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A Rede,

en boas mans

O Goberno despregará centros de ciberseguridade
nas nosas sete grandes cidades

O

Goberno
vai impulsar
a blindaxe
das administracións
locais contra as principais ameazas dixitais, e a nosa
terra formará parte deste obxectivo. Así o fixeron saber aos medios, este mes de maio, a ministra
de Política Territorial e portavoz
do Goberno, Isabel Rodríguez, e
máis o delegado do Goberno en
Galicia, José Miñones. Segundo
informaron, o Executivo financiará centros de ciberseguridade
nas sete cidades galegas dentro
dun plan de dixitalización de
máis de 3,6 millóns de euros para
a nosa Comunidade.
Nunha rolda de prensa celebrada na sede da Delegación do
Goberno en Galicia, Rodríguez
informou de que 145 entidades
locais de toda España recibirán
fondos para desenvolver os seus
proxectos de dixitalización por
un importe de 89,4 millóns de
euros. “O noso obxectivo é facer
intelixente ao Estado no territorio con vistas a facer a vida máis
fácil ao cidadán”, destacou a ministra portavoz.
Pola súa banda, o delegado do
Goberno en Galicia, José Miñones, valorou que con estas subvencións “o Goberno transforma
e dixitaliza as administracións
locais que dan servizo a un terzo
da poboación de Galicia”.
Segundo explicaron, as subvencións concedidas a concellos
galegos ascenden a 3.676.347,82
euros, o que supón o total do
importe solicitado. Estes fondos
canalizaranse a través do Minis-
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terio de Política Territorial. Rodríguez e Miñones explicaron que
a actuación máis relevante será
a despregadura de centros de
operacións de ciberseguridade
en todos os concellos de máis de
50.000 habitantes: Vigo, Santiago, A Coruña, Ourense, Pontevedra, Ferrol e Lugo.

*****
******

Máis detalles do plan
O Plan de Recuperación do
Goberno impulsa a implantación de centros de operacións
de ciberseguridade nas cidades
de todo o ámbito estatal e a súa
integración na rede nacional de
centros de operacións de ciberseguridade. Desta maneira, o

Executivo busca “incrementar
a protección e a resiliencia das
redes e os sistemas de información e comunicacións do sector
público e dos servizos esenciais,
para previr ciberataques”. Á vez,
“promove a Cultura e o compromiso coa ciberseguridade e
potenciación das capacidades
humanas e tecnolóxicas”.
As contías outorgadas gardan relación co número de
habitantes. En concreto, Vigo
recibe máis dun millón de euros
(1.084.686,76 euros) para financiar catro proxectos. Ademais
do centro de ciberseguridade, o
máis destacado é o de modernización e mellora da infraestrutura de proceso de datos do
Concello, por máis de 600.000
euros.
A Coruña obtén preto dun
millón (921.112 euros) para
dous proxectos, o que permitirá
ao Consistorio implantar operacións intelixentes nos servizos
dixitais municipais.
No municipio de Ourense,
o Goberno subvenciona tres
proxectos por un importe próximo a 400.000 euros. Os fondos
destínanse, entre outras melloras, a equipamento para teletraballo.
Pontevedra recibe preto de
310.000 euros e ten previsto
despregar unha infraestrutura
de robotización de procedementos administrativos. O Concello pontevedrés tamén aproveitará os fondos para renovar a
súa rede.
O Concello de Lugo, pola súa
banda, obtén máis de 366.000
euros cos que poderá modernizar a rede Wi-Fi municipal e
dotarse de dispositivos dixitais,
entre outras melloras.
En todo o país, os municipios
con máis de 50.000 habitantes
ou capitais de provincia que
presentaron proxectos para a
dixitalización e modernización
das entidades locais son 145.
“En Galicia benefícianse todos
os concellos posíbeis”, engadiron Rodríguez e Miñones. 
Número 227

Fitos e novidades da

tarxeta Xente Nova
O servizo xa permitiu que 112.000 mozos viaxasen
gratis en autobuses interurbanos e a Xunta prepara
unha nova plataforma móbil

das liñas de traballo principais para conseguilo. Segundo fixo saber o Goberno galego,
o obxectivo é acadar cidades e vilas con
menos tráfico, menos ruído e menos atascos,
de aí que se adoptasen medidas como por
exemplo renovar as 3.400 liñas de autobús
(multiplicando rutas, paradas e horarios),
incorporar servizos a demanda e buses escolares compartidos (cun orzamento anual de
80 millóns de euros) ou habilitar máis de 200
quilómetros de sendas peonís.

Orixes e posta en marcha

A

Xunta rematou o mes
de maio facendo balance dos principais logros
da tarxeta Xente Nova,
servizo do que se vén
de celebrar o primeiro aniversario da súa
implantación en toda Galicia. No reconto
de fitos acadados, sen dúbida, destaca a
seguinte cifra: a tarxeta xa permitiu viaxar
de balde, en autobuses interurbanos, a
112.000 mozas e mozos menores de 21
anos. Respecto das cousas que están por
vir, a Xunta avanzou a posta en marcha
dunha plataforma móbil para facilitar o seu
uso: unha aplicación que permita tirar o
máximo proveito do servizo de transporte a
golpe de clic (e sen que sexa preciso activar
a tarxeta moedeiro nin adiantar os cartos).
Ademais, este ano o Goberno galego destinará 7 millóns de euros a este servizo.
A tarxeta Xente Nova, que tamén opera
en Vigo no transporte da ría e no tren de
vía estreita da comarca de Ferrol, acadou
igualmente un importante fito en materia
de aforro, xa que as familias das persoas
beneficiarias evitaron gastar, dende a súa
posta en marcha, máis de 14 millóns de
euros.
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Con esta iniciativa
preténdese contribuír á
economía das familias e
facilitar o acceso dos mozos
a servizos básicos como a
educación, especialmente a
non obrigatoria, ao tempo
que se fomenta o uso do
transporte público.
Esta tarxeta é o resultado dunha “aposta continuada” polo acceso dos mozos ao
transporte público da Comunidade. Así, en
2016 os menores de 19 anos comezaron
a beneficiarse da gratuidade no autobús
interurbano nas áreas de transporte metropolitano; en 2020, ampliouse a cobertura da
gratuidade aos menores de 21 anos; e hai un
ano estendeuse a gratuidade a toda Galicia,
converténdose a nosa Comunidade na única
que ofrece esta opción.
A iniciativa ten a súa orixe no compromiso
da Xunta cunha mobilidade máis respectuosa co medio ambiente e cos recursos que nos
acheguen a un futuro con menos emisións,
sendo a aposta polo transporte público unha

A Tarxeta Xente Nova é unha iniciativa
social de fomento do transporte público que
a Xunta de Galicia puxo en marcha no ano
2016 nas áreas de transporte metropolitano
da Coruña, Lugo, Ferrol, Santiago e Vigo para
permitir a gratuidade no transporte público
aos menores de 19 anos.
Algo máis tarde, no mes de xaneiro de
2020, ampliouse a cobertura ata os menores
de 21 anos e, desde o 15 de xuño dese mesmo ano, a Xunta activou este incentivo en
toda a provincia de Ourense (92 concellos) e
en 13 municipios da área de Pontevedra (A
Lama, Barro, Bueu, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Marín, Moraña, Poio, Ponte
Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Soutomaior,
Vilaboa).
Dende o 21 de maio do ano 2021, este sistema de bonificacións estendeuse con éxito
aos transportes interurbanos de toda Galicia.
Como dixemos, este mes de maio de
2022 cumpriuse un ano da posta en servizo
desta iniciativa social en toda a comunidade
galega, co foco posto nas melloras que se
potenciarán a partires do vindeiro curso escolar, melloras entre as que se atopa un novo
sistema de funcionamento a través dunha
plataforma móbil que permita aos mozos
e mozas galegos un uso directo da tarxeta
dende os seus propios terminais móbiles sen
necesidade de recargas nin adiantos.
A Tarxeta Xente Nova pódese solicitar en
213 oficinas de Abanca habilitadas nas 4
provincias.
Desde a extensión do servizo a todo o
territorio galego, o número de mozos menores de 21 anos que quixeron facerse co seu
dispositivo de transporte gratuíto superou
ás 32.000 expedicións, o que supón un incremento do 40% neste último ano.

Obxectivos
Con esta nova iniciativa do Goberno galego, enmarcada no Plan de Transporte Público
de Galicia, preténdese “contribuír á economía
das familias e facilitar o acceso dos mozos a
servizos básicos como a educación, especialmente a non obrigatoria”, ao tempo que
“se fomenta o uso do transporte público nas
máis 3.400 liñas de autobuses interurbanos
que existen na Comunidade e, polo tanto,
unha mobilidade máis sustentable e limpa
entre os máis novos”. 
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Mensaxes
nunha botella
virtual
En marcha unha app galega que funciona
a xeito de gran oficina mundial de
obxectos e encontros perdidos: TAS

O

panorama
tecnolóxico
galego
animouse
esta primavera coa
presentación dunha nova, innovadora e
destacada ferramenta: a aplicación TAS (tas-app.com), dirixida
a “permitirnos cumprir o soño
de navegar no espazo... e máis
no tempo”. Máis polo miúdo, TAS
consiste nunha app móbil que
posibilita deixar unha nota (un
tas) nun lugar exacto do mundo
ou nun día concreto, pasado,
presente e futuro. Na pantalla
inicial podemos atopar un mapa
polo que desprazarnos e unha
liña temporal na que escoller
unha data concreta ou un rango
cronolóxico.
Segundo os seus creadores,
TAS responde afirmativamente
a algunhas das preguntas que
moitos de nós nos tempos feito
sobre as posibilidades da ciencia
e tecnoloxía en relación ás
coordenadas espazo-temporais,
preguntas como as seguintes:
“Poderemos viaxar algunha
vez no tempo e atopar a aquel
amigo da nenez ao que lle
perdemos a pista?”, “Poderemos
coñecer a quen nos axudou naquel accidente de coche?”, “Está
na nosa man saber máis cousas
da persoa que nos aguantou a
mirada e nos sorría no metro?”
Seguindo engaden
os seus creadores, as
persoas usuarias de
TAS poden navegar
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polo tempo e polo mapamundi
colocando ou buscando un tas
(unha nota nese punto espazotemporal que pode ter un título,
descrición, imaxes, ligazóns) para
que sexa descuberto pola persoa
destinataria e contestada.
Creada por Rubén Prieto Tomé,
TAS ten un 95% de capital gale-

go. As persoas que traballaron
neste proxecto suman un total
de 25, das que un 96% son galegas. Na actualidade, iniciando
a terceira rolda de captación de
socios, a valoración económica
de TAS ascende a 3 millóns de
euros.
Dende o seu lanzamento en
fase beta, fai menos dun ano,
conta con preto de 100.000
descargas e 16.000 persoas
usuarias activas ao mes, cifras
que segundo sinala o seu equipo
de desenvolvedores aumentan
cada día.
A aplicación está presente en
todo o mundo en catro idiomas:
galego, castelán, inglés e ucraíno.
Segundo engaden, onde máis se
tasea é en España e en diferentes
países de Latinoamérica, como
por exemplo Arxentina, Chile,
Colombia, Ecuador, Guatemala,
Mexico, Perú…

Amais, os anuncios de
lanzamento tiveron máis de
4.000.000 de visualizacións entre
as plataformas de redes sociais
de Youtube, Tiktok, Instagram e
Facebook.
Rubén Prieto Tomé, socio fundador e creador de TAS, indica
que o obxectivo é converter TAS
“na oficina mundial de obxectos
e encontros perdidos”. E engade:
“Do mesmo xeito no que alguén
pensa en Amazon para facer
unha compra en liña ou en Netflix cando quere ver unha serie...
queremos ser o primeiro no que
alguén pensa cando perde ou
atopa algo, cando escapa o seu
can ou cando non sabe como
contactar con alguén…”

Principais usos de TAS
Xa dende o comezo o equipo
de TAS decatouse de que a
comunidade da aplicación
viña empregándoa “de moitas
maneiras distintas” así que decidiron adaptarse a estes novos
usos que a xente ía atopando e
crearon as categorías de tases.
Agora, esas notiñas cravadas no
mapa distínguense entre elas en
función da súa tipoloxía. Deste
xeito, podemos atopar tases de
diferentes cores e poden ser
de agradecemento, de alertas,
de crush (frechazo), de "perdín algo" ou "atopei algo", de
axuda, de lugares de interese, de
autopromoción, de agasallo ou
"sen categoría". Moi axiña teñen
pensado sacar á luz os X-TAS,
tases en Realidade Aumentada
que só se poderán ler se a persoa
se atopa fisicamente ante eles e
abre a cámara.
Tamén sairán a luz os tases de
socorro, mensaxes que se poñen
“aquí e agora” informando dunha
emerxencia e que avisarán a todas as persoas que estean preto
e se atopen dispostas a axudar.
“Isto poderá salvar vidas pois hai
casos coma infartos, atragoamentos, afogamentos ou acosos
machistas nos que eses 15
minutos de tempo de reacción
dos servizos de emerxencia soen
ser demasiados”, sinala o equipo
de desenvolvedores. 
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F

rancisco Conde e Patricia Argerey, vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía
e directora da Axencia Galega
de Innovación (Gain), visitaron
na mañá do luns 30 de maio a
sede da empresa Aeromedia
en Oleiros, firma centrada (dende hai unha
década) no desenvolvemento avanzado de
vehículos aéreos non tripulados. Durante a
súa estadía, avanzaron que o 15 de xuño abrirase a nova convocatoria da aceleradora aeroespacial galega BFAero, impulsada dende
a Axencia Galega de Innovación (Consellería
de Economía). Farao, sinalaron, “cun enfoque
máis internacional e na busca de sinerxías co
Polo Aeroespacial de Galicia, contribuíndo a
converter BFAero un referente europeo en
innovación aberta e disruptiva”.
O obxectivo, engadiron, é dar continuidade á colaboración coa Fundación CEL Iniciativas por Lugo para desenvolver dúas novas
edicións, a cuarta e a quinta, cun investimento total de 7,2M€ co que se pretende apoiar
25 empresas do sector.
Tamén fixeron saber que a nova convocatoria contará cunha fase de incubación
de 12 meses, dirixida fundamentalmente a
proxectos de emprendemento no sector aeroespacial (spin-offs, start-ups e spin-outs) e
unha fase de aceleración de oito meses para
empresas xa existentes con alta capacidade
de crecemento. Como novidade establécese
unha nova fase de consolidación de catro
meses para empresas galegas da industria
aeroespacial cunha antigüidade máxima de
ata sete anos.
A aceleradora xa favoreceu, nas súas tres
primeiras edicións, a participación de 19 empresas, a creación de oito e un investimento
de 5M€.

