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Con crise ou sen ela, o sector das 
novas tecnoloxías da información vai 
cara adiante, se cadra co obxectivo de 
amosar dúas cousas e de deixalas claras 
de xeito definitivo: que o coñecemento 
e a innovación non foron en absoluto 
culpábeis das actuais circunstancias 
económicas que tanto nos afectan a 
todas e todos e que (por outra banda) 
non só non hai culpabilidade algunha 
senón que mesmo hai moitos indi-
cios, por esta vía do coñecemento e a 
innovación, de comezo dunha solu-
ción. A crise, aínda que sexa nova, está 
ligada a vellos conceptos de actividade 
económica, conceptos que se adoitan a 
simbolizar con figuras de ladrillos ou de 
bonos bancarios, e que nada teñen que 
ver co universo TIC. Este é un universo 
en espallamento, que de xeito inevitá-
bel vese afectado pola mala situación 

económica, pero que amosa unha 
vitalidade que non se albisca en case 
ningún outro sector. Ao mesmo tempo, 
xoga coa vantaxe de ser obxecto de 
meirandes vías de financiamento, xa 
que unha parte dos investidores e dos 
responsábeis de distribuír as axudas 
autonómicas, estatais ou europeas, 
dispón da capacidade de visión precisa 
para entender que canto máis se refor-
cen as TIC hoxe, máis se vai ver bene-
ficiada a economía mañá. Este novo 
número, 108, amosa en boa medida un 
pouco de reflexión sobre o tema, en 
absoluto premeditada, pero acada-
da a través da unión dos diferentes 
elementos (novas, artigos, reportaxes), 
que se se len de corrido, semellan dicir 
claramente o seguinte: na innovación 
tecnolóxica está en parte a clave para 
saírmos da focha económica. 

Equipo
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A Aso-

ciación Cultural Proxecto 
Trasno, responsable de cou-
sas como a tradución ao ga-
lego de todo tipo de progra-
mas de uso común (Inkscape, 
Mandriva Linux, Chrome OS, 
o contorno KDE ou LibreOffi-
ce e OpenOffice), vai partici-
par arreo na quinta edición 
do Premio ao Mellor Proxecto 
Fin de Carreira (PFC) con Soft-
ware Libre cun recoñecemen-
to a un labor de primeira liña 
e que lles toca de preto aos 
membros da dita asociación 
e a toda a cidadanía galega: o 
labor de promoción da nosa 
lingua nas novas tecnoloxías 
da información. 

Con esta Mención espe-
cial, cun premio por valor de 

800 euros, preténdese “incen-
tivar o desenvolvemento de 
software libre orientado á crea-
ción e mellora de ferramentas 
para o apoio da localización de 
software libre ao galego”, sina-
lan dende o colectivo cultural. 
Como se indican nas bases da 
distinción, poden optar a esta 
mención aqueles proxectos:
• Que consistan no desen-

volvemento de novas fe-
rramentas de localización e 
tradución ou contribúan a 
algunha xa existente.

• Que faciliten o traballo no 
campo da lingüística apli-
cada e a tradución.

• Que melloren ou axilicen o 
labor de tradución e loca-
lización de software libre, 
especialmente ao galego.

Trasno recoñecerá cun premio o 

compromiso a prol do galego nas TIC

As universidades galegas impulsan o 
Congreso Ibérico sobre fenda dixital, 
en outubro en Póvoa de Varzim 

Entre os días 19 e 20 de outu-
bro celebrarase a 1ª Xornada de 
Blogs de Moda e Comercio Elec-
trónico que repartirá as súas ac-
tividades entre Lalín e o Centro 
Galego de Arte Contemporánea 
de Santiago, destacándose da 
mesma a participación dunha 
serie de blogueiras especializa-
das no sector da moda que ad-
ministran espazos na web que 
superan os 9,6 millóns de visitas 
ao mes, o que serve para ilustrar 
o volume que está a tomar tal 
fenómeno na Rede. Aparte de 
blogueiras, o encontro tamén 
contará coa participación de ex-
pertos en marketing e comercio 
electrónico.O evento vai dirixi-
do a comunicadores nas novas 

plataformas sociais, empresa-
rios, deseñadores e seareiros do 
mundo da moda.

O sector empresarial estará 
presente na xornada a través de 
personalidades como Rosa Tous 
Oriol, directora de Relacións 
Institucionales en TOUS, Belén 
Andrés, Community Manager 
- Social Media Marketing en 
Privalia, Gabriel Aldamiz-Eche-
varría, cofundador Chicísimo.
com, Carolina Ribalta Marche-
na, Online Communications 
Coordinator en Mango.com e 
Roger Graell, e-shop Manager 
para Europa en Mango.com, 
entre outros moitos expertos 
en comercio electrónico e redes 
sociais.

Póvoa de Varzim, no Norte de 
Portugal, será o emprazamento 
da terceira edición dunha 
xuntanza que encamiñada 
tódolos seus esforzos a atopar 
solucións inmediatas e eficaces 
aos baleiros de influencia e 
actividade da Sociedade da 
Información. O  III Congreso 
Ibérico. Fenda Dixital: TIC, 
Escola e Desenvolvemento 
Local desenvolverase os días 
23 e 24 de outubro e xirará 
arredor da devandita cuestión 
dunha sociedade dixital para 
todas e todos e, dun xeito máis 

específico, do emprego das 
redes sociais na educación ou 
da tecnoloxía para minguar o 
illamento do rural. A xuntanza 
insírese nada cada vez máis 
frutífera interrelación galego-
portuguesa no debate e na 
promoción conxunta das TIC.
O evento está organizado polas 
tres universidades galegas, 
por Nova Escola Galega e 
universidades do norte de 
Portugal, concretamente 
a Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro e a Escola 
Superior de Educação de Paula 

Frassinetti. A idea 
é xuntar todos os 
esforzos posíbeis 
para promover, co 
apoio do Concello 
Póvoa de Varzim, 
“un encontro 
científico que reunirá 
a profesionais de 
Galicia e de Portugal 
que teñen moito que 
achegar no eido do 
uso das TIC para o 
d e s e n v o l v e m e n t o 
educativo e rural”.

O operador público Retegal 
contará, ao remate de 2013, cun 
60% máis de centros de teleco-
municacións. Este espallamen-
to, informa o Goberno galego, 
significa que se vai garantir a 
existencia “de todas as instala-
cións que se precisan para aca-
dar a cobertura ao 100% de Inter-
net e para que toda a cidadanía 
teña a dita cobertura nos seus 
domicilios, nas súas empresas e 
nos servizos públicos”. A empre-
sa pública Retegal foi creada 
para prestar servizos de radio-
difusión á CRTVG e a día de 
hoxe converteuse “nunha peza 
fundamental no despregamento 
tecnolóxico de Galicia”, nun ope-
rador integral de telecomuni-
cacións que “fixo realidade fitos 
importantes como o apagamen-
to analóxico”, do mesmo xeito 
que “está facendo tamén un 
excelente servizo na expansión 
da banda larga en toda Galicia”, 
informou recentemente o presi-
dente da Xunta. 

