, investigación policial e novas 
ferramentas dixitais. 

En concreto, os mecanismos para garantir 
a privacidade, os medios de proba eficaces 
na loita contra os ciberdelitos, o tratamento 
de datos xenéticos e a Intelixencia Artificial 
como apoio da labor xudicial serán protago-
nistas temáticas da décima edición da Xor-
nada de Informática Xudicial e Delitos Infor-
máticos - Iuristicgal, que está prevista para o 
21 de outubro en formato mixto, presencial 
e streaming.

A organización da xornada conta co apoio 
da Axencia para a Modernización Tecnolóxi-
ca (AMTEGA) no marco do convenio asinado 
co Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica 
Informática de Galicia (CPETIG) para a reali-
zación de actuacións de formación, capaci-
tación e promoción no ámbito das tecno-
loxías da información en Galicia.

O obxectivo desta edición é “dotar de 
maior seguridade xurídica á nova realidade 
tecnolóxica ao tempo que incrementar a 
efectividade e a eficiencia da administración 
xudicial co uso das novas ferramentas elec-
trónicas e forenses avanzadas”.

A xornada está estruturada en catro in-
tervencións individuais e rematará cunha 
mesa redonda na que os relatores, xunto aos 
participantes, debaterán sobre o poder da 
tecnoloxía na protección dos dereitos da ci-
dadanía e a optimización do funcionamento 
da xustiza.

eXustiza en tempos 
de post-pandemia 

O Colexio Profesional de Enxeñaría 
Técnica en Informática de Galicia 
(CPETIG) achegou a cabalo entre 

setembro e outubro unha nova actividade 
formativa, organizada en 
colaboración coa AMTEGA 
(Axencia para a Moderniza-
ción Tecnolóxica de Galicia) 
e destinada a achegar capa-
citación (e actualización) en 
materia de análise forense 
en medios dixitais, tales 
como discos duros, dispo-
sitivos móbiles, rastrexo en 
Internet, etc. Na actividade 
tamén se mostraron os me-
llores xeitos de responder 
ante ante incidentes relacio-
nados coa ciberseguridade. 

En concreto, o obxectivo deste curso foi 
“dar a coñecer o marco xurídico sobre o 
que se sustenta a labor do perito, facilitar as 
claves para manexar as técnicas necesarias 
para adquirir e preservar evidencias dixitais, 
amosar os conceptos nos que se basea unha 
análise forense e dotar aos asistentes nos 
coñecementos necesarios para a análise 
das evidencias contidas en medios dixitais”, 
explicou o CPETIG, que engade que outra 
das finalidades foi afondar nos tipos de ci-
berincidentes, na súa clasificación e en como 
proceder ante un.

Participaron, impartindo contidos, Víctor 
Salgado Seguín, socio-manager en Pintos 
& Salgado Avogados e profesor de Dereito 
TIC na HUB Escuela de Negocios Digitales; 
e Lorenzo Martínez Rodríguez, CTO en 
Securízame. 

O CPETIG pon en marcha o seu curso sobre 
análise forense en medios dixitais 

Juan Corvalán, fiscal xeral adxunto de Bue-
nos Aires, Arxentina e creador e desenvolve-
dor de Prometea; Eloy Velasco, maxistrado 
da Audiencia Nacional; Pilar Nicolás Jimé-
nez, profesora de Dereito e investigadora da 
Cátedra de Dereito e Xenoma Humano da 
Universidade do País Vasco; e Carmela Tron-
coso, profesora na Escola Politécnica Federal 

de Lausana, Suíza; e fundadora do protocolo 
DP-3 T adoptado por Apple e Google nas súas 
aplicacións móbiles de rastrexo COVID son os 
relatores expertos que intervirán na xornada.

A inscrición na xornada para o público xeral 
está aberta dende este 24 de setembro, a tra-
vés de iuristicgal.cpetig.gal, onde tamén está 
dispoñíbel o programa completo.. 
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A visión artificial e 
a realidade virtual e 
aumentada acompañarán a 
transformación integral de 
CONGALSA 

A  empresa CONGALSA 
celebrou o pasado 22 de 
setembro unha xornada 
en liña para presentar os 
froitos do seu proxecto 
de Industria 4.0 destina-
do a convertela nunha 

compañía máis sustentábel e eficiente e 
mellor interconectada e xestionada, e tamén 
para abrir o camiño da transformación 
para outros emprendementos. O proxecto 
CONGALS4.0 da compañía alimentaria da 
Pobra do Caramiñal foi dado a coñecer nun 
acto que contou coa presenza de Luis Miguel 
Simarro, director xeral da empresa, de Luis 
Pérez Freire, director xeral do Centro Tecno-
lóxico Gradiant (co-artífice, xunto coa firma 
de produtos do mar, de CONGALS4.0) e de 
Patricia Argerey, directora da Axencia Galega 
de Innovación. 

Segundo fixo saber Simarro, a compañía 
implantará tecnoloxía de Visión Artificial nos 
diferentes elos da cadea do seu sistema de 
produción e promoverá a dixitalización das 
súas factorías habilitando tamén técnicas de 
Realidade Virtual e Aumentada.

Isto será posíbel grazas ao ambicioso 
proxecto tecnolóxico de transformación no 
que está mergullada a empresa alimentaria, 
unha aposta cara a un modelo industrial 
interconectado abeirada ao Programa 
Industrias do Futuro 4.0, impulsado desde a 
Axencia Galega de Innovación (GAIN). 

Segundo engadiu Simarro, o modelo 
industrial 4.0 promovido desde CONGALSA 
“fai fincapé na Visión Artificial como tecno-
loxía integrada na compañía” e tamén pon o 
acento na dixitalización, na ciberseguridade, 
na cadea de bloques (blockchain), na apren-

na súa evolución cara “a un modelo de fá-
brica intelixente”, unha transformación “que 
lle vai permitir interconectar todos os os 
procesos, axilizar a toma de decisións estra-
téxicas e avanzar na integración co cliente”. 
Tamén enxalzou a frutífera colaboración da 
compañía alimentaria co Centro Tecnolóxico 
Gradiant, baixo un modelo de innovación 
aberta no que empresas e centros de coñe-
cemento colaboran en proxectos conxuntos. 
Patricia Argerey apuntou que esta “é unha 
fortaleza de Galicia, que se sitúa como a 
segunda comunidade autónoma en realizar 
innovación en colaboración entre varios 
axentes”, ao mesmo tempo que puxo en 
valor o papel dos centros tecnolóxicos como 
fontes de coñecemento externo para as 
empresas e a súa contribución ao impulso 
á innovación nas empresas, especialmente 
entre as pemes.

O proxecto CONGALS4.0 conta co apoio 
da Xunta, que destinou 2,3 millóns de euros 
a través do programa Fábrica Intelixente e 
Sostible, co que se agarda mobilizar arredor 
de 5 millóns de euros. O programa apoiou, 
ata o de agora, o desenvolvemento de 24 
proxectos de I+D+i con axudas por case 73 
millóns, cun investimento público-privado 
de máis de 272 millóns de euros en sectores 
estratéxicos para a Comunidade e con 68 
empresas e centros de investigación públi-
cos e privados beneficiados. 

dizaxe das máquinas (Machine Learning), na 
Intelixencia Artificial, na automatización de 
procesos, na Realidade Virtual e na  Realida-
de Aumentada.

Segundo salientou Simarro, o obxectivo 
do proxecto é “crear unha fábrica intelixente 
a través da dixitalización de toda a cadea 
loxística integral e desenvolver un modelo 
de industria interconectada que axude a 
xerar tracción no cambio na nosa empre-
sa”. E engadiu: “Trátase de desenvolver un 
modelo industrial máis flexíbel, automatiza-
do e colaborativo, que nos permita mesmo 
anticiparnos ás demandas do mercado con 
criterios de sustentabilidade, transparencia 
e personalización”. Tamén fixo saberá que 
para a empresa da Pobra do Caramiñal “é 
fundamental unha interconexión continua 
no traballo, porque a innovación non implica 
só cambio tecnolóxico, senón que transcen-
de de forma transversal a todos os departa-
mentos da empresa na medida en que trae 
consigo novas formas de relacionarnos”.

Como dixemos, na presentación online 
participou tamén a directora da Axencia Ga-
lega de Innovación (GAIN), Patricia Argerey, 
quen salientou que “a transición dixital e 
ecolóxica do tecido empresarial galego”, en 
referencia ao compromiso de CONGALSA coa 
transformación produtiva, “é clave para im-
pulsar a competividade”. Argerey destacou o 
exemplo da empresa da Pobra do Caramiñal 

Así se 
fai unha 
Industria 
4.0 
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A Universidade Coruña acolle un seminario 
sobre creadoras e usuarias de videoxogos

A  Universidade da Coruña 
celebra até o 20 de outu-
bro (dende o pasado 29 
de setembro) a terceira 
edición do seminario in-
ternacional Mulleres e vi-
deoxogos, a ambos lados 

da pantalla (mujeresvideojuegos.udc.es), 
impulsado pola Facultade de Comunicación 
coa colaboración da asociación internacio-
nal Women in Games (WIGJ), o Centro de Es-
tudos de Xénero e Feministas (CEXEF), a Aso-
ciación Española de Videojuegos (AEVI), a 
Fundación Museo do Videoxogo de Galicia, o 
Campus Innova e o Instituto de las Mujeres. 
O programa desta edición combina relatorios 
e faladoiros virtuais, abertos á participación 
do público, con outro tipo de contidos en 
vídeo, obradoiros e unha exposición virtual 
sobre mulleres na industria dos videoxogos.  
O seminario deu comezo o pasado mércores 
29 de setembro ás 10:30 horas coa benvida 
do reitor da Universidade da Coruña, Julio 
Abalde, e as intervencións de Teresa Piñeiro, 
da organización das xornadas; María Fernán-
dez Hermida, embaixadora de Women in 
Games e Susana Ladra, directora do Campus 
Innova.