Galicia
aeroespacial
O 15 de xuño abre a convocatoria máis
internacional e disruptiva da aceleradora BFAero

O vicepresidente económico destacou a
participación de Aeromedia no Polo Aeroespacial de Galicia en diferentes proxectos cun
orzamento superior aos 500.000 euros, así
como na BFAero, onde desenvolveu unha
spin-out, Generadron, adicada á inspección
de aeroxeradores e de plataformas off-shore.
Tamén puxo en valor o traballo de Aeromedia, que conta cunha década de expe-

riencia no sector dos vehículos aéreos non
tripulados e cunha carteira de servizos para
diferentes administracións, tamén a nivel
internacional, salientando os seus traballos
de topografía nas zonas afectadas pola erupción do volcán na Illa da Palma; os servizos
de vixilancia aduaneira no Ministerio de Facenda ou a colaboración co Inta en proxectos
como CanSat. 

Resolvida a segunda das tres convocatorias anuais de ReAcciona

O

DOG publicou a resolución da segunda
das tres convocatorias
lanzadas este ano no marco
do programa ReAcciona,
iniciativa de GAIN, o IGAPE e
AMTEGA destinada a poñer
ferramentas innovadoras ao
servizo das empresas para,
precisamente, acadaren estas
máis innovación.
Respecto da resolución da
terceira convocatoria, chegará
en datas vindeiras, logo de
que entre a primeira e a
segunda fase a Xunta tivera
concedidos xa 331 servizos.
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ReAcciona mobiliza
recursos humanos e tecnolóxicos para dar azos á
transformación nos negocios,
ao seu financiamento e ao
seu deseño. Ao seu abeiro
lévanse a cabo proxectos de
desenvolvemento estratéxico,
de profesionalización e de
dixitalización, con servizos relativos á implantación dunha
estratexia dixital da empresa,
á ciberseguridade ou á mercadotecnia de contidos.
Entre os servizos máis
demandados polas empresas
sitúanse os de análise do

potencial competitivo, os da
mellora da xestión financeira
das empresas, e o asesoramento para o relanzamento
comercial. Así mesmo, no
eido da transformación dixital, as empresas solicitaron
diagnósticos centrados no
financiamento da innovación
e na dixitalización, ademais
de solucións de xestión e
mobilidade dixital e apoio na
mercadotecnia.
GAIN e o IGAPE lembran
que os servizos do ReAcciona desenvólvense por un
axente colaborador, que está

a disposición da empresa
durante a duración do servizo
de mellora, que pode ir dos
tres aos seis meses. Por outra
parte, os servizos teñen un
carácter práctico e buscan
a profesionalización da
empresa, resultando clave o
acompañamento e a formación ofrecidos.
A Xunta de Galicia cobre un
mínimo do 75% do custo para
a PEME, porcentaxe que pode
chegar ata o 95% dependendo do tipo de servizo, do
tamaño da empresa ou a súa
asociación a un clúster.
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Premiando o

impulso tecnolóxico
O CPEIG deu a coñecer novos galardóns nos días
previos á súa gala anual (o 1 de xullo)

The Waylanders,
Premio Iniciativa
Empresarial do
CPEIG

Manfred, Premio
Iniciativa
Emprendedora do
CPEIG

O

Colexio Profesional de Enxeñaría
en Informática de Galicia (CPEIG)
vén de anunciar o nome do
proxecto destinatario da edición 2022
do seu Premio Iniciativa Emprendedora, que se entregará no marco da XIV
Noite da Enxeñaría en Informática de
Galicia. O galardón irá dar á compañía
de recruiting ou de recursos humanos
especializada no sector tecnolóxico, a
galega Manfred.
Segundo destaca o colexio, Manfred
nace “coa intención de axudar aos profesionais do sector tecnolóxico a xestionar
a súa carreira profesional e poñer en
contacto ao mellor talento coas empresas máis innovadoras, empregando
unha ferramenta que permite crear o CV

P
e sincronizalo en múltiples plataformas
online de forma automática, ofrecendo
un maior control sobre os datos”.
Manfred foi fundada en 2019 polo
emprendedor David Bonilla Fuertes (Madrid, 1977), a piques de rematar o seu
grao en Enxeñaría en Informática. 

Equipos @, Premio Iniciativa
da Administración

O

CPEIG desvelou
tamén nesta
primavera o nome
da entidade destinataria
este ano do seu Premio
Iniciativa da Administración. O galardón irá dar
ao proxecto Equipos @,
enmarcado no Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad do Ministerio
del Interior. A iniciativa
creouse para garantir a
seguridade e a protección
dos dereitos e liberdades
dos usuarios no ciberespazo. O delegado do
Goberno en Galicia, José
Miñones, asistirá á Noite
da Enxeñaría en Infor-
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mática (o 1 de xullo) para
recoller esta distinción
concedida a Equipos @.
Segundo lembra o
CPEIG, a iniciativa consta
de equipos funcionais
encargados de reforzar
a resposta en materia
de ciberdelincuencia, en

particular ante estafas na
Rede.
En Galicia, operan
desde o pasado mes de
novembro seis equipos
que están integrados por
20 gardas civís dedicados
exclusivamente a este
fenómeno. 

olo que respecta ao Premio
Iniciativa Empresarial,
irá dar este ano ao videoxogo The Waylanders creado
pola compañía coruñesa Gato
Salvaje Studio. Segundo explica
o colexio, trátase dun xogo de rol
clásico, pero “cunha característica
especial”, que é “a inspiración en
localizacións do norte de España”,
de xeito especial en Galicia, cun
toque fantástico dos mitos celtas
e o escurantismo dunha era
medieval invadida por unha corrupción máxica”. A un nivel máis
concreto, o xogo está ambientado
en distintos escenarios históricos
como a Torre de Hércules ou a
Catedral de Santiago, ademais
doutras contornas como O Ézaro
e Fisterra.
O proxecto desenvolveuse
durante cinco anos e saíu á venda
en febreiro de 2022. Aínda que
inspirado nun xogo moi popular
do inicio dos 2000, Dragon Age,
o xurado do CPEIG salienta que
“The Waylanders ten un estilo que
destaca pola ambientación e a
mitoloxía galegas, con toques de
tema celta, de folclore, e apuntes
medievais e de cristianismo moi
arraigados en Galicia”.
O guión foi creado por dous
profesionais que traballaron en
grandes producións internacionais: Emily Grace Buck (The
Walking Dead, Batman: The Enemy
Within, Gardiáns da Galaxia) e
Mike Laidlaw (sagas Dragon Age e
Mass Effect). 
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Gustavo
Herva, Premio
Traxectoria
Profesional

O

CPEIG decidiu
outorgar este
ano o seu Premio
Traxectoria Profesional ao
enxeñeiro en Informática
Gustavo Herva Iglesias, xefe
da Subárea da Seguridade
da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia (AMTEGA).
Gustavo Herva Iglesias
(Fene, 1977) é enxeñeiro en
Informática pola Universidade da Coruña (UDC)
desde o ano 2000. En 2021
é nomeado xefe da Subárea
de Seguridade na AMTEGA,
onde é responsábel da definición e implantación das
políticas corporativas de
seguridade da información,
ciberseguridade e protección de datos persoais da
Xunta.
Ten impulsado múltiples
proxectos de mellora da
seguridade da información
na Xunta de Galicia, entre
os que cabe destacar: implantación de plataformas
de ciberseguridade, xestión
da ciberseguridade corporativa, creación de CSIRT.
gal e adhesión a CSIRT.es,
adecuación ao regulamento xeral de protección de
datos persoais, a decuación
ao Esquema Nacional de
Seguridade, formación e
concienciación en materia
de seguridade da información e impulso da posta en
marcha do Nodo Galego de
Ciberseguridade. 
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Fernando Suárez, presidente do CPEIG.

Ser Smart é cuestión
de actitude

N

on cabe dúbida de que
os progresos
asociados
a
Internet
e ao uso da
tecnoloxía están a marcar os
primeiros anos do milenio,
transformando todos os niveis
da sociedade, a economía e a
industria. Pero os avances causan abraio non só polo extraordinario da súa capacidade,
senón tamén pola rapidez coa
que se producen. Dicía Isaac
Asimov que “a ciencia reúne o
coñecemento máis rápido do
que a sociedade reúne a sabedoría”.
Pensemos por exemplo
na automoción, onde Galicia
xoga un papel moi relevante.
Vivimos os albores do vehículo autónomo, que grazas á
tecnoloxía (GPS, 5G, ciberseguridade, Intelixencia Artificial, Internet das Cousas, etc)
vai cambiar o modo en que
entendemos non só os desprazamentos, senón a propiedade deste ben tan común
hoxe en día. Pero este sector
vai mudar á súa vez a moitos
outros, como o transporte, tanto público como privado e de
mercadorías. Entre as súas consecuencias estará a modernización da loxística, que, unha vez
máis, transformará sectores
como o comercio electrónico,
tanto de almacenistas como de
comerciantes polo miúdo.
Interbrand leva máis de 20
anos publicando o seu ranking
de marcas máis valoradas polo
público. Na súa clasificación de
2021, as 5 primeiras son tecnolóxicas (Apple, Amazon, Google, Microsoft e Samsung). Isto

difire totalmente das primeiras
edicións do estudo, que lideraba Coca-cola e marcas como
General Electric ou Ford estaban no top10.
Hoxe Ford ocupa o posto
42, adiantada por unha Tesla
que sen dúbida continuará o
seu avance nos próximos anos
e que reflicte o paradoxo dos
nosos tempos: unha empresa
tecnolóxica que constrúe vehículos está por diante dos grandes players do sector como
Volkswagen, Audi ou Soportal.
Non estamos simplemente
ante unha revolución industrial, senón ante o maior cambio da historia da humanidade
da man de desenvolvementos
en tecnoloxías como Internet
das Cousas, xenética, Intelixencia Artificial, Realidade
Aumentada e Virtual, robótica, nanotecnoloxía, vehículos
autónomos, impresión 3D ou
biotecnoloxía, por exemplo,
que avanzan a un ritmo sen
precedentes. Son tecnoloxías
moi diversas, pero cun denominador común: a capacidade
de innovación.
Pero esta innovación tamén
se enfronta a retos. Os freos
para o seu avance non son
tecnolóxicos, pois a tecnoloxía
está máis accesible que nunca
e dispomos de boa conectividade, clouds, Big Data, IoT,
sensórica e plataformas soporte. As dificultades están máis
relacionadas coa necesidade
de mentalización ante esta innovación.
Por iso chama a atención as
limitacións de certas administracións para a implantación
de certos servizos. O normal
nunha cidade en plena se-

gunda década do século XXI
é que as opcións para desprazarse inclúan a compañías que
desenvolven a súa actividade
mediante o modelo que Uber
consagrou co seu lanzamento
na primeira década do século. Falo con coñecemento de
causa por sufrir esta mesma
semana a imposibilidade de
contratar un taxi tras máis de
media hora ao teléfono. Analicémolo como o analicemos,
os usuarios preferimos ter
máis opcións de transporte,
non menos. Nunca xamais,
en ningunha cidade, víronse
manifestacións de cidadáns
reclamando que haxa menos
opcións para moverse nela.
Se realmente queremos ter
servizos smart, necesitamos
que os usuarios teñan opcións
para ir familiarizándose co seu
uso. E isto chega da man de
demandas diarias que poidan
mellorar a nosa vida cotiá. Do
mesmo xeito, esta proactividade por parte da administración
animará a emprendedores e
empresas a desenvolver novos
servizos e produtos. Ao contrario que frear calquera tipo de
innovación, impulsala xerará
confianza a todos os niveis,
permitindo estimular un ecosistema de innovación no que
a colaboración entre administración, empresas e cidadanía
é fundamental.
Loitar contra a innovación
é combater contra muíños de
vento. Xa pasou hai máis de
dous séculos cos luditas e seguimos cometendo erros do
pasado. Pero xa se sabe: “O
home é o único animal que
tropeza dúas veces coa mesma
pedra”. Oxalá fosen só dúas. 
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Avanzamos
en telefonía

Aprobado o acordo que permitirá a RETEGAL contar
con 152 novos emprazamentos de telecomunicacións
móbiles en 290 núcleos sen cobertura

A

liña de
traballo
autonómica
para equipar
con cobertura móbil a
290 núcleos
de poboación de 65 concellos
galegos vén de dar un novo paso
adiante co aprobación, no Consello da Xunta, dun acordo marco que posibilitará a adquisición
de 152 novos emprazamentos
por parte do operador público galego RETEGAL. O acordo
conta cun investimento de 7,5
millóns de euros e ten unha
vixencia de dous anos, servindo
de complemento á subvención
concedida ao operador Vodafone
en decembro para mellorar a
cobertura de 4G en zonas illadas.
Por certo que as devanditas 152
localizacións de equipamento
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para telefonía móbil poranse a
disposición de todas as operadoras, “permitindo non só a mellora da cobertura de telefonía
móbil no ámbito desta medida,
senón tamén o soporte a novas
redes que permitan mellorar na
dixitalización do rural”, segundo
explicou a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, impulsora desta iniciativa.