Retegal disporá dun 60% máis de 
centros de telecomunicacións

novas tecnolóxicas
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Desenvolver un labor de vixilancia tec-
nolóxica e contar cunha plataforma de 
divulgación e promoción dos produtos 
e servizos que as empresas TIC galegas 
desenvolven para os distintos sectores 
empresariais. Velaquí os dous grandes 
valores para o sector TIC que aportan 
www.tech4tic.com e www.tic2you.com, 
dous medios de comunicación impulsa-
dos por INEO, dúas oportunidades para 
estar na vangarda do sector, fomentar o 
intercambio e transferencia de coñece-
mento, divulgar entre o empresariado 
os avances tecnolóxicos ao seu dispor 
e, sobre todo, construír un punto de 
encontro entre todos os que formamos 
parte deste sector.

Neste sentido, www.tech4tic.com é 
un blog de vixilancia tecnolóxica no que 
se pode atopar información de novida-
des e lanzamentos en novas tecnoloxías 
e tendencias, investigacións acabadas 
de publicar, informes e estatísticas, etc. 
Desde a súa posta en marcha, en xanei-
ro de 2012, o blog ten recollido máis de 
50 entradas coas novidades achegadas 

por centros de investigación, expertos 
en innovación, profesionais das novas 
tecnoloxías, etc. O medio ten aberta 
unha porta á colaboración da comu-
nidade internauta a través de info@te-
ch4tic.com. 

Que poden facer as novas tecnoloxías 
pola túa empresa? Este é o lema de 
www.tic2you.com, un auténtico esca-
parate en Internet de aplicacións desen-
volvidas por empresas socias de INEO. 
Trátase dunha nova vía de difusión dos 
novos produtos e servizos TIC entre un 
dos públicos prioritarios: o empresa-
riado de preto de 29 áreas de negocio, 
as que agora mesmo están representa-
das en TIC2You. Automoción, sanida-
de, comercio, marketing... son algúns 
dos ámbitos con maior difusión neste 
blog, consultado decote por empresa-
rios que procuran na tecnoloxía novas 
vías para impulsar o seu negocio. 

A web mantén comunicación cos 
seus colaboradores e coas empresas 
innovadoras a través de info@tic2you.
com. 

Recentemente presentouse no Audito-
rio de Ribadumia a plataforma do Sistema 
Integrado de Control para a Optimización 
Ambiental (SICOM) desenvolvida ao abeiro 
do Life Viñas Atlánticas, segundo os seus 
responsábeis o primeiro proxecto de viti-
cultura intelixente de toda España. O acto 
contou coa presenza do presidente da De-
putación de Pontevedra, Rafael Louzán, e 

máis do conselleiro de Medio Ambiente, 
Agustín Hernández. Tamén participaron na 
cita, activamente, os presidentes das tres 
adegas directamente implicadas (Condes de 
Albarei, Martín Códax e Paco & Lola). Á cita 
tamén acudiron preto de 600 socios das tres 
cooperativas vitivinícolas e representantes 
de outras institucións.

No transcurso do evento, levouse a cabo 
unha exposición técnica 
ao detalle do proxecto, 
contándose para isto 
coa intervención de 
Ruth González, coordi-
nadora do mesmo, e de 
Amancio Varela, director 
do servizo de Novas Tec-
noloxías da Deputación 
de Pontevedra. Viñas 
Atlánticas, informaron, 
parte duns obxectivos 
iniciais baseados na 
creación dun sistema de 
xestión medioambien-
tal que axude ao desen-
volvemento sustentábel 
da actividade vitiviníco-
la, mediante a protec-
ción da biodiversidade, 
a redución de emisións 

de carbono e a explotación sostíbel.
Para Ruth González, estamos ante unha 

iniciativa innovadora e de investigación que, 
grazas ao traballo desenvolvido por tódolos 
axentes implicados, converteuse no primeiro 
proxecto de viticultura intelixente de Espa-
ña, “xa que se cinguen os métodos de traballo 
tradicional no sector do viño coas tecnoloxías, 
aproveitando os datos que se producen na 
campaña vitícola e xerando información nova 
que permite mellorar a xestión e a sustentabi-
lidade das adegas e viticultores integrados no 
proxecto, facéndoos máis competitivos”. De 
feito, conséguese aumentar a calidade da 
produción e da contorna natural, grazas á 
participación de tódolos explotadores. 

Viñas Atlánticas está dividido en tres par-
tes: unha rede meteorolóxica, un modelo 
matemático que establece niveis de risco 
de aparición do mildiu en función de con-
dicións meteorolóxicas e do estado da viña 
e unha plataforma de xestión. Ao fío disto, 
o responsábel de novas tecnoloxías da De-
putación, Amancio Varela, apuntou que “o 
carácter tecnolóxico do proxecto, grazas ao 
uso dunha rede sensorial (WSN) combinada 
cunha rede de estacións meteorolóxicas e a 
plataforma de xestión na que se están a for-
mar os 1.064 socios das tres cooperativas do 
proxecto”.

En marcha   Life Viñas Atlánticas,
proxecto galego de viticultura intelixente

Tech4tic.com e Tic2you.com: 
dúas referencias en Internet para o sector TIC

 Life Viñas Atlánticas,



O presidente da asociación galega 
Ineo, Jorge Cebreiros, de xeito com-
plementario máximo representante 
de CONETIC, vai dirixir oficialmente 
as rendas de SPORA, o novo Con-
sello Nacional das Telecomunica-
cións, Tecnoloxías da Información 
e a Comunicación, unha entidade 
que xorde, precisamente, do traba-
llo conxunto de CONETIC e FENITEL. 
Segundo apunta a asociación Ineo, 
a presenza de Cebreiros vai impli-
car unha serie de vantaxes a ter en 
conta para o sector TIC estatal (que 
buscará novos xeitos de reforzar a 
súa voz, nun intre de crise en que 

a innovación pode ser a chave para 
superala e atopar vías de desenvol-
vemento máis sólidas) e, tamén, 
para o sector TIC galego (que terá 
canles de concorrencia máis firmes).
Lembrar que SPORA (acrónimo co 
que se identifica este novo espazo 
de traballo, aberto a novas incorpo-
racións, a maiores das de CONETIC e 
FENITEL), integraría na actualidade 
a máis de 3.000 empresas do sec-
tor, achegando ao mercado laboral 
español máis de 85.000 postos de 
traballo directos.
Volvendo á elección de Jorge Ce-
breiros á fronte deste proxecto, está 

a ser valorada por Ineo como un 
novo avance na estratexia da aso-
ciación por achegarse o máximo 
posíbel “ás institucións nacionais 
e europeas máis relevantes para o 
sector, co obxectivo de defender os 
intereses das empresas galegas tec-
nolóxico-dixitais”. Este logro súma-
se a recente asunción, por parte de 
Ineo, da presidencia de CONETIC, 
a Confederación Española de Em-
presas de Tecnoloxías da Informa-
ción, Comunicacións e Electrónica. 

