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» O humor de Henrique Neira 

Entre as moitas cuestións TIC das que se fala e se fala, dando 
por sentadas certas cousas básicas e sen facer referencia ás súas 
vertentes útiles e concretas, atópase sen dúbida o concepto 
de Administración Electrónica. En definitiva, que hai unha boa 
cantidade de xente que sabemos o seu significado, en que 
consiste e todo o demais, pero tamén existe un porcentaxe da 
nosa cidadanía que demanda máis e mellor información sobre 
un tema que lle toca ben de preto, entre outras cousas porque 
ser cidadán dixital é a todas luces máis vantaxoso. Por que? Pois 
en primeiro lugar porque nos permite facer trámites coa Admi-
nistración, comunicarnos con ela, sen necesidade de desprazár-
monos. O caso é que queda moito por informar, e o problema 
é sobre todo dos medios, que caemos unha e outra vez nunha 
trampa que vén de antigo: a trampa de dar cousas por sentadas. 
En Código Cero propuxémonos comunicar máis disto, e para ir 
comezando con esta liña incluímos neste número varias páxinas 
de utilidade para dúas cousas ben concretas: para saber o que se 
está a facer a Administración galega en materia de dixitalización 
e, por extensión, para ir enchendo baleiros de cara á eAdminis-
tración, como concepto xeral e universal. As páxinas 16 e 17, nas 
que falamos de Senda (o plan para modernizar a nosa Xustiza) 
e as páxinas 10 e 11, nas que tocamos cuestións sobre acceso 
ás redes e trámites dispoñíbeis na actualidade, teñen potencial 
para ir despexando dúbidas.

En xaneiro de 2002 saia do prelo do 
obradoiro da editorial Celta de Vigo a revista 
Código Cero. Era o inicio dunha aventura 
xornalística que empezara seis meses antes co 
portal “codigocero.com” e que tería inicial-
mente unha periodicidade bimestral.

Aquel número, maquetado en plan casei-
ro, analizaba o lanzamento do novo sistema 
operativo de Windows o XP, a alta velocidade 
de ADSL polo fío telefónico, os puntos neutros 
no CESGA e entrevistas con Gil Bernárdez, res-
ponsable de Telefónica en Galicia e con Angel 
Viña, daquela presidente da ISOC-Gal. 

Reportaxes, novas e xogos  completaban 
aquel número 1 que saia a toda cor en papel 
mellorado, formato tabloide e dez mil exem-
plares de distribución gratuíta que sería distri-
buído en mais de 400 puntos de todo o pais.

» Neste número...
» Dez anos atrás...

nº 102
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REPORTAXEnovas tecnolóxicas

Dúas alumnas de Rois compiten no YouTube 
Space Lab 

Tredess amosará en SICUR 
as súas novidades en vídeo su-
pervisión 

A santiaguesa Tredess, pertencente ao grupo 
Televés, vén de confirmar que estará presente, 
os días vindeiros, nunha das citas estatais máis 
importantes do sector da seguridade e as novas 
tecnoloxías e ferramentas aplicadas á protec-
ción persoal, do fogar e das empresas. Falamos 
da feira SICUR, a desenvolver en Madrid, no 
IFEMA, entre o 28 de febreiro e o 2 de marzo, 
“o punto de encontro dos axentes de mercado 
de toda España e Europa e escaparate por exce-
lencia da oferta global, o avance tecnolóxico e a 
innovación ao servizo da seguridade”.

Tredess, que tamén centra unha boa parte 
da súa actividade no deseño e na fabricación de 
sistemas e equipos para TDT, estará en Madrid 
para informar, polo miúdo, das súas últimas 
novidades en materia de desenvolvemento de 
recursos de vídeo supervisión. Estas solucións, 
informa a propia Tredess, están equipadas ade-
mais con sistemas de marcado de auga dixital 
(watermarking) para autentificación das imaxes 
rexistradas e algoritmos de análises de contido 
do vídeo. 

Tegnix informa de accións formativas para 
profesionais sobre diferentes recursos abertos

Coa chegada de marzo, o Centro 
de Referencia en Formación de 
Software Libre pon en marcha unha 
serie de actividades docentes para 
mellorar o coñecemento e capacita-
ción dos nosos profesionais perante 
tecnoloxías e servizos de especial 
relevancia futura. Dase a circuns-
tancia de que esta liña formativa do 
CRF, asociación de empresas ligada 
a ASOLIF (federación española de 
firmas de open source) conta coa 
participación activa da empresa ga-
lega Tegnix, que ostenta arestora a 
presidencia da devandita federación. 

Os cursos iniciais, cóntanos 
Roberto Brenlla dende Tegnix, 
son sobre o sistema operativo libre 
Android e, a continuación, sobre 

LPI, Python e postgreSQL. É dicir: 
sobre plataformas e recursos de có-
digo aberto de gran potencial para 
o desenvolvemento tecnolóxico e, 
en última instancia, o medre das 
nosas empresas. Segundo informan 
dende o CRF, o primeiro curso, cen-
trado en Android Esencial, conta 
cunha importante vantaxe de base: 
o seu carácter profesional á par que 
instrutivo. O seu miolo inclúe máis 
de 15 vídeos, 11 unidades temáticas 
e, ao seu abeiro, unha serie de tests 
e exercicios sobre o tema a tratar, 
todo titorizado por persoal docente 
especializado. Esta primeira achega 
formativa complementarase cunha 
acción paralela sobre Android 
Profesional. 

A comezos de ano, na web Código Cero 
anunciamos con gran ledicia e admiración 
que dúas alumnas galegas do C.P.I Dos Dices 
de Rois saían finalistas do YouTube Space 
Lab, un concurso que retaba aos estudantes 
de entre 14 e 18 anos de todo o mundo a 
deseñar un experimento que se puidera reali-
zar no espazo. Pois ben, Laura Calvo e María 
Vilas, as aplicadas alumnas galegas que a ben 
seguro serán o olliño dereito dos seus mes-
tres de ciencias, saíron vencedoras da zona de 
Europa, Oriente Medio e África na categoría 
de entre 14 e 16 anos, co que acudirán a 
EEUU en representación desta área.

Máis polo miúdo, estas dúas alumnas 
galegas de 15 anos de idade, viaxarán ata 
Washington en marzo, onde participarán 
nunha serie de actividades e eventos desti-

nados a dar a coñecer as 
súas achegas e recibirán 
cadanseus IdeaPad U300s 
ultrabook de Lenovo para 
traballar en novos e inno-
vadores proxectos.

Asemade, poderán 
gozar dun voo sen gravi-
dade, e facer unha visita 
especial ao Museo Aeroespacial Udvar-Hazy 
en Dulles, onde terán a oportunidade de par-
ticipar na cerimonia de entrega de premios e 
cear co resto de participantes e organizado-
res.

Ese mesmo día, o 22 de marzo, saberemos 
se finalmente as representantes galegas se fan 
co premio global da súa categoría, que lles 
permitirá levar o seu experimento á Estación 

Espacial 
Interna-
cional, 
situada a 
400 Km da 
Terra.

Poderé-
molo en-
tón ver en 

directo por YouTube, no contexto dun evento 
de celebración global da ciencia e o espazo.

O proxecto destas alumnas galegas, que 
segundo confesan nas páxinas de ElCorreo-
Gallego.es, foron animadas a presentarse polo 
profesor de Tecnoloxía, Javier Méndez, con-
siste nun experimento sobre microgravidade, 
para o que usaron placas de metacrilato, auga, 
aceite e deterxente quitagraxas.

O Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Ga-
licia (CPETIG) está a organizar un obradoiro de xestión de proxectos 
con base eminentemente práctica, que se celebrará os vindeiros días 9 
e 10 de marzo no Hostal 
dos Reis Católicos de 
Santiago de Compos-
tela. O curso, aberto 
ás persoas interesadas 
na xestión integral de 
proxectos, sexan ou 
non profesionais do 
eido, será impartido 
polo formador José Luis 
Iparraguirre, o primeiro 
español en obter a certi-
ficación High Maturity 

Lead Appraiser polo Software Engineering Institute e certificado 
para avaliacións dos niveis 4 e 5 de CMMI. Nesta xornada formativa, 
Iparraguirre aproveitará a súa ampla experiencia profesional como 

responsable da implantación de proxectos deste eido en 
numerosas empresas a nivel nacional e internacional 
(como poden ser GFT Iberia, Caixa Galicia ou Telefónica 
I+D), para expor casos reais de PMOs nos que participou 
directamente, tanto na definición conceptual da súa estru-
tura de traballo, como na operación das mesmas.

O CPETIG organiza un curso sobre Oficina de Xestión de Proxectos (PMO)
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Duplícanse as visitas á web do INEGA

O INEGA fixo reconto do 
acadado a nivel de visitas a través 
da súa web, inega.es, renovada 
recentemente pola Consellería 

de Economía, departamento do que 
depende. Segundo fai saber o devandito 
instituto nun comunicado, a páxina en 
cuestión, remodelada en abril do ano 
pasado, duplicou o seu número de visitas 
no mes de xaneiro. Deste xeito, engádese, 
“se a páxina viña rexistrando unha media 
mensual dunhas 22.000 visitas, durante 
o mes pasado sumou máis de 42.300”. 

Este suba vén motivada sobre todo polo 
interese xerado polos plans renove de 
Equipos de Iluminación Interior, de Cli-
matización e de Fiestras, que teñen como 
obxectivo “potenciar o aforro e a eficien-
cia enerxética”. 

E continúa o INEGA: “Esta elevada 
demanda de consultas recibidas na nova 
web avala as reformas e melloras intro-
ducidas, tanto no deseño, mellorando a 
usabilidade e o acceso á información como 
nos contidos”.  

A finais de febreiro celebrouse  en 
Vigo unha nova edición de Lacon-
Network, a 25ª dunha xuntanza 
que, como xa temos sinalado dende 
Código Cero, destaca ante todo polos 
novos formatos de encontros pro-
fesionais TIC que pon en xogo: uns 
formatos que apostan pola itinerancia 
e pola falta de protocolo e oficialidade, 
coma se dunha xira de reunións de 
futuros amigos se tratara. A última 
edición, que non derradeira, contou 
coa presenza de activa de profesionais 
do noso eido TIC como Miguel Silva, 
cofundador de Blusens e “emprende-
dor galego de referencia”, segundo 
apunta a organización.

A cita, como dixemos, xuntou unha 
vez máis a un bo número de repre-
sentantes do sector na nosa terra, 
experimentados ou ben a piques de 
curtirse na realidade dun dos eidos 
produtivos de meirande proxección da 
nosa economía, o do coñecemento e a 
innovación tecnoloxico-dixital. Dase 
a casualidade de que esta convocatoria 
número 25 celebrouse por primeira 
vez nun centro universitario. 

Miguel Silva, logo de participar 
nunha serie de encontros informais 
cos integrantes da xuntanza, impar-
tiu o relatorio Where is my crispy 
bacon?, un achegamento ao seu 
periplo profesional e, por exten-
sión, á realidade do sector das novas 
tecnoloxías, da electrónica de lecer e 
das telecomunicacións. De feito, amais 
da súa experiencia en Blusens, Silva 
desenvolveu o cargo de director xeral 
de Televés para Oriente Medio e Asia 
e foi o presidente fundador do Spa-
nish Business Council nos Emiratos 
Árabes Unidos.

Edisa amosará as vantaxes do seu software na feira 
Alimentaria de Barcelona

A empresa galega Edisa, da que falamos 
recentemente para informar das súas 
achegas á Universitat Politècnica de 
Catalunya, segue a facer mundo na súa 
estratexia de impulso e promoción de Li-
bra, software de xestión propio, múltiple, 
dirixido a subministrarlles funcionalidade 
e rendibilidade ás empresas. Libra e as 
súas novidades recentes, a día de hoxe 
implantando en máis de 500 compañías 
dos máis variados sectores, será a base da 
participación de Edisa na feira inter-
nacional Alimentaria 2012, a celebrar 
en Barcelona a finais de marzo, un dos 
salóns máis importantes do mundo 
dentro do seu ámbito de actividade.   
Edisa, que contará con stand propio 
(B-96), valora moi positivamente a 
súa presenza en Alimentaria, tanto 
pola súa implicación e influencia na 
industria (están presentes os prin-
cipais operadores internacionais da 
fabricación e distribución alimentaria) 
como polas xanelas que abre de cara 
ao futuro do sector, que pasan, de 
xeito inevitábel, pola máxima comu-

nicación e colaboración coas empresas 
das novas tecnoloxías dixitais, é o caso de 
Edisa. A empresa galega xoga neste senso 
con especial vantaxe, posto que na súa 
carteira de clientes atópase un bo feixe de 
firmas, medianas e grandes, pertencentes 
ao sector agroalimentario, tanto de Es-
paña como de Latinoamérica, e cubrin-
do tódolos elos da cadea de produción 
(sector primario, industrial, distribución, 
venda, servizos).  

O confundador de Blusens 
amosou a súa experiencia 
na nova edición da 
LaconNetwork
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A COBERTURA DA TDT, POLO MIÚDO 
NO MÓBIL

A aplicación iTera achéganos 
recursos para facilitar a 

recepción óptima do sinal 

SIMPLIFICACIÓN DA INFORMACIÓN 

O Centro Multimedia de 
Galicia, en Santiago, acolleu 
este mércores 22 a presentación 
dunha ferramenta desenvolvida 
para amplificar ao máximo a 
información que temos sobre 
a Televisión Dixital Terrestre. E 
todo a través dos nosos disposi-
tivos móbiles con sistemas iOS 
e Android. En realidade, do que 
se trata non é de achegarnos 
información xeral senón ben 
específica. A través de iTera, así 
se chama esta aplicación aberta 
e de balde, teremos no dispo-
sitivo datos detallados sobre a 
cobertura de TDT do lugar no 
que nos atopemos, achegán-
dosenos, entre outras cousas, a 
posibilidade de facer os axustes 
precisos na antena para tirar 
partido do emisor que mellor 
que nos acaia.

A ferramenta iTera, presenta-
da no CMG polo secretario xeral 
de Medios, Alfonso Cabaleiro, 
foi desenvolvida para teléfo-
nos móbiles de nova xeración, 
smartphones e tablets. Malia 
que calquera cidadán galego 

pode darlle uso (sobre todo á 
hora de saber o servizo de emi-
sión de sinal co que contamos e 
cal sería a disposición exacta do 
equipo de recepción), está espe-
cialmente dirixida a técnicos e 
instaladores de telecomunica-
ción. E tamén, como comen-
taron os propios instaladores 
presentes na presentación de 
iTera, para fabricantes de equi-
pamento de telecomunicacións, 
distribuidores, construtores, etc. 
Amais de achegar información 
sobre o grao de cobertura de 
TDT do lugar no que nos atope-
mos, tamén subministra datos 
sobre as canles que se reciben, 
os centros emisores que nos 
prestan o servizo e a configu-
ración e orientación da antena. 
A aplicación iTera, en cuxa 
presentación tamén participou 
Ignacio Otero (subdirector xeral 
de Enxeñaría e de Planifica-
ción de Telecomunicacións da 
Xunta), baséase no emprego 
de tecnoloxías de realidade 
aumentada, que, combinada 
co GPS, a cámara de fotos do 

móbil e máis a súa capacidade 
de conexión ás redes, permite 
ver na pantalla do teléfono a 
relación cos centros emisores 
de TDT, “incluíndo tódolos datos 
técnicos e o grao e nivel de 
sinal de cada un dos múltiplex 
dixitais, e dando ademais unha 
información moi precisa sobre a 
TDT para calquera punto de Ga-
licia”, sinalaron os responsábeis 
do desenvolvemento no CMG. 