Convenio coa FEGAMP e a
AETG
A Xunta de Galicia, a través
da AMTEGA, puxo en marcha en
2019 una iniciativa para mellorar
a cobertura móbil en “zonas
especialmente illadas” asinando
un convenio de colaboración
coa FEGAMP e a Asociación de
Enxeñeiros de Telecomunicación
de Galicia (AETG) para identificar
as carencias, “xa que o Estado

non dispuña dun mapa detallado de cobertura que permitise
establecer ás zonas con deficiencias”, segundo informa a axencia,
engadindo que dos 94 concellos
que solicitaron adherirse ao convenio e cumprían os requisitos,
tras as comprobacións da AETG,
detectáronse deficiencias de 4G
en 65 deles.
O seguinte paso foi a concesión dunha liña de axudas, en
réxime de concorrencia competitiva, a operador Vodafone para
dotar de cobertura 4G a zonas
illadas deses municipios. Trátase
da primeira liña de axudas para
a extensión de telefonía móbil
en España aprobada pola Comisión Europea.
Máis tarde, hai dous anos,
a Administración autonómica trasladou esta iniciativa á
Unión Europea, “ante a falta de

iniciativas do Estado, organismo
con competencias na materia e
falta de interese dos operadores
en dar servizo a zonas illadas
de Galicia”. Seguindo este fío, a
axencia AMTEGA explica que “a
pesar das actuacións levadas a
cabo nos últimos aos que acadaron a cobertura móbil do 98%
da poboación, aínda existen
territorios (zonas rurais illadas,
espazos naturais) que carecen
de cobertura 4G”.
En total a Administración
autonómica investirá 10 millóns
de euros nesta medida.
RETEGAL
O operador público RETEGAL
xestiona máis de 300 centros de
telecomunicacións de titularidade da Xunta de Galicia distribuídos por toda a xeografía galega,
con foco no ámbito rural. Os
centros máis significativos están
integrados nun anel de fibra redundante de máis de 1.855 quilómetros, respaldado por unha
rede de radio-enlaces de alta e
media capacidade integrada por
138 vanos cunha lonxitude de
2.565 quilómetros.
O operador público galego
posúe as redes de difusión de
radio e televisión máis amplas
de toda a Comunidade Autónoma, tanto en infraestruturas de
transporte como de difusión.
Ademais da prestación dos
servizos de difusión, transporte
e transmisión de sinais de radio
e TV e servizos de conectividade,
co-localización e transporte,
RETEGAL explota e xestiona a
Rede Dixital de Emerxencias e
Seguridade de Galicia (RESGAL)
e a Rede de Vixilancia de Espazos
Forestais de Galicia.
Na actualidade, Retegal proporciona preto de 1.200 servizos
de co-emprazamento, dos cales
máis de 770 son prestados á
entidades alleas a Administración autonómica (operadores
de telecomunicacións, empresas
de radio e TV e Administración
local). 
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Hipersector en alza
O noso tecido TIC superou a cifra de 25.900 traballadores
e rexistrou o maior medre dende 2016

O

Hipersector
TIC galego,
integrado
polo sector
TIC (Tecnoloxías da
Información
e a Comunicación) e o sector
de contidos pechou o ano 2021
con 25.930 traballadores, o que
supón un incremento do 6,3%
no último ano, o maior aumento
desde 2016 e pon de manifesto
a fortaleza e capacidade tractora
do sector. Son informacións positivas recollidas no estudo Galicia
dixital. O Hipersector TIC en Galicia, publicado polo Observatorio
da Sociedade da Información
en Galicia (OSIMGA), adscrito á
Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia.
No informe recórdase, a xeito
introdutorio, que por sectores,
o tecnolóxico conta con 20.740
traballadores, aumentando nun
7,2% no último ano. Pola súa
banda, o sector contidos crece
tamén (2,8%) recuperando parte
do que perdera en períodos
anteriores e sitúase nos 5.190
traballadores.
Amais, tamén se fai saber que
o valor engadido bruto (VEB) do
Hipersector TIC galego aumentou un 10,5% no último ano e
supera os 1.950 millóns de euros.
Por outra banda, a investigación do Observatorio OSIMGA
salienta que o incremento citado
no anterior parágrafo produciuse
tanto no sector TIC como no
sector Contidos.
Amais, o VEB do sector TIC
supera os 1.700 millóns de euros,
cun crecemento do 11% no
último ano. No caso do sector
Contidos supera os 246 millóns
de euros, cun incremento do
7,2%
O informe constata que “a
demografía empresarial é outra
manifestación do fortalecemento do Hipersector TIC”. Deste
xeito, ao remate do ano 2020,
Galicia contaba cun total de
3.919 empresas que desenvol-

Número 227

Hipersector TIC, cunha porcentaxe total do 87,9% de traballadores. Atendendo unicamente
ao sector TIC, o incremento do
emprego en ambas provincias
aproxímase ao 10%. No sector
contidos hai un incremento
xeneralizado do emprego nas 4
provincias galegas.
No informe sinálase un dato
relevante sobre a presenza da
muller: “Por primeira vez desde
2016, o emprego feminino
destaca cun forte crecemento
do 6,9% por riba do masculino”.
Porén, malia o devandito, as mulleres só representan un terzo do
emprego do Hipersector TIC.

A innovación e a I+D no
tecido empresarial galego

vían actividades no Hipersector
TIC, consolidándose así, no quinto lugar da clasifiación nacional,
cun crecemento do 2,3% no
último ano.
Durante o 2020 prodúcese
un incremento no número de
empresas do Hipersector TIC
en todas as provincias sendo A
Coruña e Pontevedra as que concentran a maior parte.
Respecto das vendas ao
exterior e da presenza noutros
mercados, o Hipersector TIC exportou máis de 88 millóns de euros no ano 2020. Máis da metade
(53,4%) das exportacións proceden do subsector Fabricación de
equipos de telecomunicacións. No
sector contidos, as exportacións

por valor de máis de 8 millóns
de euros, experimentaron un
crecemento do 37,1%.
Ás importacións aumentaron
nun 8,1%, con respecto aos
datos do ano pasado, acadando
case os 147 millóns de euros. No
plano das importacións o 69,5%
corresponden a Fabricación de
produtos electrónicos de consumo
e a Fabricación de Equipos de
Telecomunicacións.

Distribución territorial do
emprego e evolución da
fenda de xénero

A nivel laboral destacan Coruña e Pontevedra como as provincias que concentran unha gran
parte do emprego xerado polo

Os últimos datos recollidos na
enquisa de innovación e I+D do
INE mostran que 1.587 empresas
galegas de 10 ou máis empregados realizaron algunha actividade innovadora no período 20182020, que representan o 22,5%
das empresas galegas de 10 ou
máis empregados. O número de
traballadores en I+D a xornada
completa en Galicia sitúase
preto das 10.800 persoas.
O 8,4% das entidades galegas
de 10 ou máis empregados
compraron nova tecnoloxía,
esta porcentaxe supera o valor
estatal (7,2%).
Galicia consolídase como a
sexta Comunidade Autónoma
en número de empresas con
actividades innovadoras.
O estudo lembra tamén que
“a pesar dos datos comentados,
existen diversos factores que
dificultan a innovación das
empresas, entre os que destacan
a existencia doutras prioridades
na propia empresa (46,2%) e, a
consideración do elevado custo
(24,3%)”.
Todos os informes e documentos do OSIMGA distribúense
libremente na Rede baixo licenza Creative Commons e están
dispoñíbeis na web do Observatorio: www.osimga.gal. 
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Baixo a bandeira
da dixitalización
Galicia aumenta nun 20% (até os 6 millóns) as axudas
para a transformación dos comercios de proximidade e
o sector artesán

A

Xunta de Galicia asumiu o reto de favorecer a dixitalización da
meirande cantidade
de establecementos
locais e obradoiros da
nosa terra, plenamente consciente das moitas vantaxes que
este proceso lles pode reportar: ampliación de mercado e das marxes de competitividade, máis visibilidade a todos os
niveis, meirandes facilidades na xestión e
na comunicación (con clientes, potenciais
usuarios, provedores, administracións),
prestixio de marca e de espírito innovador e a posibilidade real de recibir peticións e consultas desde calquera recanto
do mundo.
Para favorecer estes procesos, a Xunta
destinou seis millóns de euros ao programa para impulsar a transformación dixital
e a modernización do comercio galego
de proximidade e do sector artesán. Esta
orde de axudas, da que se poden beneficiar pequenas e medianas empresas
comerciais de menos de 20 traballadores
e obradoiros artesáns, incrementa nun
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20% o seu orzamento con respecto ao ano
pasado.
A través desta iniciativa, a Administración
autonómica busca “apoiar ao sector comercial e artesán para que aproveite todas as
oportunidades tecnolóxicas e do contexto
actual para conectar co cliente, ofrecendo
unha experiencia de compra única e personalizada, adaptada ao novo consumidor”.
O obxectivo é que a mobilización públicoprivada acade os nove millóns de euros,
segundo as previsións da Xunta de Galicia.

Dúas liñas de actuación
O programa, cunha intensidade de axuda
do 80% do investimento subvencionábel,
inclúe dúas liñas de actuación. A primeira
delas céntrase na dixitalización, e inclúe diferentes tipos de apoio en función do posicionamento previo dos beneficiarios neste
eido, do número de empregados e se teñen
ou non tenda física. Entre as actuacións que
se poden subvencionar coas ditas axudas
inclúense a implantación de páxinas web
e a adquisición de equipamentos informáticos; ferramentas de mercadotecnia (marketing) dixital; loxística para o comercio

A través desta iniciativa
búscase apoiar ao sector
comercial e artesán para
que aproveite todas as
oportunidades tecnolóxicas
e do contexto actual
para conectar co cliente,
ofrecendo unha experiencia
de compra única e
personalizada.
electrónico; sistemas dixitais de stock integrado no punto de venda e de control de
acceso; así como xestores de redes sociais e
o mantemento da páxina web, entre outros
aspectos. O importe máximo das axudas que
se poden obter neste apartado é de 17.600
euros.
Por outra banda, a través da liña de modernización pódense obter apoios de ata
5.600 euros para a adquisición de equipamentos propios da actividade comercial e
artesanal. O prazo de presentación de solicitudes está aberto do 24 de maio ao 23 de
xuño, tras a publicación da orde no Diario
Oficial de Galicia (DOG) o 23 de maio.
Por outra banda, tamén se poden solilcitar xa as axudas para un segundo programa,
centrado no fomento da comercialización
da Artesanía de Galicia. Dotado con 265.000
euros, esta convocatoria inclúe apoios de
ata 8.000 euros para os obradoiros artesanais que participen en feiras nacionais ou
internacionais. A maiores, os concellos e as
asociacións profesionais e empresariais artesanais que organicen feiras no ámbito de
Galicia poderán obter axudas de ata 15.000€
e 18.000€, respectivamente. 

Os nosos
obradoiros locen
creatividade nunha
nova plataforma

pasado 17 de maio
presentouse en
Madrid a plataforma
dixital España Artesana, un
servizo dixital para mostrar, difundir e reivindicar a
mestría creativa en todo o
territorio estatal, impulsado
pola Asociación Contemporánea de Artes y Oficios en
colaboración co Ministerio
de Cultura e Deporte. Por
certo que España Artesana
(espanaartesana.com) naceu
con notábel presenza galega:
un total de 31 obradoiros da
marca Artesanía de Galicia
especializados en diferentes
oficios. Na presentación participou a xerente de Artesanía
de Galicia, Elena Fabeiro.
O obxectivo da plataforma
España Artesana é “achegar a
artesanía aos novos públicos
dixitais, tanto nacionais coma
internacionais”, “dar visibilidade aos profesionais, así como
aos seus oficios”, e “difundir o
produto artesán contemporáneo a través da súa plataforma de ecommerce, na que se
ofrecerán unha escolma de
pezas únicas tanto pola súa
creatividade e deseño como
pola calidade e a mestría da
súa manufactura”. 

Talento galego na guía
Homo Faber

O

U

n
total
de 16
obradoi-

ros da marca
Artesanía de Galicia
forman parte xa
das recomendacións da guía
Homo Faber (www.
homofaber.com),
unha plataforma
online que selecciona a excelencia da
artesanía de toda
Europa. Nesta guía
pódense descubrir os mellores
artesáns de cada
país europeo, así
como artistas,
tendas, museos,
galerías, talentos
emerxentes e experiencias vinculadas
á artesanía de alta
calidade.
A Homo Faber é
unha plataforma
que propón descubrir Europa a través
da visita aos espazos de traballo dos
artesáns, galerías,
museos e experiencias vinculadas
á artesanía de alta

calidade. Os artesáns que aparecen
nesta guía están
recomendados
pola Fundación
Michelangelo para
a Creatividade e
a Artesanía e por
membros da súa
rede internacional
ou embaixadores
designados, persoas ou institucións de referencia
vinculadas aos ámbitos da artesanía,
da creatividade e
do deseño, como é
o caso do interiorista Tomás Alía ou
de Fundesarte, en
España.
Ata o momento, os obradoiros
de Artesanía de
Galicia que forman
parte deste servizo
son a cesteira Idoia
Cuesta (Outeiro
de Rei), o ebanista
Frank Buschmann
(Corcubión), a zoqueira Elena Ferro
(Vila de Cruces),
a ceramista Ana
Tenorio, do obradoiro Witchneeds
(Vigo), o Obradoiro

de Gaitas Seivane
(Cambre), a ceramista Paula Ojea
de Ojea Studio
(Vigo), a artesá
Mercedes Vicente
(Brión), a ceramista
Loaira Pérez, do
obradoiro Raposiñas (A Pobra
do Caramiñal), o
obradoiro de coiro
Santiago Besteiro
(Monterroso), a tecedeira Inés Rodríguez, do obradoiro
Rir&Co Deseño
Textil (Allariz), o
obradoiro especializado en iluminación Lago:Monroy
(Nigrán), o obradoiro de tecido en
baixo lizo Belategui
Regueiro (Cambre);
o ceramista Nano
Unzueta, do taller
Cerámica Unzueta
(Brión), o obradoiro
Lorenzo Design
(Santiago de Compostela), a ceramista Laura Delgado
(Cambre), e Sonia
Degerónimo, do
obradoiro Degerónimo (Santiago de
Compostela). 
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Esa cousa
chamada 5G
Ourense e Vigo acubillaron dúas relevantes
probas de uso da nova tecnoloxía móbil