Jorge Cebreiros, á fronte da nova 

alianza estatal das novas tecnoloxías:

A EGAP organiza un curso de 240 horas 
sobre sistemas de información xeográfica

Este verán as seareiras e seareiros do fútbol galego, máis 
polo miúdo do Celta de Vigo, están certamente de celebra-
ción. E non só porque o Celta subise a Primeira División, 
aínda que por suposto tamén, senón pola posta en marcha 
de meucelta.com, unha nova páxina deportiva, na nosa lin-
gua, desenvolvida a raíz do traballo conxunto dun grupo 
de rapaces e rapazas cunha afección en común: o apoio ao 
devandito equipo galego. O seu obxectivo: pór ao alcance 
de tódolos celtistas, estean onde estean, información pun-
tual, actualizada e independente do devandito club.

A páxina, sinalan os seus responsábeis, “é unha web feita 
por celtistas e para todo o celtismo, con independencia do seu 
lugar de procedencia ou orixe”. O lema co que se presenta 
a web ao mundo fala por si só das intencións de marcar 
diferenzas e achegar algo distinto: As novas do Celta como 
nunca as viras. 

A Rede ten moitas maneiras de 
amosar as súas vantaxes e utilidade, 
e unha das máis salientábeis, 
de cara a un pobo coma o noso, 
especialmente ligado á terra, é 
sen lugar a dúbidas a que vén da 
man dos sistemas de información 
xeográfica. Baixo este nome, 
agrúpanse todo tipo de ferramentas 
tecnolóxicas coas que medir, avaliar, 
rexistrar e localizar, a vista de paxaro, 
o noso territorio a golpe de clic. O 
seu potencial, tanto de uso de seu 
como de capacidade divulgadora 
das TIC, é ben grande, de aí que a 
EGAP puxese en marcha un curso 
sobre a cuestión dos SIX, dunha 
duración de 240 horas e coa vantaxe 
de contar con 
p r o f e s o r e s 
e técnicos 
especial izados 
nestes servizos.
Como dixemos, 
o Curso de 
Sistemas de 
I n f o r m a c i ó n 
X e o g r á f i c a 
(SIX) vén da 
man da EGAP, a 
Escola Galega 

de Administración Pública, en 
colaboración coa Federación 
Galega de Municipios e Provincias 
(FEGAMP), a Dirección Xeral de 
Administración Local e o Instituto 
de Estudos do Territorio (IET). A 
actividade está deseñada para 
que o alumnado adquira os 
coñecementos teórico-prácticos 
e habilidades necesarias para 
aplicar solucións con información 
xeoespacial empregando os 
devanditos sistemas. A actividade 
ten como obxectivo universalizar 
o uso dos SIX na Administración e 
que este tipo de tecnoloxías e as 
súas aplicacións se dean a coñecer 
á sociedade.

Malia que nos últimos 
tempos tamén chegan á 
nosa redacción informes 
que apuntan a 

un decrecemento ou a 
unha desaceleración da 
curva de ingresos do sec-
tor das TIC, a verdade é 
que aínda pesan máis, na 
balanza, os informes po-
sitivos. Entre os que máis 
folgos desencadean ató-
pase sen dúbida o que veu 
os días pasados da man da 
Comisión para o Mercado 
das Telecomunicacións a 
través do Informe de Co-
mercio Electrónico do IV 
Trimestre de 2011, no que 
se confirma que hai moitas 
cousas que continuarán a 
desgastarse, incluso cou-
sas TIC, pero ao comercio 
electrónico, polo de agora, 
non hai que o toque. Se-
gundo nos contan dende 
firma Elogia, “é como se as 
ofertas on line se amosaran 
inmunes ao ambiente de cri-

se xeral”. 
Respecto aos datos do 

informe, constátase que o 
comercio electrónico es-
tableceu un novo récord 
de facturación en 2011, 
máis polo miúdo chegan-
do aos 9.201 millóns de 
euros, un 25,70% máis ca 
no exercicio anterior e un 
60% superior ao de 2009. 
Esta investigación, na que 
se contabilizan as com-
pras realizadas por Internet 
mediante tarxeta de cré-
dito, amosa que o cuarto 
trimestre do ano pasado 
achegou un máximo his-
tórico con 36,9 millóns de 
transaccións. As axencias 
de viaxes e o transporte 
aéreo ocuparon o primeiro 
e segundo posto da lista-
xe, sumando entre ambas 
máis de unha carta parte 
da facturación total do co-
mercio electrónico. 

Os informes da CMT confirman 
que o e-comercio segue a medrar, 
malia a crise

novas tecnolóxicas
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En marcha meucelta.com para levar 

a información do club a toda a 

comunidade de seareiras/os 

SPORA

meucelta.com

e-comercio



REPORTAXE

O futuro da telefonía móbil, 
o que se dá a coñecer como 
tecnoloxía 4G, está cada vez 
máis preto, e o operador de tele-
comunicacións Telefónica está a 
desenvolver experiencias piloto 
en España, e tras botar a andar 
tal iniciativa en Madrid e Barce-
lona, chegou recentemente a 
Santiago de Compostela, onde 
xa está en funcionamento un 
punto de acceso con tecnoloxía 
LTE (Long Term Evolution), o 
que vai facilitar comunicacións 
sen fíos cunha velocidade de 
descarga de 100 Mbps e 42 
Mbps de subida. Esta iniciati-
va resultou posible grazas ao 
acordo adquirido polo operador 
a través do Plan de Banda Larga 
da Xunta.

“ O Centro Demostrador TIC, 
situado no Centro de Novas 
Tecnoloxías, será o encargado 
de xestionar estas  probas, o 
que resulta moi axeitado para as 
empresas tecnolóxicas galegas 
que queiran ensaiar alí novos 
servizos, produtos e dispositivos 
desenvolvidos para esta tecno-
loxía de alta velocidade.