O xermolo deste recurso, 
comentaron, hai que rastrexalo 
no proceso de apagamento 
analóxico e desenvolvemento 
da TDT, xusto na transición, intre 
no que se fixo evidente unha 
nova demanda: a de achegar 
polo miúdo as circunstancias 
técnicas de cada unha das 
40.000 entidades de poboación 
que abrangue a nosa xeografía, 
cos seus 400 centros emisores 
de TDT. A solución ao problema, 
sinalaron na presentación de 
iTera Cabaleiro e Castro, veu da 

man da web TDTgalicia.es, un 
manual de axuda en liña sobre 
como acceder á nova tecnoloxía 
dende calquera recanto do 
país. Pero facía falta algo máis, 
engadiron, algo que se puidese 
carretar a calquera sitio e que 
fose de acceso inmediato. Aí 
entra en xogo iTera, unha aplica-
ción que, segundo manifestou 
Cabaleiro, “terá un sentido 
especialmente práctico no rural 
galego”. Ademais, dixo Ignacio 
Otero, non será un sistema 
unidireccional, onde só haxa un 
camiño de uso, do sistema ao 
usuario. O usuario, de feito, terá 
moito que dicir. Esta vertente 
2.0 da aplicación materialízase 
na achega de feedback dos ins-
taladores e os cidadáns en xeral,  
que poderán deixar o seu gran 
de area de cara á mellora do ser-
vizo galego de TDT, ao incluírse 
formularios que permiten entre 
outras cousas o fornecemento 
de incidencias.    

Segundo fixeron saber, a aplicación iTera terá un impor-
tante potencial nos vindeiros meses, “xa que cidadáns e 
empresas instaladoras de telecomunicación poderán simpli-
ficar moito a información e antenización dos fogares debido 
aos cambios de frecuencias da TDT do chamado Dividendo 
Dixital que se producirá a partires deste ano”. 

Como sinalou Cabaleiro, terá moita capacidade de uso 
no eido rural, “identificando dun xeito máis concreto as 
zonas onde se producen interferencias, de pouca calidade 
de recepción e que terán que acceder ao servizo a través da 
solución satélite”. 

Na presentación da aplicación tamén participaron o 
director xerente de Retegal, José Ángel Abeal, e a presidenta 
da Asociación Galega de Instaladores de Telecomunicacións, 
Susana Vila. Presentación da aplicación no Centro Multimedia 

de Galicia, en Santiago de Compostela

Duplícanse as visitas á web do INEGA
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Falamos de fórmulas de éxito empresarial no mercado TIC con Óscar 
López Carreiras, socio director da empresa galega

“Queremos que Avanzas sexa o gourmet dos servizos en Internet”

ÓSCAR 

LÓPEZ CARREIRAS

-Entre os piares da vosa empresa ató-
pase o de acadar a plena satisfacción do 
cliente. Como o conseguides?

-Efectivamente conseguir a plena satisfac-
ción dos nosos clientes é unha das tarefas 
nas que poñemos máis empeño, recursos e 
esforzo cada día. A frase en si está moi escoi-
tada pero, no noso caso, é unha definición, 
unha característica consubstancial á nosa for-
ma de ser e de facer as cousas dende 1998, 
ano da nosa fundación. Estamos convencidos 
de que tomar ben en serio aos que confían 

en nós é a única maneira de desenvolver a 
nosa profesión con honradez. Os clientes 
propoñen necesidades e nós debemos tratar 
sempre de satisfacelas do mellor xeito. Facelo 
é moi sinxelo e gratificante. O primeiro paso 
a seguir é manter vivo o espírito fundacio-
nal, aquela romántica idea que perdura no 
tempo: acadar o equilibrio máis evidente 
dunha empresa (gañar diñeiro) con algo cada 
vez menos estendido e frecuente: gozar coa 
satisfacción das cousas ben feitas ofrecendo 
calidade, profesionalidade e especialización. 

Non aspiramos a ser os máis grandes se-
nón os que mellor queren facelo: queremos 
ser o gourmet dos servizos en Internet. Para 
isto, fase imprescindíbel controlar tódolos 
elos da cadea a través dunha infraestrutu-
ra propia que nos permita garantir o que 
estamos a ofrecer. É algo polo que temos 
apostado dende o comezo mesmo e unha 
das cousas das que máis nos gabamos. O 
feito de dispor de infraestrutura propia é 
un dos novos valores engadidos. A simple 
intermediación limita moito a capacida-
de, a xestión e o control dos proceso que 
interveñen nos servizos. Ademais, cremos no 
constante investimento para a renovación 
e a innovación tecnolóxica, xa que isto xera 
riqueza. De forma sinxela: facemos todo o 
que está na nosa man para que a roda estea 
xirando durante moitos anos. Non aposta-
mos nin cremos na simple especulación. Nin 
sequera en Internet.     

Un centro de datos en Galicia, unha 
das instalacións máis modernas de Euro-
pa, provedores de primeira orde a nivel 
mundial, hardware e software normalizado 
de prestixio recoñecido, o persoal mellor 
cualificado, políticas de investigación e a 
garantía AENOR de que todos os procesos 
que interveñen nos nosos produtos están 
avaliados pola aplicación da certificación ISO 
27001 sobre seguridade da información... 
todo iso conforma a columna vertebral 
sobre a que se apoia Avanzas e o que ofrece 
a aqueles que confían nela, resumido nun 
completo abano de servizos para que as 
empresas e os profesionais estean presentes 
en Internet nas mellores condicións posibles. 
Estes servizos inclúen o rexistro de dominios, 

Unha empresa é unha maquinaria ben engraxada, dirixida e 
coordinada por persoas que son a base mesma da actividade 
e que atenden polo miúdo a unha serie de fórmulas para ga-
rantir o éxito. Estas fórmulas alentan a engrenaxe, fana eficaz e 
ben rendíbel, e dase a casualidade de que na maior parte dos 
casos están ben á vista, amosando o seu miolo. Por exemplo 
no caso de Avanzas, iniciativa galega cuxo éxito non radica en 
nada que non viramos ou experimentaramos antes, senón en 

algo tan manido e á vez tan sinxelo como a procura continua 
da satisfacción do cliente. Falamos desta necesidade de ba-
sear as nosas firmas en fórmulas lóxicas e naturais (confian-
za, profesionalidade, honradez, innovación) con Óscar López 
Carreiras, director xeral da galega Avanzas, especializada en 
aloxamento, hosting e rexistro de dominios en Internet. 

Máis en www.avanzas.com

Alberto Iglesias Fernández e Óscar López Carreiras, socios directores da firma galega 
Avanzas
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correo electrónico, hosting, hou-
sing, servidores virtuais (VPS), 
servidores dedicados, copias de 
seguridade remota, certificados 
dixitais e unha completa aseso-
ría, incluso legal, para rexistros 
e recuperación de dominios, 
creación web, posicionamento, 
promoción, etc.  

-Que características nos 
podedes salientar do voso 
Centro de Datos, tanto a nivel 
de uso como de seguridade e 
fiabilidade? 

-Seguridade, fiabilidade, alta 
dispoñibilidade, proximida-
de, capacidade para acubillar 
proxectos de case calquera 
envergadura… Estas son 
algunhas das características que 
o  dito centro ofrece. Trátase 
dunha moderna instalación 
bunquerizada e con sede física 
na cidade de Vigo. Dispón da 
máis moderna tecnoloxía e máis 
do persoal mellor cualificado. 
Ten control e rexistro de acesos, 
cámaras de seguridade 24 horas, 
SAIs e grupos electróxenos, 

racks alimentados dende cadros 
independentes, climatización 
autónoma dupla, supervisión 
e mantemento permanentes, 
sistema de detección e extinción 
de incendios, conectividade 
redundada a través de varios 
operadores, etc.

-Se hai alguén que saiba de 
dominios na nosa terra, son as 
empresas como a vosa. Cales 
credes que se están a vender 
mellor? Os “.es”, “.com”, “.net” ou 
ben os “.org”?

-É innegable a importancia 
e a implantación dos dominios 
“.com”, pero dende hai varios 
anos, os “.es” veñen afianzando 
a súa preferencia fronte ao resto 
de opcións, posicionándose 
mesmo por enriba. É por iso 
polo que Avanzas embarcouse 
no proceso de acreditación 
como Axente Rexistrador do 
ESNIC, que é a entidade que do-
cumenta, acubilla e coordina os 
dominios territoriais de España, 
“.es”. Converternos en axentes 
non foi tarefa doada, pero 
pagou a pena. Os titulares dun 

dominio “.es” teñen a certeza de 
que o proceso de rexistro e man-
temento do sitio realízase coas 
maiores garantías e cumprindo 
polo miúdo coa lexislación. 

Todos somos conscien-
tes da ciberocupación 
a través de extorsións e 
dos problemas que as 
empresas e particulares 
teñen por confiar os 
seus dominios a quen 
non está cualificado 
para xestionalos. Un 
dominio é a identidade 

propia en Internet, é o método 
para que os demais cheguen a 
nós e é por iso, polo tanto, polo 
que recomendamos que se 
evite poñer o proceso en mans 
de calquera. O noso consello 
é tratar de esquecer o reclamo 
dun prezo atractivo e esixir 
sempre as maiores garantías. Un 
bo proxecto na Rede depen-
de dunha correcta xestión do 
dominio.   

-Tendes pensado incluír en-
tre os vosos servizos a achega 
do dominio “.gal”, que, como 
saberedes, identificaría os 
espazos web con orixe galega?

-Sen dúbida, lembra que so-
mos galegos. Vivimos, traballa-
mos e investimos na nosa terra. 
Ademais, a nosa principal cartei-
ra de clientes está aquí, ao noso 
carón. A chegada dos dominios 
“.gal” é algo que agardamos que 
se produza en breve para poder 
participar no seu nacemento 
e posterior desenvolvemento. 
Estamos nunhas datas claves, 
xa que a ICANN, o organismo 
que xestiona os dominios en 

Internet, abriu un proceso para 
a solicitude de novos dominios 
de primeiro nivel. A Asociación 
PuntoGal, co apoio da Secreta-
ría Xeral de Modernización da 
Xunta, remitiulle a candidatura 
do dominio “.gal” que permitirá 
o desenvolvemento da lingua e 
a cultura de Galicia e nós, como 
non podía ser doutra maneira, 
ofrecemos a empresa como 
mellor vehículo para o seu afian-
zamento e medre.

  -Que salientariades de todo 
o que lle podedes ofrecer a 
unha persoa, sexa particular 
ou empresario ou represen-
tante de calquera entidade ou 
organización, que queira habi-
litar na Rede un sitio propio? 

-Podemos achegarlle un am-
plo cartafol de produtos e ser-
vizos, unha tarifa de prezos moi 
competitiva, tecnoloxía punta, 
garantía nos procesos, profe-
sionais cualificados e un longo 
etcétera, pero, sen dúbida, o que 
realmente nos diferenza e carac-
teriza é o trato humano, persoal 
e próximo, que ofrecemos a 
todos e cada un dos nosos máis 
de mil clientes. Cómpre lembrar 
que Avanzas é unha empresa TIC 
que ofrece solucións nas que o 
trato humano non foi reempra-
zado por ningunha forma de 
atención alternativa. 

-A nivel de proxectos innova-
dores, tendes algo entre mans 
que nos podades avanzar de 
cara ao comunicárllelo aos 
nosos lectores? 

-Hai dúas novidades impor-
tantes, que veñen a completar 
os servizos actuais, e que verán 

a luz en apenas un par de sema-
nas. Referímonos a LifeCloud e 
a 1,23 Ya Tienes Web. A primeira 
achega é a resposta que Avanzas 
ofrece no panorama da compu-
tación na nube. Lembremos que 
o cloud computing é un novo 
modelo de prestación de servi-
zos de negocio e tecnoloxía que 
permite ao usuario acceder a un 
catálogo de servizos e recursos 
estandarizados e responder ás 
necesidades do seu negocio de 
xeito flexíbel e con marxe para a 
adaptación, en caso de deman-
das non previsíbeis ou de picos 
de traballo, pagando só polo 
consumo efectuado. Avanzas 
realizou un enorme esforzo de 
investimento en recursos que 
van a permitirlle a calquera 
afrontar proxectos de toda 
índole de xeito áxil, sinxelo e 
moi adaptativo. A través de 1,2,3 
Ya Tienes Web, queremos axudar 
a que os profesionais teñan 
presenza na Internet, todos eles, 
en apenas uns minutos, con só 
tres pasos a seguir e sen apenas 
coñecementos. Trátase dun 
completo xerador de páxinas 
web no que elixes unha de cate-
goría, un tema, achegas os teus 
datos e xa tes a páxina operati-
va. Con esta ferramenta calquera 
pode ter presenza en Internet 
ofrecendo os seus produtos de 
maneira case inmediata. 

-A un nivel máis xeral, e 
como representantes do sector 
das tecnoloxías do coñece-
mento, cal é a vosa opinión 
acerca desa crenza, cada vez 
máis xeralizada, de que son as 
empresas baseadas na innova-
ción e na información as que 
en boa medida van ter máis 
que dicir á hora de sacármonos 
da crise produtiva?

-É evidente que a nosa 
contribución está a ser decisiva 
e moi beneficiosa. Creamos e 
estimulamos o contorno e máis 
as condicións máis propicias 
para que as oportunidades se 
nos ofrezan a todos  por igual e 
acaden máis universalidade. A 
tecnoloxía, as distintas platafor-
mas e os servizos que ofrecemos 
fan desaparecer atrancos e limi-
tacións e, sobre todo, distancias. 
Achegan unhas persoas a outras, 
unhas empresas a outras, e 
tamén lle dan pulo á capacidade 
de emprender das persoas ou 
entidades. Infinitas posibilidades 
están xa ao alcance da nosa man 
e non debemos desaproveita-
las, xa que son mellor forma de 
combater a crise. 

Fachada do Centro de Datos de Avanzas

“A chegada dos 
dominios .gal é algo 

que agardamos que se 
produza en breve”
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Antes de que a Xunta de 
Galicia iniciase  en 2010 o seu 
Plan de Modernización da 
Administración Pública, só o 
4% dos procedementos admi-
nistrativos se podíán presentar 
de xeito telemático. Os fitos 
acadados neste área, entre eles 
a posta en marcha en marcha 
da sede electrónica en setem-
bro do pasado ano, permitiron 
incrementar esta porcentaxe 
ata o 16%.  Este incremento 

supón que os galegos poden 
presentar nada menos que uns 
229 procedementos, comoda-
mente de xeito virtual”. 