A continuación, o evento continuou coa 
conferencia Las mujeres en la industria de 
los videojuegos, da man de Elena Beltrán, 
coordinadora de Comunicación de la Aso-
ciación Española de Videojuegos (AEVI); e 
o relatorio Construíndo inmersión a través 
do deseño de son interactivo a cargo de An-
ne-Sophie Mongeau, deseñadora de son 
sénior en Hazelight Studios (Estocolmo).  
Desde o venres 1 ao mércores 18 de outu-
bro a xornada acollerá diversas actividades 
diferidas como a exposición virtual Mulleres 
e videoxogos, desenvolvida en colaboración 
co Museo do Videoxogo, ou as vídeo-charlas 
de diversas profesionais da industria como 
Sabina Sánchez e Silvia Rosu, de IQUA Ser-
vicios Jurídicos, avogadas especialistas en 
creación dixital, Estefanía Salcedo lead de 

Mulleres aos dous 
lados da pantalla 

A Fundación MUVI (Mu-
seo do Videoxogo), 
con sede en Cangas, 

organizou unha exposición 
virtual de mulleres que “gol-
pearon” a industria e son xa 
parte da historia dos videoxo-
gos. Trátase dunha mostra 
en 360 graos que percorre as 
contribucións de profesionais 
e desenvolvedoras interna-
cionais pero tamén galegas, é 
o caso de Luz Castro ou Sara 
Álvarez Cubelos. A exposición 

abriu as súas portas (virtuais) 
este 1 de outubro, a través 
dunha páxina de seu. A ini-
ciativa colleu corpo a xeito de 
actividade complementaria 
do seminario internacional 
Mulleres e videoxogos, a ambos 
lados da pantalla.

Na visita virtual achegarase 
acceso íntegro aos espazos 
do museo e neles poderemos 
atopar instalacións expositi-
vas distribuídas en puntos de 
referencia, con videoconsolas 

e videoxogos representativos 
das biografías de cada unha 
das mulleres abordadas na 
mostra. Inclúense as contri-
bucións das devanditas Luz 
Castro e Sara Álvarez Cubelos, 
pero tamén de Tatiana 
Delgado, Mirella Díez, Liliana 
Laporte, Jade Raymond, Jane 
Jensen, Brie Code, Corrinne 
Yu, Rieko Kodama, Carol 
Shaw, Amy Hennig, Robin 
Hunicke, Aya Kyogoku, Kim 
Swift ou Rihanna Pratchett, 
entre outras.

Exposición do MUVI en 360 graos

programación de Tequila Works ou a galega 
Alba Calvo, localizadora de videoxogos. 

O mércores 6 de outubro ás 11:30 ho-
ras haberá un encontro virtual con Elesky, 
streamer musical e integrante del E-sports 
Club Vodafone Giants, e ás 12:30 horas o 
relatorio O xénero dos videoxogos dende 
a arte feminista a cargo de Remedios Za-
fra escritora e científica titular do CSIC. 
O 13 de outubro, a Facultade de Ciencias da 

Comunicación acollerá dous obradoiros de 
deseño e arte para videoxogos a cargo de 
Cristina García Aradas, xefa de deseño de 
niveis en Gato Estudio, e Lizartonne, artista 
conceptual, ilustrador e produtor.

Para rematar, o mércores 20 de outubro 
terá lugar, ás 12:30 horas, o relatorio Gamers 
e streamers dende Galicia para o mundo no 
que participarán Samku e Mariña (anhi-
ram_). 
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Smart Estudio consolida 
un novo tipo de empresa 
de servizos tecnolóxicos 
onde o cliente participa 
directamente na creación 
deses servizos

A  pandemia cambiou para 
sempre o panorama em-
presarial, amplificando o 
número de actividades 
que se desenvolven en 
liña e confirmando a 
chegada dun novo tipo 

de empresa: o tipo de empresa coa que po-
des contar para que o tren da dixitalización 
non pase de longo. O Smart Estudio, habili-
tado polo ribeirense José Manuel Martínez, 
funciona como unha axencia de viaxes polo 
mundo dixital, tentando cubrir as necesi-
dades tecnolóxicas que teñen non só as 
empresas, senón tamén a cidadanía. Os seus 
servizos son un billete transformador en 360 
graos: preséntase como estudo de vídeo 
fotográfico e foto-impresión e tamén como 
empresa de creación e xestión de contido 
dixital. Amais, Smart Estudio planifica e 
desenvolve estratexias de marketing dixital 
(a arte de saber facer nas redes o que veñen 
facendo as empresas dende hai séculos no 
plano tradicional: ofrecer ao cliente o que 
necesita e facelo ben). 

Un dos seus últimos traballos foi para a 
UE, https://atlanticadventurescollection.org.

Ao mencionado engádense os seguintes 
ingredientes: servizos de tendas en liña 
(ecommerce), posicionamento en buscado-
res e rede sociais e deseño gráfico nas súas 
moi variadas manifestacións.

Así nos relata José Manuel a súa nova 
experiencia en materia de emprendemento, 
con sede no centro mesmo de Ribeira (un 

facerse vídeos, unha sesión fotográfica, 
un reel ou un Tik Tok coa súa cámara ou co 
seu dispositivo smartphone. 

En definitiva, Smart Estudio vén a ser 
un deses negocio cos que, dadas as nosas 
necesidades crecentes de transformación e 
dixitalización, imos ter que familiarizarnos, 
queirámolo ou non. Así nolo explica José 
Manuel: “Pódese dicir que é un negocio 
diferente en Ribeira e na comarca, ou máis 
ben un híbrido entre tenda e estudio para 
contidos dixitais. A título persoal penso que 
é un espazo vivo que ten que medrar coas 
necesidades da xente”. 

O Smart Estudio inaugurouse este 23 
de setembro, a pesar de que xa levaba un 
tempo en activo a porta pechada, con José 
Manuel teletraballando dende comezos de 
ano neste espazo, un centro de operacións 
que foi sendo obxecto, este 2021, dun pro-
ceso de reforma progresiva e constante. 

Respecto desta aposta pola transforma-
ción tecnolóxica, José Manuel nolo explica 
deste xeito: “Os fondos europeos Next 
Generation xa nos mostran o futuro, pero 
no tema da pandemia hai que pararse un 
pouco, polo momento xa temos unha lei 
estatal do teletraballo, isto quere dicir que 
non estábamos preparados, todo era unha 
mestura de improvisación e caos. Nese con-
texto de caos e improvisación acelerouse 

dunha maneira importante na 
transformación dixital e coido 
que froito desta experiencia 
puxéronse as bases para outra 
nova e maior transformación 
que está por chegar neste co-
mezo de século. O futuro que 
nos agarda será un futuro que 
se enriqueza do presencial, do 
remoto, da A.I. e do ecolóxi-
co. No meu caso xa pensaba 
na pre-pandemia na opción 
presencial”. 

Viaxe á 
oficina 
real dunha 
empresa 
dixital 

local familiar na praza de Vigo, a escasos 
metros do corazón da cidade: o porto): 
“Sempre me rondou pola cabeza e agora xa 
é una realidade tanxíbel, vén a ser o mesmo 
modelo de negocio que Checkin Galicia, 
a miña anterior experiencia empresarial, 
pero cun valor engadido, que é unha aposta 
clara e decidida pola presencialidade e a 
creatividade. Con Checkin Galicia puxen 
unha primeira pedra no eido do teletraballo 
e sumando e sumando conseguín facer un 
balado chamado Smart Estudio. Checkin 
Galicia proporcionoume a experiencia e 
os coñecementos para poder ser Smart 
Estudio”.

Así, amais do que viña facendo dende 
a anterior andaina empresarial, habilitou 
un estudo para a elaboración de retratos, 
vídeos e fotos de carné, ao que cómpre 
engadir servizos de impresión de fotogra-
fía e de subministro de marcos, amais das 
posibilidades que se abren coa colabora-
ción entre Smart Estudio e unha empresa 
de Scrapbooking de Ribeira da que en datas 
vindeiras José Manuel Vidal encargarase 
persoalmente de achegar máis detalles: “Xa 
teredes novas ao respecto”, comenta. Polo 
de agora, sinala, o importante é “que a xente 
saiba que en Smart Studio teñen unha porta 
na que chamar e un espazo accesíbel para 
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O evento, que recunca en 
formato mixto, aborda os 
principais desafíos do sector 
dixital

O histórico foro tecnoló-
xico GaliciaTIC, organi-
zado pola asociación 
empresarial Ineo, chega 
á súa edición 19 entre 
o mércores e o xoves 
(6 e 7 de outubro) en 

formato mixto, a mañá do mércores na Cida-
de da Cultura e tanto a mañá como a tarde 
do mércores, así como o xoves, en formato 
en liña. O obxectivo da nova convocatoria é 
“reflexionar e debater sobre os retos da dixi-
talización nun contexto no que a pandemia 
acelerou de forma exponencial as mutacións 
tecnolóxicas na estrutura económica, na 
organización do traballo e na relación cos 
clientes”. 

Con este obxectivo marcado pola organi-
zación, reuniranse no marco do atopo em-
presas e profesionais do sector TIC e doutros 
ámbitos produtivos interesados en coñecer 
novidades tecnolóxicas para mellorar tanto 
a súa organización como a súa competitivi-
dade. 

O formato mixto (que permite combinar 
sesións presenciais e online), segundo lem-
bra Ineo, xa foi aplicado con “gran éxito” na 
anterior edición: “Este modelo híbrido, que 
se impuxo o ano pasado polas circunstancias 
sanitarias, permitiu en 2020 duplicar a asis-
tencia habitual ao superar os 450 participan-
tes”, explica a asociación, engadindo que “os 
datos rexistrados na pasada edición anima-
ron á organización de GaliciaTIC a continuar 
explorando esta exitosa fórmula”. 