O primeiro punto de acceso 
4G galego fica desta maneira 
limitado a usos empresariais, 
pois na actualidade aínda non 
hai terminais móbiles con LTE 
no mercado español, por enten-
derse que as actuais tecnoloxías 
3G aínda teñen moito potencial, 
mentres que o 4G quedaría 
como unha proposta de futuro 
che achegará numerosas van-
taxes entre as que cómpre des-
tacar a reducida latencia do LTE, 
que facilita o uso de servizos 
interactivos en tempo real, que 
van dende solucións de comuni-
cacións ata xogo en rede.

Para dar a coñecer a posta en 
funcionamento desta experien-
cia piloto en Galicia, acudiron 
ao Centro de Novas Tecnoloxías 
o director de Telefónica na nosa 
comunidade, Manuel Alonso, 
xunto coa directora de AMTE-
GA, Mar Pereira, e o director de 

vendas de Alcatel-Lucent para 
Telefónica, Alberto Freire.

Alonso quixo destacar que 
a posta en marcha do LTE en 
Santiago de Compostela é “unha 
mostra máis da implicación de 
Telefónica con Galicia” subliñan-
do que se trata dun “servizo ao 
sector TIC galego”, mentres que 
a responsable da Axencia para 
a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia, Mar Pereira, quixo 
destacar que un dos obxectivos 
prioritarios do Goberno galego 
no ámbito das TIC é facilitar 
ao acceso á Internet a todos 
os galegos, para o que están a 
desenvolver un Plan de Banda 
Larga que a data de hoxe con-
seguiu levar o acceso á Rede a 
alta velocidade ao 90% da nosa 
poboación (fronte ao 70% de 
2009). 

É de agardar que tecnoloxías 
como o LTE tamén poidan 
beneficiar á nosa comunidade 
no peche da fenda dixital no 
tocante á banda larga no rural, 
pois permitirá comunicacións 
sen fíos cunhas características 
comparables ás das redes de 
cable.

Demostración da 
tecnoloxía LTE 

Para ilustrar as vantaxes do 
LTE, o responsables de Proxec-
tos de Transformación e Inno-
vación do Corporate Innovation 
Center de Telefónica, Guillermo 
Bataller, desenvolveu unha 
serie de demostracións sobre as 
posibilidades da nova xeración 
de tecnoloxía de comunicacións 
móbiles, como a comparación 
das velocidades de conexión 
acadadas por 2 tablets de 
Samsung (un dotado de 3G e 
outro de LTE), a constatación 
das elevadas velocidades de 
conexión que poden conseguir-
se dende un PC conectado a un 
modem LTE (claramente supe-
rior á do tablet antes amosado, 
grazas á potencia adicional do 
equipo), a reducida latencia 

presentada pola tecnoloxía LTE 
(extraordinariamente inferior á 
das actuais comunicacións 3G 
con respostas en menos de 50 
milisegundos) e o avance que 
supón para a multimedia en 
mobilidade, xa que o LTE facilita 
a reprodución de varios fluxos 
de vídeo en alta definición sen 
maiores problemas e incluso a 
retransmisión de vídeo en alta 
definición en directo a través da 
Rede (o que puido verse grazas 
a un móbil que estaba a retrans-
mitir en vivo o que acontecía na 
sala do CNTG). Para deixar claro 
que non estabamos só ante 
unha tecnoloxía con forza bruta 
no que a descargas se refire, 
amosouse o funcionamento 

dun videoxogo na nube (empre-
gando a plataforma Stream3D 
de Ciinow, semellante ao que 
hoxe podemos ver en OnLive e 
Gaikai), para o que é preciso go-
zar cunha conexión de calidade 
e rápida resposta.

Os responsables de Telefó-
nica quixeron deixar claro que 
esta nova tecnoloxía é xa unha 
realidade, que aínda non está 
en fase comercial porque aínda 
non existe demanda para a 
mesma (pois actualmente o 3G 
permite velocidades de des-
carga de ata 42 Mbps), pero as 
posibilidades do LTE son moitas, 
de aí que resulte crucial avanzar 
neste ámbito para cando che-
gue ao público xeral.

SANTIAGO, NO FUTURO DAS 
COMUNICACIÓNS MÓBILES
Telefónica e a AMTEGA colaboran para ofrecer tecnoloxía 4G
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O Colexio Profesional de Enxeñaría 
en Informática de Galicia (CPEIG), que 
na actualidade conta con máis de 300 
colexiadas e colexiados anexionadas/os, 
está a preparar xa os actos de celebración 
da súa tradicional Noite da Enxeñaría en 
Informática de Galicia, que este ano vai xa 
pola IV edición, e que terá lugar o vindeiro 
23 de novembro.

O acto principal consistirá, como vén 
sendo habitual, nunha cea de gala na 
que se reúnen os colexiados e colexiadas 
co empresariado galego e cos principais 
representantes da Administración Pública, 
e nunha entrega de premios que con-
gregará a máis de duascentas persoas no 
Hostal dos Reis Católicos en Santiago de 
Compostela.

A través das distintas categorías 
estipuladas, o CPEIG (www.cpeig.org) 
recoñecerá aquelas iniciativas ou per-
soas que destacan no eido da Enxeñaría 
en Informática no noso país, das cales 
só podemos adiantar, polo de agora, o 
Premio á Traxectoria Profesional que lle 
será concedido a Víctor Gulías, e o Premio 
Iniciativa da Administración, que este 
ano recaerá no Concello da Coruña polo 
Proxecto Coruña Smart City.

Nos vindeiros meses, os colexiados e 
colexiadas decidirán a quen outorgarlle 
o Premio á Iniciativa Emprendedora, o 
Premio á Iniciativa Empresarial e o Premio 
Ada Byron, este último dirixido a mulle-
res enxeñeiras en Informática, líderes na 
adopción da tecnoloxía e “con capacidade 
para mesturar coñecementos técnicos e 
visión social”, engaden dende o CPEIG.

Tamén terán que decidir, de entre as 
propostas recibidas, a quen concederlle 
este ano o Premio Proxecto Fin de Carrei-
ra, unha convocatoria que aínda está aber-

ta á presentación de candidaturas e que é 
a única que conta con dotación económi-
ca, de nada menos que de 1.000 euros.

Dende o Colexio anuncian, para os 
interesados en colaborar, que aínda está 
aberta a posibilidade de patrocinio da 
Noite, dirixida principalmente a todas 
aquelas institucións ou empresas que, 
en palabras da organización, “queiran ter 
unha presenza destacada nun dos máis 
relevantes acontecementos anuais do 
sector TIC”.