Segundo lembraron recen-
temente ante os medios de 
prensa a secretaria xeral de 
Modernización e Innovación 
Tecnolóxica, Mar Pereira e o 
director xeral de Avaliación e 
Reforma Administrativa, Jaime 
Bouzada, este Plan recolle, 
entre outros puntos, o desen-

volvemento da sede electró-
nica, a dixitalización do DOG, 
e a dotación aos empregados 
públicos das ferramentas 
necesarias “para avanzar na 
eAdministración”. 

Xa que logo, e cumprindo 
cos obxectivos marcados den-
de o pasado setembro, “cida-
dáns e empresas xa poden, non 
só acceder á sede electrónica 
da Xunta e presentar telemati-
camente un total de 229 proce-
dementos, senón tamén intero-
perar con tódalas consellerías 
a través da Rede, consultar o 
DOG electrónico, acceder a un 

sistema de videointerpretación 
de signos habilitado de balde 
para as persoas xordas, ou, no 
caso do funcionariado, acceder 
ás vantaxes das novas tarxetas 
intelixentes, que neste intre 
funcionan como elemento de 
acreditación dixital de empre-
gado público e de sinatura dixi-
tal, fundamental para avanzar 
na administración electrónica 
tamén a nivel interno”, e que 
nun futuro permitirán máis 
flexibilidade horaria e posibili-
dade de traballar a distancia.

Pereira e Bouzada tamén 
anunciaron que a devandita 
porcentaxe de trámites dispo-
ñibles neste momento, “irase 

incrementando” e o obxectivo 
é que a finais de 2012, “o 95% 
dos novos procedementos 
se poidan presentar de xeito 
telemático”.

De feito, a sede electrónica, 
que se converterá no punto de 
acceso único a toda a Adminis-
tración en Internet, “ofrecerá de 
xeito progresivo a mesma infor-
mación e os mesmos servizos 
que teñen agora á súa dispo-
sición os cidadáns en calquera 
das xanelas das consellerías”, 
engadiron.

A todo isto hai que sumarlle 
o Decreto aprobado en outu-

bro para impulsar o uso das 
redes sociais “como canle de 
diálogo, participación, consulta 
e opinión”, que fixo da nosa 
unha Administración máis 
transparente, participativa e 
colaborativa. 

Mediante o mesmo, a 
Administración autonómica 
incrementou progresivamente 
a súa presenza nestas canles 
e actualmente conta con 101 
canles en redes sociais como 
Facebook, Twitter, Tuenti, Flickr, 
Youtube e Vimeo. 

A maiores, cómpre salien-
tar que o portal corporativo 
oficial da Xunta, www.xunta.
es, que recibiu en 2011 máis 
de 12 millóns de visitas, conta 
na actualidade con máis de 
8.000 seguidores en Facebook 
e Twitter, e con case 145.000 no 
total de canles que o conxunto 
das consellerías teñen nestas 
redes.

Mar Pereira e Jaime Bouza-
da presentan os avances en 
materia de administración 
electrónica

AMPLIACIÓNS NA CASA DA 
eADMINISTRACIÓN 
Xa é posible realizar máis de 220 trámites telemáticos na 
sede electrónica da Xunta

A Administración en Internet, “ofrecerá de xeito 
progresivo a mesma información e os mesmos 
servizos que teñen agora á súa disposición os 
cidadáns en calquera das xanelas das consellerías”



Logo da recente aproba-
ción no Consello da Xunta do 
primeiro anteproxecto de Lei 
de Telecomunicacións que fixo 
o Goberno galego en 30 anos, 
o presidente do Executivo, Al-
berto Núñez Feijóo, achegouse 
recentemente ata as instalacións 
do operador galego Retegal 
en San Marcos, do que dixo 
“terse convertido nunha pata 
fundamental no ámbito das 
TIC” e nun “operador clave para 
o desenvolvemento do Plan de 
Banda Larga da Xunta” entre 
outros fitos.

Este Plan, que foi o eixo 
principal da intervención do Pre-
sidente en Retegal, xa permitiu, 
en palabras de Feijoo, que 9 de 
cada 10 galegos teñan pleno 
acceso a Internet na nosa Co-
munidade, “e que a fenda dixital 
se reducise en máis dun 70% no 
total do territorio galego”.

Ao longo da súa intervención, 
Feijóo reiterou o compromiso 
de que este 2012 se poñan en 
marcha tódalas liñas de traballo 
establecidas no Plan de Banda 
Larga, que permitirán cumprir 

o 100% dos obxectivos marca-
dos hai 2 anos antes do 2013. 
O primeiro obxectivo, apun-
tou Feijoo, “é que o 100% dos 
galegos teñan acceso a Banda 
Larga” (hoxe estamos no 90%) 
e o segundo é que “o 100% dos 
polígonos industriais teñan ac-
ceso de calidade”; neste senso, 
o Presidente indicou que “ ac-
tualmente, o 70% dos polígonos 
teñen acceso a esta calidade en 
banda larga”.

O titular da Xunta destacou 
como terceiro obxectivo “que 
todos os puntos de demanda de 
servizos públicos teñan cober-
tura de calidade”, e matizou que 
o 94% dos centros de saúde, 
xulgados e farmacias do país xa 
o poden asegurar.

O cuarto obxectivo que tenta 
acadar Núñez Feijoo coa última 
fase do Plan de Banda Larga 
é que “máis de 1,2 millóns de 
galegos teñan Rede de última 
xeración” (unha cifra que pasará 
do 60 actual ao 100% requirido, 
entre este ano e o que vén).

O quinto e último obxectivo 
marcado por Feijoo na súa 

intervención de hoxe é “elimi-
nar o desequilibrio territorial”, 
obxectivo logrado xa en máis 
dun 70% do territorio.

En base a isto, o Presidente 
da Xunta puido afirmar que se 
están a cumprir os obxectivos en 
prazo e en forma, e neste senso 
indicou que “a día de hoxe, xa 
están en marcha 5 das 6 actua-
cións que recolle o Plan e neste 
ano 2012, imos impulsar o sexto 
eixo, que nos permitirá poder 
cubrir a través de tecnoloxía sa-

télite o 6% da poboación galega 
á que non podemos chegar con 
outro tipo de despregamentos”.

É aí onde entra en xogo o tra-
ballo de Retegal, cuxa tecnoloxía 
cualificou como “piar clave para 
superar o illamento xeográfico” 
ao que estamos sometidos.

Neste senso, Feijoo tamén 
afirmou que se ben Galicia che-
gou tarde ás vías de comunica-
ción viarias e ferroviarias, “non 
quere chegar tarde ás vías de 
comunicacións dixitais”.

REPORTAXEreportaxe

O ÚLTIMO EIXO DO PLAN DE BANDA 
LARGA, AO ALCANCE DA MAN
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Para poñerlle freo ao baleiro informati-
vo sobre os usos que posibilita unha boa 
conexión a Internet no fogar, baleiro que 
afecta sobre todo ao noso rural, Movistar 
e a Secretaría Xeral de Modernización, 
van levar por todo o territorio galego 
unha aula móbil equipada con ordena-
dores táctiles, cos que darlle a coñecer ás 
persoas que se acheguen, as vantaxes e 
utilidades que ten Internet.

Falamos do Roadshow Movistar 
Galicia, que comeza a súa andaina no 

Concello coruñés de Cambre, e que 
durante os vindeiros 3 meses percorrerá 
34 municipios galegos nos que o Plan 
de Banda Larga da Xunta xa posibilitou a 
conexión á Rede.

Este tráiler das novas tecnoloxías con-
ta con 18 postos con ordenadores tácti-
les, que se poñen de balde a disposición 
de todas aquelas persoas que queiran 
achegarse a comprobar de primeira man 
o seu funcionamento.

A secretaria xeral de Modernización 
Mar Pereira, foi a encargada, xunto co 
director de Administracións Públicas de 
Telefónica no Territorio Norte, Manuel 
Alonso, de presentar en Santiago a 
iniciativa e desvelar os detalles máis 
miúdos da mesma, e como exemplos de 
uso da Rede para os usuarios poten-
ciais, propuxeron a petición dunha cita 
médica na páxina do Sergas, consultar a 
información do tempo en Meteogalicia 
ou levar a cabo algún dos 229 trámites 
telemáticos que a web da Xunta permite 

xa realizar a través da Administración 
electrónica.

A titular da carteira de Modernización 
destacou a importancia de informar á 
cidadanía “a pé de rúa” dos avances que 
posibilitou o Plan de Banda Larga en 
cadansúas localidades, así como de xerar 
demanda de uso “informando das van-
taxes que Internet lle pode proporcionar 
a cidadáns e empresas no día a día”.

Pola súa banda, o representante da 
operadora nacional indicou na súa 
intervención que “este Roadshow é un 
exemplo máis do compromiso de Tele-
fónica para levar Internet a toda Galicia, 
despregando infraestruturas modernas 
e eficientes, e mostrándolle aos seus 
potenciais usuarios que o acceso á Rede 
pode facilitar moitas xestións cotiás da 
xente, mesmo das persoas maiores”. 
O periplo deste Roadshow rematará o 
vindeiro 13 de maio en Lalín, logo de 
ter percorrido gran parte da xeografía 
galega.

MODERNIZACIÓN E MOVISTAR HABILITAN UNHA AULA MÓBIL PARA INFORMAR DAS REDES



O grupo de alumnos e alumnas que participou no proxecto ce-
lebraron o éxito do lanzamento de Xatcobeo

A secretaria xeral felicitou aos estudantes e profesores impli-
cados no desenvolvemento do picosatélite así como ao reitor 
da Universidade de Vigo, Salustiano Mato
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A mañá do 13 de febreiro non 
eran poucas as miradas que 
estaban pendentes do lanza-
mento do foguete Vega VV01no 
porto espacial de Kourou na 
Güiana Francesa, pois con esta 
operación poranse en órbita 2 
satélites italianos e 7 picosaté-
lites: e-St@r (Italia), Goliat (Roma-
nia), MaSat-1 (Hungría), PW-Sat 
(Polonia), Rubusta (Francia), 
UniCubeSat GG (Italia) e o noso 
XaTcobeo. Esta misión pretende 
avaliar o sistema Vega, incluíndo 
o vehículo en si mesmo, a súa 
infraestrutura de lanzamento e a 
súa operativa.
O interese por este lanzamento 
non foi só polas repercusións 
internacionais dos proxectos ao 
redor dos picosatélites que se 
poñen en órbita, senón tamén 
polo feito de que estarmos ante 
o primeiro foguete que a Axen-
cia Espacial Europa (ESA) lanzan 
dende 1996.

Os nervios e a expectación das 
horas previas deron paso ao 
xúbilo e á satisfacción por con-
verter á Universidade de Vigo, 
en colaboración co INTA, na pri-
meira de Europa en pór en órbita 
un CubeSat 1U construído cos 
estándares da Axencia Espacial 

Europea. Os 
seus grupos 
de traballo, 
xunto con 
membros da 
comunidade 
universitaria, 
representantes 
de institucións 
públicas e 
medios de 
comunicación 

seguiron con intensi-
dade o lanzamento do 
foguete Vega VV01 que 
puxo en órbita aos sete 
picosatélites de univer-
sidades europeas entre 
os que se atopaba o 
XaTcobeo. Precisamente 
foi o vigués, por méritos 
propios, o primeiro en 
ser expulsado e abre o 
camiño á investigación 
aeroespacial en Galicia e a unha 
nova liña estratéxica para a 
Universidade. Pasadas as 13:00 
horas os responsables do segui-
mento xa comezaban a recibir 
reportes de varias estacións que 
certificaban que o XaTcobeo 
estabaesperto e transmitindo 
adiantándose aos prazos pre-
vistos.
Nun acto conducido polo xor-
nalista da Radio Galega, Manuel 
Vicente, o reitor subliñou que “se 
trata dun triunfo porque é un 
exemplo claro de cooperación 
intelixente que abre unha liña 
estratéxica para a Universidade, 
a da enxeñaría aeroespacial, 
moi acorde tamén con outro 
obxectivo da institución, a 
internacionalización”. Este é o 
xermolo para o Vigo Tecnolóxi-
co, unha consideración coa que 
coincidiu tamén con Mar Perei-
ra, secretaria xeral de Moderni-
zación e Innovación Tecnolóxica 
da Xunta, que afirmou que este 
fito serve para “proxectar o 

potencial innovador de Galicia, 
para demostrar que dende Gali-
cia se pode competir no mundo” 
engadindo que “demostramos 
o potencial dos profesionais 
galegos formados no sector das 
telecomunicacións para com-
petir a nivel internacional e súa 
capacidade de innovación e de 
crear equipamento tecnolóxico 
de última xeración”.
Agora podemos dicir xa que o 
XaTcobeo é o primeiro picosaté-
lite galego, que en só 10 centí-
metro cúbicos e 900 gramos de 
peso concentra o traballo de 60 
estudantes, 32 docentes e 8 gru-
pos de investigación que dende 
2008 están a esforzarse para que 
este proxecto de investigación 
vexa a luz, coa confianza de que 
sexa só o punto de partida dun-
ha futura industria aeroespacial 
galega e todo un exemplo de 
transferencia de coñecemento 
dende a Universidade de Vigo.

A INNOVACIÓN GALEGA 
XA ESTÁ EN ÓRBITA 

O alumnado encargado do 
seguimento do sinal do XaTco-
beo na estación de terra



O sábado  25 de febreiro tivo 
lugar no Centro de Novas Tec-
noloxías de Galicia (Santiago de 
Compostela) a segunda edición 
do encontro anual de social 
media Compostweets, que 
pese ás limitacións económicas 
propias dos tempos que corren, 
conseguiu reformularse como 
un evento tan enriquecedor 
como participativo no que os 
asistentes puideron reflexionar 
sobre a situación actual das 
redes sociais e coñecer distintos 
proxectos galegos ao redor des-
te novo contorno comunicativo.