Orange, Ericcson e Cinfo no Estadio do Couto

O

urense
acolleu
este venres
20
de maio
unha experiencia
de uso do 5G que marcou o camiño que seguirán as retransmisións deportivas do futuro. A cita
celebrouse no Estadio do Couto.
A tecnoloxía probada foi despregada pola operadora Orange, o
fabricante Ericsson e a empresa
galega de sistemas audiovisuais
de Intelixencia Artificial Cinfo. O
sistema resultante, a disposición
da CRTVG, serviu para explorar
todas as posíbeis aplicacións de
capacidade da rede 5G na retransmisión de eventos deportivos. O proxecto forma parte dos
pilotos que impulsa a operadora
na nosa terra botando man do
novo estándar móbil.
Para dar forma ao sistema
despregouse nova cobertura 5G
na área do estadio ourensán me-
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diante a instalación dun nodo
5G (gNodeB), co-localizado cun
nodo LTE (eNodeB) que presta
servizo nesta área. Ademais desta despregadura, situáronse 9
cámaras manexadas mediante
Intelixencia Artificial polo sistema de produción automático e
remoto Tiivii de Cinfo. Segundo
fixo saber Orange, “este piloto
pon de relevo os beneficios deste tipo de proxectos para reducir custos de produción, apoiar
ao deporte local (creando un
novo modelo de obtención de
ingresos), diminuír o tempo de
reacción ante un evento na instalación conectada e achegar a
posibilidade de crear outros servizos co mesmo investimento,
tanto para o emisor como para
o propietario e usuarios da instalación”.
Na experiencia mostráronse
novas capacidades de realización usando a rede 5G, por
exemplo as capacidades da rede
para facer capturas 8K, para o

emprego da nube ou para a realización remota e/ou automática
desde instalacións do radiodifusor / híbrida (instalacións do radiodifusor e OTT).
A demostración contou coa
asistencia de Mario Guede, concelleira de Deportes do Concello
de Ourense; Fernando Suárez
Lorenzo, director da área de
Transparencia e Goberno Aberto na Deputación de Ourense;
Mauro Fernández, da área de
Administración Dixital de AMTEGA; e Francisco Javier García
Vieira, director de Servizos Públicos Dixitais en Red.es.
No evento participou tamén
Sara González Otero, directora
de división da área de Soporte
Tecnolóxico e Medios da Corporación Radio e Televisión de
Galicia; persoal do Estadio do
Couto e máis representantes
das empresas desenvolvedoras do proxecto: Óscar Aragón,
director territorial de Relacións
Institucionais de Orange, xunto

a Jesús Costoya e Antonio Rodicio, responsábeis de Grandes
Contas e de Rede da operadora
na zona norte; e Antonio Rodríguez del Corral e Héctor Parra,
director executivo e responsábel de mercadotecnia de Cinfo,
respectivamente.
Durante o evento, Sara González Otero, de CRTVG, comentou que “a Corporación de Radio
e Televisión de Galicia aposta
pola innovación e as novas tecnoloxías a través da colaboración con empresas e institucións
tecnolóxicas e proxectos coma
este. A tecnoloxía 5G, aplicada
ao eido audiovisual, entre outras
cousas, proporciona unha alta
fiabilidade das retransmisións,
mellora a calidade de imaxe aumentando o largo de banda e
reduce os atrasos”.
Óscar Aragón, en representación de Orange, puxo de relevo
“o importante esforzo” que operadores como Orange están a
levar a cabo para levar a tecnoloxía 5G a todos os territorios,
para que empresas e cidadáns
poidan tirar proveito das súas
grandes vantaxes.
Finalmente, o presidente e
director executivo de Cinfo,
Antonio Rodríguez Del Corral,
presentou o proxecto como “un
paso máis cara a unha futura
plataforma audiovisual do deporte, o proxecto de Cinfo desde
a súa creación”. E engadiu: “Grazas á aposta de Red.es, de Orange e de TVG púidose probar un
caso de uso de alto nivel, con 10
cámaras funcionando a través
de 5G, captura 8K, Intelixencia
Artificial, gráficos avanzados e
integración cun radiodifusor de
primeiro nivel”. Rodríguez Del
Corral tamén dixo que a tecnoloxía de Tiivii de Cinfo “xa está
completamente preparada para
soportar eventos de fútbol de
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O
alta calidade nas categorías non
profesionais, ademais de todos
os deportes de pista”. Cinfo ademais xa ten dispoñíbel a integración automática da produción
dos eventos coa visualización
dos mesmos en aplicacións móbiles e Smart TV.
Este proxecto enmárcase no
Plan Nacional 5G, o programa
para o desenvolvemento de
proxectos piloto de tecnoloxía
5G que executa Red.es, impulsado polo Ministerio de Asuntos
Económicos e Transformación
Dixital e co-financiado co Fondo
Europeo de Desenvolvemento
Rexional (FEDER) e a través da
UTE formada por Cinfo, Orange,
Gammera Nest e Optare Solutions. 

30 casos en Galicia

G

alicia acolle 13 casos
de uso liderados por
Orange e outros 12
liderados por Telefónica. Ademais destes dous proxectos
asignados a Galicia e xestionados por Red.es, na nosa
terra lévanse a cabo outros 5
pilotos xestionados directamente polo Nodo 5G de
Galicia. En total, 30 proxectos
que implican investimentos
que superan os 22 millóns
de euros e que integran 39
entidades públicas e privadas
entre participantes, axentes
colaboradores e clientes.
Os proxectos desenvolvidos
en Galicia abranguen ámbitos
como a tele-medicina, a
industria, a agricultura, a loita
contra os incendios, o turismo
ou a banca en zonas rurais,
entre outros.
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19 de maio, o Porto de Vigo
foi o escenario da demostración final do proxecto
piloto desenvolvido pola
operadora Orange, o centro
tecnolóxico galego Gradiant e o fabricante Ericsson
para o uso de aeronaves
non tripuladas, Intelixencia
Artificial e tecnoloxía 5G
para a vixilancia do ámbito
portuario.
Este proxecto forma parte
dos casos de uso coordinados por Red.es en todo
o Estado, e está enmarcado no Plan 5G de Galicia
promovido pola Xunta a
través da Axencia para a
Modernización Tecnolóxica
de Galicia (AMTEGA).
O sistema mostrado aproveita as vantaxes da rede
5G para mellorar e estender
a cobertura das comunicacións entre as aeronaves
non tripuladas e o centro
de control en terra, ademais
de optimizar e impulsar a
transmisión de imaxes.
Na súa materialización
foi decisivo o uso da
Intelixencia Artificial para
a análise de vídeo, xa que
esta permite a este sistema
de control detectar persoas
non autorizadas e xerar
avisos en tempo real que
alerten ao centro de control
de posíbeis intrusións.
A demostración foi
seguida polo presidente
da Autoridade Portuaria de

Vigo, Xesús Vázquez Almuiña; a directora xerente da
operadora pública galega
RETEGAL, Pilar Chapela
Villanueva, en representación da Xunta; o director de
Servizos Públicos Dixitais
de Red.es, Francisco Javier
García Vieira e a responsábel do Plan Nacional 5G
para Galicia, Lara Rubianes
Escribano. Participaron
tamén representantes das
tres compañías que desenvolveron o proxecto.
Na demostración do
xoves 19 no Porto de Vigo a
operadora Orange destacou
do sistema desenvolvido
a súa capacidade para
aproveitar as vantaxes
da rede 5G e “mellorar e
estender a cobertura das
comunicacións entre as
aeronaves non tripuladas e
o centro de control en terra,
ademais de optimizar a
transmisión de imaxes”. Así,
grazas á rede 5G conséguese “unha latencia mínima e
unha gran fiabilidade para a
transmisión de datos, dous

parámetros esenciais para a
toma de decisións autónomas en operacións con
drons”, apuntou Orange,
poñendo o foco noutro dos
puntos fortes do sistema:
a súa capacidade para
explotar as capacidades
de computación das redes
5G, a través do Multi-access
Edge Computing (MEC,
un servidor situado moi
próximo á rede) que permiten reducir a latencia no
procesado de imaxe fronte
a unha solución despregada
na nube.
Este proxecto enmárcase no Plan Nacional 5G, o
programa para o desenvolvemento de proxectos
piloto de tecnoloxía 5G que
executa Red.es, impulsado
polo Ministerio de Asuntos
Económicos e Transformación Dixital e co-financiado
co Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional
(FEDER) e a través da UTE
formada por Cinfo, Orange,
Gammera Nest e Optare
Solutions. 
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Hackathón
anti-racista

A rapazada galega ergueu a voz
dende Silleda contra as noticias
falsas nas redes

S

illeda acolleu
este mes de maio
unha importante
actividade xuvenil
contra as fake
news, a desinformación, o racismo
e as agresións a través das
redes. Foi unha xuntanza na que
participaron uns cen alumnos e
alumnas de Secundaria de Boiro,
Brión, Bueu, Silleda e Viana do
Bolo. Na xeira de traballo tiveron
ocasión de crear micro-vídeos
advertindo do impacto negativo
que teñen as novas falsas e a
xenofobia en medios convencionais pero sobre todo dixitais,
por ser os máis seguidos polos
adolescentes.
Fixérono nun encontro intercentros ou hackathón incluído
no proxecto EpDLab que, en palabras do director IES Pintor Colmeiro de Silleda pon o foco no
papel do diálogo, da educación
e do xornalismo nun contexto
convulso como o actual.
Para combater esta problemática, elaboraron unha serie
de micro-vídeos nos que se
dirixen principalmente ás e aos
adolescentes, pero tamén ás
persoas adultas, para advertirlles
“que todas e todos podemos ter
actitudes racistas sen nos decatar”; que “debemos contrastar as
informacións que recibimos, especialmente, a través das redes
sociais, porque poden ser falsas”;
e que “os bulos e o discurso do
odio vai sempre en contra da
xente máis vulnerábel”.
A rapazada participante no
hackathón advertiu tamén
de “que coas nosas actitudes
podemos facer unha sociedade mellor, evitando o uso de
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estereotipos, desmentindo
desinformacións e denunciando
os contidos racistas que vemos
nas redes”. E engadiron: “A
clave para conseguir un entorno
dixital máis diverso, igualitario
e inclusivo é ter máis empatía e
reivindicar que todos os seres
humanos debemos ter os mesmos dereitos”.
A xeira desenvolvida en Silleda foi unha xornada intensiva
de traballo creativo conxunto na
que participou todo o alumnado
vinculado este curso ao EpdLab,
un proxecto de innovación
educativa que ven desenvolvendo a Asociación Galega de
Comunicación Social (AGARESO)
dende 2015 en centros de toda
Galicia e que traballa temáticas
como o sexismo, as migracións,
o medio ambiente, o consumo
responsábel, a veracidade das
mensaxes e as fake news, a
cooperación internacional, o voluntariado e o activismo a través
de ferramentas da comunicación
dixital como os memes, os GIF,
as técnicas de stop motion, os
microvídeos dende o móbil ou a
contrapublicidade.
EpDLab é un proxecto
educativo que xorde a partir
da reflexión colectiva de varios
grupos da ESO en Galicia, máis
outros grupos en El Salvador e
República Dominicana. O alumnado traballa con ferramentas
TIC para crear e difundir na Rede
contidos ao redor da igualdade
de dereitos, da participación
responsábel e da xustiza social.
O EpDLab está deseñado e
desenvolvido polo equipo técnico de AGARESO e financiado por
Cooperación Galega. 
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Tecnoloxías
para un
mundo mellor
O CITIC da UDC participa na Maker
Faire Galicia con dous proxectos,
unha mesa redonda e un hackathon

D

o 1 ao 5 de
xuño tivo lugar na Cidade
da Cultura de
Santiago de
Compostela
unha nova edición da Maker
Faire Galicia. O CITIC participou
activamente nas cinco xornadas da feira, presentando dous
proxectos de maneira virtual,
organizando unha mesa redonda sobre o seu proxecto Talentos Inclusivos e un hackathon
de tecnoloxías de apoio.
O proxecto Robot Asistente
para a rehabilitación da marcha
en persoas con diversidade
funcional foi presentado polo
investigador Manuel Lagos. O
robot é capaz de asistir a persoas con diversidade funcional
nas súas sesións terapéuticas
de rehabilitación. En concreto,
realiza unha ruta, previamente
programada por un terapeuta,
de modo que o usuario deberá
seguila coa finalidade de completar o percorrido. Durante a
execución, o robot detectará a
posición do usuario, adaptando
a súa velocidade ao paso do
mesmo.

O segundo proxecto presentado foi PictoCal, creado polos
investigadores Francisco Laport,
Paula Castro e Adriana Dapena. PictoCal é unha aplicación
web deseñada e desenvolvida
para que familias, educadores
e terapeutas poidan elaborar
calendarios que resulten atractivos a nenos e persoas con diversidade cognitiva. Os calendarios
utilizan fotos, pictogramas e
descricións sinxelas, de forma
que os usuarios identifiquen
facilmente a tarefa a realizar.
Na mañá do venres 3 de xuño
celebrouse a mesa redonda
sobre o proxecto Talento Inclusivos, que busca fomentar as
vocacións TIC entre estudantes
de IES da provincia da Coruña
e visualizar a problemática coa
que se atopan as persoas con
diversidade funcional. A mesa
redonda estivo moderada polo
subdirector do CITIC, Javier Pereira, e contou coa participación
do director do centro, Manuel
F. González Penedo, quen se
mostrou orgulloso de que o
CITIC leve a cabo esta iniciativa,
e aproveitou a ocasión para
agradecer a implicación todas
as persoas e entidades participantes. Tamén interviñeron
os seguintes representantes
de entidades participantes no
proxecto: Jesús Spósito, secretario do Consello Social da UDC;
Carlos Rodríguez, usuario de

ASPACE Coruña e membro dun
equipo de traballo do proxecto;
Iria Robles, coordinadora do
proxecto en ASPACE Coruña; e
Patricia Hermida, profesora do
IES de Ortigueira.
Ademais, Talentos Inclusivos
cultivou outro éxito no marco
da Maker Faire, pois un dos
proxectos desta edición, o
Adapta Maker sobre fabricación
e adaptación de premedores
e xoguetes desenvolvido por
alumnado dos centros Nuestra
Señora de Lourdes e o IES Menéndez Pidal da Coruña, obtivo
o Premio Makers nas xornadas
educativas da feira.