Proxecto Smart City na 
Coruña

Como dixemos,  o Colexio Profesional 
de Enxeñaría en Informática de Galicia 
(CPEIG) tomou xa a decisión de recoñecer 
ao Concello da Coruña polos seus esforzos 
en materia de fomento da cidadanía 
dixital. Máis polo miúdo, a plataforma que 
preside Fernando Suárez concedeulle ao 
Goberno da cidade herculina o Premio 
Iniciativa da Administración polo proxecto 
Coruña Smart City. Este recoñecemento 
inscríbese dentro dos galardóns que con-
cede anualmente no transcurso da Noite 
da Enxeñaría en Informática de Galicia.

O CPEIG quere con este galardón facer 
un recoñecemento público a aposta que o 
concello coruñés está a realizar pola I+D+i 
e as novas tecnoloxías, “dous desafíos 
esencias para o desenvolvemento eco-
nómico e social da cidade herculina, e de 
Galicia en xeral”. Segundo salienta a carta 
remitida polo ente colexial ao alcalde da 
Coruña, Carlos Negreira, para comunicar-
lle a concesión do premio, “a sensibilidade 
tecnolóxica amosada avala á Coruña como 
a primeira cidade galega que forma parte 
da Rede Española de Cidades Intelixentes”.

CITA COA INNOVACIÓN
O CPEIG prepara os actos da IV Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia 

A prol das persoas 
desempregadas

O CPEIG e máis a Fundación para a Formación 
e Emprego de Galicia (Forem Galicia) veñen de 
asinar un convenio de colaboración co que se 
comprometen a unir forzas no proxecto de axu-
da a persoas desempregadas, Aprendedores.

O acordo establece unha serie de canles para a 
realización conxunta de actividades de aseso-
ramento, investigación, formación ou “calquera 
outro tipo de accións que redunden no beneficio 
de ámbalas dúas partes”, aseguran, e sobre todo 
no beneficio das persoas que se atopan percibin-
do prestacións ou subsidios por desemprego.

Segundo afirman, a colaboración entre CPEIG 
e Forem Galicia “poderá contemplar diferentes 
aspectos”, que van dende a cooperación no des-
envolvemento do programa Aprendedores ata 
a achega de profesionais docentes para impartir 
distintas accións formativas que faciliten a inte-
gración laboral dos e das participantes.



Código Cero Número 108

A Xunta investirá máis de 1 millón de euros ata 2014 para 
achegar Internet vía satélite ao rural 
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Rede para as nosas zonas 
máis illadas 

A Xunta quere levar as redes ás familias 
e empresas con domicilio na nosa Comu-
nidade que aínda non dispoñen de acce-
so a Internet de banda larga debido a que 
viven en zonas illadas, dispersas e cunha 
orografía complicada que impediron que 
o Executivo puidese achegarlles este ser-
vizo a través da tecnoloxía tradicional.

Xa que logo, isto vai ser unha realidade, 
coa posta en marcha da sexta liña do Plan 
de Banda Larga da Xunta de Galicia, na 
que se investirá máis dun millón de euros 
ata 2014 para levar a cobertura de Inter-
net vía satélite ás devanditas zonas onde 
o acceso só é posible por esta canle. Máis 
de 2.100 familias e empresas veranse 
beneficiadas con esta iniciativa.

Así o recolle o Diario Oficial de Galicia 
do 4 de xullo, no que se publica a resolu-
ción pola que se pon en marcha a última 
das actuacións previstas no Plan de 
Banda Larga da Xunta, e as axudas ás que 
poderán optar as familias que desexen 
beneficiarse deste servizo universal.

Segundo afirman dende o Executivo, 
“esta medida é posible grazas ao convenio 
asinado entre a Axencia para a Moderni-
zación Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) 
e a Axencia Galega de Desenvolvemento 
Rural (AGADER), que achegará o importe 
de 1.077.000 millóns de euros no período 
2012- 2014”.

Con este investimento facilitarase a 
conexión a Internet ás devanditas fami-
lias e empresas con enderezo en Galicia 
que non poidan dispor de acceso de 
banda larga, de cando menos 2 Mbps, 
mediante outra tecnoloxía. 

Este programa de axudas establece 
unha única subvención por endere-
zo destinada a sufragar os gastos de 
instalación e o custo do equipamento 
de usuario, cunha contía máxima de 500 
euros e “condicionado á permanencia no 
servizo durante un ano”, afirman, sempre 
e cando contraten un servizo de banda 
larga vía satélite de cando menos 2 
Mbps de velocidade de baixada.

A alta de liña e o importe da tarifa 
do primeiro mes será de balde para as 
persoas usuarias, ao ser asumido pola 
entidade colaboradora.

Entidades colaboradoras

As axudas tramitaranse a través das 
empresas provedoras do servizo de Inter-
net vía satélite acreditadas como enti-
dades colaboradoras pola Xunta. “Deste 
xeito”, engade o Goberno galego, “esta 
última liña do Plan contribúe tamén a 
dinamizar este sector composto principal-
mente por pequenas e medianas empre-
sas”. Con estas axudas a Administración 
autonómica busca “avanzar un paso máis 
na equiparación da calidade de vida entre 
o rural e as contornas urbanas, axudando 
na fixación de habitantes e empresas no 
medio rural, e contribuíndo a mellorar a 
súa competitividade” .

A Xunta sinala que o Plan 
reduciu en máis da metade 
os galegos sen cobertura

A cobertura de internet vía satélite é 
a sexta e última liña do Plan de Banda 

Larga da Xunta e está destinada ás zonas 
da Comunidade máis illadas, dispersas e 
de orografía complicada, onde segundo 
apunta a axencia AMTEGA o acceso a In-
ternet só é posible vía satélite. Coa posta 
en marcha desta actuación, “o Goberno 
galego cumpre co seu compromiso de ter 
en marcha todas as medidas do Plan en 
2012”, sinálase. 

Como reconto do acadado, a Xunta 
puntualiza que “dous anos despois da súa 
posta en marcha, o Plan de Banda Larga 
facilitou xa o acceso a Internet a máis 
de 490.000 habitantes dos 786.000 que 
carecían deste servizo en 2009; e que as 
actuacións desenvolvidas no Plan están 
a conseguir que Galicia reduza a fenda 
interna entre as zonas rurais e urbanas”. 

En 2010, infórmase, a diferenza media 
na dispoñibilidade de acceso á banda 
larga entre as provincias do interior e as 
do eixo atlántico pasou dun 20% a un 
10%, “e grazas ao plan esta porcentaxe 
diminuíu ata un 3,8%”.