Preto dun par de centos de 
persoas xuntáronse así para 
interactuar no mundo físico e 
falar de temas máis propios da 
virtualidade, pondo cara a xente 
que coñecían só na Rede e des-
cubrindo numerosos proxectos 
interesantes, nun ambiente moi 
distendido. Pero máis aló das 
relacións que foron xurdindo 
entre os asistentes, o 
evento tamén gozou 
dun programa tan 
modesto como 
efectivo, que 
partiu dunha 

conversa entre Marcus Fernán-
dez e José Luis Orihuela, autor 
do blog eCuaderno e de libros 
como Mundo Twitter e 80 claves 
sobre el futuro del periodismo, 
reflexionando sobre as redes 
sociais dende moitos ángulos. 
O profesor Orihuela quixo así 
desbotar o mito do número 
de seguidores en Twitter ou 
Facebook, destacando que é 
máis importante a calidade 
que a cantidade, así como a 
conversa establecida entre os 
mesmos; aclarou que os medios 
de comunicación están a mudar 
constantemente conforme xor-
den outros novos (en troques de 
morrer, como teiman en repetir 
certos apocalípticos); quitou im-
portancia aos temas do momen-
to en Twitter definíndoos como 
“un esbirro social”; amosou o 
contraste entre as amizades no 
mundo real e na Rede, sendo 

esta última un “acordo 
temporal para 

compartir in-
formación”; 

e, en de-
finitiva, 

lanzou 
nu-
me-
rosos 
te-
mas 
para 

cha-
mar á 

re-
flexión 

aos presen-
tes sobre o 

fenómeno que está 

a forzar a un cambio constante 
no xeito de comunicarnos, tanto 
de xeito público como privado.

O primeiro bloque de inter-
vencións da mañá completáro-
no un par de mesas nas que 
puidemos ver, por unha banda 
ao xornalista Carlos Toural 
presentando á empresa galega 
BuyDeal e a Raquel Lemos 
Publiwoman, e por outra, a Anna 
García presentando á blogueira 
Nela Bernal, autora de A Ferven-
za do Sur e ao boneco viaxeiro 
Stabri, quen roubou o corazón 
aos presentes. Nestas interven-
cións destacaron especialmente 
a orixinalidade feminina de 
Raquel Lemos e de Nela Bernal, 
unha por ser unha publicista 
que se vende a si mesma como 
marca dun xeito moi divertido e 
igualmente efectivo, e outra por 
abordar o tema da sexualidade a 
través dun blog en galego.

O resto da mañá podería 
considerase como un bloque 
destinado a activar os estóma-
gos do público, pois comezou 
coas presentacións de Álex 
Pereira, autor do blog sobre 
nutrición, cultura gastronómica 
e creatividade El Coachinero, e a 
plataforma de venda en liña de 
“marisco a prezo de pizza” Elma-
risconoescaro.com, para pasar 
logo a que os responsables de 
FBI (BAP&Conde) desen conta 
da popular campaña publici-
taria de Gadis baixo o lema de 
Vivamos como Galegos. 

Xa pola tarde púidose ver 
a presentación dun par de 
proxectos galegos como son a 
plataforma de desenvolvemento 
de aplicacións móbiles para 
eventos Bits for Meetings (B4M), 
da que a cuarta parte dos pre-

sentes estaban a dar boa conta 
da súa eficacia, pois o evento 
contaba cunha app deste tipo; 
e tamén Luz Castro (Imaxin 
Software) deu conta dun dos 
proxectos máis significativo 
da súa empresa, o tradutor 
Opentrad.

Tras esta breve presentación 
chegou unha conversa entre 
os blogueiros David Serantes 
e Javier Pedreira Wicho, que 
partía do título Microsiervos: de 
la Tierra a la Luna... en un blog, 
como desculpa para facer un 
repaso dos fenómeno dos blogs 
empregando como exemplo a 
Microsiervos.com. Unha hora 
chea de comentarios xeniais, 
que provocaron un tráfico de 
mensaxes a través de Twitter 
realmente impresionante, como 
reflexo da importancia que 
dan os entusiastas do 2.0 as re-
flexións destes grandes comuni-
cadores que souberon gañarse 
ao auditorio co seu humor e as 
súas experiencias. 

Para pechar, Francesc 
Pumarola e Javi Rocamora 
reservaron un espazo para dar 
a coñecer a distintos proxectos 
de empresas con certa vertente 
tecnolóxica durante 5 minutos 
cada unha, o que aproveitaron 
dende a plataforma editorial 
híbrida Meubook, a tenda en 
liña Exquisitec.es, a rede social 
profesional Vigiliam, o proxecto 
de venda grupal (en desenvol-
vemento) Mundo de Planes, o 
novo proxecto para transformar 
ideas en negocios de Juan 
José Romero, e incluso unha 
proposta persoal, coa fotógrafa 
2.0 Julia Antonio, que seguindo 
os pasos de Publiwoman, acudiu 
ao evento para venderse. 

Serantes e Wicho José Luis Orihuela Publiwoman

O público asistente gozou coas 
intervencións dos relatores
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Imaxinemos por un intre 
que o pequeno comercio 
de roupa ou ultramari-
nos que temos ao carón 
da nosa casa e que leva 

toda a vida coa mesma faciana 
fai unha reforma, multiplica a 
súa superficie comercial por 
vinte, decora as instalacións con 
cores moi actuais e atractivas 
e mobles moi modernistas e 
funcionais, abre tódolos días sen 
descanso e envíanos os nosos 
pedidos á dirección que desexe-
mos de xeito doado e cómodo; 
non sería de abondo para que 
captase a nosa atención e a 
confianza que algún día depo-
sitamos nas grandes superficies 
comerciais?

Pois coa chegada de Internet 
e do comercio electrónico, a 
igualdade de condicións entre 
empresas e comercios deixou 

practicamente de ser unha 
utopía, e agora os pequenos 
poden “comer aos grandes” se 
empregan tódalas ferramentas 
que teñen ao seu alcance.

Unha delas dérona a coñecer 
os días pasados a Consellería 
de Economía e Industria e a 
Federación Galega de Comercio: 
a web comerciogalicia.es, unha 
plataforma que nace para dar 
acubillo ás empresas galegas 
que queiran vender os seus 
produtos ou servizos na Rede 
e abrir portas alén dos nosos 
lindes.

Esta web, que será xestiona-
da pola Federación Galega de 
Comercio, conta cun deseño 
atractivo e funcional, e ofrece 
servizos de envío e de pagos 
unificados, así como van-
taxes como a venda por lotes, 
permitindo mercar en distintas 

tendas cunha soa transacción 
económica.

Trátase dun gran escapa-
rate virtual disposto para os 
comercios galegos que decidan 
promover e vender os seus pro-
dutos na Rede, que funciona as 
24 horas do día, tódolos días do 
ano, coas mesmas vantaxes que 
o comercio tradicional e co valor 
engadido de que non importa 
se está na Gudiña, en Redondela 
ou en Coristanco, pois o cliente 
merca comodamente dende a 
súa casa e é alí onde recibe a 
súa compra se o desexa.

O conselleiro de Economía e 
Industria, Javier Guerra, salien-
tou que a posta en marcha de 
Comerciogalicia.es permite aos 
comerciantes galegos “abrirse 
a novos mercados, conseguir 
clientes para os seus negocios 
e ofrecer novos e mellores 

servizos aos consumidores 
que xa confían neles día a día, 
combinando a súa actividade 
comercial tradicional coa venda 
a través de internet”. 

Tamén afirmou que “con 
iniciativas coma esta consegui-
mos un sector comercial máis 
competitivo e dinámico” , e 
lembrou que a Consellaría que 
dirixe “traballa man a man co 
sector dotándoo das ferramen-
tas e apoios necesarios”, coma a 
presente.

A web, que comezou en 
febreiro o proceso de captación 
de establecementos, abrirá as 
súas portas ao público o vindei-
ro 1 de abril. 

As persoas que desexen 
máis información teñen á súa 
disposición o teléfono 982 255 
120 ou ben poden poñerse en 
contacto coa Federación galega 
de comercio vía correo electró-
nico a través do formulario que 
dispoñen a tal fin en Comercio-
galicia.es.

Cesta de produtos galegos, 
vista na web de A Xoaniña S. 
Coop. Galega.

Nace comerciogalicia.es, unha plataforma a 
disposición dos comercios do país
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Representantes de empresas 
de diversas áreas de actividade 
dentro das Tecnoloxías da Infor-
mación e das Comunicacións 
(TIC) compartiron o pasado 16 
febreiro unha intensa mañá de 
traballo na primeira Xornada 
de Negocio e Networking do 
Clúster TIC Galicia.

A actividade, que se desen-
volveu en Santiago de Compos-
tela baixo o lema Facendo nacer 
as oportunidades, artellouse en 
dúas roldas de reunións cara 
a cara entre os participantes. 
Deste xeito, puxéronse as bases 
para trazar relacións de confian-
za co obxectivo de encontrar si-
nerxías e complementariedades 
entre os diferentes negocios, 
identificando posibles clientes, 
socios, colaboradores e vías 
de cooperación para poñer en 
marcha proxectos novos.

Na inauguración da xornada, 
Gerardo Crespo Riestra, presi-
dente do Clúster, destacou a 
importancia da colaboración no 
seo do sector TIC galego como 
resorte para o fortalecemento 
dos negocios. Á vista do éxito 
da primeira edición da Xornada 
de Negocio e Networking, anun-
ciou unha próxima convocatoria 
do encontro.

Crespo salientou tamén que, 
xunto ao fomento da coopera-
ción intrasectorial, o Clúster está 
a traballar na elaboración do 
plan de internacionalización do 
sector, proxecto para o cal conta 
co respaldo da Consellería de 
Economía de la Xunta de Galicia, 
e nunha axenda de I+D+i que 

incluirá proxectos capaces de 
dinamizar a economía galega e 
que se centrarán, entre outros, 
nos terreos da Educación, o 
Turismo e “as PEME do futuro”.

A organización da primeira 
Xornada de Negocio e Networ-
king foi unha iniciativa do grupo 
de traballo de Mercadotecnia 
e Comunicación do Clúster TIC 
Galicia, en resposta ao interese 
dos socios e empresas do sector 
por ampliar a súa base de con-
tactos para facer crecer os seus 
negocios, obxectivo para o cal 
resultan adecuadas as iniciativas 
que promoven o coñecemento 
e a cooperación intrasectorial. 
A actividade estivo aberta tanto 
a socios como a non socios do 
Clúster

Valorando a posta en 
marcha dunha oficina en 
Madrid

O Cluster TIC Galicia, no seu 
obxectivo de afianzar ás nosas 
empresas do sector alén da 
nosa terra, todo a través da 
colaboración nas máis variadas 
facetas (mesmo a través do 
traballo cara a cara, tal e como 
se puído ver na súa Xornada de 
Networking do pasado 16 de 
febreiro), está a valorar a posta 
en marcha dun espazo físico 
en Madrid que, entre outras 
características, operaría baixo o 
mesmo espírito de cooperación 
e traballo en cadea. A proposta, 
infórmase dende a web do Clus-
ter, vén da man de varios socios 
e materializaríase, máis polo 
miúdo, nunha oficina comercial 
compartida que funcionase 
como centro de operacións 
extra-galego. 

A iniciativa foi precisamen-
te un dos temas tratados na 
primeira Xornada de Negocio 
e Networking que celebrou 
o Cluster TIC co fin de crear 
diálogo directo e traballo en 
mancomún entre os diferentes 
integrantes. A proposta, sinala 
a entidade empresarial galega, 
está xa aberta a ser tratada en 
detalle, tanto polos socios como 
polas firmas e asociacións alleas. 
“En definitiva”, sinálase, “trátase 
de seguir adiante na estratexia 
que promove o Cluster TIC, de 
compartir un recursos e tirar 
deles o máximo partido”. 

As empresas interesadas, 
poden coñecer os detalles 
da proposta poñéndose en 
contacto coa administración do 
Cluster a través do correo info@
clusterticgalicia.com. 

O Cluster TIC Galicia, como 
recordaremos, é unha asocia-
ción sen ánimo de lucro que se 
constituíu o 31 de xaneiro de 
2008 para reunir as empresas, 
asociacións empresariais, co-
lexios, asociacións profesionais 
e outros axentes do macrosec-
tor das Tecnoloxías da Informa-
ción e das Comunicacións (TIC) 
da Comunidade Autónoma de 
Galicia. A súa misión é axuntar, 
coordinar e dinamizar os es-
forzos en aumento da compe-
titividade, innovación, saída a 
mercados e cooperación coas 
administracións e empresas. 
Arestora está dirixido por Gerar-
do Crespo Riestra, presidente, 
e Antonio Rodríguez del Corral, 
vicepresidente. 

Imaxes da primeira Xornada 
de Negocio e Networking do 
Clúster TIC de Galicia

PROFESIONAIS CARA A CARA 

A Xornada de Negocio e Networking do Cluster TIC Galicia contribuíu a 
xerar máis diálogo e colaboración no sector



Preto de 5,5 millóns de euros en 
TICs para o eido xudicial galego
A Xunta fai balande do Plan Senda 2014, que ten como 
obxetivo modernizar a Xustiza a través do afianzamento 
total das novas tecnoloxías

O Goberno galego vén de facer 
reconto do acadado xa a través 
do Plan Senda 2014, destinado 
a integrar as novas tecnoloxías 
na Xustiza. Segundo fixo saber, 
investíronse en 2011 preto de 
5,5 millóns de euros na mellora 
e renovación do equipamento e 
as infraestrutura tecnolóxicas do 
eido xudicial, un investimento 
que contou cunha achega do 
30% da entidade estatal Red.es 
e un 6% de fondos FEDER, e que 
posibilitou afondar na folla de 
ruta marcada polo Senda 2014 
para modernizar a Xustiza na 
nosa terra. A presentación dos 
datos, que ofrecemos a conti-
nuación punto por punto, veu 
da man da secretaria xeral de 
Modernización, Mar Pereira, e do 
director xeral de Xustiza, Juan 
José Martín.

Infraestruturas

Entre as accións que se desen-
volveron na área de infraestrutu-
ras está a dotación durante 2011 
de 22 sistemas de videoconfe-
rencia en órganos xudiciais cuxa 
implantación se completou du-
rante o mes de xaneiro e ás que 

hai que engadir as 500 licenzas 
de videoconferencia persoal. En 
total xa están instalados 55 equi-
pos de videoconferencia que dan 
servizo ao 63% das salas de vistas 
e ao 100% dos órganos prefe-
rentes (salas do penal, menores, 
violencia de xénero e vixilancia 
penitenciarias). A dotación de sis-
temas de videoconferencias nas 
salas de vistas permite a redución 
de custos, evita desprazamentos 
e redunda nunha axilización dos 
procesos.

Equipamento e medios

Dotar de equipamento e me-
dios axeitados aos profesionais 
da Xustiza en Galicia é outro dos 
obxectivos do Senda 2014. Nesta 
liña, en 2011 continuouse coa re-
novación do equipamento ofimá-
tico cunha antigüidade superior 
a 5 anos coa instalación de máis 
de 1.271 ordenadores nas sedes 
xudiciais de A Coruña, Ferrol, 
Santiago, Vigo e Pontevedra. Con 
esta actuación renovouse preto 
do 85% dos postos de traballo 
anteriores a 2007 e en 2012 esta 
porcentaxe incrementarase ata 
o 95%.