O programa inclúe relatorios maxistrais, 
mesas de debate, presentacións ou demos-
tracións. Reunirá ao longo das dúas xornadas 
a representantes da chamada “tripla hélice 
da innovación”, ou sexa, a administración, a 
universidade e a empresa. 

Así, en GaliciaTIC intervirán representan-
tes da Xunta de Galicia, dos Concellos de 

das novas tecnoloxías no coidado dos nosos 
maiores, a ciberseguridade, a extensión da 
5G en Galicia, as tecnoloxías Cloud Native 
e Realidade Aumentada ou as sinerxías 
tecnolóxicas e colaborativas, tanto na esfera 
público-privada como entre empresas. 

O evento tamén contará con diferen-
tes webinars que se poderán seguir por 
streaming. Por exemplo, Abel Fernández 
Ardura, de Leyton, centrará o seu nas axudas 
públicas para financiar proxectos de dixitali-
zación; Juan Carlos Núñez Suárez, de Imatia, 
ofrecerá un sobre as claves da minería de 
procesos; e Alejandro Alonso Rodríguez, de 
Everis, impartirá o seu sobre cibersegurida-
de na Industria 4.0. 

A última sesión antes do peche de con-
clusións dedicarase a diferentes casos de 
éxito empresariais na transformación dixital 
e á presentación da Oficina Acelera PEME, 
que xestionará Ineo até maio de 2023 tras 
ser seleccionada por Red.es para asesorar e 
impulsar a dixitalización de empresas do sur 
de Galicia (con sedes en Vigo en Ourense). 

Ineo, para a organización do GaliciaTIC, 
conta este ano co apoio da Xunta de Galicia, 
a través da Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica (AMTEGA) e o Instituto Galego 
de Promoción Económica (IGAPE), Deloitte, 
Edisa, Everis, Imatia, Lifesize, Intergal, Ley-
ton, Oracle, Orange, Inycom, R., CTI Consul-
tores, Data Monitoring e Galvintec. 

Santiago, Vigo e Xetafe, das Universidades 
de Santiago e Vigo, así como de empresas de 
diferente tamaño como son Oracle, Deloit-
te, Optare, Edisa, R, Imatia, Everis, Cinfo ou 
Orange, entre outras moitas.  

Programa
A axenda comezará o mércores ás 09.30 h. 

de forma presencial coa mesa inaugural, que 
versará sobre os desafíos que se presentan 
ao sector TIC, especialmente nun momento 
que non foi planificado e que empuxou a 
empresas, organizacións e traballadores 
a abordar unha dixitalización acelerada. 
Moderada por Miguel Merino, director de 
GaliciaTIC, a mesa contará con Mar Pereira, 
directora da Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA); Fernando 
Guldrís, director do Instituto Galego de Pro-
moción Económica (IGAPE); Carlos Suárez, 
director xeral de Edisa; Fernando Vázquez 
Núñez, director executivo de Imatia, e Luis A. 
Álvarez-Sestelo, presidente da Asociación de 
Empresas de Tecnoloxía de Galicia (Ineo).

A xornada continuará ás 10.00 h. da man de 
Senén Barro, do Centro Singular de Investi-
gación en Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS), 
que ofrecerá un relatorio maxistral sobre o 
futuro inmediato da Intelixencia Artificial. 
A partir de aí, o programa incluirá tanto o 
mércores como o xoves mesas temáticas 
sobre asuntos tan variados como o impacto 

GaliciaTIC 
volve facer 
historia
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A Pont-Up Store premia o emprendemento feminino 
e con capacidade para reactivar o rural 

O 24 de setembro rema-
tou a nova edición da 
feira de emprendemen-
to Pont-Up Store de 
Pontevedra. O punto e 
final púxoo a entrega 
de premios ás máis des-

tacadas e avanzadas propostas de mercado, 
incluíndo o galardón á plataforma tecnoló-
xica Smartwood como mellor emprende-
mento. A feira reuniu en Pontevedra, arredor 
da praza de España (onde tiñan stand de 
seu as firmas participantes) e durante dúas 
xornadas, 40 emprendementos e milleiros 
de asistentes. Tiveron un papel especial as 
empresas postas en marcha por mulleres, 
sustentábeis e con capacidade para reactivar 
o noso rural. Tamén foi destacada a presen-
tación da iniciativa dixital-pontup, que sería a 
versión virtual, activa os 365 días do ano, da 
Pont-Up Store.

Entrega de premios  
Ao acto de entrega de galardóns asistiron 

Yoya Blanco, concelleira de Promoción Eco-
nómica de Pontevedra; Jorge Soto, vicerreitor 
do Campus Crea de Pontevedra pertencente 
á Universidade de Vigo; José Luis Ramírez, 
director de zona Pontevedra Metropolitana 
de Abanca; e Pedro Figueroa, director do 
Pont-Up Store, quen manifestou que “estas 
iniciativas emprendedoras son unha mostra 
da Galicia viva, innovadora e creadora de 
futuro coa que contamos no noso país”.

Pola súa banda, a cooperativa cultural sen 
ánimo de lucro Creativas Galegas foi reco-
ñecida como proxecto destacado no ámbito 
da formación, a educación, a arte e a cultura, 
pola súa proposta que acolle, impulsa e dá 
visibilidade a máis de 100 marcas galegas 
vencelladas á creatividade, artesanía e as 
artes escénicas.

Na modalidade de turismo, ocio e benes-
tar, destacou a granxa escola Corazón de 
Carballo, un centro de ocio, tempo libre e 
servizos, que traballa a educación ambiental 
e a educación artística.

No que se refire ao apartado de moda, 
complementos e decoración, o recoñece-
mento foi dar a Nai Diseños, cunha proposta 
que xunta a arte téxtil, o macramé contem-
poráneo, todo con deseño galego ético e 
responsábel elaborado a man.

Balance de éxitos 
Nesta nova edición e malia as moitas ad-

versidades que puxo no camiño a COVID.-19, 
a Pont-Up Store foi quen de acadar un novo 
fito en materia de participación e repercu-
sión, logo dun intenso traballo para afacer o 
formato da feira aos requirimentos sanitarios 
máis esixentes (por exemplo aumentando 
o tamaño da súa carpa para poder cumprir 
coas medidas sanitarias e aplicar todos os 
protocolos de seguridade, o que permitiu 
acoller no recinto a miles de visitantes que 
puideron realizar os seus percorridos sen 
aglomeracións e con todas as garantías).

Figueroa anunciou que a Pont-Up, logo do 
peche das portas físicas, segue en formato 
dixital a través da nova plataforma (dixital-
pontup) que terá un percorrido propio e dife-
renciado con respecto ao formato presencial. 
Figueroa sinalou que “esta ferramenta permi-
tirá á cidade de Pontevedra e ao campus po-
sicionarse como líderes na organización de 
eventos dixitais en xeral e nos relacionados 
co mundo do emprendemento en particular, 
permitindo visitar os stands desde calquera 
lugar, percorrer virtualmente as tendas dos 
emprendementos seleccionados, comunicar-
se con eles e facer operacións comerciais cos 
mesmos, tanto no Pont-Up Store como en 
calquera evento que no futuro se organice a 
través desta plataforma”. 

A innovación 
alumeou Pontevedra 

A firma Smartwood, como dixemos, con-
seguiu o premio ao mellor emprendemento, 
e tamén a distinción á mellor iniciativa no 
eido das TIC e das novas tecnoloxías. Fíxoo 
cunha innovadora aplicación orientada á 
mellora da produtividade e o rendemento 
das explotacións agrícolas e forestais de 
Galicia, que permite desde a localización 
das fincas ata un estudo do seu potencial de 
rendemento. O galardón está dotado con un 
bono de formación no Instituto IESIDE por 
cortesía de Abanca.

O premio na categoría de alimentación 
e restauración foi para Namelaka, que sor-
prendeu cunha carta de xeados insólitos e 
sobremesas (postres) artesanais con sabores 
disruptivos entre os que se poden atopar 
as algas, os queixos ou mesmo un xeado de 
sangue inspirado nas filloas de entroido.

Na categoría de comunicación, deseño 
gráfico e eventos, impúxose 
outra empresa tecnolóxica 
e de contidos innovadores: 
Pixelecer Audiovisual. 

Na modalidade de enxe-
ñarías, consultorías e outros 
servizos, levou o premio 
Vi&Go, cun proxecto e 
mobilidade sustentábel 
de motos eléctricas e 
intelixentes cun sistema 
de carga de baterías, que 
funciona mediante subs-
crición.

As premiadas e os premiados nesta nova edición da feira



innovación galega

Innovación 
para despedir 
o verán 

   A empresa galega 
Aerocamaras, cen-

trada no desenvolvemen-
to de drons e na forma-
ción no uso destes vehí-
culos, xuntou forzas coa 
empresa de asesoramento 
e xestión de infraestrutu-
ras portuarias GEIC, para 
converter en realidade 
a entrega de comida a 
iates fondeados nas nosas 
costas e máis a resorts de 
luxo a través de vehículos 
aéreos non tripulados. O 
servizo chámase Drone 
to Yatch e comezou en 
fase piloto nas zonas de 
meirande presenza deste 
tipo de embarcacións, 
poñendo o foco na illa de 
Eivissa.

A iniciativa funcionaría 
do seguinte xeito: un 
usuario selecciona desde 
o seu barco o que quere 

comer, realiza o pedido a 
través da aplicación móbil 
ou a web de DroneToYa-
cht a un restaurante espe-
cífico e logo verá como o 
pedido é carrexado ao iate 
a través dun dron. Á outra 
beira do servizo atópase 
a loxística tecnolóxica e 
gastronómica propiamen-
te dita: primeiro o restau-
rante recibe o pedido en 
cuestión, logo prepárase, 
acondiciónase para o seu 
reparto e ponse en mans 
do operador do vehículo 
aéreo. Neste punto sería 
cando se procedería á 
localización exacta da 
situación da embarcación, 
colocaríase o pedido 
na aeronave para o seu 
despegue e faríase a en-
trega no propio iate sen 
necesidade de que haxa 
contacto. 