 Momento da 
sinatura do conve-
nio entre AGADER e 
AMTEGA
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Telefónica e a AMTEGA anuncian novas melloras de cobertura 
móbil nas nosas principais estradas e cidades

Traballo conxunto contra os 
baleiros de servizo 

A operadora Telefónica deu a coñecer 
recentemente as súas vindeiras actua-
cións en materia de mellora da cobertura 
móbil dos nosos núcleos de poboación 
e principais vías de comunicación. Esta 
actuacións, establecidas nun convenio asi-
nado entre a compañía e a Axencia para 
a Modernización Tecnolóxica de Galicia 
(AMTEGA), complementan os compromi-
sos adquiridos pola empresa no Plan de 
Banda Larga da Xunta, ao abeiro do cal 
a firma mantén máis de 1.000 estacións 
base e unha taxa de cobertura do 99%. 
Na sinatura participaron a directora da 
Axencia, Mar Pereira, e mailo director da 
firma en Galicia, Manuel Alonso.

Ámbolos dous fixeron fincapé en que as 
medidas presentadas achegan continui-
dade a iniciativas previas. Por exemplo 
as actuacións recentes de Telefónica en 
varios puntos da AP-9 dirixidas a ama-
ñar certas eivas de cobertura, nestes e 
noutros casos relacionadas con atrancos 
administrativos para instalar estacións 
base, sinalaron. 

Precisamente un dos obxectivos do 
acordo establecido o pasado venres 20 de 
xullo é favorecer un escenario de diálogo 
encamiñado a suprimir os devanditos 
atrancos. De feito, AMTEGA comprome-
teuse a facilitar a interlocución con aque-
las administracións coas competencias de 
autorización precisas para que Telefónica 
poida levar a cabo as intervencións requi-
ridas. Pola súa banda, a operadora seguirá 
cos traballos para mellorar a calidade da 
cobertura en puntos das principais vías 
de comunicación e cidades galegas, que 
se irán fixando nas sucesivas comisións de 
seguimento do convenio.

Un dos emprazamentos onde xa se 
mellorou a calidade do sinal, engadiron 
Pereira e Alonso, é na zona de Muíños, 
entre Teo e Padrón, tras a ampliación da 
infraestrutura dunha estación base situada 
neste área. Igualmente, dixeron, optimi-
zouse a cobertura na Autoestrada Central 
Galega (AP-53) Santiago- Dozón, máis 
polo miúdo nas zonas de Marzán (Vedra) e 
Valboa (no límite provincial entre Coruña e 
Pontevedra).

Polo que respecta ás áreas urbanas, 
dicir que se fixeron traballos de mellora no 
túnel de María Pita da Coruña e, en Com-
postela, nos túneles da Avenida de Lugo 

 Un dos obxec-
tivos dos traballos 
de Telefónica 
será o túnel de 
Beiramar de Vigo. 
Imaxe do arquivo 
da Zona Franca

e Romero Donallo (onde non se dispuña 
de cobertura). Polo que atinxe á estrada 
soterrada de Beiramar, en Vigo, dicir que 
presenta unha serie de dificultades extra 
que a operadora está tentando solucionar 
arestora, xestionando os permisos precisos 
para achegar servizo telefónico, especial-
mente importantes ao ser unha vía de 
moito tránsito diario. 

Accións complementarias no 
ámbito rural

Mar Pereira, no transcurso do acto de 
sinatura, recordou que a Xunta está a des-
envolver varias medidas para paliar os pro-
blemas da cobertura móbil en Galicia. “Así”, 
dixo, “nas zonas rurais o despregamento de 
redes 3G dentro do Plan de Banda Larga está 
a mellorar a calidade da cobertura en 11.000 
núcleos de poboación; amais, as actuacións 
que está a desenvolver o operador público 
Retegal contribuirán a solucionar o problema 
ao poñer as súas infraestruturas á disposición 
dos operadores”.

Lei de Telecomunicacións
Por outra banda,  informar que a Xunta 

está arestora a tramitar a primeira Lei de 
Impulso e Ordenación das Infraestruturas 
de Telecomunicacións de Galicia, que 
permitirá establecer os criterios a seguir 
polos concellos e a Xunta na planificación 
do territorio, convertendo os servizos de 
telecomunicacións nun elemento máis de 

planificación urbanística de modo similar 
á luz e a auga. A lei contribuirá á implan-
tación ordenada e eficiente das infraes-
truturas e ao fomento da competencia 
para garantir que os galegos poidan acce-
der aos servizos de telecomunicacións en 
igualdade de condicións.

Formación a técnicos 
municipais

Ademais, desde a Xunta, en colabo-
ración cos axentes do sector, véñense 
desenvolvendo actividades para formar 
as técnicos responsables dos gobernos 
locais con competencias en materia de 
urbanismo e novas tecnoloxías. Duran-
te o ano pasado profesionais dos 315 
concellos participaron nunhas xornadas 
tramitación das licencias municipais 
para a instalación de estacións base de 
radiocomunicación, tanto no relativo ás 
urbanísticas como ás de nova apertura ou 
funcionamento.



Código Cero12 |

REPORTAXE

No marco da XVII Noite 
Galega das Telecomunicacións 
de Galicia, que se celebrará o 
venres 26 de outubro no Gran 
Hotel de A Toxa, a Asociación 
de Enxeñeiros de Telecomu-
nicación de Galicia (AETG) vai 
entregar o Premio Gradiant á 
Mellor Tese Doutoral Aplicada 
no sector das Tecnoloxías da 
Información e a Comunica-
ción (TIC) e máis o Premio 
Gerardo García Campos 2012 
á mellor iniciativa empresarial 
no mesmo sector, para o que 
conta coa colaboración do 
Centro Tecnolóxico Gradiant e 
a Fundación Ingeniero Gerardo 
García Campos, respectiva-
mente.

O obxectivo tanto de Gra-
diant (Centro Tecnolóxico das 
Telecomunicacións de Galicia) 
como da AETG no tocante ao 
primeiro galardón, é recoñecer 
a mellor tese doutoral aplicada 
no sector das TIC, promovendo 
a realización de investigacións 
como vehículo de xeración de 
coñecemento e fomentando a 
excelencia daqueles inves-

INICIATIVAS DE VALOR


Foto de familia dos premiados e premiadas na pasada Noite 

Galega das Telecomunicacións, no 2011

Mellor aplicación 
TIC do ano en Galicia

Como dixemos, o vindeiro 
26 de outubro, o Gran Hotel 
de A Toxa vai acoller unha das 
citas máis importantes para o 
sector das novas tecnoloxías 
do noso país, que concen-
trará na súa XVII edición aos 
máis grandes profesionais e 
responsables de empresas 
punteiras do eido das Teleco-
municacións. Falamos da Noite 
das Telecomunicacións e da 
Sociedade da Información, que 
este ano volverá a acoller no 
seu seo unha nova edición do 
Premio Ineo á Mellor Aplicación 
TIC 2012, que convocan a 
AETG e a Asociación Multi-
sectorial Ineo para incentivar 
a creación de dispositivos 
tecnolóxicos de utilidade para 
toda a cidadanía.