Por último, o CITIC organizou, en colaboración con
ONCE, ASPACE Coruña e
COGAMI, o primeiro hackathon
de tecnoloxías de apoio,
dirixido á conceptualización
de proxectos en código aberto
para a mellora do día a día
das persoas con discapacidade funcional. O equipo
gañador realizou un prototipo
de porteiro automático con
recoñecemento de persoas,
fabricando nunha caixa de
cartón un timbre con braille. O
subdirector do CITIC Javier Pereira entregou o premio como
portavoz do tribunal. 

Cofinanciado pola Unión Europea. Programa Operativo
FEDER Galicia 2014-2020. Promover o desenvolvemento
tecnolóxico, a innovación e unha investigación de
calidade. Unha maneira de facer Europa
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O cuarto Concurso
de Podcast Radio na
Biblio xa ten palmarés

Compartimos
descubrimentos
lingüísticos
Valentín García presenta en Euskadi
o Proxecto Nós de Intelixencia
Artificial para o galego

O

secretario
xeral
de Política
Lingüística, Valentín García,
compartiu en Donosti
(Euskadi) os detalles do
Proxecto Nós de Intelixencia Artificial ao servizo da
lingua galega (impulsado
polo seu departamento
e as tres universidades
da nosa terra para acadar
máis presenza da nosa
lingua nas contornas TIC).
Fíxoo este primeiro de
xuño durante a xornada
Transición Dixital Multilingüe na Nova economía da
Lingua organizada pola
Sociedade Española de
Procesamento da Linguaxe Natural (SEPLN) co
apoio do Departamento
de Cultura e Política Lingüística do Goberno Vasco
e do HiTZ, Centro Vasco de
Tecnoloxía da Lingua.
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García participou na
sección Presentación das
iniciativas públicas, onde
sinalou que os obxectivos
clave deste proxecto, que
acaba de entrar na súa
segunda fase de desenvolvemento cunha inxección
de máis de 600.000 euros,
consisten en “situar o
galego na vangarda das
tecnoloxías lingüísticas”. Para iso, engadiu,
desenvólvense os recursos
e as ferramentas para o
procesamento automático
do galego e elabóranse demostradores que
permitan “mostrar as posibilidades dos recursos,
facilitando a elaboración
de aplicacións e creando
un ecosistema galego
innovador”, explicou o representante da Consellería
de Cultura, Educación, FP
e Universidades.
O Proxecto Nós é unha
iniciativa estratéxica
impulsada pola Xunta (a

través de Política Lingüística) en colaboración coa
Universidade de Santiago de Compostela que
chegará ás tres universidades galegas enmarcado
na Estratexia Galega de
Intelixencia Artificial e ao
que se pretende dedicar un total de 15,5M€,
“o maior investimento
directo na promoción do
galego en toda a historia”,
sinalou Valentín García,
quen tamén lembrou que
se trata dun proxecto cuxo
período de materialización será de catro anos e
que este mes de maio Nós
“entrou na súa segunda
fase de execución, na que
se sacarán adiante seis dos
oito subproxectos nos que
se divide, centrados na
síntese de voz, no recoñecemento da fala, na xeración automática de textos,
nos sistemas de diálogo,
na tradución automática e
na corrección e avaliación
lingüística”
O obxectivo final polo
que traballan os diferentes
expertos do ámbito da
lingua e da tecnoloxía é
“permitir á cidadanía galega interactuar con asistentes de voz, contar coa
subtitulación automática
de contidos audiovisuais,
cun apoio ao diagnóstico
médico, con servizos de
teleasistencia avanzada e
coa tramitación administrativa a través de asistentes virtuais, entre outras
accións, na nosa lingua”,
engadiu. 

F

inalmente (e coincidindo de xeito
significativo con este Maio das Letras) déronse a coñecer as propostas
gañadoras do cuarto Concurso de Podcast
Radio na Biblio, impulsado dende Política
Lingüística co obxectivo de estimular
a creación de novos contidos entre os
escolares ao tempo que se celebra o Día
das Letras Galegas e (no caso concreto
deste ano) a figura de Florencio Delgado
Gurriarán). Segundo puidemos saber, nesta edición premiarase o traballo de centros
de Cedeira, Malpica, A Guarda, Vigo e
A Coruña. Os programas radiofónicos
serán emitidos pola Radio Galega e serán
difundidos a través da súa páxina web e da
canle dixital do Diario Cultural.
O certame constou de catro modalidades, segundo o nivel do ensino. Os
traballos premiados, cada un deles cunha
asignación de 1.000€, son os seguintes:
Poemas crioulos II (Infantil e primeiro e
segundo de Primaria do CEIP Nicolás del
Río de Cedeira), Unha regueifa a don Florencio (terceiro e sexto de Primaria do CEIP
Milladoiro, de Malpica de Bergantiños), A
treboada do Corgomófilo (do CEIP As Solanas – Nicolás Gutiérrez Campo, da Guarda),
De volta en volta (do CEIP Manuel Rodríguez Sinde da Guarda), A hora de Galicia
(do CEP Dr. Fleming de Vigo), A heroica vida
de Florencio IV (do IES Rafael Dieste da Coruña), Choiva ou pluie – Florencio Delgado
Gurriarán (da EOI da Coruña) e Domadora
de serpes (do CEE Saladino Cortizo).
Os equipos galardoados poderán visitar
as instalacións da Radio Galega en Santiago de Compostela.
Puideron participar neste concurso os
138 centros públicos participantes no
programa Radio na Biblio, da Consellería
de Cultura, Educación e Universidade, así
como outros centros que traballan xa co
laboratorio de radio como ferramenta pedagóxica. Nesta cuarta edición do certame
concorreron 70 centros educativos que
enviaron 105 traballos.
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Entrega de
premios da
primeira
Liga Maker
Drone
n maio foron
dados a coñecer o equipos
máis destacados na primeira Liga
Maker Drone organizada
pola Fundación Barrié e
o Instituto Tecnolóxico
de Galicia (ITG. Segundo
lembraron, na competición participaron 180
rapazas e rapaces de 18
centros da nosa terra,
obtendo o primeiro
posto na rolda final o
Colexio Santa María do
Mar da Coruña, que foi
o equipo que “mellor resolveu o reto de deseñar,
programar e facer voar
un dron para axudar
a combater un incendio”. Á xornada final
de exhibición asistiron
1.200 estudantes como
espectadores.
Ademais, houbo outro
catro equipos cuxo labor
foi recoñecido: o CPR
Plurilingüe Salesiano
San Juan Bosco, da Coruña, que recibiu o premio
ao mellor deseño; o CPR
Plurilingüe Montecastelo, de Vigo, que foi distinguido por presentar “a
solución máis disruptiva”; o CPR Nosa Señora
da Carmen, de Betanzos,
que conseguiu o premio
“á destreza en voo”; e o
IES da Illa de Arousa, que
acadou o premio especial do público á mellor
presentación. 

E
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Un espazo de talento
chamado MakerCamp
A ESEI de Ourense acolleu en maio a primeira edición
deste campamento tecnolóxico

N

o mes de maio, a
Escola Superior de
Enxeñaría Informática do Campus
de Ourense acolleu a primeira
edición de MakerCamp, unha
iniciativa organizada no marco
do proxecto Interreg Emprende Makers que permite a 25
rapazas e rapaces achegarse
dun xeito lúdico e práctico
á programación, deseño e
impresión 3D, videoxogos e
robótica. A idea é fomentar
que este colectivo, ademais de
consumidores de tecnoloxía,
sexan no futuro creadores
dela.
A actividade está organizada polo Concello de Ourense,
a través da área de Formación
Ocupacional, Desenvolvemento Local e Promoción
Económica, líder do proxecto
Emprende Makers, e a Escola
Superior de Enxeñaría Informática do Campus, membro
tamén do proxecto.
Emprende Makers, explica
Francisco Javier Rodríguez,
director da ESEI, “busca
fomentar o emprendemento
en adultos pero tamén que as
novas xeracións se acheguen a
este mundo de oportunidades
tecnolóxicas”. As rapazas e rapaces, apunta, xa son nativos
dixitais e elementos como
tabletas e robots forman parte
do seu ocio. “O que queremos
é que se acheguen tamén á
programación desde pequenos”, afirma o responsábel académico. De feito, arredor da
metade das e dos participantes neste primeiro campamen-

to son nenas, facendo fincapé
Francisco Javier Rodríguez na
importancia de rachar a fenda
de xénero no eido TIC.
No MakerCamp rapazas e
rapaces de entre 8 e 11 anos
levan a cabo actividades
baseadas na experimentación
e no descubrimento relacionadas co mundo maker e as
novas tecnoloxías: constrúen,
programan e controlan robots
pensados para o ámbito educativo; deseñan e imprimen
as súas primeiras creacións en
3D; mergúllanse en mundos de Realidade Virtual e
aprenden a programar os
seus primeiros videoxogos
con linguaxes básicas visuais.
“Ademais de pór aos nenos e
nenas en contacto con estas
tecnoloxías, o obxectivo destes talleres é fomentar neles
a visión de inventores, de creadores, non só de consumido-

res de tecnoloxía”, sinala Pablo
Novoa, docente da actividade.
Nunha “contorna superestimulante” para elas e eles,
engade, “teñen a percepción
de que están xogando cando
en realidade están aprendendo a programar, pensamento
computacional e, segundo a
idade, conceptos de electrónica, realidade virtual ou
impresión 3D”. Ademais desta
edición, a iniciativa volverá
a repetirse o 27, 28 e 29 de
xuño e o 30 de xuño, 1 e 2 de
xullo, contando cunha media
de 25 participantes en cada
campamento.
O proxecto Emprende
Makers foi aprobado na
segunda convocatoria do programa Interreg V A EspañaPortugal (Poctep) 2014-2020
e está co-financiado nun
75% polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional
(FEDER). Liderado polo Concello de Ourense, ten como
entidades beneficiarias, na
parte galega, á Secretaría
Xeral de Emprego da Xunta
de Galicia, á Deputación de
Ourense e á Universidade
de Vigo, e por parte lusa
ás cámaras municipais de
Paredes de Coura, Melgaço
e Vila Nova de Famalicão e á
Universidade do Minho. 
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A nova segunda
vida da Fábrica

de Armas

O inicio das obras do Centro de Servizos
Avanzados marcou a materialización
definitiva da Cidade das TIC

N

a mañá do pasado mércores 4 de maio
oficializouse
finalmente o
inicio das obras para converter a antiga Fábrica de Armas da Coruña na
Cidade das TIC, un futuro polo de coñecemento, innovación, investigación,
formación e emprendemento arredor
das Tecnoloxías da Información e a
Comunicación. En concreto, materializouse o comezo dos traballos para
levantar o Centro de Servizos Avanzados dito complexo TIC. Participaron,
entre outros, o delegado do Goberno
en Galicia, José Miñones, a subdelegada do Goberno, María Rivas, o conselleiro de Economía, Francisco Conde,
o presidente da Deputación, Valentín
González Formoso, o reitor da UDC
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Julio Abalde, a alcaldesa Inés Rey, o
presidente do Clúster TIC, Antonio Rodríguez del Corral, e o arquitecto gañador do concurso, Carlos Pita.
Na súa intervención, José Miñones afirmou que “a Cidade do TIC é a
primeira pedra do novo modelo industrial sustentábel e innovador que
impulsa o Goberno para transformar
Galicia” e exaltou a colaboración institucional e a “co-gobernanza entre administracións, que fixo posíbel que as
instalacións da vella Santa Bárbara se
converteran no maior centro tecnolóxico de Galicia”. O delegado lembrou
que os 28.000 metros cadrados cedidos polo Goberno para a Cidade do
TIC teñen “un valor de 50 millóns de
euros” e celebrou que nos vindeiros
anos se vaia empregar a superficie da
antiga Fábrica de Armas para “impul-

sar o desenvolvemento económico e
social de Galicia”.
Polo que respecta a Francisco Conde, sinalou que Centro de Servizos
Avanzados da Cidade das TIC na Coruña “funcionará como unha xanela única para o sector, e axudará a difundir
as vantaxes das Tecnoloxías da Información e da Comunicación en todo o
tecido empresarial, especialmente nas
pequenas e medianas empresas”. Conde, que asistiu ao acto de inicio das
obras deste edificio, o primeiro dos
que albergará a Cidade das TIC, subliñou que este complexo tecnolóxico é
“un proxecto integrador, estratéxico e
innovador que fará de Galicia un referente no desenvolvemento do sector, que contribuirá á transformación
dixital nun momento relevante onde
a tecnoloxía se presenta como unha
ferramenta imprescindíbel para incrementar a competitividade, a produtividade e a sustentabilidade de todos os
sectores da economía”.
Na súa intervención, o conselleiro tamén enxalzou a colaboración
público-privada que permitiu a posta
en marcha da Cidade das TIC, “un polo
tecnolóxico e de innovación dixital de
referencia que é posíbel grazas á implicación das administracións, da Universidade da Coruña, o Clúster TIC e do
conxunto das empresas do sector.
Conde lembrou que dende a Xunta
estanse a impulsar as primeiras propostas que terán cabida neste complexo “con achegas que superan os
5,4 millóns de euros”, é dicir, “o 85% de
todo o investimento comprometido
ata agora, arredor de 6,34 millóns de
euros”. Así, ademais do Centro de Servizos Avanzados, a Xunta tamén apoia
a instalación do Galaxy Lab, do Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG), un
centro de investigación e experimentación con vehículos aéreos non tripulados en contornas urbanas. Segundo
subliñou o vicepresidente económico,
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estase a crear no complexo coruñés un
ecosistema que permitirá incorporar
as TIC en todas as cadeas de valor e na
mellora dos servizos á cidadanía. No
caso concreto do Centro de Servizos
Avanzados, vai ser un espazo “onde
as empresas poderán comprobar de
forma real e directa como funcionan
moitas das tecnoloxías asociadas á
Industria 4.0, a través de prototipos e
demostracións, e observando resultados que lle van facilitar a toma de decisións”. Contará con cinco laboratorios
para a realización de probas xunto a
un espazo de demostración, destacou.
Pola súa banda, o reitor Julio Abalde remontouse ás orixes da Cidade
das TIC, un proxecto que naceu dunha conversa co Clúster TIC e ao que
logo se uniron o Concello da Coruña,
a Deputación da Coruña, a Xunta de
Galicia e máis o Ministerio de Defensa.
“É un proxecto de país”, resumiu, que
ten que “axudar a lanzar o ecosistema
que temos na nosa Comunidade Au-

tónoma”. Para Abalde, se no ano 2018,
cando se iniciou o proxecto “era necesario dispoñer dun espazo de creación
e transformación do mundo dixital,
despois da pandemia da COVID-19, é
urxente”.
O reitor tamén explicou as distintas
partes en que se sustenta a Cidade das
TIC; unha primeira de investigación,
desenvolvemento e formación que
correrá a cargo da UDC; unha segunda
que será un campus tecnolóxico arredor do CSA; a terceira, un campus empresarial e, finalmente, constará dun
campus de emprendemento. “A Cidade
das TIC nace para ser un proxecto integrado que potencie as calidades que
temos en Galicia”, afirmou.