Aerocamaras pon o seus 
drons ao servizo do delivery en 
embarcacións

Torusware, spin-off do CITIC, referente 
en xestión do talento

Telea dará un paso de xigante en materia 
de eSaúde

As nosas empresas e institucións 
comezaron o outono cunha chuvia de 
contribucións ao progreso tecnolóxico

    A plataforma galega 
Telea revolucionará o noso 

ámbito da eSaúde integrando de 
xeito automático a información 
de todos os dispositivos clínicos 
do paciente no seu historial clí-
nico. Estes datos serán enviados 
dende aqueles sen a necesidade 
de facer un rexistro manual do 
mesmo. 

Segundo puidemos saber, 
o SERGAS vén de adxudicar o 
concurso que integrará en Telea 
os seguintes dispositivos clínicos: 
solucións cardioimplantábeis, de 
bombas de infusión de insulina, 
de hormonas de crecemento 
e hemodiálise domiciliaria, de 
tal xeito que o persoal sanitario 

 Torusware, firma innova-
dora creada por un equipo 

de investigadores do Centro de 
Investigación TIC (CITIC), encabe-
za a clasificación das empresas 
galegas que mellor xestionan o 
talento. Así o determina o infor-
me Ardán de Xestión do Talento 
en 2021, desenvolvido polo Con-
sorcio da Zona Franca de Vigo.

Os investigadores do CITIC 
Guillermo López Taboada, Juan 
Touriño Domínguez e Ramón 
Doallo Biempica son os creadores 
de Torusware, empresa fundada 
en 2013 especializada en análise 
de datos a gran escala (Big Data) 
e DevOps. 

O director xeral da compañía, 
Guillermo López Taboada, indica 
que “é clave contar cun equipo 

humano altamente formado, con 
varios doutores en informática, 
membros do CITIC, así como 
un importante investimento en 
I+D+i e en captación, retención, 
formación e desenvolvemento do 
seu talento”.

Torusware recibiu o Premio 
Nacional de Informática 2020 na 
categoría Ramón Llull, outor-
gado pola Sociedade Científica 
Informática de España (SCIE) e a 
Fundación BBVA.

Avansig, empresa creada por 
antigos investigadores do CITIC, 
tamén se atopa da listaxe, ocu-
pando o posto número 16. Ade-
mais, Bahía Software, que forma 
parte do padroado da Fundación 
CITIC de Galicia, figura no décimo 
primeiro posto. 

20 |

poderá dispoñer de informes 
periódicos.

Tamén a finais deste ano, o SER-
GAS ampliará a funcionalidade 
da súa carpeta de saúde, que será 
complementada cun sistema de 
carpeta persoal do cidadán que 
posibilitará unha mellor comuni-
cación entre paciente e profesio-
nal á hora de realizar consultas 
telemáticas, especialmente no 
ámbito de primaria. Deste xeito, 
poderemos subir á nosa carpeta 
persoal información tan relevante 
como imaxes de lesións, informes 
médicos externos ao SERGAS, 
alerxias detectadas ou, incluso, 
o exercicio físico rexistrado nos 
dispositivos móbiles. 
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       O pasado 22 de set-
embro celebrouse a 

xornada de peche do proxecto 
Interreg Nanoeaters, en formato 
en liña. Nela déronse a coñecer 
as solucións nanotecnolóxicas 
desenvolvidas ao seu abeiro 
para atender as necesidades das 
empresas galegas e do Norte de 
Portugal. Entre elas, o equipo da 
UVigo presentou un sistema de 
iluminación LED intelixente que 
permitiría “obter información 
ambiental da contorna” e que se 
ten instalado nas lámpadas do 
Camiño da Igualdade do Cam-
pus de Ourense.

Na xornada, Humberto Mi-
chinel, catedrático do Departa-
mento de Física Aplicada, foi o 

encargado de facer balance dos 
traballos levados a cabo dende 
o dito campus: “A nosa contribu-
ción ao proxecto POCTEP Na-
noeaters foi o desenvolvemento 
dun sistema de iluminación 
intelixente que permite obter 
información sobre variábeis me-
dio ambientais”, sinala Michinel. 

O sistema habilitouse de xeito 
experimental en instalacións da 
UVigo na cidade das Burgas e foi 
levado a cabo en colaboración 
co INL de Braga e coordinado 
pola Axencia Galega de Innova-
ción, GAIN.

Segundo explicou, o desafío 
afrontado foi o desenvolvemen-
to “de sistemas de iluminación 
máis eficientes baseados en 

LED para Cidades Intelixentes”, 
empregando nanofotónica e 
integrando solucións IoT (Inter-
net das Cousas). En concreto, 
deuse forma a unha lámpada 
intelixente con chip LED e siste-
ma de comunicacións baseado 
en IoT que permite monitorizar 
variábeis medio ambientais 
en contornas urbanas, como 
a calidade do aire, e estudar 
efectos térmicos. Igualmente, 
no proxecto traballaron a in-
corporación destas lámpadas 

LED intelixentes a sistemas 
de eficiencia enerxética, co 
obxectivo de reducir o consumo 
enerxético e o control da polu-
ción luminosa. Desenvolveuse 
unha instalación demostrativa 
con 15 destas lámpadas inteli-
xentes funcionando no Campus 
de Ourense, concretamente na 
zona de xardíns, no coñecido 
como Camiño da Igualdade. Na 
iniciativa participaron tamén 
as empresas galegas Gallaecia 
Broadcast e Energesis Home. 

A UVigo presenta un sistema de 
iluminación LED intelixente

A USC achega unha app para axudar-
nos a deixar de fumar 

Dolombo axuda ás empresas no 
control dos horarios dos traballadores 

 A  Unidade de Tabaquis-
mo e Trastornos Aditivos 

da Universidade de Santiago 
achegou unha aplicación mó-
bil e unha plataforma en liña 
para axudar aos fumadores a 
deixar o seu hábito, co engadi-
do e coa comodidade de poder 
facelo dende as súas casas, coa 
axuda e asesoramento dun 
terapeuta. O Programa para 
Deixar de Fumar é de balde e 
lévase a cabo en formato gru-
pal. Para participar, as persoas 
interesadas deben formalizar 
a súa inscrición e dispor dun 
dispositivo electrónico con co-
nexión a Internet (tableta, com-
putador ou teléfono móbil). 

O devandito programa de 
tratamento consta de oito 

sesións que se desenvolven a 
través da plataforma en liña, 
unha vez á semana, cunha 
hora de duración. Semana a se-
mana, as persoas participantes 
farán unha redución gradual 
da cantidade de nicotina que 
consumen, establecendo cada 
sete días o número de cigarros 
que poden fumar diariamente.

Como dixemos, outro dos 
elementos clave da iniciativa 
é unha aplicación, “deseñada 
especificamente para este 
programa e para axudar aos 
participantes en todo o seu 
proceso”, explican dende a 
Unidade da USC, dirixida polo 
catedrático da USC Elisardo Be-
coña Iglesias e coordinada pola 
profesora Ana López Durán. 

 A empresa compos-
telá Codebit Systems 

desenvolveu unha solución 
para facilitar ao máximo o 
control horario no ámbito, 
principalmente, das peque-
nas e medianas empresas. A 
ferramenta Dolombo, que ten 
páxina de seu (www.dolombo.
com) e formato de aplicación 
móbil para Android e iOS, 
foi deseñada co obxectivo 
principal de facer posíbeis (e 
doados, seguros, inmediatos 
e fiábeis) os informes que pre-
cisan as pemes sobre as horas 
traballadas do seu equipo la-
boral. Búscase tamén cumprir 
coa lei de control horario de 
empregado “dunha maneira 

fácil e económica”, explican 
dende Codebit.  

Respecto do control de 
horas, unha das funcionali-
dades básicas da plataforma, 
pódese levar a cabo para un 
único centro de traballou para 
varios (os empregados po-
derán fichar as súas entradas 
e saídas, así como solicitar 
vacacións e indicar ausencias). 
No que atinxe á xeración 
de análises e de informes, 
Dolombo posibilita a revisión 
das horas traballadas por cada 
empregado, controlar as horas 
extras realizadas, estudar as 
ausencias (xustificadas ou 
non) contemplando os festi-
vos, etc. 
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En marcha a Oficina 
Acelera PEME de Ineo

Ineo, a asociación de 
empresas TIC de Galicia, 
impulsará a transformación 
dixital das empresas do sur 

de Galicia a través da súa Oficina 
Acelera PEME (OAP), achegada 
dende Red.es. Operará dende 
dúas sedes físicas (en Vigo e en 
Ourense) e dende unha platafor-
ma que fará as veces de oficina 
virtual aberta. 

A OAP brindará apoio, aseso-
ramento e actuacións de soporte 
para a transformación dixital de 
empresas e persoas autónomas 
ao longo dos próximos dous 
anos, até maio de 2022.

En palabras de Luis Álvarez 
Sestelo, presidente de Ineo, “para 
a asociación é un orgullo ter sido 
seleccionada por Red.es para 
axudar ás empresas galegas a 
dixitalizárense, un labor na que 
sentimos moi cómodos xa que 
levamos máis de 15 anos aseso-
rando e exercendo de interlocu-
tores entre o sector TIC e o tecido 
empresarial de Galicia, ofrecendo 
soporte a máis de 500 empresas 
desde a nosa creación”. 

O presidente de Ineo tamén 
destacou o apoio brindando para 
este novo horizonte transforma-
dor polas seguintes entidades: 
a Confederación Empresarial de 
Ourense (CEO), a Confederación 
de Empresarios de Pontevedra 
(CEP), a Asociación Galega de 
Emprendedores (AGAEMP), a 
Asociación Empresarial de Profe-

sionais e Autónomos de Ourense 
(AEPA) e o Centro Tecnolóxico 
Gradiant, con base de operacións 
en Vigo. 