O obxectivo da AETG e 
Ineo, din, “é apoiar as ideas e 
proxectos innovadores de clara 
aplicación tecnolóxica basea-
dos en resultados xerados nas 
empresas, así como produtos e 
servizos innovadores, xa rema-
tados ou en fase de desenvolve-
mento, encamiñados a impulsar 
o aproveitamento de resultados 
e/ou tecnoloxía xerada en 
Galicia”.

Segundo informan ámbalas 
dúas entidades, poderá con-
correr a este premio calquera 
empresa con domicilio social 
en Galicia, que teña unha idea 
ou proxecto baseado na inno-
vación e as novas tecnoloxías e 
que dera como resultado unha 
aplicación TIC singular.

Aquelas firmas que desexen 
optar ao galardón deberán 
solicitar o boletín de participa-
ción na sede da AETG (teléfono 
986 465 234), facer unha me-
moria ou resumo explicativo 
da aplicación e enviar ámbolos 
dous documentos por correo 
electrónico ás direccións: 
aetg@aetg.org e administra-
cion@coetg.es, indicando no 
asunto: “Premio Ineo”.

O prazo de recepción das 
memorias rematará o vindeiro 
venres, 21 de setembro, ás 
14:00 horas.

Convocados os Premios Gradiant e Gerardo García 
Campos 2012 da man do COETG-AETG

tigadores das universidades 
galegas que teñan completada 
a súa tese doutoral nun eido 
aplicable ao sector TIC.

A este premio, dotado con 
2.000 euros, poderán conco-
rrer aquelas persoas que teñan 
defendido a súa tese nalgunha 
das tres universidades galegas 
durante os anos 2008, 2009, 
2010, 2011 e 2012 e que teñan 
relación directa coas áreas da 
transferencia tecnolóxica (pa-
tentes, licencias) e/ou orienta-
ción ao negocio.

Pola súa banda, o Colexio 
Oficial de Enxeñeiros de 
Telecomunicación de Gali-
cia (COETG) convoca nesta 
ocasión a X edición do Premio 
Gerardo García Campos 2012 
á mellor iniciativa empre-
sarial no sector tecnolóxico 
galego, un galardón que ten 
como obxectivo recoñecer 
un proxecto empresarial 
emerxente no ámbito das TIC 
que sexa de utilidade para a 
sociedade galega.

A esta distinción, que conta 
cunha dotación económi-

ca de 6.000 euros, poderán 
concorrer todas as pequenas 
e medianas empresas (PEME) 
privadas españolas relacio-
nadas co sector das TIC, que 
leven constituídas menos de 
cinco anos na data da convo-
catoria.

Por ser a Fundación Ingenie-
ro Gerardo García Campos de 
interese galego, os proxectos 
que se presenten deberán 
estar vinculados á comunidade 
galega, tendo que cumprir, a 
lo menos, algún dos seguin-
tes requisitos: que os socios 
fundadores sexan galegos; que 
a sede social estea en Galicia 
ou que o proxecto empresarial 
repercuta de maneira directa 
en beneficio da nosa comuni-
dade.

Segundo informan dende a 
organización, “para a conce-
sión do galardón, valorarase 
especialmente a viabilidade do 
proxecto a medio e longo prazo”.

O prazo para a recepción 
de candidaturas remata o 
vindeiro 21 de setembro ás 
14:00 horas.
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A Deputación de Ourense leva a banda larga ás comarcas do Ribeiro, 
O Carballiño, A Limia, Monterrei, Valdeorras e Viana

Cuestións técnicas e cobertura actual

A provincia de Ourense está 
a materializar nas comarcas de 
O Ribeiro, O Carballiño, A Limia, 
Monterrei, Valdeorras e Viana a 
posta en marcha dunha iniciati-
va para estender a cobertura de 
banda larga ao seu rural. O plan 
vén da man da Deputación e 
constitúe o desenvolvemen-
to dunha actividade que xa 
comezou a dar froitos hai agora 
uns tres anos, abranguéndose 
as seis comarcas da provincia 
nos seguintes tres proxectos: 
Proxecto Terras do Avia, Proxec-
to Arraiano e Proxecto Delorur. 
Segundo apunta o órgano 
provincial, trátase dunha ini-
ciativa pioneira en Galicia e en 
toda España no que se refire ao 
emprego de tecnoloxía WiMAX-
e para achegar Internet de 
calidade á poboación do rural. 
Neste caso concreto, o que se 
pretende é levar redes sen fíos 
aos recantos máis afastados e 
xeograficamente complexos da 
provincia. 

Tal como sinalamos, o des-
pregue de banda larga artéllase 
a través dos proxectos Terras 
do Avia, Arraiano e Delorur, co-
financiados ao 70% polos fon-

dos FEDER, sendo o obxectivo 
fundamental o de acadar que a 
maior parte da poboación rural 
dos 51 concellos “teña acceso a 
unha Internet de calidade”. 

A xuízo da Deputación, esta-
riamos ante unha oportunida-
de de impulso e de promoción 
económica para todas aquelas 
persoas que teñan un negocio 
no rural e non conten con co-
nexión ás redes de velocidade 
óptima. Arestora, as veciñas e 
veciños que viven nas zonas de 
cobertura marcadas no mapa 
que achega a Deputación, xa 
poden integrarse no colectivo 
de usuarias/os da banda larga. 

A empresa designada para 
levar a cabo estas accións de 
cobertura, equipamento e 
fornecemento de servizos ás fa-
milias e empresas é Iberbanda, 
que segundo apunta o organis-
mo provincial foi a única firma 
que presentou a súa oferta 
técnica. Iberbanda, engade a 
institución, é unha compañía 
de longa e ampla experiencia 
en achegamento de conectivi-
dade a través de tecnoloxía sen 
fíos WiMAX en zonas de rural 
do noso país onde non se ofre-

cen aínda outras infraestruturas 
fixas ligadas á banda larga, tal 
e como amosa a actividade nas 
provincias de Pontevedra (a tra-
vés de Repoblar, da Deputación 
provincial) ou de Lugo (a través 
da Axenda Dixital 2014.gal). 