Un edificio que xa nace cheo
O CSA é un edificio que nace “cheo”,
asegurou o presidente do Clúster TIC,
e que xa desbordou os límites de espazo debido ás numerosas demandas
das empresas do sector por instalarse
na Cidade das TIC; de feito, desvelou
Rodríguez del Corral, rexistráronse
peticións para completar outras dúas
naves que están á espera de financiamento. “Insistimos nisto porque Galicia
necesita unha referencia física e tecnolóxica de marchamo internacional,
que atraia máis empresas e talento e
nosoutros apostamos pola Cidade das
TIC”, dixo, engadindo que o Clúster
que preside é o segundo en número
de empresas e o primeiro en emprego
cualificado. Suman máis de 21.000 empregos en Galicia, dos que 1.400 son
novos empregos xerados no ano 2021.

Pola súa banda, a alcaldesa da Coruña, Inés Rey, cualificou a xornada
como “un día especial para a nosa
cidade e a súa área metropolitana; especial porque na Coruña, que xa é a
capital galega da innovación, comeza
a facerse realidade un dos proxectos
máis relevantes para o futuro económico e social da nosa cidade, a Cidade das TIC”. E engadiu: “Este complexo
será unha ferramenta esencial para
potenciar e impulsar o desenvolvemento económico e a creación de
emprego na Coruña vinculado ás novas tecnoloxías”, continuou.
Valentín González Formoso, presidente da Deputación, agradeceu a
colaboración de todas as institucións
implicadas e puxo de relevo “a aposta visionaria de Julio Abalde e da súa
equipa de goberno na Universidade
da Coruña que garante que este espazo industrial teña unha nova vida
como centro de produción tecnolóxica e innovadora”.

Centro de Servizos Avanzados
O Centro de Servizos Avanzados
será ocupado por empresas tecnolóxicas. O Clúster TIC, entidade que
xestiona este centro, recibiu a tripla
de peticións que espazo dispoñíbel.
O CSA será sede dalgunhas empresas e tamén das unidades de I+D
que necesite o sector empresarial
que funcionarán de forma colaborativa. “Será ademais o gran escaparate
multimedia do sector e traballará de
forma coordinada con centros e hubs
de innovación sectoriais”, explicaron
no seu día a UDC e o Clúster TIC, engadindo que o centro estará formado
por máis de 130 empresas dixitais de
todos os tipos e tamaños; con produtos e clientes de todo tipo, como Igalia que traballa para Google e Apple;
ou Altia para Gobernos e a Unión Europea.
A Cidade das TIC recibiu o apoio
financeiro de 4,8 millóns de euros
da Xunta de Galicia, a través do IGAPE, para a construción do Centro de
Servizos Avanzados. O proxecto do
arquitecto Carlos Pita foi o gañador
do concurso para a rehabilitación da
Fábrica de Armas como Cidade das
TIC así como para o deseño do primeiro dos edificios, o CSA, que ocupará unha das naves da Fábrica de
Armas. A empresa Acciona, pola súa
banda, executará as obras de rehabilitación por un importe de 3,5 millóns
de euros e que se prevé finalicen en
febreiro de 2023. 
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innovación galega

Marchando unha de
innovación galega
Enfiamos o remate da primavera con importantes
contribucións nosas ao progreso tecnolóxico

Televés inaugura en Santiago o seu novo
centro de traballo Galileo



O grupo compostelán Televés
Corporación subiu este
mes de maio un novo
chanzo en materia de
medre e espallamento.
Fíxoo coa inauguración
(o 9 de maio) do seu
novo centro de traballo Galileo, que acubillará a partir de agora
as área de negocio
da compañía. Na cita
participou o director
executivo de Televés,
Santiago Rey Requejo,
arroupado polos case
60 traballadores que
alí se trasladan. Na
inauguración oficial
das novas dependencias descubriuse unha
placa conmemorativa
como referencia deste
fito histórico da corporación.
Tamén participaron Iván Rodríguez,
director da área de
iluminación LED
profesional, Guillermo
Fernández, director da
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área Hospitality, Esther
Gómez, directora de
Transporte Óptico e Televés Global Services, e
Marcos Mata, director
de Desenvolvemento
de Software.
Segundo comentou
Santiago Rey, “a nosa
corporación segue
diversificando as súas
áreas de negocio
para seguir crecendo
en cota de mercado
e complementar o
mercado tradicional
da distribución de
servizos de televisión
en edificios e fogares.
Así, apostamos por un
futuro sempre apoiado
no coñecemento
tecnolóxico adquirido e que se base nas
eficiencias de todas as
súas verticais, centradas nas infraestruturas
de comunicacións".
Rey explicou que a
orixe do centro Galileo
acabado de inaugurar
hai que rastrexala no

medre das áreas de
hospitality, iluminación LED profesional e
transporte óptico. Así,
Televés Corporación
habilitou o edificio corporativo situado na Vía
de Galileo, no Polígono
do Tambre, en Santiago. ao que se trasladan
o persoal de Televés
e Arantia relacionado
coas devanditas áreas,
ás que se suman os
departamentos relacionados co soporte
técnico e funcións de
desenvolvemento de
software: un total de
case sesenta persoas,
que inclúen departamentos de negocio,
xestión, deseño,
software e soporte
técnico, e que disporán
de zonas de traballo
personalizadas onde
desenvolver todo o
crecemento proxectado para estas áreas de
negocio nos vindeiros
anos. 

Probotec pon a robótica ao
servizo da alimentación e a
automoción



Entre as firmas
que están a ser
apoiadas en materia
de proxectos innovadores pola axencia
GAIN e InnovaPEME
atópase a empresa
viguesa Probotec,
firma de automatización e fabricación
industrial. Prototec
comezou a súa andaina a inicios do ano
2000, ofrecendo solucións de programación robótica e hoxe
en día xa subministra
un servizo integral
de automatización
“chave en man” para
sectores como a
automoción ou o
sector alimentario,
entre outros. No
pasado ano 2021 os
seus responsábeis
decidiron formalizar un plan de
innovación, creando
un departamento
destinado a este
obxectivo. O plan
buscan incrementar
a súa competitividade especialmente
no sector alimentario
e desenvolver novos
produtos e servizos
innovadores. En
concreto o equipo
de Probotec está a
traballar na creación dunha célula
robotizada facilmente transportábel,
versátil e modular, ao
servizo das industrias
e dos seus procesos
de transformación,
automatización, intelixencia e eficiencia.
Ademais desta célula
robotizada están a
desenvolver da man
doutra empresa tecnolóxica, Xoia, unha
aplicación de Reali-

dade Aumentada que
lles permitirá ensinar
aos seus clientes,
mediante tecnoloxía
de última xeración,
como quedaría a dita
célula en condicións
reais antes da súa
instalación sobre o
terreo.
Para levar a cabo
este plan, Probotec
tamén conta co
apoio da confederación de empresas do
mar e conserveiras
ANFACO-CECOPESCA, que desde o seu
centro tecnolóxico
impulsa máis de 70
proxectos de I+D+i
anuais. 
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AtlantTIC lanza a primeira versión
de rurAllure

Estudantes de Enxeñaría de Ferrol
deseñan unha bicicleta con radiocontrol



O Álvaro Varela, Santiago Blanco, Eduardo
Sobrino, Pablo Ruibal
e María Camila Herrera, estudantes da
Escola Politécnica de
Enxeñaría de Ferrol,
veñen de deseñar un
prototipo de bicicleta que se manexa a
través dunha emisora de radiocontrol. O
seu deseño e construción realizouse
no marco de dúas
materias optativas
do cuarto curso dos
graos en Enxeñaría

Mecánica e en Enxeñaría en Tecnoloxías
Industriais, Proxecto
Interdisciplinar I e
Proxecto Interdisciplinar II. A orixe do
proxecto estivo no
reto lanzado polo
profesor e investigador Emilio Sanjurjo,
quen propuxo ao
seu alumnado o
deseño e construción dunha bicicleta
de radiocontrol que
se estabilizase a través dos movementos
da súa propia dirección. Botando man

dun vehículo cedido
por Ciclos Roca, os
novos investigadores
debían poder manexar de xeito remoto
ese prototipo tendo
capacidade para
acelerar o seu movemento e modificar a
traxectoria. Está previsto que o proxecto
teña continuidade
para o vindeiro
curso, ampliando a
funcionalidade do
prototipo e aproximándoo a unha
condución máis
autónoma. 

Naturgy investirá en Galicia 545
millóns en dixitalización (até 2026)



Naturgy, a
través da
súa distribuidora
eléctrica UFD, vai
investir 545 millóns
de euros até 2025
en Galicia para
dixitalizar a rede
de seu, reforzar
as súas infraestruturas e elevar
a súa calidade de
subministro na nosa
terra. Segundo fixo
saber a compañía,
os investimentos
previstos destinaranse sobre todo
á innovación e á

aplicación de novas
tecnoloxías, a avanzar na telemedida,
na telexestión dos
puntos de subministración, no telecontrol e na sensórica,
e tamén a fortalecer
as infraestruturas. O
obxectivo final das
actuacións previstas
é “optimizar o
servizo aos clientes
e integrar na rede
eléctrica o incremento da xeración
renovábel”.
A empresa sinalou tamén que só

en 2022, a compañía achegará 135
millóns de euros en
proxectos de supervisión avanzada
en baixa tensión,
actuacións en media e alta tensión,
ciberseguridade e
xestión avanzada de
activos, entre outros
eidos de actividade.
“Os investimentos
realizados en sensórica e dixitalización
das nosas infraestruturas”, engadiu
Naturgy, “permitirannos seguir
incrementando
a calidade da
subministración
eléctrica en Galicia, que actualmente xa supera
nun 8% a media
de calidade en
España”. 



AtllantTIC vén de
informar da dispoñibilidade da primeira versión
de rurAllure, unha plataforma desenvolvida polo
centro TIC vigués destinada
a potenciar o patrimonio
rural na contorna das
rutas de peregrinación. O
proxecto, coordinado polo
investigador Martín López
Nores, dará como resultado
“un ecosistema para todos
os camiños de Europa”,
poñendo en valor os seus
tesouros patrimoniais, turísticos e naturais. En concreto,
rurAllure xa ten listos os
catro primeiros pilotos que
poderán ser empregados
polos usuarios dos camiños
con destino a Santiago,
Roma, Trondheim (Noruega)
e Csíksomlyó (Romanía).
O obxectivo da aplicación, segundo lembra o
seu coordinador, “é crear
un ecosistema de rutas
de peregrinación a nivel
europeo, de xeito que un
peregrino teña información
sobre puntos de interese
local, tanto culturais e patrimoniais como sociais, que
non están a pé de camiño.
Trátase de fomentar que
o visitante se adentre no
territorio rural próximo para
coñecer o seu patrimonio”.
Segundo López Nores,
responsábel de coordinar
a todas as institucións adheridas ao proxecto, en seis
países europeos, o gran reto
da plataforma é “estimular a
economía das zonas rurais

próximas aos camiños de
Europa”. Isto acadarase
fomentando as estadías dos
peregrinos nos territorios
que visitan, favorecendo
impactos positivos sobre as
contornas.
Liderado pola Universidade de Vigo, rurAllure é un
proxecto H2020 financiado
con tres millóns de euros.
As interfaces web e móbil
permiten que cada usuario
deseñe a viaxe en función
dos seus gustos e intereses.
“Neste próximos meses, poremos a proba a intelixencia
artificial aplicada ao proxecto e corrixiremos erros para
que a tecnoloxía estea lista
en toda Europa para 2023”,
engadiu o coordinador do
proxecto, que é tamén docente da Escola de Enxeñería de Telecomunicación.
Por certo que rurAllure
conta tamén coa implicación da Facultade de
Historia e outros grupos da
UVigo, así como doutras
institucións culturais, empresariais e municipais que
nutren a iniciativa.
Tras a proba inicial dos
catro primeiros pilotos, o
proxecto estará listo en
2023 cunha plataforma de
contidos nos que cada camiño europeo terá os seus
propios puntos de interese,
audioguías e narrativas
multimedia, información
sobre tendas e servizos locais, transportes dispoñíbeis
para os desprazamentos,
etc. 
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NOVAS TIC
Vodafone comercializa fibra óptica en 31 novos concellos de Lugo

Telefónica gaña
o concurso para a
transformación dixital
da Coruña





Vodafone anuncia
a despregadura
dos seus servizos de
fibra e de televisión en
31 novos concellos de
Galicia situados en zonas
rurais da provincia de
Lugo. A compañía xa
proporcionaba acceso a
conectividade e redes de
banda larga fixa a máis
de 313 municipios en
Galicia e agora tamén
en zonas rurais con alta
demanda de conectividade, grazas a un
recente acordo acadado
con Adamo.
Na actualidade, a rede
de fibra de Vodafone
en Galicia proporciona
acceso a 1,4 millóns de
unidades inmobiliarias,

ás que ofrece paquetes
converxentes con fibra
óptica até 1 Gbps e televisión, e con 5G e datos
ilimitados no móbil. Os
usuarios máis esixentes
poden acceder á oferta
Vodafone One Hogar
Ilimitable, que inclúe a
mellor conectividade
cunha proposta multiliña
con 2, 3 ou 4 liñas móbiles con datos ilimitados
a máxima velocidade 5G
e con fibra. Ademais, a
operadora estendeu a
todos os seus clientes o
servizo Wi-Fi 6, co router
Vodafone Wi-Fi 6 Station.
Ambos os servizos están
incluídos nas tarifas
Vodafone One Hogar
Ilimitable de 1 Gbps.

Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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Os novos concellos de
Lugo que dispoñen de acceso a fibra ultrarrápida de
Vodafone son os seguintes: A Rilleira (Barreiros),
A Seara (Alfoz), Árbol (Vilalba), Begonte, Benquerencia (Barreiros), Burela,
Cervo, Covas (Viveiro), A
Fonsagrada, Foz, Fazouro,
Ferreira do Valadouro, Galdo, Guillar (Outeiro de Rei),
Meira, Mondoñedo, Morás
(Xove), Outeiro de Rei,
Rábade, Ribadeo, Rigueira
(Xove), Rinlo (Ribadeo),
San Cibrao (Barreiros), San
Cosme (Barreiros), San
Miguel (Barreiros), Santiago de Reinante (Barreiros), Vilalba, Vilanova de
Lourenzá, Vilaronte (Foz),
Viveiro e Xove. 

Finalmente será a
operadora Telefónica España a empresa
encargada de levar a cabo
o proxecto de transformación dixital impulsado
polo Concello, dotado con
5,3 millóns de euros e cun
prazo de desenvolvemento
e execución de cinco anos.
A operadora terá, entre outros, o cometido de achegar
servizos optimizados de
telefonía fixa e móbil, a
migración a telefonía IP de
máis de 1.700 extensións e
o subministro de servizos
avanzados de telecomunicación para a Policía Local,
o 010 ou os Bombeiros da
Coruña. Tamén fornecerá
solucións de vangarda en
materia de ciberseguridade,
servizos na nube, redes sen
fíos (Wi-Fi) ou centros de
atención.
En palabras de Telefónica, “esta transformación
mellorará exponencialmente a interacción dixital cos
cidadáns e sentará unhas
sólidas bases tecnolóxicas
para o desenvolvemento
futuro de servizos dixitais”.
Para o desenvolvemento
e execución deste plan
de transformación dixital,
Telefónica contará con
provedores internacionais
do talle de Aruba, Azure,
Fortinet, Google, Palo Alto
ou Mitel.
Segundo explica a
directora de Telefónica en
Galicia, Paula Beirán, “A Coruña, cos seus 240.000 habitantes e o seu gran centro
urbano, é unha cidade moi
importante, e por iso os
equipos da nosa compañía
implicáronse enormemente para desenvolver un
proxecto que non só dese
solucións á demanda de
servizos actuais, senón que
sentase os alicerces para
os novos servizos que sen
dúbida irán aparecendo
nos próximos anos”. 
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O

s socios de
Future: Fast
Forward,
liderada
polo Grupo
Volkswagen
e SEAT, e
entre os que se atopa a tecnolóxica galega Balidea, rexistraron o
proxecto ao PERTE para o Vehículo Eléctrico e Conectado (VEC)
co obxectivo “converter a España
nun hub do vehículo eléctrico en
Europa”. Formado por un total de
62 empresas nacionais, internacionais e referentes de distintos
sectores, incluído o tecnolóxicodixital, constitúe a maior agrupación empresarial da historia da
automoción en España.
Por comunidades, abrangue
compañías de 11 autonomías
(Andalucía, Aragón, Cantabria,
Castela e León, Cataluña, Comunidade de Madrid, Comunidade
Valenciana, Estremadura, Galicia,
Navarra e Euskadi), o 61% das cales son pemes, e entre todas cobren a cadea de valor do vehículo
eléctrico na súa totalidade.
O proxecto presentado, que
contou coa colaboración de
PWC, está formado por catro
eixos principais. O proxecto tractor, liderado por Seat e o Grupo
Volkswagen, aspira a electrificar
as fábricas de Martorell e Pamplona. O segundo piar do proxecto do grupo empresarial é a creación de todo o ecosistema de
baterías para coches eléctricos
en España, que engloba desde a
extracción do litio nas minas ata
a ensamblaxe de baterías, incluída unha gigafactoría de baterías
en Sagunto (Valencia).
O terceiro eixo contempla a
localización en España de compoñentes esenciais para vehículos eléctricos e, o cuarto, inclúe
ámbitos relacionados coa formación, a dixitalización e a economía circular.
En conxunto, o proxecto cobre
os nove bloques do PERTE do Vehículo Eléctrico e Conectado.

Balidea participa a través
do proxecto primario RELOAD

Balidea participa nesta proposta dentro do proxecto priNúmero 227

Revolución Future:
Fast Forward

Balidea participa no proxecto para converter España nun hub
europeo do vehículo eléctrico

mario RELOAD, que ten como
obxectivo xeral “contribuír dunha maneira eficiente e segura á
subministración de metais de
alto valor na cadea industrial do
Vehículo Eléctrico e Conectado
(VEC), reducindo a dependencia
de importacións e impulsando
un modelo industrial sustentábel, circular e con menor pegada
ambiental”.
En particular Balidea participará no obxectivo específico de
“integrar o uso de tecnoloxías
dixitais como ferramentas facilitadoras para o impulso de
procesos de reciclaxe, mediante
a investigación de tecnoloxías
que garantan a rastrexabilidade
de metais impulsando a economía circular”, segundo indican
fontes da empresa compostelá,
que engaden que para o dito cometido realizarase o deseño dun
prototipo dixital baseado en tecnoloxía Blockchain que garanta
a rastrexabilidade dos metais en
toda a cadea de valor, desde a fa-

bricación de compoñentes, uso
destes compoñentes, recuperación e reutilización dos metais
para garantir a sustentabilidade
dos mesmos e a eficiencia no uso
dos recursos.
Ao mesmo tempo levará a
cabo unha investigación para a
creación dun modelo funcional
e de predición baseado en Intelixencia Artificial (IA), que permita
predicir a dispoñibilidade e a demanda de produtos/metais recuperados de interese para o sector
automobilístico español e, polo
tanto, “que axude a planificar o
seu aproveitamento óptimo”.
Por último, deseñarase, en colaboración con SEAT, un pasaporte dixital europeo de baterías de
vehículos eléctricos.
O proxecto RELOAD está liderado pola compañía ENSO.
No consorcio participan tamén
as empresas SEAT S.A., Técnicas
Reunidas, Asai Idustrial, o Centro Tecnolóxico de Investigación
Multisectorial (CETIM), a Univer-

sidade de Zaragoza e a Axencia
Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas, M. P.

Asemblea xeral dos socios
O pasado venres 29 de abril
celebrouse en Madrid a primeira
asemblea xeral dos socios de Future: Fast Forward, coa participación de representantes de todas
as empresas que forman parte
do proxecto, incluído o director
xeral de Balidea, Lorenzo Rodríguez.
Marc Rise, director de Estratexia de Compras e Novos
Proxectos de SEAT, foi nomeado
presidente da asemblea xeral da
agrupación Future: Fast Forward,
un órgano de representación
que se reunirá polo menos dúas
veces ao ano.
Os socios formaron tamén
unha comisión delegada, que
se reunirá de maneira periódica
para velar polo cumprimento do
PERTE. Esta comisión estará presidida tamén por Marc Rise. 
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O temor ao Big Data
Por Manuel Rodríguez

D

esde hai anos,
coa crecente
preocupación
pola
protección de datos e
a proliferación
de casos nas que se descobren
que estamos en constante risco
de filtracións masivas, como o
caso de Cambridge Analytica,
unha consultora que chegou a
ter até 5 mil variábeis de datos
de millóns de persoas nos Estados Unidos para o deseño de
estratexias de mercadotecnia,
escoitamos de forma constante
o termo de Big Data.
Adóitaselle conferir ao Big
Data poderes máxicos propios
de Big Brother ou Mr. Robot, xa
que no imaxinario colectivo fálase deste termo como unha
cuestión futurista e altamente
perigosa.

Que é o Big Data?
Podemos usar este termo para
nomear as actividades relacionadas coa recolección de datos provenientes de orixes tradicionais
ou dixitais que representan unha
fonte de información para posteriores descubrimentos e análises,
a través doutras técnicas como
puidese ser a Minería de Datos
ou o Machine Learning, aínda que
eses termos poderíannos servir
para encher outros artigos.
É dicir, o Big Data é unha gran
base de datos, podendo existir
diversas bases deste tipo, simplemente o adxectivo “big”, que
traducido sería “grande”, describe
a gran cantidade de datos e variábeis que alberga en comparación con outras bases de datos
máis clásicas.
Para estratexias de mercadotecnia que aplican técnicas de
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microtargeting, o Big Data é un
elemento fundamental, xa que
mentres máis datos se teñan, as
probabilidades de atopar relacións e patróns entre os mesmos
é moito maior, e en consecuencia
a estratexia pode ser moito máis
efectiva.
Tamén o Big Data pode servir
a unha empresa que ofrece calquera tipo de servizos á construción dunha ampla base de datos
referente á satisfacción dos seus
consumidores con respecto aos
produtos que ofrecen, tendo
datos necesarios para a mellora
destes produtos e o deseño de
novos.
Os datos que conforman o
Big Data poden ter diversas procedencias, sendo tanto de procedencia online ou a través de
fontes tradicionais como paneis

de consumidores ou enquisas.
Estes datos poden estruturarse e
ter distintos obxectivos segundo
as técnicas que se lles apliquen.
O principal risco asociado ao
Big Data é a da privacidade, xa
que aínda que xeralmente o acceso a información persoal adóitase facer de forma anonimizada,
hai un risco de que non aconteza
desa forma ou que aínda que se
conte con información anónima,
pero cunha cantidade inxente de
datos e información que logre
identificar a un determinado individuo.
Ese almacenamento de desorbitadas cantidades de datos persoais tamén leva ao risco de que
esta información se filtre na web,
traendo como consecuencia o
acceso público a calquera dato
asociado a un individuo.

O anterior pode dar pé ao acceso de datos financeiros a partir
da información bancaria fiscal ou
á posibilidade de que exista unha
especie de discriminación baseada en información sensíbel ao
propio individuo.
Con todo, a lexislación avanzou no regulamento e a limitación dos riscos, polo que debemos deixar de temer a estas
novas ferramentas a partir do
que escoitamos e profundar nas
vantaxes que nos poden ofrecer,
sobre todo no ámbito comercial,
establecendo novos patróns de
competitividade e deseño coa
finalidade de asegurar a nosa satisfacción como potenciais consumidores.
É o mínimo que nos merecemos, xa que o acceso aos nosos
datos non son gratuítos... ou si? 
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TREBELLOS
O Pixel 6a chegará
no verán a un prezo de 459 euros

Microsoft renova o seu portátil
máis lixeiro
A familia de
equipos portátiles de
Microsoft medra co
novo Surface Laptop
Go 2, a evolución do
portátil máis lixeiro e
económico desta serie
de produtos, buscando así satisfacer
as necesidades de
usuarios que precisan
dunha grande mobilidade, como son os
estudantes.
O Surface Laptop
Go 2 pode reservarse
por un prezo que
parte dos 669 euros
(para o modelo con 4
GB de RAM e 128 GB

de SSD) e chega até os
869 euros (para o modelo con 8 GB de RAM
e 256 GB de SSD).
Conta cunha pantalla
táctil de 12,4 polgadas
cunha relación de aspecto 3:2, un teclado
cómodo cun grande
trackpad de precisión, un procesador
Intel Core i5 de 11ª
xeración, cámara HD,
un par de micrófonos
de alta sensibilidade,
altofalantes Omnisonic con Dolby Atmos
Premium e un peso
de só 1.127 gramos,
ou sexa, que estamos

ante un equipo válido
para ofimática, videoconferencia e uso en
mobilidade (presume
dunha autonomía de
até 13,5 horas), de
xeito que pode ter
bastante demanda
entre usuarios corporativos e no sector
educativo.

Este novo portátil
estará dispoñible para
as empresas españolas a partir do 7 de
xuño, mentres que
para o mercado de
consumo haberá que
agardar até o 19 de
xullo (aínda que xa é
posible realizar hoxe
mesmo a súa reserva).

Novos auriculares sen fíos compactos e lixeiros de Sony
Os novos auriculares
sen fíos Sony LinkBuds
S, cun peso de só 4,8
gramos, buscan ser
confortables, para
o que o seu deseño
ergonómico tamén
conta cunha fixación
estable. Combina
tecnoloxía de cancelación de ruído de alta
calidade coa posibilidade de recoller o son

ambiental para poder
interactuar co mundo
ao redor sen ter que
quitalos (adaptándose
automaticamente
esta función ao noso
contorno).
De cara ao seu
uso en chamadas, os
LinkBuds S inclúen
tecnoloxía de recoñecemento preciso de
voz que optimizan o

control dos micrófonos
de cada un dos auriculares e o uso dunha
estrutura de malla ao
redor dos mesmos.
Permite así gozar de
conversas telefónicas
nítidas sen importar
onde se estea.
Véndense en cor
branca, negra e crúa a
un prezo recomendado de 200 euros.