Na presentación oficial da 
OAP na sede da CEP participa-
ron o presidente da patronal 
pontevedresa, Jorge Cebreiros, e 
a presidenta da CEO, Marisol Nó-
voa, ademais do propio Álvarez 
Sestelo.

A oficina ten unha duración 
de 24 meses, tempo no que des-
envolverá dúas liñas de acción. 
Por unha banda, centrarase en 
funcións de sensibilización sobre 
a transformación dixital e, pola 
outra, ofrecerá asesoramento so-
bre as vantaxes e metodoloxías 
que axudan a esta transición, 
redundando na mellora tanto da 
produtividade como da com-
petitividade. Así a OAP, ofertará 
diferentes vías de asistencia 
encamiñadas a alcanzar estes 
obxectivos entre empresas 
(especialmente pequenas e me-
dianas), autónomos e emprende-
dores das provincias de Ourense 
e Pontevedra.

Entre os servizos que prestará 
a OAP destacan a elaboración de 
diagnósticos dixitais, o asesora-
mento personalizado e indivi-
dualizado para a dixitalización, a 
orientación no eido das subven-
cións e axudas das diferentes 
administracións e, tamén, o 
acceso a diferentes provedores 
tecnolóxicos. 

ste mes de 
outubro, da 
man da Funda-
ción Barrié e o 

Instituto Tecnolóxico de 
Galicia (ITG), vai come-
zar a primeira edición 
da liga Maker Drone 
(ligamakerdrone.com), 
dirixida a estimular o 
interese pola tecnoloxía 
entre o alumnado de 
terceiro curso da ESO 
en Galicia. Trátase da 
primeira competición a 
nivel autonómico en Es-
paña que expón o reto 
de construír un sistema 
de vehículo aéreo non 
tripulado con vistas a 
solucionar un proble-
ma social particular. 
As alumnas e alumnos 
contarán, para resolver 
o desafío que se lles 
achegue, con drons, for-
mación e orientación.  
José María Arias Mos-
quera, presidente da 
Fundación Barrié e Car-
los Calvo Orosa, director 
xeral do ITG, achegaron 
este verán os detalles 
desta iniciativa pioneira. 
A liga diríxese a todos 
os centros educativos 
de Galicia (curso 21-22). 

Terá os seguintes 
obxectivos concretos:
 - Converter aos estu-
dantes en actores 
activos das aplica-
cións tecnolóxicas. A 

liga busca estimular 
o seu interese, a súa 
creatividade e a súa 
autonomía.

 - Concienciar ao alum-
nado da relevancia da 
tecnoloxía, achegando 
o seu uso nas aulas 
para o emprego en 
cuestións da vida 
diaria.

 - Contribuír na orien-
tación profesional do 
alumnado da ESO, a 
través da presentación 
práctica de diferentes 
disciplinas e as súas 
aplicacións.

 - Diseminar o coñece-
mento tecnolóxico 
de xeito amigábel, 
tratando de superar a 
percepción de materia 
complexa a través da 
utilización de novas 
formas participativas 
dentro da aula.

 - Contribuír á educación 
científico-técnica da 
sociedade, mediante 
actividades demostra-
tivas dos desenvolve-
mentos realizados polo 
alumnado. 
O prazo de preinscri-

ción rematou este 1 de 
outubro de 2021. A liga 
desenvolverase entre 
outubro de 2021 e maio 
de 2022. As prazas están 
limitadas a 18 equipos e 
existirá unha listaxe de 
reserva con 5 equipos. 

Convertendo aos 
estudantes galegos 
en expertos en drons

E
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A RAG e Política Lingüística achegan novidades na nova 
edición do proxecto que reivindica os nosos nomes de lugar O  proxecto Toponimízate, 

destinado a reivindicar 
e divulgar nas redes 
unha das grandes ri-
quezas galegas, o te-
souro dos nosos nomes 
de lugar, vai recibir esta 

tempada un novo impulso á súa actividade. 
Así o deron a coñecer a Secretaría Xeral de 
Política Lingüística e a Real Academia de Ga-
licia (RAG), que estreitan a súa cooperación 
arredor do proxecto con novidades impor-
tantes como sesións telemáticas en directo 
e obradoiros de memoria. As charlas de To-
ponimízate, coñece os nomes da túa terra 
pasarán polos seguintes concellos da Rede 
de Dinamización Lingüística:  Ortigueira, 
Triacastela, Carnota, Outeiro de Rei, Meaño, 
O Barco de Valdeorras e Marín, aos que se 
suma tamén o de Irixo. 

Nova edición
Toponimízate está de volta logo da parada 

obrigatoria provocada pola crise sanitaria. A 
iniciativa, coordinada pola Real Academia 
Galega (RAG) en colaboración coa Xunta de 
Galicia, chega entre os meses de outubro e 
decembro a nove concellos, oito deles da 
Rede de Dinamización Lingüística da Xunta 
de Galicia, co fin de difundir “a nosa riqueza 
toponímica e involucrar novos colaborado-
res neste proxecto colectivo a través da apli-
cación colaborativa Galicia Nomeada”.
O secretario xeral de Política Lingüística, Va-
lentín García, e o presidente da Real Acade-
mia Galega (RAG), Víctor F. Freixanes, presen-
taron este 28 de setembro, na sede da RAG, 
a cuarta edición do programa acompañados 
de Vicente Feijoo, o especialista en toponi-
mia do Seminario de Onomástica da Acade-
mia que se encargará de impartir as charlas 
previstas.

Valentín García salientou que o proxecto 
supón “a difusión e socialización dunha ri-
queza lingüística e cultural tan importante 
como son os nomes da terra, amais de bus-
car a colaboración e o prestixio de saber cha-
marlle a cada lugar polo seu nome”, destacou 
Valentín García, que enxalzou deste xeito 
outro dos puntos destacados da iniciativa, 
o seu carácter integral e inequivocamente 
colaborativo: “É tamén un exemplo de cola-
boración entre administracións e unha enti-
dade tan importante como a RAG que, desde 
hai algúns anos, está indo da man connosco 
neste proxecto de referencia”.

O presidente da RAG salientou o gran valor 
da toponimia galega e a importancia do seu 
estudo, que a Academia desenvolve a través 
do Seminario de Onomástica. “A toponimia 
é a ciencia que estuda os nomes de lugar, a 
memoria da nosa paisaxe e da nosa xeogra-
fía, memoria humanizada que se constrúe 

Toponimízate
está de volta  

ao longo do tempo, de xeración en xeración, 
e que constitúe un patrimonio de enorme 
valor. Galicia é un dos espazos europeos 
con máis riqueza cultural neste eido. Cada 
metro cadrado ten nome de seu, significa-
ción histórica que marcaron os devanceiros”, 
destacou, poñendo o foco “na necesidade de 
implicar o público xeral na descuberta dun 
patrimonio que debe conservarse e transmi-
tirse ás novas xeracións”.

Segundo informaron, as charlas divídense 
en dous bloques: o primeiro deles aborda 
a riqueza toponímica galega, mentres o se-
gundo presenta o funcionamento da aplica-
ción colaborativa Galicia Nomeada (galicia-
nomeada.xunta.gal), plataforma a través da 
cal a veciñanza pode engadir os diferentes 
microtopónimos que coñeza e que xa conta 
con máis de 2.200 usuarios que compartiron 
preto de 31.000 nomes de lugares dende o 
2019.

Ademais, as sesións de Toponimízate ta-
mén permiten coñecer as utilidades prác-
ticas desta información unha vez xeorrefe-
renciada e normativizada, e conclúen cun 
percorrido polo significado dos nomes das 
parroquias e aldeas do concello en cuestión 
coa colaboración do académico da UVigo 
Gonzalo Navaza, membro do Seminario de 
Onomástica da RAG.

A primeira cita desta cuarta edición xa se 
celebrou o pasado xuño en Marín, mais o 
resto da campaña comeza o venres 1 de ou-
tubro en Triacastela. Outeiro de Rei, Carnota 
e O Irixo acollerán as restantes charlas pre-
senciais desta edición que introduce, como 
novidade, tres sesións telemáticas emitidas 
en directo a través da canle de YouTube da 
RAG e que poderán verse de maneira colec-
tiva nos espazos habilitados nos respectivos 
concellos de Ribeira, O Barco de Valdeorras 
e Meaño.

O peche da cuarta campaña de Toponimí-
zate terá lugar en Ortigueira o 3 de decem-
bro coa outra gran novidade da edición, un 
obradoiro de memoria no centro de maiores 
da vila. 
Toda a información e o calendario de sesións 
irase actualizando no Portal da Lingua Gale-
ga (lingua.gal) e máis na web da RAG (acade-
mia.gal). 
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  Este 22 de ou-
tubro celébrase 

en Santiago, no Hotel 
Oca Puerta del Camino, 
unha das grandes cele-
bracións do calendario 
tecnolóxico anual da 
nosa terra: a Noite Ga-
lega das Telecomuni-
cacións e da Sociedade 
da Información, orga-
nizada polo Colexio e a 
Asociación de Enxe-
ñeiros de Telecomu-
nicación de Galicia 
(COETG-AETG). Trátase 
dunha edición especial 
coa que se conmemora 
o 25 aniversario da 
gala. En palabras do 
COETG-AETG, “trátase 
do encontro do sector 
TIC por excelencia no 
que temos por obxecto 
poñer en valor a nosa 
profesión”.