Por outra banda, o pasado 
ano a Xunta facilitou a xuíces e 
fiscais o acceso remoto desde as 
súas casas aos recursos dispo-
ñibles dende a rede interna da 
Xunta a través de dispositivos de 
conexión 3G

Acreditación Dixital

En novembro do pasado ano 
púxose en marcha a primeira 
fase do Proxecto Kronos que 
permitirá que 1.500 empregados 
públicos da Administración au-
tonómica e da Xustiza en Galicia 
dispoñan nos primeiros meses 
de 2012 da tarxeta intelixente 
que os acredita dixitalmente e 
lles posibilita asinar electróni-
camente os documentos dos 
procedementos telemáticos. A 
día de hoxe xa hai arredor de 250 
tarxetas distribuídas

Con esta medida, a Xunta 
proporciona aos profesionais da 
Administración unha das ferra-
mentas necesarias para avanzar 
cara a verdadeira administración 
electrónica e garantir aos cida-
dáns o seu dereito a relacionarse 
de xeito electrónico coas institu-
cións públicas.

Lexnet

Dentro do proxecto de 
modernización da Administra-
ción da Xustiza, os sistemas de 
información constitúen un piar 
fundamental por iso se tomaron 
medidas para consolidar o seu 
uso. Deste xeito, no último ano 
implantáronse e realizáron-
se actualizacións no sistema 
de Rexistro Civil Inforeg, en 
Lexnet e abordáronse melloras 
informáticas no Rexistro de 
Parellas de Feito e no servizo de 
asistencia xurídica gratuíta.

Ao longo de 2011 completou-
se a implantación do sistema de 
comunicacións seguras Lexnet 
nos 45 órganos xudiciais da 
provincia da Coruña e con-
solidouse o seu uso con máis 
de 1 millón de notificacións 
nesta provincia en 2011. Nas 
provincias de Lugo, Ourense e 
Pontevedra estase a finalizar 
a implantación e a formación 
para acadar en 2012 o uso 
efectivo deste sistema. Lexnet 
permite o intercambio seguro 
de información a través da vía 
telemática entre xulgados, 
procuradores e avogados.
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Inforeg

Por outra banda, estase a 
rematar a posta en marcha do 
sistema de Rexistro Civil en Liña 
(Inforeg) ao que teñen acceso 
xa o 99% dos Xulgados de Paz 
e completouse a formación aos 
usuarios destes organismos. Este 
sistema permite realizar de forma 
centralizada a inscrición e certifi-
cación de nacementos, matrimo-
nios, defuncións e tutelas nos 45 
Rexistos Civís municipais e nos 
270 Xulgados de Paz repartidos 
por toda Galicia.

Ademais no último trimestre 
de 2011 iniciouse o proceso de 
dixitalización dos libros rexis-
trais posteriores e 1950 en 23 
Xulgados de Paz, o que permitirá 
introducir no sistema informático 
InforReg a información recollida 
nestes documentos en papel.

Durante 2011 elaborouse un 
catálogo de máis de 40 formu-
larios do Rexistro Civil en lingua 
lalega, dispoñibles para a súa 
descarga directa pola cidadanía 
a través da web Consellería de 
Presidencia. Así o cidadán pode 
ten acceso desde á web, entre 
outras, á solicitude de cambio de 

nome polo equivalente en gale-
go; de adecuación do apelido ao 
galego; de inversión da orde dos 
apelidos; de cambio de nome 
polo usado habitualmente; de 
certificación (de nacemento, 
matrimonio e/ou defunción).

Rexistro de Parellas 
de Feito e Asistencia 
Xurídica Gratuíta

Desenvolveuse un sistema 
centralizado de rexistro de pare-
llas de feito para a Comunidade 
Autónoma que permitirá avanzar 
na tramitación electrónica dos 
procedementos vinculados a 
este rexistro e na interopera-
bilidade do rexistro con outras 
comunidades autónomas.

Tamén se puxo marcha o ser-
vizo web no sistema informático 
de asistencia xurídica gratuíta 
para o envío telemático das xus-
tificacións trimestrais que envían 
os Colexios de Avogados e Pro-
curadores de Galicia á Dirección 
Xeral de Xustiza en concepto de 
compensación económica aos 

profesionais da quenda de oficio 
e/ou asistencia letrada. Este novo 
procedemento permite avanzar 
na xestión electrónica e axilizar 
os pagos a estes profesionais..

Formación

Para lograr a adaptación dos 
usuarios aos novos sistemas de 
información e a implantación 
de novos avances tecnolóxicos 
no ámbito xudicial, o Plan Sen-
da 2014 contempla unha liña 
específica de formación que no 
2011 supuxo case 5.000 horas 
formativas impartidas nas catro 
provincias galegas, das que se 
beneficiaron preto de 3.000 
usuarios.

No 2011 a formacion cen-
trouse nas aplicacións para a 
xestión procesual Minerva Nox, 
Fortuny, Lexnet, no sistema 
de rexistro civil Inforreg e nos 
sistemas audiovisuais, tanto de 
gravación de vistas como de 
videoconferencias.

Dixitalización do labor 
forense

A finais de 2011, a Secretaría 
Xeral de Modernización puxo 
en marcha un conxunto de me-
didas para informatizar o labor 
dos profesionais do Instituto 
de Medicina Legal de Galicia. 
A primeira, a implantación do 
Simelga, un sistema informá-
tico de xestión propio para o 
Instituto de Medicina Legal de 
Galicia, adaptado ás necesida-
des específicas dos profesionais 
desta Comunidade e xestiona-
do integramente pola Xunta de 
Galicia.

A implantación de Simelga 
complementouse cun novo sis-
tema de envío de recordatorios 
de citas forenses á cidadanía 
mediante mensaxería móvil 
e a pilotaxe dun maletín con 
equipamento tecnolóxico para 
facilitar o traballo en mobili-
dade dos médicos forenses 
durante as gardas.

Nodo Tecnolóxico

Un dos obxectivos do Senda 
2014 é o de establecer un nodo 
galego das tecnoloxías no 
ámbito xudicial para posibilitar 
a interconexión e o intercambio 
de información entre organis-
mos e comunidades.

Para a creación deste nodo 
tecnolóxico ampliouse a capaci-
dade das liñas de comunicación 
no 68,5% das sedes xudiciais 
e máis do 90% dispoñen xa de 
liña de respaldo, que garanten 
a continuidade da comunica-
ción en caso de caídas das liñas.

Ademais, estanse a renovar 
as infraestruturas dos Centros 
de Procesos de Datos de 9 se-
des xudiciais situadas nas sete 
cidades principais de Galicia e 
a adquisición de equipamentos 
para estes centros que permi-
ten a mellora e a eficiencia das 
tecnoloxías. Os CPDs concen-
tran os servidores, sistemas 
de almacenamento e recursos 
necesarios que dan soporte 
aos sistemas que xestionan os 
procesos xudiciais.

Liñas 2012 

Durante 2012, e no marco 
o convenio IUS+Red asinado 
entre a Xunta, red.es e o Minis-
terio de Xustiza, está prevista 
a instalación de 80 sistemas de 
gravación de vistas e a instala-
ción en 121 salas da aplicación 
de gravación vistas eFidelius.

Ademais, continuarase co 
reforzo das infraestruturas xudi-
ciais, atendendo especialmente 
aos criterios de dispoñibilidade 
e seguridade e traballarase no 
deseño e posta en marcha do 
Portal de recursos xudiciais. 
Será un espazo web pensado 
para o cidadán e no que un 
dos primeiros servizos que se 
ofrecera será o Directorio de 
Xustiza coa ubicación de todas 
as sedes e recursos xudiciais da 
comunidade.
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A asociación Ineo aposta por impulsar nas PEME o emprego de 
ferramentas de e-Goberno  

UNHA VISIÓN EMPRESARIAL DA 
E-ADMINISTRACIÓN: FALEMOS DE 
XESTOR A XESTOR

Implantar a Administración 
Electrónica para moderni-
zar e mellorar a relación co 
cidadán e co empresario é un 
obxectivo compartido nos 
últimos anos polos gobernos 
central e autonómico. De feito, 
España ocupa o noveno posto 
mundial en implantación da 
e-Administración (Informe 
2010 e-Govermment Survey 
de Nacións Unidas), só por de-
trás de países europeos como 
Reino Unido e Dinamarca.

Porén, como empresarios 
TIC, debemos reflexionar 
sobre o grao de emprego 
efectivo da e-Administración, 
xa que o seu uso en peque-
nas e medianas empresas é 
mellorable. Dous terzos delas 
descarga documentación vía 
electrónica, e este ratio é re-
ferido unicamente á descarga 

de documentación, porque, 
cando trasladamos o indica-
dor a “realizar a xestión elec-
trónica completa”, baixa a un 
48%. E é máis baixo aínda no 
relativo á presentación de pro-
postas comerciais a licitacións 
públicas, xa que só o13% 
utiliza a e-Administración para 
completar este proceso. 

En novembro de 2011, 
reflexiona-
bamos nun 
panel de 
empresas 
organizado 
pola Confe-
deración de 
Empresarios 

de Galicia sobre a sinatura 
electrónica.  Chegamos á 
conclusión de que, malia o 
esforzo despregado no Plan 
Avanza, ás normativas que 
regulan a súa obrigatoriedade 
nos trámites coa Administra-
ción e á migración á factura 
electrónica, a implantación 
nas empresas é aínda baixa. 
Desconfianza? Falta de infor-

mación ou de costume? 
Fagamos pois autocrítica. 

Durante anos quixemos 
impoñer a nosa maneira de 
ver as cousas en contra do 
costume dos clientes. Ás ve-
ces funciona, a maioría non. 
Neste caso, non abonda con 

dicir que temos que empregar 
a facturación electrónica nin 
con poñer os medios para 
levar a cabo isto, mesmo 
bonificados por subvencións 
públicas. Á vista dos resulta-
dos, esta estratexia non dá os 
froitos agardados.

É preciso que o empresario 
estea convencido de que 
mudar o seu hábito de facer as 
cousas é positivo. É necesa-
rio falar de rendibilizar e de 
custes, de mellora da produ-
tividade e do aforro, mantra 

que semella perseguir-
nos nesta época de crise 
que xa dura de máis. É 
necesario que falemos 
de xestor a xestor. 

Analicemos, como 
sector TIC e xunto co 
provedor de servizos, a 
Administración, cal é a 
mellor vía para que os 
consumidores do servizo 
fagan uso do mesmo. 
Se cadra non abonda 
con replicar  o proceso 
físico no electrónico, e 
haberá que repensar os 
procedementos antes 

de propoñer o seu chimpo ao 
mundo virtual. Se cadra non 
todos os servizos ou non to-
dos os pasos do servizo deben 
ser electrónicos. Simplifique-
mos. Fagámolo doado. E, so-
bre todo, fagámolo rendible.    
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“España ocupa o noveno posto mundial en 
implantación da e-Administración segundo 
o Informe 2010 e-Govermment Survey de 
Nacións Unidas” 
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As ferramentas lingüísticas de 
GalApps, dispoñíbeis xa para iOS

Segundo nos conta o equipo de galApps.
es, a suite de aplicacións de lingua galega 
para Android da que xa temos falado en de-
talle, hai novidades con respecto ao alcance 
deste feixe de ferramentas: a súa capacidade 
de chegar á meirande cantidade usuarios, 
clave de calquera achega destas caracterís-
ticas. De feito, agora é máis que nunca uni-
versal, xa que alén do uso que lle podamos 
en móbiles co dito software libre, pódese 
empregar tamén, en virtude da versión iOS, 
en iPhone e iPad. 

Concretamente estamos a falar das ferra-
mentas ConxuGalego, DicionarioGalego e 
TradutorGaleto, todas elas integradas na sui-
te GalApps, Toda a Lingua Galega no teu Peto. 
A suite, como recordaremos, permite conxu-
gar verbos en galego, buscar o significado de 
termos galegos e traducir textos do galego 
ao español, catalán, inglés ou francés, e vice-
versa. Agora, esta é a gran novidade, tamén 
se pode facer en trebellos de Apple. Con isto, 
informan dende GalApps, temos unha lin-
gua, a nosa, que é a primeira en dispor dun 
feixe específico de aplicacións para as dúas 
plataformas móbiles. 

As aplicacións pódense descargar de bal-
de na AppStore de Apple. Detrás deste des-
envolvemento está o mesmo equipo respon-
sábel das anteriores achegas: Sabela Barreiro, 
Xurxo Méndez e Juan Porta. Amais do espazo 
de seu para estas aplicacións (galapps.es), e 
con vistas a recollermos máis información 
sobre a súa liña de traballo, dicir que tamén 
está en activa unha conta en Twitter, onde se 
informa polo miúdo das actualizacións, sem-
pre de balde, das aplicacións.  

Os morcegos galegos teñen un 
novo curruncho na web

Grazas ao apoio económico da Fundación 
Barrié a través do Proxecto HIPPOS, o pro-
grama Morcegos de Galicia vén de renovar 
por completo a súa páxina web (vémolo en 
blogdrosera.blogspot.com) para amosar dun 
xeito atractivo información sobre os seus 
proxectos, actividades, cursos prácticas, os 

morcegos presentes en Galicia (con refe-
rencia á información biométrica e ecolóxica 
obtida na nosa comunidade) e un Atlas dos 
Morcegos de Galicia (morcegosdegalicia.
org) no que poder consultar a información 
sobre a distribución das especies presentes 
no país. Non falta información sobre o xeito 
de colaborar con esta interesante iniciativa 
que busca a conservación dos morcegos.

Detrás de Morcegos de Galicia está a 
Asociación DROSERA, que consciente da 
importancia na dinámica dos ecosistemas 
dos morcegos e a vulnerabilidade das súas 
poboacións emprendeu Morcegos de Galicia 
no ano 2008, para aglutinar todas as inicia-
tivas de investigación e sensibilización so-
bre os morcegos que se levan a cabo, e que 
agora poden coñecerse mellor grazas á web, 
obra da firma carballesa Abertal.

O Canto do Pobo: divulgando os 
nosos cantos de cego

A cultura popular non está rifada coa 
Rede. Exemplos de boa sintonía entre 
unha cousa e outra (as redes como canle 
de preservación e divulgación do que vén 
de vello) hai unha manchea deles, pero se 
cadra dos máis recentes haxa poucos tan 
representativos do que estamos a dicir 
como O Canto do Pobo, un proxecto-web 
que acubilla no ámbito dixital, á vista dos 
galegos presentes e dos futuros, o impor-
tante labor de documentación levado a 
cabo por Xosé Luís Rivas Mini e Baldome-
ro Iglesias Mero entre os anos 1972 e 1998 
sobre un alicerce cultural concreto: os 
cantos de cego. Ocantodopobo.com, por 
certo, vén de incorporar un mapa en liña, 
por comarcas, onde se sitúa e se detalla 
cada canto.

A través do mapa en cuestión, ademais, 
achégase a gravación, a letra 
e máis a partitura de tódalas 
pezas reunidas. Como dixe-
mos, o traballo dispoñíbel 
na Rede vén de antigo: tráta-

se da adaptación á Internet do labor de do-
cumentación realizado por Mini e Mero, pu-
blicado no seu día en dous volumes con CDs 
co título Cantos, coplas e romances de cego e 
que agora está dispoñible de xeito íntegro 
na devandita web.