DJI lanza un dron de prestacións profesionais
con menos de 249 gramos de peso
O DJI Mini 3 Pro pode gravar vídeo 4K a 60
imaxes por segundo, conta con funcións de
seguimento (ActiveTrack), integra tecnoloxía de
detección de obstáculos tridireccional, permite
rotar 90 graos o seus estabilizador de imaxe
para captar imaxes en vertical pensando en
redes sociais, pode funcionar até algo máis de
30 minutos seguidos e incluso ofrece a opción de
funcionar con excelente mando a distancia con
pantalla. Temos así un produto coas vantaxes dos
modelos Mini, pero con boa parte das capacidades
dos modelos Air e Mavic, de aí que o seu prezo de
saída sexa de 739 euros, podendo adquirirse por
829 euros con mando básico e por 999 euros cun
mando a distancia con pantalla integrada.

O encontro para desenvolvedores de Google botou a
andar con numerosos anuncios de software e hardware,
sendo o máis relevante para
moitos a presentación do
Pixel 6a, un smartphone da
familia Pixel que comparte
boa parte das características
dos Pixel 6 e Pixel 6 Pro, pero
cun prezo de 459 euros, polo
que convértese na opción
máis accesible para gozar
do potencial do procesador
Google Tensor.
O Pixel 6a chegará ao mercado no verán en cor verde
salvia, xiz e carbón, cunha
pantalla OLED Full HD+ de 6,1
polgadas cunha velocidade
de refresco de 60 Hz, 6 GB de
RAM, 128 GB de almacenamento, cámara traseira dual
con sensores de 12 Mpíxeles,
cámara frontal de 8 Mpíxeles,
conectividade 5G, lector de
impresións dixitais en pantalla, resistencia IP67 e batería
de 4.410 mAh que promete
autonomía para todo o día.
Estamos ante un móbil de
gama media, cun prezo un
tanto elevado xustificado pola
promesa de ser un dispositivo
oficial de Google, que recibirá
as grandes actualizacións e
versións de proba do software
antes que os dispositivos de
outros marcas.
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videoxogos

Android | IOS | PC

Xa está dispoñible para dispositivos móbiles

O

xogo free-to-play de
Blizzard Entertainment xa está dispoñible para iOS, Android e PC
abrindo un novo capítulo na
franquía de Diablo. Este xogo
de rol e acción ambientado entre Diablo II: Lord of Destruction
e Diablo III somerxe ao xogador
nun Santuario fracturado que
comeza a recuperarse, polo
que haberá que unirse á loita
para que a humanidade non
sucumba ao mal dos Infernos
Abrasadores.
Diablo Immortal é o primeiro
título da franquía en adoptar
o formato de xogo de rol e acción multixogador masivo, de
xeito que permite cazar demos
nunha experiencia máis compartida, á vez que tamén ten
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a facilidade de xogar tanto en
dispositivos móbiles como en
PC. Permite elixir entre 6 clases,
permitindo a súa personalización (ao que tamén contribúe
o equipamento que se irá
recollendo para facilitar novos
estilos de xogo e melloras).
Para poder gozar da progresión cruzada entre ordenador
e móbiles é preciso empregar
unha conta de Battle.net.
Tamén cómpre avisar de que
permite compras na aplicación, que consiste na compra
de orbes eternos para poder
conseguir vantaxes e desbloquear certos elementos, aínda
que é posible xogar sen chegar
a pagar cartos reais (aínda
que a experiencia será algo
limitada).

videoxogos
IOS | Android

Adáptase a móbiles

H

ai un par de
anos, Respawn
Entertainment, responsables
da franquía Titanfall,
atrevéronse a competir
con Fortnite en ordenadores e consolas co
seu xogo Apex Legends,
e finalmente levaron
o súa ousadía un paso
máis adiante lanzando globalmente Apex
Legends: Mobile en iOS e
Android como un xogo
de disparos de balde
que enriquece a oferta
de títulos battle royale
en dispositivos móbiles.
Apex Legends: Mobile
é un xogo ambientado
no mesmo universo
que Apex Legends,
pero desenvolvendo as
partidas en servidores
independentes, ofrecendo así unha experiencia

distinta, con controis,
contidos, funcións
sociais e modos de xogo
deseñados para dispositivos móbiles, sen
apostar pola multiplataforma móbil-PC-consola
pola que apostan outros
títulos.
Este título foi desenvolvido por Lightspeed
& Quantum Studios, e
leva en probas en 10
países dende o pasado
7 de marzo, polo que
estamos ante un
lanzamento solvente,
con varios modos de
xogo dispoñibles e cun
modelo de negocio que
basea a súa sustentabilidade nunha tenda de
elementos cosméticos
e en pases de batalla,
como vén a ser xa
habitual neste xénero
de xogos.
PC | PS4 | PS5 | Xbox One | Xbox Series X|S | Nintendo Switch | PC

Será de balde para todos
vindeiro 21 de xuño un dos xogos estrela
da pandemia, Fall Guys¸ vai renovarse
substancialmente con versións para Xbox,
Nintendo Switch e PlayStation 5, levando tamén o
título á Epic Games Store, e cun cambio especialmente importante: pasa a ser un xogo gratis para todos.
Deste xeito os xogadores de PC, PlayStation, Xbox e
Nintendo Switch poderán competir á vez, e gardando
os seus progresos de xeito compartido, en Fall Guys,
incrementando así considerablemente o volume
de xogadores que poden xuntarse para pasar un
momento divertido.
O xogo tamén recibirá novidades, como a modalidade de xogo coñecido como Bólas Explosivas ou a
ronda Hex-a-ring, de xeito que este título mantén o
seu compromiso polas actualizacións frecuentes para
manter o interese do público.
Para os que queiran sumarse a este fenómeno está
aberto un proceso de pre-rexistro que permitirá recibir recompensas aos usuarios que se inscriban nesta
nova etapa que chega a Fall Guys.

O
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Contra
a fenda

tecnolóxica
Ames e AGASOL favorecerán a
dixitalización da cidadanía con
software libre e reciclaxe de equipos

A

Concellería
de Benestar
Social do
Concello de
Ames uniu
forzas coa
Asociación
de Empresas Galegas de Software Libre (AGASOL) para o lanzamento de dúas iniciativas de
alfabetización dixital, sustentabilidade e acción solidario-tecnolóxica. Estamos a falar da Oficina
de Voluntariado Informático de
Software Libre do Concello así
como do Banco de Reciclaxe
Electrónica con Software Libre.
Entre os obxectivos da oficina,
situada no antigo centro de saúde, figuran os de reducir a fenda
TIC para colectivos vulnerábeis
e minorar o lixo electrónico no
municipio. Do seu seo sairán
actividades de alfabetización
dixital para aquelas persoas que
o necesiten.
Ademais, ofrecerase axuda
para resolver dúbidas relacionadas coa tecnoloxía e será un
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punto de encontro onde aprender, compartir e construír. O local
estará situado no antigo centro
de saúde do Milladoiro, na rúa
Agro do Medio, número 8.
Por outra banda, o Banco
de Reciclaxe Electrónica de

Software Libre recollerá equipos
electrónicos doados por persoas
ou institucións que xa non os
usan e que poidan seguir sendo
operativos para persoas con menos recursos. En concreto, recolleranse ordenadores portátiles,
torres, periféricos e compoñentes
internos (RAM, HDD...). Estes
equipos formataranse e serán
reacondicionados para alongar
a súa vida útil e así ofrecer a
posibilidade de reutilización aos
colectivos en risco.
Na presentación do acordo
(celebrada o luns 30 de maio na
Casa do Concello de Ames, en
Bertamiráns) fíxose saber que os
compoñentes e pezas a substituír
para a reparación dos equipos
correrán da conta de AGASOL.
Esta iniciativa, engadiuse, “tamén
valorará a posibilidade de ofrecer
apoio e soporte no eido do
software libre para as empresas e
entidades da contorna”.
Á presentación asistiron Luisa
Feijóo, concelleira de Benestar
Social e Voluntariado; Carlos Rodríguez, presidente de AGASOL;
Luis Alberto Fernández, xerente
de AGASOL; Rubén Ramos,
coordinador da Oficina de Voluntariado de Ames; Soraya Añón,
educadora familiar do Concello
de Ames; Sergio Fernández,
responsábel de voluntariado de
Enxeñaría Sen Fronteiras; Iván
Tourís, responsábel do banco
de reciclaxe electrónica de Teo,
e Jorge Lema, voluntario do
banco de reciclaxe electrónica da
Coruña.

A concelleira de Benestar Social e Voluntariado, Luisa Feijóo,
recordou que “en 2020 púxose
en manifesto unha fenda dixital
moito máis grande do que
pensabamos, nun momento no
que todo se facía de xeito virtual
e no que a xente se vía afectada,
xa fora por idade, por formación
ou mesmo polas súas circunstancias económicas. Durante a
pandemia dende Voluntariado
pedimos ás veciñas e veciños
que nos achegaran equipos
vellos en desuso, e acabamos repartindo uns doce. Agora a idea
é facelo moito mellor e chegar
a moita máis xente, a parte de
tocar aspectos como a redución
do consumo do lixo electrónico,
así como a implantación do
software libre”.
Pola súa banda, o presidente
de AGASOL, Carlos Rodríguez,
resaltou a importancia do software libre á hora de garantir o
acceso universal ás tecnoloxías
da información. “Quero agradecer que contedes connosco para
este proxecto, cando escoitamos
estas palabras sobre o software libre latéxanos o corazón,
non só e instalar algo, é darlle
liberdade e máis posibilidades
ás persoas”.
Ademais, o xerente de AGASOL, Luis Alberto Fernández,
compartiu algúns dos obxectivos desta iniciativa: “A finalidade
é intentar romper a fenda dixital
usando tecnoloxía libre. Isto
arrinca, temos xa experiencia
en varios bancos de reciclaxe e
queremos ver o que se demanda no eido da formación e dos
servizos para ir construíndo.
Adaptarnos ao que necesita
a xente e propoñer, que sexa
beneficioso e que a xente saiba
que estamos aí para axudar”.
Tamén engadiron que todos
os sistemas operativos que se
utilicen, así como os programas
instalados, serán libres. “Isto
permitirá”, explicaron, “que
as persoas usuarias finais dos
equipos queden libres de pagar
licenzas e de ter restrinxido o
seu uso. Desta forma, conséguese loitar contra a obsolescencia
de moitos equipos debida a
cambios de versión dun sistema
operativo propietario que, co
paso do tempo, consume e
necesita máis recursos”. 
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cultura galega

Cultura galega en
formato díxitos
Os contidos na nosa lingua amplían
horizontes e gañan en diversidade

Proxector
publica un
especial
sobre as
principais
ameazas do
noso mar

Youtubeiras sexta edición (máis e mellor)



Xa está aquí a nova
edición, a sexta, do
festival que enche as redes
de contidos audiovisuais
en galego: Youtubeir@s. A
nova convocatoria foi presentada o pasado 1 de xuño
co obxectivo fortalecido de
facer medrar aínda máis a
comunidade creadora deste
tipo de contidos. Esta vertente espalladora reforzarase
coa presencialidade recuperada (tras dous anos de paréntese) no encontro creativo e nas xornadas en centros
educativos. Os premios, que
xa teñen as bases publicadas
en www.youtubeiras.gal,
repartirán 7.500 euros entre
as persoas gañadoras.
Haberá oito categorías:
canle, youtubeira/o,
youtubeira/o revelación,


vídeo, calidade lingüística,
pioneiro, rede e o premio
do público. O prazo de
inscrición abrirase o 27 de
setembro e finalizará o 15 de
novembro. Na organización
atópanse novamente os
servizos de normalización

lingüística dos concellos
da Baña, Ames, O Grove,
Moaña, Negreira, Pontevedra, Rianxo, Ribadeo, Rois,
Santiago de Compostela e
Teo, das universidades da
Coruña, Santiago e Vigo e da
Deputación da Coruña. 

A rede social Mastodon
xa ten versión en galego



A nosa comunidade
de usuarios da rede
social Mastodon achegou
a versión en galego do dito
servizo, que xa podemos
visitar en mastodon.gal e
que foi lanzada na nosa lingua (grazas principalmente
ao usuario Rafa) con todas as
aplicacións móbiles oficiais
traducidas e tamén as da
comunidade para todas as
plataformas.
Mastodon, como lembraremos, é unha rede social
moi acaída para as persoas
internautas que queiran
evitar os problemas de fake
news que asolan outras
plataformas, especialmente
Twitter. Foi fundada por
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Eugen Rochko no ano 2016
e ten un deseño semellante ao de Twitter pero coa
particularidade de que ás
súas costas non haxa unha

organización empresarial
que teña nas súas mans toda
a información xerada e por
xerar. É unha ferramenta de
código aberto. 

O portal Proxector, ferramenta de divulgación
en galego posta en marcha
en 2015 polo Consello da Cultura Galega e a Universidade
de Santiago, vén este mes
de xuño cunha importante
novidade. Concretamente, a
publicación do especial A vida
no mar. Costas galegas e ameazas ambientais, que inclúe todo
tipo de materiais para ilustrarnos sobre a situación de grave
risco na que viven os océanos
pola acción do ser humano e as
cousas (pequenas e grandes)
que podemos facer para pórlle
freo á degradación.
Entre os contidos inclúese un
repaso pormenorizado polos
principais desastres ecolóxicos
que asolaron o litoral galego
nas últimas décadas. Amais,
lémbrase que a ameaza segue
presente, aínda que non se fale
dela nos medios. Este especial,
publicado online en Proxector
ás portas do Día Mundial do
Medio, reúne estudos sobre
o sistema costeiro galego, os
fondos mariños e algunhas das
agresións que lles afectan. Con
este especial vén a complementarse un catálogo de recursos que non para de medrar,
de feito Proxector enfiou este
2022 con máis de 600 vídeos
en galego divulgativos. 
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