Previamente á cea de 
gala da Noite (ás 21.30), 
celebrarase o acto de 
entrega dos Premios 
Galicia das Telecomuni-
cacións e da Sociedade 
da Información 2021 
(ás 20.30 horas). O 
comezo das activida-
des está fixado para 
as 17.00, cunha visita 
guiada á Catedral de 
Santiago. Máis tarde, ás 
19.00 horas, celebrase 
o cóctel de benvida e 
a xeira de networking 
entre as e os profesio-
nais asistentes. 

Comeza a conta 
atrás para a nova 

edición da cita informá-
tica XGN R Encounter. A 
nova cita (21 edición) ce-
lébrase entre o 9 e o 11 de 
outubro, retomando o seu 
formato presencial no re-
cinto da Feira Internacio-
nal de Galicia Abanca (en 
Silleda) trala convocatoria 
en liña do ano pasado. A 
organización habilitará os 
dous pavillóns principais 
do complexo feiral (máis 
de 10.000 metros cadra-
dos cada un), co obxecti-
vo de achegar a meirande 

seguridade sanitaria aos 
profesionais e aos searei-
ros da informática que alí 
se xunten.

O recinto contará de 
novo coa súa área de 
intranet para persoas 
inscritas, cun completo 
programa de actividades 
para as que disporán de 
20 Gbps de velocidade no 
recinto.

O COETG-AETG 
celebra en outubro o 
25 aniversario da súa 
Noite Galega das 
Telecomunicacións

Chega a 21 edición de 
XGN R Encounter

NOVAS TIC

Humor tecnolóxico de Henrique Neira

Número 21824 |

O Goberno quere que toda Galicia teña banda 
larga de alta velocidade antes de 2025

 O delegado do 
Goberno, José 

Miñones, presentou o 
pasado 29 de setem-
bro os investimentos 
do Executivo para o 
concello de Carballo, 
que ascenden a 2,1 
millóns de euros este 
mesmo ano. Asemade, 
poñendo o foco na 
folla de ruta galega, 
remarcou o interese 
do Executivo central 
para cubrir con banda 
larga a totalidade da 
nosa xeografía antes 
de 2025.

En canto á zona extranet, 
de acceso libre, será unica-
mente en formato en liña.

Trátase da quinta con-
vocatoria de XGN coa 
operadora galega R como 
colaboradora e patroci-
nadora oficial e de novo 
conta co apoio da Conse-
llería de Política Social da 
Xunta de Galicia, impulsora 
da party. 

Respecto da dixitali-
zación, “un dos grandes 
piares do Plan de 
Recuperación, Transfor-
mación e Resiliencia”, 
sinalou que se está a 
materializar en Carballo 
a través do Plan de 
Extensión de Banda 
Larga, impulsado polo 
Misterio para Asuntos 
Económicos e Transfor-
mación Dixital. Esta liña 
de traballo tradúce-
se en 55 núcleos de 
poboación do rural do 
dito municipio que se 
van ver beneficiados do 
plan PEBA e, polo tanto, 
disporán de Internet de 
alta velocidade nos seus 
fogares e empresas. 
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Atos anuncia que 
entregou o seu 

Atos Quantum Learning 
Machine ( QLM), o simu-
lador cuántico dispoñíbel 
comercialmente de maior 
rendemento do mundo, ao 
Centro de Supercompu-
tación de Galicia (CESGA). 
Trátase do primeiro simula-
dor cuántico que se instala 
en España, o que sitúa ao 
CESGA como pioneiro na 
simulación cuántica.

A Atos Quantum Lear-
ning Machine permite a 
investigadores e enxeñeiros 
desenvolver e experimentar 
con software cuántico ao 
combinar unha máquina 
ultracompacta de alta 
potencia cunha linguaxe de 
programación universal. É o 
único dispositivo de simu-
lación e desenvolvemento 
de software cuántico do 
mundo que permite prepa-
rase para a próxima era da 
computación cuántica. O 
Atos QLM simula o compor-

tamento dun computador 
cuántico o que significa 
que se poden desenvolver 
algoritmos cuánticos sen 
a necesidade de hardware 
cuántico. O sistema achan-
da o camiño para optimi-
zar a simulación cuántica 
dixital nos primeiros 
computadores cuánticos 
de escala intermedia que se 
comercializarán nos vindei-
ros anos (chamadas NISQ 
- Noisy Intermediate- Scale 
Quantum).

A máquina de apren-
dizaxe cuántico xa está 
operativa e permitirá aos 

técnicos, desenvolvedores 
e usuarios do CESGA desen-
volver, optimizar e probar 
aplicacións e modelos 
cuánticos. Utilizarase para 
proxectos de investigación 
tanto nacionais, como euro-
peos nos que o CESGA está 
a traballar actualmente, en 
colaboración con investi-
gadores de universidades 
e da industria, en áreas de 
ciencia e tecnoloxía como 
nanotecnoloxía, novos 
materiais e procesos indus-
triais, ciencias da saúde e 
da vida e ciencias oceáni-
cas. 

 NOVAS TIC

Vitae Consultores se-
gue a competir detalles 

da completa axenda forma-
tiva que ten preparada para 
este outono, un conxunto de 
recursos dos que podemos 
botar man para actualizar 
coñecementos, ampliar 
horizontes de capacitación 
tecnolóxica e, en definitiva, 
converternos en mellores e 
máis cualificados profesio-
nais. Desta volta, Vitae aché-
ganos en outubro (días 25, 26, 
27 e 28) unha nova edición (a 
segunda) do seu Curso sobre 
Testing e2e avanzado con 
Cypress (PDF), de doce horas 
de formación en formato de 
aula virtual. Consiste nunha 
proposta formativa para que 
sexamos quen de facilitar, 
axilizar, simplificar e rendi-
bilizar o noso traballo como 
desenvolvedores TIC. 

En palabras da consultora 
galega, estamos ante unha 
oportunidade para automati-
zar unha parte fundamental 
do noso traballo: as probas 
de aplicacións web. Seguindo 
Vitae, é nese punto onde co-
meza a garantía de calidade 
dun proxecto. 

O curso pon o foco en 
Cypress, un recurso do que 
podemos botar man para 
definir e executar os tests de 
maneira cómoda e sinxela. 

O formador será Alberto 
Basalo, enxeñeiro técnico en 
Informática con dúas décadas 
de experiencia como analista 
programador, xefe de proxec-
tos e formador en pequenas e 
grandes empresas.

Máis datos en www.vitaedi-
gital.com. 

 No concello 
de Ames, 

os centros sociais 
das parroquias de 
Agrón, Trasmonte, 
Bugallido, Biduído, 
Augapesada, 
Covas, Tapia, Amei-
xenda e Ortoño 
acollen estes días 
un programa for-
mativo para rachar 
coa fenda dixital 
que segue a discri-
minar á poboación 
do rural con res-
pecto á que vive en 
espazos urbanos, 
e que se ceba 
especialmente na 
xente maior, tanto 
en Ames coma nos 
restantes munici-

pios da nosa terra. 
Estas clases de de 
alfabetización dixi-
tal nas parroquias, 
unha das medidas 
achegadas pola 
cidadanía a través 
dos Orzamentos 
Participativos do 
ano 2020, benefi-
cian a 90 persoas.

A iniciativa vén 
da man da Conce-
llaría de Cultura en 
colaboración coa 
concellaría de Eco-
nomía e Facenda. 
A concelleira de 
Cultura, Natividade 
González, asistiu ás 
primeiras clases en 
Agrón e Trasmonte. 
“É todo un orgullo 

comprobar como 
os nosos e as nosas 
maiores se intere-
san por estar ao 
día e non quedarse 
á marxe da vida 
dixital. A proposta 
destes cursos de 
alfabetización xa 
nos parecía inte-
resantísima cando 
xurdiu como 
proposta nos 
Orzamentos Par-
ticipativos; porén, 

comprobar in situ a 
ilusión e o interese 
co que o alumnado 
comezou as clases, 
fainos pensar que 
a nosa é unha so-
ciedade realmente 
saudable”, mani-
festou a edil de 
Cultura Natividade 
González, logo de 
acudir as primeiras 
clases que se im-
partiron en Agrón 
e Trasmonte. 

Vitae convértenos en 
testeadores avanzados 
con Cypress 

O Concello de Ames dixitaliza 
nas parroquias a preto dun 
centenar de persoas 

Atos entrega ao CESGA a primeira máquina 
de aprendizaxe cuántica de España
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TREBELLOS

Finalmente Apple presentou 
o seus novos iPhone, que manti-
veron un deseño continuista, de 
xeito que podemos velos como 
unha simple evolución dos mo-
delos do ano pasado, apostando 
desta volta por mellorar as súas 
cámaras (especialmente na 
gravación de vídeo) e coidar a 
autonomía.

Os iPhone 13 e iPhone 13 mini 
manteñen os seus tamaños de 
pantalla de 6,1 e 5,4 polgadas, 
pero a súa cámara traseira dual 
incrementan os seus sensores e 
xunto coa estabilización óptica 
de imaxe conseguen mellores 
fotografías e vídeos baixo pouca 
luz, á vez que incorporan modo 
Cine, que permite mudar o 
enfoque de xeito selectivo (indo 
máis aló do modo retrato, que 
só desenfoca o fondo). Tamén 
estrean os Estilos Fotográficos 
que suben ou baixan as cores 
mantendo a naturalidade dos 
tons de pel, conseguindo foto-

grafías máis brillantes e intensas. 
Os iPhone 13 Pro e iPhone 13 
Pro Max van na mesma liña, con 
pantallas de 6,1 e 6,7 polgadas, 
que desta volta inclúen a tecno-
loxía ProMotion, o que permite 
velocidades de refresco de entre 
10 Hz e 120 Hz, conseguindo 
así imaxes nítidas en situacións 
de moito movemento, pero 
tamén un consumo reducido 
ante imaxes estáticas, tirando así 
un maior proveito do seu panel 
OLED.