RecunchoRock: novo radio-blog 
centrado na música galega

Dende Chuza! informan estes días da 
posta en marcha dun novo espazo na Rede 
galega para achegármonos á nosa música, 
gozar dela e, a maiores, amosarlla ao mundo. 
O novo recanto en liña, chamado Recuncho-
Rock, vén con feitura de radio-blog, e presén-
tase perante a comunidade como unha fe-
rramenta útil para achegármonos á riqueza 
creativa dos nosos grupos. O abano de cou-
sas que nos ofrece é amplo (novidades, con-
certos, novas chegadas ao mundo musical, 
radio, servizo de chat), e aínda que semella 
feito para emprestarlle especial atención ás 
agrupacións da nosa terra, tamén abre xane-
las e ligazóns coas achegas representativas 
de outras xeografías. 

O blog, posto en marcha por Fitinho, ten 
ligazón a Radio Chuza! Estes días o sitio está 
a presentar todo tipo de traballos desenvol-
vidos dende a independencia artística, como 
por exemplo o novo dos barceloneses Crisix 
ou dos galegos Raiba. Tamén se nos axuda a 
ir dándolle forma a unha axenda de concer-
tos e festivais, que xa se albiscan ao lonxe os 
máis senlleiros. 

NAVEGUEMOS COMO GALEGOS 
A identidade, a cultura e a biodiversidade da nosa terra, a salvo na Rede

Perfecto Feijoo vestido de zanfoñeiro, 
visto na Galipedia
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O proxecto Pousadas do Sal-
nés (pousadas.depo.es), cofinan-
ciado polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional, xor-
de co obxectivo de crear e poñer 
en funcionamento infraestrutu-
ras turísticas accesibles, dotadas 
de elementos para coñecer e 
gozar dos recursos naturais e 
do medio ambiente da comarca 
do Salnés e así mesmo poñer en 
marcha actividades de forma-
ción e uso medioambiental. Nun 
contexto máis amplo o proxecto 
pretende achegarlles o turismo 
da comarca a todos os cidadáns 
con independencia das súas dis-
capacidades.

As actividades englobadas 
nesta iniciativa céntranse en tres elementos 
turísticos principais:

•Pousadas da comarca como elementos 
accesibles e sostibles cos que se busca unha 
estratexia de planificación onde se perfilen 
como eixes fundamentais para o desenvolve-
mento social, turístico, cultural e económico 
desta comarca.

•Rutas accesibles para discapacitados, 
coma a senda fluvial do río da Chanca, a ruta 
da Pedra da Auga, a senda fluvial do río San 
Martiño ou a ruta da cultura marítima do Sal-
nés. 

•Escavacións accesibles englobadas no 
ámbito de aplicación do programa Protec-
ción e preservación do patrimonio cultural, 
con actuacións de recuperación de espazos 
históricos nas escavacións arqueolóxicas da 
Lanzada, en Sanxenxo e do monte do Castro 
en Ribadumia. Coa posta en valor destes xa-
cementos rexenerarase un espazo libre nos 
seus respectivos termos municipais e coa súa 
adecuación ás visitas xerarase un novo recur-
so do turismo cultural que funcione como un 
factor de atracción para a comarca do Salnés.

Para difundir os resultados desta iniciativa 

optouse por construír un portal web con dife-
rentes tipos de contidos con información das 
iniciativas turísticas accesibles existentes na 
comarca do Salnés obxecto do proxecto.

Estrutura de contidos do portal de 
Pousadas

A web de Pousadas centra a súa estrutura 
de contidos nos tres elementos fundamen-
tais comentados con anterioridade: as pou-
sadas, as rutas turísticas e as 
escavacións accesibles da co-
marca do Salnés. Cabe salien-
tar de novo a importancia do 
concepto “accesible” tendo en 
conta a vocación desta inicia-
tiva para fomentar este tipo 
de turismo dentro do colecti-
vo de persoas discapacitadas.

A continuación faise unha 
descrición pormenorizada 
dos principais contidos incluí-
dos na devandita web:

•Información de pousa-
das: o portal conta cun apar-
tado con información das 
pousadas de Ribadumia, A 

Armenteira, A Lanzada e Meaño 
e mais cun vídeo explicativo. Ta-
mén permite consultar un mapa 
interactivo, baseado na tecno-
loxía prestada por Google Maps, 
no que se amosa a situación das 
pousadas. Adicionalmente, para 
cada unha delas a web ofrece 
información xeral, outros datos 
de interese, servizos incluídos, 
recomendacións e unha galería 
de fotos.

  
•Información de rutas ac-

cesibles: está estruturada nun 
apartado de información xeral 
que contén un vídeo explicativo 
e un mapa de localización das 
diferentes rutas publicadas no 
portal. Para cada unha delas o 

portal detalla os seus diferentes tramos con 
datos coma a dificultade, a distancia ou a du-
ración. Tamén se pode visualizar o percorrido 
da ruta nun mapa interactivo, no cal se po-
den consultar os principais puntos para visi-
tar por medio de fotografías. As coordenadas 
GPS de cada percorrido pódense descargar 
para incorporalas a un navegador GPS. O por-
tal ofrece tamén a posibilidade de descargar 
unha audio-guía dos diferentes puntos do 
percorrido así como un folleto explicativo e 

TURISMO ACCESIBLE 2.0
O SERVIZO DE NOVAS TECNOLOXÍAS DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, XUNTO 
CO SERVIZO DE COOPERACIÓN, PON EN MARCHA A WEB POUSADAS DO SALNÉS: 

www.pousadas.depo.es
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unha ficha técnica de cada unha das rutas. 
Por último, cada unha delas complementa a 
súa información cunha galería fotográfica.

•Información de escavacións: o portal de 
Pousadas ofrece información detallada das 
escavacións incluídas no proxecto: localiza-
ción, información histórica e galería fotográ-
fica, entre outros.

 •Outros contidos da web: o portal de 
Pousadas compleméntase con outros con-
tidos entre os que destaca un apartado de 
novas e outro dedicado ó proxecto global 
cos obxectivos, a participación pública no 
proxecto, etc.

Contido en varios idiomas

Dado o carácter de divulgación turística do 
portal é importante que estea en varios idio-
mas, o que garante que a información lle che-
gue a un maior número de cidadáns. Por este 
motivo o portal de Pousadas está dispoñible 
en galego, castelán e inglés.

Accesibilidade no portal

Nun portal con información orientada ó 
turismo accesible é de vital importancia a uti-
lización dunha tecnoloxía que garanta que a 
información poida ser consultada por cida-
dáns con discapacidade.

Por este motivo o portal foi deseñado 
para cumprir co estándar de accesibilidade 
AA. Este estándar, definido polo WorldWide 
Web Consortium (W3C), comunidade inter-
nacional dedicada a desenvolver estándares 
que permitan a evolución da Webcara ó seu 
máximo potencial, está orientado a garantir 
o acceso a portais da Internet e os seus con-
tidos a todas as persoas independentemente 
da discapacidade física, intelectual ou técni-
ca que presenten ou das que se deriven do 
contexto de uso: tecnolóxicas ou ambientais.

En definitiva, o estándar AA permite que 
todos os usuarios poidan acceder en condi-
cións de igualdade ós contidos do portal. Isto 
enriquece a web de Pousadas incorporando 
nela os seguintes compoñentes que favore-
cen a súa accesibilidade:

•Un texto alternativo ás imaxes e indica-
ción dos enlaces cunha denominación sig-
nificativa que lles permita ós usuarios cegos 
utilizar lectores de pantalla ou liñas Braille 
para accederen ós contidos. 

•Subtítulos asociados ós vídeos para que 
os usuarios con dificultades auditivas poidan 
entendelos. 

•Contidos escritos nunha linguaxe sinxela e 
ilustrados con diagramas e animacións para 
que os usuarios con dislexia ou problemas de 
aprendizaxe estean en mellores condicións 
de entendelos.

•Tamaño do texto, botóns e áreas activas 
suficientemente grandes para favorecer que 
os usuarios con problemas visuais o poi-
dan ler sen dificultade e facilitarlles o uso 
ós usuarios que non poden controlar o rato 
con precisión. 

•Eliminación, na medida do posible, das 
accións que dependan dun dispositivo con-
creto para facilitar que o usuario poida esco-
ller o dispositivo que máis lle conveña.

Plataforma tecnolóxica

O portal de Pousadas do Salnés implan-
touse na plataforma de portais da Deputa-
ción de Pontevedra baseada na solución de 
software libre LifeRay. A utilización desta fe-
rramenta tecnolóxica garante a posibilidade 
de realizar un mantemento áxil dos contidos 
incluídos na Web así como modificar a estru-
tura da mesma de forma sinxela.

Entre as principais características desde 
xestor de portais cabe salientar:

•Esta plataforma é compatible coa maioría 
de servidores de aplicacións e a base de da-
tos existentes no mercado.

•É compatible co estándar de desenvol-
vemento de “portlets” JSR-286. Ademais, a 
plataforma dispón de máis de 60 “portlets” 
xa construídos. A utilización de “portlets” é 
unha das características máis salientables 
da plataforma que permite a reutilización 
de funcionalidades en diferentes portais da 
institución. 

•Inclúe un sistema de xestión de contidos 
(CMS) e un contorno colaborativo.

•Permite a personalización de páxinas 
para os diferentes usuarios.

•Inclúe sistemas de seguridade integrados 
na plataforma.

•Permite a definición de fluxos de aproba-
ción para os contidos incluídos na web.

A implantación deste portal, xunto coa 
cantidade e variedade da información pu-
blicada nel e os recursos tecnolóxicos em-
pregados na súa construción, logra o obxec-
tivo de realizar unha completa difusión do 
proxecto Pousadas do Salnés garantindo o 
acceso á devandita información de maneira 
totalmente accesible.



innovación galega

Classora facilita a detección 
de empresas que entran en 
situación concursal

A empresa galega Classora Technologies 
creadora de Classora a primeira base do 
coñecemento en español para Internet, lan-
zou ao mercado unha serie de servizos de 
recompilación de datos orientados ás em-
presas e a banca. O primeiro destes servizos 
é Classora Bank Advisor (vémolo en classo-
ra-technologies.com), dirixido ás entidades 
bancarias, que automatiza e facilita dato es-
colmados a partir do BOE sobre concursos 
de acredores. Esta información supón unha 
vantaxe decisiva para o departamento xurí-
dico, xa que reduce o tempo necesario para 
detectar a entrada dunha empresa en situa-
ción concursal.

No sector da banca existe a necesidade 
de xestionar expedientes de persoas físicas 
e xurídicas en situación concursal. O núme-
ro de expedientes está en constante au-
mento, o que consume un volume impor-
tante de recursos nas entidades financeiras. 
Dispoñer desta información en formato 
electrónico e procesala automaticamente 
permite reducir o tempo consumido na súa 
detección e posterior tratamento.

Classora Bank Advisor proporciona dia-
riamente, no formato desexado polo clien-
te, unha lista das persoas físicas ou xurídicas 
que entraron en situación concursal, segun-
do a publicación diaria do BOE.

Cuestio.com, rede social 
específica para empresas

Malia que na actualidade aínda quedan 
algúns empresarios que non lle acaban de 
ver vantaxes ás redes sociais e prohiben o 
seu uso en horario laboral, o certo é que es-
tas ferramentas están a acadar tal populari-
dade en tódalas contornas sociais, que xa se 
contan por centos as empresas que apostan 
polo seu uso para aumentar a produtivida-
de dos seus negocios.

Certo é que (coma en todo) hai moitas 
persoas que fan un mal uso destas ferra-
mentas perdendo o tempo con aplicacións 
estúpidas ou fozando na vida privada dos 
seus “amigos”, pero de usalas con cabeza, as 
redes sociais poden ser estupendas aliadas 
á hora de ter unha boa planificación do tra-
ballo e ir ao gran en materia de convocato-
rias de persoal.

Tan beneficioso é o seu uso no seo dun-
ha entidade de mediana ou gran escala 
que os galegos Javier Blanco e Diego Fer-
nández (cofundador do servizo de xeolo-
calización de persoas, Ipoki.com) veñen 
de crear unha nova rede social privada, 
específica para empresas e organizacións.

Trátase de Cuestio.com, que lle permite 
aos traballadores dunha empresa calque-
ra comunicarse entre eles como o viñan 
facendo en calquera rede social pública, 
porén coa vantaxe de estar en contacto 
unicamente cos membros da firma e non 
ter a tentación de interactuar con persoas 
alleas á mesma.

A plataforma está dispoñible de balde 
na Rede e ten as mesmas vantaxes que 

unha rede social tradicional dende a que 
se poden publicar informacións ou con-
vocatorias, enviar correos electrónicos ou 
mensaxes privadas e deixar comentarios 
públicos relativos a todo o que lle concirne 
aos empregados.

Teimas e Enxendra achegan a 
e-factura ao sector da xestión de 
refugallos

Teimas e Enxendra, dúas empresas gale-
gas integradas na asociación EGANET, ve-
ñen de unir forzas para facer máis doado, 
a través das novas tecnoloxías de xestión, 
o día a día das nosas empresas, principal-
mente o que ten que ver cunha das súas 
actividades fundamentais: a emisión de 
facturas. A iniciativa, froito dunha alianza 
tecnolóxica que complementa as opcións 
do software Teixo, vai dirixida, coma este 
programa, a firmas do sector da xestión de 
refugallos. En definitiva, a empresas que 
teñan participación no ciclo de produción, 
recollida, transporte e xestión de residuos. 

Baséase a nova achega tecnolóxica, infór-
mase, no formato estándar Facturae, alicer-
ce deste servizo para a emisión de facturas 
electrónicas que poñen en marcha Teimas 
e Enxendra. Facturae, lembremos, está reco-
ñecido oficialmente pola Axencia Tributaria. 
A partir de xa, informan os responsábeis de 
ámbalas compañías, “os usuarios de Teixo, 
primeira plataforma na Rede para a xestión 
empresarial e ambiental das entidades que 
producen ou xestionan refugallos, poden 
beneficiarse dun aforro de arredor de 3,40 

Achegamos unha nova escolma de cousas TIC made in Galicia
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euros por factura emitida, segundo datos da 
Administración central, contribuíndo desta 
maneira á redución de consumo de papel e 
freando a deforestación global”. 

Trocobank: servizo para achegar 
crédito empresarial en intres de 
crise

A rede empresarial Vigiliam vén de pór en 
marcha unha nova iniciativa web dirixida a 
facernos o máis doada posíbel a procura e 
achega de crédito. O servizo, presentado 
baixo un nome que fala por si só da súa ori-
xe galega e máis dos principios sobre os que 
se asenta, Trocobank.com, operará como un 
mercado para as pequenas e medianas em-
presas e para os autónomos, hoxe en día, 
tendo en conta os tempos que estamos a 
vivir, máis necesitados que nunca de liñas 
de financiamento que posibiliten e aseguren 
a produtividade, a diversificación, a promo-
ción, o espallamento ou a innovación no seu 
seo. 