Unha vez máis Apple mellora 
as cámaras dos seu móbiles, 
que na súa cámara traseira 
tripla non só conta con grandes 
sensores e estabilización óptica 
de imaxe para unhas mellores 
imaxes baixo pouca luz, senón 
que tamén redeseñaron o seu 
sensor ultra grande angular para 
introducir o modo macro nos 
iPhone, ou sexa, que pode enfo-
car imaxes a só 2 centímetros de 
distancia.

Os novos iPhone 13 melloran 
considerablemente as súas cámaras
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Amazon está a presentar 
novos produtos, entre os 
que destaca a ambición do 
Echo Show 15, produto que 
consistirá nunha pantalla 
conectada Full HD de 15,6 
polgadas cunha cámara de 
5 Mpíxeles que podemos 
instalar en horizontal ou 
vertical coma se fose un 
cadro (ou colocalo sobre un 
soporte), para converterse 
no centro do fogar dixital ou 
incluso como un substituto 
do televisor na cociña, xa que 
permite reproducir contidos 
de plataformas como Ama-

zon Prime Video, Netlfix ou 
Atresplayer, así como escoitar 
Amazon Music, Spotify, Apple 
Podcast e Audible.

Este trebello, que pode 
comportarse coma un marco 
dixital, tamén está aberto a 
funcións como acceder ao 
vídeo captado por cámaras 
de vixilancia compatibles con 
Alexa (que incluso poden 
amosarse nunha fiestra de 
tamaño reducido mentres 
consumimos outros contidos 
multimedia), comprobar o 
calendario, consultar notas 
persoais e listaxes da com-

pra... ou sexa, que pretende 
servir para organizar a vida 
familiar.

A cámara do trebello pode 
empregarse para realizar vi-
deoconferencias, pero tamén 
se aproveita para identificar 
ás persoas que ten diante, 
e así amosarlle información 
personalizada, aínda que esta 
opción pode desactivarse (ao 
igual que tamén é posible ta-
par a cámara de xeito doado 
cun mecanismo integrado). 
O Echo Show 15 chegará ao 
mercado nos vindeiros meses 
a un prezo de 249,99 euros.

Amazon anunciou a renova-
ción dos seu lectores de libros 
electrónicos estrela, os Kindle 
Paperwhite, que experimenta-
rán un importante incremento 
no tamaño de 6 a 6,8 polga-
das con bordes reducidos, 
melloran a súa iluminación 
aportando agora unha luz 
cálida axustable a través de 17 

LED, mellora a velocidade dos 
pasos de páxina até un 20% e 
a súa batería con autonomía 
para até 10 semanas pode car-
garse agora mediante USB-C. 
Este novo Kindle Paperwhite 
mantén a súa resolución de 
pantalla de 300 puntos por 
polgada, a súa conectividade 
Wi-Fi (compatible con redes 

de 2,4 GHz e 5 GHz), e a resis-
tencia á auga (IPX8), e sairá á 
venda o 27 de outubro con 8 
GB de capacidade por 149,99 
euros, sendo posible aforrar 
10 euros no produto sen 
optamos pola súa versión con 
publicidade (que presenta 
anuncios en pantalla cando 
non está en uso).

Amazon quere conquistar o fogar conectado

O Kindle Paperwhite incrementa o seu tamaño de pantalla

>

Dende Xiaomi teñen 
comercializado diferentes 
tabletas moi atractivas que 
non chegaran oficialmente 
ao mercado europeo, e ago-
ra temos que a Xiaomi Pad 5 
lanzarse internacionalmente 
como unha atractiva ferra-
menta para a produtividade 
laboral, o uso na aula ou o 
lecer no fogar.

A Xiaomi Pad 5 ten unha 
pantalla de 11 polgadas 
cunha resolución de 2.560 
x 1.600 píxeles e refresco 
a 120 Hz, co que podería 
medirse co iPad ordinario, 
estando equipado cun 
procesador Qualcomm 
Snapdragon 860, 6 GB de 
RAM e 128/256 GB de alma-
cenamento, configuración 
bastante potente, especial-
mente se temos en conta 
que estamos ante unha 
tableta que venderase por 
349/399 euros.

A tableta tamén coida o 
son (conta con 4 altofalantes 
con Dolby Atmos e audio de 
alta resolución); ten cámara 
frontal de 8 Mpíxeles e cá-
mara traseira de 13 Mpíxe-
les; conta con conectividade 
Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0; a súa 
batería de 8.720 mAh pro-
mete unha boa autonomía; 
e é compatible co Xiaomi 
Smart Pen (lapis dixitaliza-
dor á venda por separado, e 
que pode adherirse magne-
ticamente á tableta para o 
seu transporte e carga).

Dende hai varios anos 
Facebook comercializa con 
pouco éxito dispositivos 
orientados a facer máis 
naturais as videoconferen-
cias, pero a súa reducida 
visibilidade no mercado 
non impide que a súa gama 

medre co Portal Go, trebello 
cunha pantalla de 10 polga-
das e un potente altofalante, 
que destaca por integrar 
unha batería recargable, de 
xeito que podemos levar 
as videoconferencias de 
Messenger, WhatsApp e 

Zoom a calquera recuncho 
da casa, podendo gozar 
tamén de música de Spotify 
e do asistente Alexa, polo 
que quere ser un integrante 
máis do fogar conectado. O 
seu prezo de venda será de 
229 euros.

A cadea de tendas IKEA 
conta cun coidado catálogo 
de produtos destinados á 
carga sen fíos de smartpho-
nes, procurando que este-
ticamente poidan casar coa 
decoración para converterse 
nunha parte máis do mobilia-
rio, algo que terían levado a 
un nivel superior co cargador 
Sjömärke, que veñen de 
incorporar á tenda en liña 
estadounidense da marca a 

un prezo de 39,99 dólares (o 
prezo europeo sería de 34,99 
euros), e que sorprendería 
por poder instalarse direc-
tamente na parte inferior 
dunha mesa ou estante, de 
xeito que a carga atravesaría 
tal superficie mantendo o 
cargador oculto.

Até o momento os 
cargadores sen fíos de IKEA 
buscaban ser discretos e 
disfrazarse de elementos do 

fogar, pero co Sjömärke o 
cargador busca ser invisible, 
agochándose tras superficies 
de entre 0,8 e 2,2 centíme-
tros de grosor que non sexan 
de metal, como poderían ser 
escritorios, mesas de dormi-
torio ou outros elementos 
sobre os que apoiar os nosos 
dispositivos compatibles 
con carga por indución para 
recargarse sen ter o cargador 
á vista.

Xiaomi venderá 
internacionalmente 
a súa última tableta

Facebook presenta o seu primeiro Portal portátil

O novo cargador sen fíos de IKEA quere ser invisible
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PlayStation 5

n dos xogos máis agar-
dados para as consolas 
de Sony é o título de 

condución Gran Turismo 7, que 
finalmente ten fixada a súa data 
de lanzamento para PlayStation 
4 e PlayStation 5 para o 4 de 
marzo de 2022, collendo así o 
relevo dunha franquía nacida na 
primeira PlayStation.

Esta nova entrega promete 
homenaxear os 150 anos de 
coñecemento e competición 
automobilística, sendo unha 
produción accesible tanto para 
os amantes do mundo do motor 
e desta franquía como para os 
que acaban de introducirse no 
mundo dos coches.

O xogo contará cun modo 
Campaña de GT que permitirá 
realizar viaxes tendo expe-
riencias enriquecedoras; non 
faltará un editor de deseños 
para expresar a creatividade 
na estética dos vehículos; con 

Scapes tamén teremos un modo 
fotográfico para poder capturar 
en imaxe a instantánea perfecta 
do coche dos nosos soños; 
tamén será posible competir en 
circuítos emblemáticos recrea-
dos con grande nivel de detalle; 
e unha vez máis o xogo contará 
cunha impresionante colección 
de coches dos que se recrean as 
súas características técnicas con 
grande precisión.

Pero Gran Turismo 7 non só 
permite coleccionar coches, 
senón que tamén permite 
modificalos ano noso gusto 
e poñelos a proba sobre os 
asfalto, con realismo non só na 
condución, senón tamén no 
contorno, de xeito que a hora 
do día e a climatoloxía terán 
un impacto directo na recrea-
ción dos circuítos, cun nivel de 
realismo que deixará a máis dun 
coa boca aberta, especialmen-
te se corremos o título nunha 

Chegará a PS4 e PS5 en marzo

 Epic Games 
presenta unha 
das campañas de 

colaboración con outras 
marcas máis inesperadas, 
xa que introduce en Fortnite 
deseños de Balenciaga, 
que poderán agora vestilos 
Ramírez, Perrete e moitos 
outros, para expresarse 
no xogo dun modo nunca 
visto.

Fortnite recibe elementos 
cosméticos como os traxes 
de Ramírez desencadeada, 
Banshee á moda e Cabaleiro 
gamer, destacando o feito 
de que a indumentaria dixi-
tal de Perrete está baseada 
nunha colección real de 
Fortnite e Balenciaga que 
chegará a tendas de todo o 
mundo e que tamén pode 
adquirirse en liña.

Resulta bastante recha-
mante ver como un xogo 
orientado á mocidade inspi-

ra produtos de luxo, como 
camisetas de 365 euros, go-
rras de 295 euros, suadoiros 
con capucha de 565 euros 
e chaquetas de 990 euros 
que locen o logotipo de 
Fortnite acompañado pola 
marca Balenciaga, cando 
intuitivamente pensariamos 
que ambos selos pertencen 
a mundos radicalmente 
diferentes.

Volvendo ao xogo de Epic 
Games, aparte dos traxes 
mencionados tamén esta-
rán dispoñibles distintas 
mochilas co estilo Balencia-
ga que poderán empregarse 
como accesorio; o estilo da 
marca de alta costura tamén 
estará presente na arma 
Pico Deportiva desenfreada, 
nunha á delta, nun envol-
torio e nun xesto. Tamén 
será posible desbloquear 
graffitis de Perrete á moda e 
de Aspecto de cabaleiro.

A

Viste de Balenciaga
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Chegará a móbiles a primeiros 
de 2022

U

Oculus Quest 2

nha das en-
tregas mellor 
lembradas da 

saga de xogos de Shinji 
Mikami, Resident Evil 4, 
ambientada nun país 
europeo eminentemen-
te rural cuxa moeda 
é a peseta, non se 
conformou con chegar 
a dispositivos móbiles 
e volver a ordenado-
res persoais nunha 
remasterización en 
alta definición, senón 
que tamén vai renacer 
en realidade virtual o 
vindeiro 21 de outubro, 
cando chegará en 
primicia para Oculus 
Quest 2.

Terá versión en realidade virtual

 franquía 
de xo-
gos de 

wipEout marcou 
a moitos xogado-
res de consolas 
PlayStation co seu 
ritmo frenético, 
a súa ambienta-
ción musical e a 
súa característica 
estética visual, e 
querendo aprovei-
tar o bo sabor de 
boca que deixaron 
estes xogos dende 
Rogue Games 
anuncian que 
están a desenvol-
ver wipEout Rush, 
unha adaptación 
a dispositivos mó-
biles destes xogos 

de velocidade que 
chegarán a iOS e 
Android a primei-
ros de 2022.

O novo xogo 
contará con 60 
naves dos xogos 
orixinais e unha 
campaña para un 
xogador na que 
poderase partici-
par en 12 cam-
pionatos a través 
e 5 contornos 
distintos. A cam-
paña tamén está 
narrada cunha 
estética inspira-
da nos cómics e 
conserva a música 
electrónica orixi-
nal composta por 
Alastair Lyndsay.

A

Este clásico chega 
remasterizado e mu-
dando o punto de 
vista, pasando da terceira 
persoa a unha arrepiante 
primeira persoa, de xeito 
que podemos meternos 
directamente no pelexo 
de Leon S. Kennedy, 
para estremecernos cos 
moitos perigos que terá 
que superar e interac-
tuando dun xeito moito 
máis natural co xogo, 
xa que as armas e os 
obxectos non se collerán 
dun inventario abstracto, 
senón que haberá que 
agarrar virtualmente os 
elementos que levare-
mos enriba.

IOS | Android
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O proxecto A Tribo enche as redes de real news sobre a 
adolescencia en risco de exclusión 

Contra o tsunami 
de fake news

Se hai que combater as fake 
news, os prexuízos e as ideas 
preconcibidas, que mellor que 
facelo nos sitios onde prolifera 
esta información? Esta fórmula 
infalíbel é a que están a empre-
gar os protagonistas de A Tribo, 

dúas ducias de adolescentes da nosa terra 
que crean e personifican unha campaña na 
que piden que a sociedade “non mire para 
outro lado” e teña espírito crítico cando re-
cibe información sobre este grupo de idade. 
Trátase dun novo e encomiábel proxecto 
tecnolóxico de empoderamento  que, desta 
volta, pon o foco na rapazada en risco. 

Sete meses de labor intenso 
Do seu traballo colectivo durante sete 

meses nace a campaña Vas permitir que o 
comezo marque o noso destino? coa que nos 
contan as súas vidas e pretenden desmentir 
os bulos e prexuízos que aínda pesan sobre 
a rapazada en risco de exclusión social. Fano 
empregando diferentes formatos e soportes: 
desde o transporte urbano e as paredes dos 
institutos e outros espazos públicos de Gali-
cia e desde as redes sociais recórdannos que 
as súas voces tamén importan e que deben 
ser escoitadas.

“A Tribo traballou durante 12 meses 
para fortalecer as capacidades das e os 
mozos en risco de exclusión, tanto desde 
o ámbito educativo como psicosocial, e 
para loitar contra os estereotipos que parte 
da sociedade ten aínda por certos, como 
que a mocidade tutelada está nun centro 
de protección por facer algo malo ou que 
alumnado con dificultades nos estudos 
non ten vontade de aprender”, explicaron 
os impulsores da iniciativa na súa presenta-
ción, poñendo o foco no risco que implican 
en moitas ocasións os estereotipos que 
se manteñen no tempo e teiman en non 
desaparecer, pois “afectan a persoas que xa 
parten dunha situación vulnerábel e poden 
chegar a converterse nun estigma moi 
doloroso”. 

A Tribo quere dar unha viraxe radical ao 
devandito estigma e mostrar “as enormes 
capacidades desta rapazada, o seu talento, 
a súa creatividade e a súa capacidade de 
esforzo e de análise da realidade”.

Adolescentes con voz propia e espí-
rito creativo 

Na xeración do proxecto e na materiali-
zación dos contidos, foron os propios ado-
lescentes os que decidiron o que querían 
contar e como contalo. Fixérono a través 
dun obradoiro de comunicación participa-
tiva que se estendeu de xaneiro a xullo de 
2021 (desenvolvido en plena pandemia) 
e do que xurdiron centos de fotografías, 
varias pílulas sonoras e catro curtametraxes 
que se estrearon a pasada primavera e que 
agora pódense ver libremente en Internet, 
a través das webs de AGARESO e IGAXE. 
“Nestes contidos tratan temas como os 
conflitos familiares e o abandono infantil, a 
vida nunha vivenda de acollida, o racismo 
que sofren as persoas migrantes e o estig-
ma que acompaña as menores tuteladas 
ou especialmente vulnerábeis”, engadiron 
dende as devanditas ONG na presentación 
do proxecto, facendo fincapé no impor-
tante espírito creativo que xurdiu das 
sesións de traballo: “A rapazada guionizou, 
protagonizou e gravou integramente as 
súas historias, co obxectivo de demostrar e 
de demostrarse que a súa mirada sobre o 
mundo importa, que os conflitos que lles 
atravesan a vida a eles e elas importan”. 

Na presentación, unha das participan-
tes fixo saber que “os temas que tratamos 
foron elixidos por todos os integrantes do 
grupo, entón teñen unha parte de cada un 
de nós". 

Aitor, Alecoy, Valentina, Aroha, Gabriel, 
Karma, Ilias, Jordan, Jorge, Natxo, Lorena, 
Mariana e Chari piden que “non xulguemos 
nin poñamos límites á súas vidas, que non 
miremos para outro lado nin deixemos que 
caian”. 

Curtametraxes, fotografías e pílulas 
sonoras

A campaña, que se presentou na mañá 
deste 28 de setembro en Santiago de Com-
postela, forma parte dunha intervención 
integral capitaneada polas ONG galegas 
AGARESO e IGAXE co apoio de Fundación 
La Caixa. 



Coáronse por 
unha moi pe-
quena fenda 
da ventá do la-
boratorio bio-
lóxico abando-
nado que uns 

intres antes rompera unha pedra 
tras saír despedida cando o trái-
ler dunha canteira deu a curva. E 
voaron con tres ás, as dúas mos-
cas fluorescentes.

O máis interesante das moscas 
non eran as tres ás nin a lumines-
cencia, senón a substancia que 
provocaba esta última: parecía 
que presentaba boas posibilida-
des de éxito para a elaboración 
de fármacos capaces de curar 
unha doenza grave.

A pesar dos prometedores re-
sultados iniciais e do forte inves-
timento en tecnoloxía realizado 
nas instalacións, para poder ob-
ter resultados no menor tempo 
posible, todo fora inútil: o labora-
torio da doutora Leira fora clau-
surado na penúltima quenda de 
rebaixas de orzamento.

A última rolda de recortes de 
financiamento público e priva-
do supuxo o peche do centro de 
investigación que albergaba o 
laboratorio e mentres o persoal 
reclamaba xudicialmente e con 
protestas repetidas e non atendi-
das ante as autoridades a súa re-
apertura, o edificio foise deterio-
rando xa que as súas instalacións 
quedaron sen mantemento.

 A Leira nin se lle permitiu levar 
o resultado dos experimentos da 
súa liña de investigación, á que 
dedicara un enorme número de 
horas a maiores das pagadas, 
e á que houbo de renunciar no 
seu novo destino, un instituto 
científico estadounidense onde 
atopou o recoñecemento debido 
ás tarefas desenvolvidas durante 
anos no eido da ciencia. 

Henrique Neira PereiraHenrique Neira Pereira

Voaron con tres 
ás, as dúas moscas 
fluorescentes

Malia estar mellor pagada, a 
doutora non fora contratada para 
continuar alí coa mesma liña de in-
vestigación científica, senón para 
traballar nas simulacións da com-
posición dun novo deterxente que 
deixaba a roupa máis branca que 
as pedras de seixo do Pico Sacro 
e posteriormente para encargarse 
da coordinación do proceso dos 
obrigatorios tests dermatolóxicos, 
para os que a súa experiencia de 
anos era de grande axuda.

Nunca saberemos como algun-
has moscas de tres ás foron quen 
de sobrevivir e reproducirse nunha 
das dependencias ata que a fuga 
dun produto tóxico abriu un oco 
nunha porta e dúas delas viaxa-
ron ata a sala onde se encontraba 
a substancia fluorescente que in-
vestigaba a doutora Leira. Segu-

ramente foi pola falta de conser-
vación do edificio: unha parte do 
produto acabou no chan e atraeu 
os dípteros, que se alimentaron 
del, probando sen sabelo a súa 
eficacia.

Logo, as moscas de tres ás 
voaron finalmente libres baixo o 
luminoso ceo do mediodía, ex-
perimentando a sensación nova 
de desprazarse polo aire libre, sen 
muros que as coutaran, e de ver 
ante si todo un mundo de cousas 
diferentes ás que coñeceran ata o 
de agora na súa curta vida no in-
terior do laboratorio.

A viaxe de explotación durou 
ata que o mesmo camión da can-
teira, na súa viaxe de volta desde 
o futuro campo de golf, sumou á 
sucidade do seu parabrisas dúas 
manchas fluorescentes. 
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