A web Trocobank, que vai operar a nivel 
nacional, supón “unha nova forma de cola-
boración entre as empresas nestes intres de 
crise”, informa Vigiliam. A día de hoxe, coa 
campaña de lanzamento acabada de iniciar, 
o servizo xa dispón de 400 empresas valida-
das e dun volume de crédito de máis de tres 
millóns de euros. Para quen queira afondar 
nos obxectivos e nos métodos de traballo 
elixidos por Trocobank, dicirlle que xa está 
dispoñíbel un completo dossier informativo. 
O servizo, infórmase dende Vigiliam, esta-
rá plenamente operativo a partir do 15 de 
febreiro. O financiamento inicial é de 6.000 
euros para os autónomos e de 10.000 para 
as empresas, sendo contías suxeitas a medre, 
é dicir, que se irán incrementando a medida 
que se realizan máis vendas. 

Tesla homenaxea nunha web ao 
científico que lle dá o nome

Sen dúbida o mundo e a historia teñen 
unha débeda con Nikola Tesla, un dos cien-
tíficos que máis ten contribuído ao progreso 
da sociedade do século XX en virtude dun 
achado fundamental (entre outros moitos) 
que leva a súa pegada e o seu nome por 
moito que se lle atribúa a autoría a outros: 
a transmisión (con fíos e tamén sen fíos) da 

electricidade. Iniciativas para recuperar a 
súa figura hai moitas, non só como inventor 
(que tamén) senón como científico avanza-
do ao seu tempo (e mesmo ao noso), pero 
de entre todas elas hai unha que nos toca 
de preto: por ser galega e por vir a través da 
Rede. Trátase da web teslatechnologies.net, 
posta en marcha por unha empresa que xa 
botou a camiñar cunha homenaxe explícita 
ao visionario serbio: a santiaguesa Tesla Te-
chnologies.

O obxectivo da firma Tesla, integrada en 
EGANET e centrada en deseño web e en 
programación, non é outro que homenaxear 
ao devandito científico e pór en valor o seu 
rico “legado científico e tecnolóxico”. A web 
está desenvolvida en HTML5, tentando apro-
veitar as posibilidades de deseño e interac-
tividade da linguaxe, complementándoo 
cun uso intensivo de CSS3 e Canvas, o que 
permite a compatibilidade da nova páxina 
con todo tipo de dispositivos móbiles. Pese a 
esta aposta polo HTML5, Tesla Technologies 
desenvolveu tamén unha versión Flash moi 
coidada, “para non deixar fóra aos usuarios 
cuxos navegadores non soporten o formato 
orixinal”, infórmase. 

O INEGA facilitará o aforro 
enerxético nos concellos

A Consellería de Economía, a través do 
Instituto Enerxético de Galicia (INEGA), está 
a desenvolver unha ferramenta informática 
de cálculo de tarifas eléctricas que se porá a 
disposición dos concellos galegos e que os 
guiará na adopción de medidas de aforro e 
na contratación da subministración eléctrica 
máis adecuada as súas necesidades.

A aplicación permitirá optimizar a poten-
cia contratada e a demanda de enerxía reac-
tiva, sinalando as posibles medidas a tomar 
neste campo, que irán desde a o aumento 

ou a diminución da potencia contratada á 
instalación de baterías de condensadores 
para obter o máximo aforro. Así mesmo, a fe-
rramenta servirá tamén para comprobar que 
os consumos de cada concello sexan cohe-
rentes co tipo de subministro contratado, ao 
tempo que analizará a posible conveniencia 
de optar pola discriminación horaria. Neste 
sentido, a aplicación avisará a aqueles con-
cellos que teñan o recargo do 20% no prezo 
da factura por non ter pasado ao mercado 
libre.

LibreOffice chega á versión 3.5

Froito do  traballo de 16 meses por parte 
dunha media de 80 desenvolvedores chega 
finalmente o LibreOffice 3.5, nova versión 
estable do paquete ofimático de código 
aberto que inclúe numerosas novidades 
entre as que destacan as melloras para im-
portar ficheiros con formatos non estándar 
orixinados con software de Microsoft. Como 
vén a ser habitual neste tipo de ferramentas, 
é posible descargala para Windows, Mac OS 
X e Linux de balde e en galego (a través de li-
breoffice.org/download), este último detalle 
grazas ao traballo da comunidade de tradu-
ción coordinada por Antón Méixome.

Este nas melloras de LibreOffice 3.5 está 
un novo corrector gramatical integrado na 
aplicación Writer, que tamén mellora as súas 
características tipográficas, inclúe contador 
de palabras en tempo real e nova interface 
de usuario ara cabeceiras, pés e saltos de 
páxina; as ferramentas Impress/Draw tamén 
mellora a importación dende PowerPoint, 
filtro de importación de Microsoft Visio e ou-
tras pequenas melloras; Base conta cun novo 
controlador integrado de PostgreSQL; e Cal 
permite agora ata 10.000 follas de cálculo, 
axústase ás especificación ODF OpenFormu-
la e outras melloras.

Revolucións dixitais  
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Ao máis puro estilo das 
películas de ciencia ficción, 
do vindeiro 6 ao 11 de marzo, 
poderemos introducirnos de 
xeito paralelo nas casetas da I 
Feira Virtual do Libro (feiravir-
tualdellibro.es) que se celebra 
en Internet, un evento en liña 
de alcance mundial impulsado 
pola web de edición de libros 
Bubok.

Trátase dunha feira en liña 
que se traslada á Rede con 
tódolos elementos dunha feira 
tradicional do libro, onde se 
poderán manexar obras, entrar 
en stands, interactuar co persoal 
das casetas, falar con escritores 
ou editores... mais iso si, botan-
do man das novas tecnoloxías 
como o chat ou a videoconfe-
rencia.

O evento vai dirixido princi-
palmente aos lectores, autores e 
editoriais de España e Latinoa-
mérica e ten por obxecto darlle 
pulo á industria do libro elec-
trónico e os contidos dixitais 
legais, sen deixar de lado, iso si, 
os libros tradicionais en papel.

As persoas interesadas en 
asistir poderán facelo de balde, 
e tan só precisarán rexistrar-
se previamente se desexan 
participar nas actividades que 
requiran interacción, como os 
chats, as vídeo presentacións, 
os obradoiros, deixar os datos 
persoais nos stands... se o que 
queren é “pasear” pola feira non 
precisarán rexistrarse.

Como se dunha feira do libro 
física se tratase, os visitantes 
poderán coñecer as novidades 

do sector, conversar co persoal 
dos stands, asistir a coloquios 
e obradoiros, participar en 
videoconferencias con escri-
tores... e todo sen ter que des-
prazarse ata alí, comodamente 
dende o fogar e sen sufrir os 
amoreamentos propios destas 
citas.

Planeta, Santillana, Vicens Vi-
ves o Editext, son algunhas das 
editoriais con máis sona que xa 
confirmaron a súa presenza na 
feira, porén a organización non 
descarta a inscrición de máis ex-
positores, “dada a importancia 
das vantaxes económicas dun 
evento deste tipo”.

Tamén contarán cun stand de 
seu na Feira as firmas, 24Sym-
bols, Entrelectores, Safe Creati-
ve, Libranda, Publicon, Popular 

Libros, Libux, Digital Books, LBK 
Multimedia, Bubok, IMASTE, 
Cálamo & Cran, Círculo Rojo ou 
Anatomía de Red, entre outros, 
así como asociacións como a 
que xestiona os dereitos de pro-
piedade intelectual dos autores 
e editores españois (CEDRO) e 
a Confederación Española de 
Libreiros (CEGAL).

O programa recolle unha 
videoconferencia diaria con 
escritores e profesionais do sec-
tor, que se poderán seguir en 
tempo real e cos que se poderá 
conversar a través dun chat.

Algúns dos participantes 
confirmados son os autores de 
best sellers, Juan Gómez-Jurado 
(coñecido como o Ken Follet 
español) e Manel Loureiro (o 
Stephen King español). 

A Oficina de Información do Parlamento 
Europeo en España vén de convocar a XVIII 
edición do concurso Euroscola, destinado a 
mozos e mozas de entre 15 e 18 anos, que 
estudan ensinanza secundaria, bacharelato 
ou formación profesional de grao medio en 
centros españois. Trátase dun xogo en liña 
no que se poñen a proba as habilidades e 
coñecementos dos participantes no tocante 
á Eurorrexión. O concurso fomenta o uso de 
Internet como ferramenta educativa e co-
municativa, así como a aprendizaxe doutra 
lingua, fundamental para “conseguir unha 
Europa unida”, asegura a organización.

Para poder participar, os equipos deben 
estar formados por un total de 10 alumnos e 
alumnas e un profesor ou profesora, que terá 
o papel de líder.

O prazo de inscrición está aberto ata o 1 
de marzo a través de www.euro-scola.com, 

e cada centro de ensino pode presentar 
tantos equipos como desexe, malia que 
só un equipo por centro poderá aspirar 
a gañar o premio. Tampouco se permite 
máis dun finalista por Comunidade, 
de entre todos, os 9 equipos españois 
mellor clasificados serán os gañadores 
do premio final, consistente na partici-
pación no Programa Euroscola do Parla-
mento Europeo en Estrasburgo, no que 
estarán tamén os equipos dos 26 países 
membros restantes da Unión Europea. 

Pola súa banda, a Dirección Xeral de 
Xuventude, que ten especial interese en 
que participe o maior número posi-
ble de equipos galegos, premiará ao 
gañador da nosa Comunidade cunha 
estancia dunha semana no Albergue 
Xuvenil de Gandarío (A Coruña).

NOVA EDICIÓN DO CONCURSO DIXITAL EURO-SCOLA

A partir do 6 de marzo celebrarase na Rede a I feira virtual do libro
CITA PARA E-LECTORES



Hai escritores que pola dimen-
sión da súa vida e a súa obra, 
se cadra polo equilibrio sutil 
e frutífero entre localidade e 
universalidade que acadan unha 
e outra, teñen unha especial 
relación coa información de 
hoxe e o seu novo contexto por 
excelencia: o contexto dixital. 
E todo isto malia terse dado, 
vida e obra, a relativamente 
moita distancia dos acontece-
res 2.0 dos nosos días. É o caso 
de autores como Celso Emilio 
Ferreiro, que, tal e como sinala-
mos dende Código Cero, tense 
diversificado en múltiples ríos a 
través da Rede: nun certame de 
fotografía cos móbiles, nunha 
fotobiografía sonoro-dixital da 
man de Ouvirmos, ou a través 
de eventos musicais en liña 
como Cantalingua. Pois ben, a 
comezos de febreiro amencimos 
con novidades dixitais arredor 
do lendario escritor de Celanova. 
Para comezar, a web celsoemilio-
ferreiro.org, espazo de difusión 
que se presentou en Santiago de 
Compostela e que se insire nas 
accións que celebran o centena-
rio do poeta. 
A páxina en cuestión foi de-
senvolvida por Ouvirmos para 
a fundación que leva o nome 
do autor de Longa Noite de 
Pedra e a Consellería de Cultura. 

Trátase dun sitio en 
tres linguas (galego, 
castelán e inglés) 
proxectado e posto 
en marcha para 
“axudar a difundir a 
figura deste grande 
poeta dentro e fóra 
de Galicia”, sinala 
Ouvirmos. A páxina 
é en toda regra unha 
fonte de información 
sobre o autor galego, 
pero tamén sobre o 
coñecemento que se 
xera a raíz del e sobre 
o amplo calendario 
de celebracións que 
xiraran arredor de 
Celso Emilio co gallo 
do centenario do 
seu nacemento. O 
sitio web, engade 
Ouvirmos, fai un rigoroso e 
pormenorizado percorrido pola 
vida e obra de Celso Emilio, todo 
artellado arredor das diferentes 
etapas vitais que pasou en Cela-
nova, Asturias, Pontevedra, Vigo, 
Caracas e Madrid.     
Na web pódese coñecer tamén 
a súa creación literaria. No apar-
tado bibliográfico está recollida 
a súa obra desde os primeiros 
poemas de Cartafol de Poesía até 
o póstumo O libro dos home-
naxes, así como unha listaxe de 

bibliografía sobre Celso Emilio 
Ferreiro. 
Outro apartado innovador, 
engade Ouvirmos, é o Arquivo, 
onde se recollen fotografías 
e arquivos sonoros que nos 
aproximan máis á figura do 
poeta. “Entre as fotos do álbum 
familiar”, explícase, “podemos 
ver imaxes dos seus primeiros 
anos en Celanova, do seu noiva-
do con Moraima, dos seus anos 
en Pontevedra e Vigo, da súa 
amizade cos intelectuais da épo-

ca, da emigración en Venezuela, 
e dos últimos anos en Madrid”. 
Amais do devandito achégase 
unha Fonoteca que dá acubillo 
a unha escolma de arquivos so-
noros nos que se pode escoitar 
a voz do propio autor recitando 
ou o son da súa máquina de 
escribir, amais de interpretacións 
musicais da súa obra.

Captura da web dedicada a 
Celso Emilio Ferreiro na Rede

Portadas de dúas das obras máis senelleiras do poeta 
galego: La frontera infinita e Escolma poética

REPORTAXEreportaxe

POETA 2.0
PROSEGUEN AS CELEBRACIÓNS ARREDOR DE CELSO EMILIO FERREIRO 
CUNHA NOVA WEB E CUNHA MOSTRA INTERACTIVA
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De xeito paralelo ao desenvolvemento da páxina web e 
outras iniciativas de celebración, anúnciase a posta en mar-
cha dunha mostra multimedia sobre Celso Emilio que vai ter 
carácter itinerante, durante 2012, e que abranguerá unha boa 
parte da nosa xeografía. A exposición, que entre outras cousas 
incluirá contidos visuais e máis obxectos físicos que pertenceron 
ao autor, vén da man da Fundación Celso Emilio Ferreiro e das 
secretarías xerais de Cultura e Política Lingüística. Segundo in-
forman, trátase de por ao alcance de tódalas galegas e galegos 
unha biografía multimedia a través da obra, as imaxes, os sons e 
os obxectos propios do escritor, amais da súa voz, estruturándo-
se todo arredor dunha pantalla de acceso táctil a aplicacións in-
teractivas e dunha mesa de luz con obxectos persoais do poeta.  

Mostra multimedia
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Os peregrinos, a choiva, o son 
das badaladas da catedral, a 
torta de améndoa, os gaiteiros 
dos soportais ou o “claveli-
tos” da Tuna da Universidade, 
entre outras moitas cousas, son 
marcas da casa do casco antigo 
compostelán que é preciso vivir 
de primeira man para decatar-
se da magnitude e esplendor 
desta cidade, así como da carga 
simbólica que agocha detrás de 
cada pedra.
Porén, como reza o anuncio, 
“para todo lo demás...” e para 
coñecer Santiago sen ter que 
viaxar ata ela (que tamén é 
posible), temos á nosa dispo-
sición o que máis se aproxima 
á realidade neste momento: a 
ruta turística virtual Own the 
way (vémolo na web da firma 
galega do mesmo nome, www.
owntheway.com), dispoñible de 
balde en Layar®.
Trátase dunha ruta turística 
virtual en tres dimensións (a 
OTW360 Santiago) que permi-

te visitar o casco antigo 
compostelán a través da 
realidade aumentada, e 
que nos achega informa-
ción detallada de ata 29 
puntos de interese (POI) de 
maneira moi explícita.

Todos es-
tes puntos 
conforman 
unha ruta 
que per-
corre os espazos 
máis emblemá-
ticos da cidade 
monumental 
cun realismo di-
fícil de imaxinar, 
con vídeos ex-

plicativos, fotografías ilustrativas 
e locucións en galego castelán 
e inglés.
A aplicación, que xa está activa 
dende o pasado decembro, 
funciona nos teléfonos de última 
xeración con acelerómetro, 

conexión a Internet e GPS, 
e os usuarios que a des-
carguen poden non só ver 
unha fotografía do punto 
de interese concreto (que 
moitas veces axuda a dis-
tinguir o monumento, edi-
ficio ou detalle relevante), 
senón que poden acceder 
a un vídeo explicativo, 
e escoitar a historia e as 
anécdotas máis relevantes 
relacionadas con ese POI.
A mesma información está 
dispoñible en formato 
texto, procurando deste 
xeito facilitar a accesibili-
dade ao máximo numero 
de visitantes. 

Ademais dos contidos, o usua-
rio pode escoller os POI que 
quere visitar entre unha listaxe 
predeseñada e chegar até alí 
(no caso de estar na cidade) 
simplemente premendo o botón 
Como ir, deixándose guiar polas 
rúas do casco vello co GPS do 
seu móbil.
Con todo, e segundo os seus 
creadores, “para evitar que 
ninguén se perda”, a aplicación 
tamén dá a opción de ver os POI 
en formato mapa, de xeito que o 
usuario poida localizar facil-
mente calquera dos 29 puntos 
de interese que forman parte 
do percorrido e guiarse por si 
mesmo ata eles. 
Para descargar esta capa de Own 
the way no móbil tan só é nece-
sario ter instalada a aplicación 
Layar®, buscar a capa OTW360 
Santiago, e comezar a gozar dun 
paseo virtual por Compostela.

SANTIAGO POR ENTEIRO 
OWN THE WAY LEVA O CASCO VELLO COMPOSTELÁN AOS NOSOS MÓBILES



Cisco presenta novas solucións PLC para o fogar

Para facilitar a comunicación de distintos dispositivos que teña-
mos no fogar sen os problemas de cobertura que moitas veces pre-
sentan as redes sen fíos, Cisco achega ao mercado español 2 novos 

dispositivos 
Powerline que 
aproveitan a 
nosa instala-
ción eléctrica, 
de xeito que 
podemos 
conectar 
televisores 
intelixentes, 
reprodutores 
de Blu-ray ou 
consolas de vi-
deoxogos para 
que poidan 

acceder aos servizos que achega a Rede ou para o acceso a contidos 
en alta definición sen flutuacións, convertendo calquera enchufe da 
casa nunha conexión á Internet para ata 4 dispositivos simultáneos.

Esta tecnoloxía tamén pode empregarse para ampliar o alcan-
ce da nosa rede sen fíos, de xeito que o PLC pode contribuír na 
instalación de repetidores Wi-Fi, o que agradecerán os que teñan 
problemas de conectividade e que non poidan optar directamente 
por redes cableadas por empregar dispositivos como smartphones, 
consolas de videoxogos portátiles ou tablets.

As solucións PLC básicas de Cisco corresponderían aos paquetes 
Linksys PLEK400 (que inclúe 2 dispositivos PLE400, cun porto Ether-
net cada un, que permiten establecer pontes de comunicación ata 
a 200 Mbps) e Linksys PLSK400 (cun dispositivo PLE400 cun porto 
Ethernet e outro dispositivo PLS400 con 4 portos Ethernet). Para am-
plificar a rede sen fíos teremos unha solución semellante coñecida 
como Linksys PLWK400 que estará composto por un adaptador PLC 
normal e outro que fará a función de punto de acceso Wi-Fi N.

Panasonic presenta a cámara máis delgada cun 
zoom óptico de 20x

A Nikon D800 HD-SLR contará cun sensor de 36,3 
Mpíxeles

TREBELL   S
TECNOLÓXICOS

A carreira polos megapíxeles nas cá-
maras dixitais ten demostrado ser bas-
tante ridícula, pois non sempre supón 
unha mellor calidade das imaxes, algo 
que si conseguen as melloras das ópti-
cas, o que cada vez está menos rifado 
co formato compacto, como demostra 
a nova Panasonic Lumix DMC-ZS20, que 
nun corpo cun grosor de só 2,8 centíme-
tros consegue agochar un zoom óptico 
de 20x, asegurando Panasonic que é a 
cámara máis delgado do mundo con tal 
nivel de zoom.

A cámara tamén conta cun sensor 
High Sensivity MOS de 14 Mpíxeles, 
pode disparar ráfagas de 10 imaxes 
por segundo a máxima calidade, grava 
vídeo Full HD a 60p en formato AVCHD, 
pode tomar vistas panorámicas e tamén 
pode facer instantáneas HDR. Conta 
cunha pantalla táctil de 3 polgadas, 
cárgase mediante USB e integra GPS. 
Chegará ás tendas en marzo en negro, 
vermello, branco e prata por 349,99 
dólares.
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Para levar a resolución das foto-
grafías ao máximo nivel sen deixar 
prestacións multimedia polo camiño 
chega a nova cámara Nikon D800 
HD-SLR, que conta cun sensor CMOS 
de 36,3 Mpíxeles, un sistema de enfo-
que automático baseado en 51 pun-
tos, un formato bastante compacto 
e lixeiro, e a posibilidade de gravar 
vídeo a 1.080p (incluso con control 
manual) e amosar os seus resultados 
a través de HDMI.

Estamos ante o que podería ser a 
cámara definitiva para moitos profe-
sionais, por combinar altas presta-

cións con manexabilidade, que conta cunha pantalla 
LCD de 3,2 polgadas (e 921.000 píxeles), conectividade 
USB 3.0, compatibilidade con tarxetas de memoria SD 
e CF, e un prezo estimado de 3.299,95 dólares cando 
chegue ao mercado o mes que vén.
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Novo reprodutor de DVD da galega 
Blusens

Alberto Vázquez, director xeral da em-
presa dedicada a solucións informáticas 
baseadas en software libre Openinnova, Ál-
varo Lago, o seu homónimo da empresa de 
aplicacións para a Internet móbil Romanov 

Solutions, e Jorge López, director artístico 
de DLinea Studio, están a xuntar forzas para 
introducir en Galicia o tablet U97, produto de 
e-ARTtic que pola súa aparencia describen 
algúns como “o iPad español”, aínda que fun-

ciona co sistema operativo Android, 
o que en certos contornos profesio-
nais abre moitas posibilidades.

O éxito deste produto é tal que 
tras o seu lanzamento esgotáronse 
as existencias, polo que tiveron 
que tomar medidas para poder 
atender a elevada demanda deste 
tipo de produtos máis económicos 
e versátiles que o tablet de Apple. 
Dende a galega Openinnova están 
a contribuír a este éxito achegando 
o dispositivo debidamente optimi-
zado, e os mencionados Carracelas, 

Lago e Vázquez agrupados como APPSolut 
Webs pretenden alimentar o produto cun 
amplo abano de aplicacións móbiles a través 

dun proxecto coñecido como 
2App, que permitirá a persoas 
físicas e PEME crear as súas 
aplicacións de seu dun xeito 
sinxelo, intuitivo e de balde.

A multinacional Blusens, con sede princi-
pal en Santiago, está a presentar estes días 
novo produto para o lecer tecnolóxico liga-
do ao audiovisual. Trátase do reprodutor de 
DVD e karaoke L140, un aparello que destaca 
entre outras cousas polo amplo abano de 
entradas e saídas que achega (destinadas a 
ampliar até onde sexa posíbel a súa marxe 

de uso no fogar), incluídas unha saída de 
audio e vídeo composto e outra de vídeo 
por compoñentes. Tamén conta con sinal de 
saída en PAL, NTSC ou Auto, e máis cunha 
ferramenta para o control de contidos en 
caso de que haxa nenos na casa. 

É compatible con múltiples tipos de 
discos e formatos de audio e vídeo, incluídos 

MPEG4 (tamén coñecido como XviD), DVD, 
VCD, SVCD, KVCD ou AVI..

Asemade, incorpora sistema de reprodu-
ción dende porto USB. Tamén inclúe mando 
a distancia con baterías e cable de conexión 
RCA. As súas dimensións son 22,5 x 22 x 4,8 
cm.

Logitech lanza un novo rato con superficie táctil

O tablet español U97 actualízase a Android 4.0.3

TREBELL   S
TECNOLÓXICOS

O control táctil nos ratos informáti-
cos está a ter unha boa acollida e para 
competir co Magic Mouse de Apple e o 
Touch Mouse de Microsoft, chega agora 
o Logitech Touch Mouse M600, que por un 
prezo de 69,99 euros ofrece una sensación 
de uso natural, un desprazamento natural 
polas pantallas do noso ordenador coma 
se estivésemos a manexar un smartpho-
ne, un tacto agradable e unha estética 
coidada.

O novo rato inclúe un receptor Unifying 
de Logitech (que opera na banda dos 

2,4 GHz) co que poden conectarse varios 
dispositivos da compañía ata un total de 
6 ratos e teclados, evitando ter que sacri-
ficar varios portos USB. O receptor pode 
agocharse no interior do rato durante o 
seu transporte.

Sorprende pola opción de funcionar 
con 1 ou 2 pilas AA (polo que podemos 
elixir entre unha grande autonomía ou 
un peso reducido) e cómpre destacar que 
este rato, como acontece co de Microsoft, 
só opera baixo Windows 7.

Alberto Vázquez (Openinnova) e Francisco Ló-
pez (e-ARTtic) amosaron o curioso tablet na pa-
sada edición da LaconNetwork
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Estréase en Facebook con 120 
niveis de balde

ANgRy BIRDS 

Marcus Fernández

Un novo xogo galego de 
quebracabezas para iOS

yOyAgO

Tras a súa adaptación ao navegador web 
Chrome e a Google+, o xogo Angry Birds de 
Rovio, estréase en Facebook como unha apli-
cación que aproveita os elementos sociais da 
plataforma creada por Mark Zuckerberg para 
animar aos xogadores a competir por ver quen 
acada as mellores puntuacións nos distintos 
niveis que ofrece de balde este título que che-
ga a tempo para celebrar o Día de San Valentín 
(como romántico agasallo dos seus desenvol-
vedores).

Esta nova entrega do incombustible Angry 

Birds pode xogarse a pantalla completa, conta 
cunha tenda de axudas para superar os niveis 
máis complicados (que incluso pódense remitir 
como agasallo aos amigos) e parte cun reperto-
rio de nivel realmente amplo: 63 niveis Poached 
Eggs, 42 niveis Mighty Hoax e 15 niveis Surf and 
Turf, estes últimos exclusivos de Facebook.

O lanzamento de Angry Birds para Facebook 
estaba programado para este martes, Día de 
San Valentín, entre as 18:00 e as 21:00 horas, o 
que coincidiría con actividades no mundo real 
en cidades como Jakarta, Bangkok e Mumbai.

As aplicacións móbiles continúan a ser 
unha interesante canle de negocio para pe-
quenas compañías que queiran levar os seus 
desenvolvementos a unha audiencia global, 
que é o que parece pretender o ourensán 
afincado en Compostela, Pablo Soto Cid, que 
a través da súa compañía Soluciones Infor-
máticas y Multimedia vén de estrear na App 
Sotre o xogo para iPhone e iPad Yoyago, que 
por 1,59 euros promete entreter aos usuarios 

con divertidos quebracabezas animados por 
música de Chopin.

Yoyago é un xogo que consiste en pulsar 
tantas burbullas dunha mesma cor como sexa 
posible, creando unha secuencia, tendo que 
estar cada burbulla na mesma fila ou colum-
na que a anterior, deixando pasar un máximo 
de 3 segundos para premer cada burbulla, de 
xeito que haberá que combinar estratexia e 
axilidade para superar os 20 niveis necesarios 

para gañar o xogo.
Este título tamén intenta ter unha vida máis 

longa achegando distintos modos de xogo: 
Chrono (que dá 2 minutos para superar cada 
nivel), Beyond (que salta de nivel ao superar 
a mellor xogada actual), Ace (que require da 
pulsación de todas as burbullas ao primeiro 
intento) e Recall (que forza a memorizar unha 
secuencia de cores e intentar atopala no 
campo de xogo).

Pablo Soto Cid é o desenvolvedor 
deste xogo para iOS

xogos
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Xogo de combates de robots que 
chega aos nosos móbiles dende Vigo

BUyUTSU

Código QR

Código QR

O xogo en vídeo

Trailer de
lanzamento

O violento xogo estrea 
secuela

THE 
DARkNESS 

Continúa o lanzamento de videoxogos 
móbiles feitos en Galicia, e desta volta 
queremos achegarnos a Buyutsu, un 
título para dispositivos Android que foi 
desenvolvido por Ismael Reyes e Breogán 
González, integrantes do estudo vigués 
RedInput, e que consiste en crear un robot 
personalizado no móbil co que combater 
contra outros robots en rede para derrotar 
aos nosos amigos e prosperar nun ranking 
en liña que amosa aos 100 mellores robots.

O xogo é de balde, resulta bastante 
sinxelo e basea o seu éxito no factor social.

As tendas de videoxogos españolas este 
mes cos brazos abertos a The Darkness II, 
título desenvolvido polo estudo Digital 
Extremes para PC, PlayStation 3 e Xbox 360 
que está baseado nun cómic da editorial 
Top Cow e no que tomamos o papel de 
Jackie Estacado, o líder dunha organización 
criminal que leva no seu interior unha forza 

demoníaca coñecida como a Escuridade, que 
a efectos prácticos funciona como un par 
de brazos demoníacos que permiten cortar, 
agarrar e arroxar, mentres que os brazos 
humanos serven para empuñar ata 2 armas 
de fogo, deixando claro que o xogo non ten 
reparo á hora de amosar violencia e terror.

The Darkness II é un bo shooter en primeira 

persoa, que conta con numerosas armas, 
poderes sobrenaturais e o reto de ter que 
recuperar a enerxía para sobrevivir nunha 
aventura que busca acadar unha estética 
propia dos comics. Un xogo para maiores 
de 18 anos que pode recomendarse tanto 
a amantes do cómic como da súa primeira 
entrega.

xogos
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... ti eres a peza que falta...