O gran obxectivo deste plan 
da Deputación é pór solución 
a moitas das eivas de cober-
tura e afianzamento dixital 
que teñen un bo número de 

zonas rurais e de pequenas 
empresas da contorna ourensá, 
as máis atrasadas no uso de 
tecnoloxías da información. 
“Coa implantación da banda 
larga”, explícase, “daráselle 
cumprimento a un dos princi-
pais obxectivos dos devanditos 
proxectos: conseguir que a 
maior parte da poboación rural 
dos 51 concellos teñan acceso a 
unha  banda ancha de calidade”.

A tecnoloxía proposta para a rede é WiMAX-e conforme 
ó estándar IEEE 802.16-2005 e soportada na banda de 
frecuencias de 3,5 XHz restrinxida a operadores con licenza.  
Un dos principais apartados relacionados coa valoración 
técnica da empresa Iberbanda, é o de ofertar un servizo adi-
cional de 4Mbps e, sobre todo, ofertar servizos de voz, de 
rede privada virtual, de rede intelixente, servizos de apoio e 
servizos nomádicos.
A firma, informa a Deputación, achega un paquete de 
servizos por un importe de cota de alta 59 euros (máis IVE) 
e cota mensual de 26 euros (máis IVE) para o servizo de 1 
Mbps e de 34 euros (máis IVE) para o servizo de 2Mbps, 
e un servizo de voz opcional por 6 euros (máis IVE) que 
inclúe unha tarifa plana de 300 minutos a teléfonos fixos; 

Iberbanda oferta este verán a alta gratuíta para os clientes 
que contraten os servizos de voz e datos por un período 
dun ano. O servizo estará dispoñible para tódolos usuarios 
dentro da zona de cobertura proposta. “Estas tarifas estarán 
vinculadas a un acceso de 24 horas sen límite de descarga 
e sen compromiso de permanencia”, explícase. A cota de 
alta contempla tanto a instalación como a alta, incluíndo tó-
dolos conceptos para a posta en servizo do cliente. A tarifa 
mensual incluirá os custos de mantemento e alugamento 
de equipo do usuario.
Arestora, as áreas xeográficas do proxecto Arraiano contan 
cunha cobertura do 79%, o proxecto Terras do Avia cun 
86%, e finalmente o proxecto Delorur cun 85%, superando 
amplamente as previsións iniciais do proxecto. 

WiMAX-e PIONEIRO
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CÓDIGO ABERTO, COMPOSTELA 
CAPITAL  
AGASOL fai un chamamento para convocar ao máximo número de 
representantes do software libre no congreso LSWC de Santiago

A 
terceira edición do Libre Software World Conference (LSWC’12, á vista na ligazón 
libresoftwareworldconference.com) vai (con toda probabilidade) fortalecer 
as raizames do desenvolvemento e uso de programas abertos en Santiago de 
Compostela e, por extensión, na nosa terra por enteiro, raizames xa de por si 

fortes nos últimos tempos grazas principalmente ao traballo de grupos como GPUL  Trasno 
ou AGASOL, ou polo potencial divulgador de Abalar, que apoia o seu obxectivo, dixitalizar as 
nosas aulas, en open source. Sen ir máis lonxe, é AGASOL a asociación encargada de organizar 
a conferencia, que se vai celebrar os días 18 e 19 de outubro na Cidade da Cultura, co apoio de 
AMTEGA. Os organizadores, por certo, están arestora procurando a máxima participación no 
mesmo.

A implicación e o significado do encontro internacional son, a xuízo de AGASOL, tan amplos 
como nos poidamos imaxinar, non só porque se pretende que estean presentes representan-
tes de toda a comunidade estatal de programadores, usuarios e impulsores de código aberto, 
senón polo emprazamento elixido e os obxectivos marcados: cubrir ao cen por cen os ámbitos 
da empresa, a administración pública e a cidadanía e dar conta de todo o que pode facer no 
seu beneficio o espírito da programación libre. 

O evento, engádese, é a día de hoxe un dos máis importantes a nivel estatal en difusión 
de open source, orientándose cara un enfoque principalmente profesional e empresarial. 
A xuízo de AGASOL, esta conferencia supón unha excelente oportunidade para coñecer de 
preto as principais novidades e innovacións técnicas, os novos produtos e proxectos no eido 
do software libre que hai en marcha en España, amais de servir como punto de encontro e 
networking entre os profesionais e empresas que se dedican a ofrecer servizos arredor do 
código aberto. 

A organización está a traballar na elaboración do programa da conferencia e ata o día 18 
de setembro está aberto o prazo de inscrición para remitir presentacións para o evento. Os 
interesados en participar na LSWC’12 cunha charla, presentación ou demostración deberán 
inscribirse no evento como relatores e seguir os pasos indicados para completar o envío da 
súa proposta de intervención. As presentacións, para a súa valoración, deberán adaptarse aos 
seguintes criterios:

• O resumo terá un máximo de 300 palabras. 
• Indicar a área temática: Administración pública e institucións, Cidadanía ou Empresas

• Xuntar a presentación nun formato 
aberto, tendo en conta que a súa exposi-
ción será, como máximo, de 25 minutos.

Dentro do período de recepción é 
posible editar os datos e información 
remitida accedendo de novo ao sistema 
de rexistro.Unha vez realizada a valo-
ración e selección, todos as propostas 
recibirán unha resposta por parte da 
organización respecto da súa aceptación 
ou non aceptación.

Segundo engade a organización, a Li-
bre Software World Conference 2012 de 
Santiago de Compostela está concibida 
como un evento aberto e como fonte 
de solucións diversas, pero concretas e 
resolutivas aplicadas a distintos sectores. 
E engádese: “Empresas, institucións e 
individuos encontrarán nestes dous 
días de intercambio de coñecemento e 
experiencias proxectos, avances, casos 
concretos e foros de discusión creados 
especialmente para eles sobre a base 
tecnolóxica máis eficiente do software 
libre”.

Tal e como dixemos, O evento contará 
con 3 áreas de contido principais:

• Empresas: área de contidos dirixida 
a coñecer como as empresas utilizan o 
software libre e a súa filosofía como base 
para o desenvolvemento de proxectos, 
ofrecer un escaparate de produtos e ser-
vizos, e facilitar a xeración de networking 
durante o evento.

• Administración pública e institu-
cións: dado o papel clave na implanta-
ción do software libre que está a xogar 
a administración pública, ofrecerase 
un bloque de contidos específico que 
ofreza un foro de discusión que axude 
a descubrir como outras institucións 
están a utilizar a programación aberta, 
intercambiar ideas sobre os últimos 
avances en implantacións e analizar o 
impacto de políticas de adopción en 
código aberto.

• Cidadanía: Nunha conferencia sobre 
o software libre é moi importante anali-
zar todos os aspectos nos que as persoas 
poden obter beneficios do mesmo. Esta 
área de contidos enfocarase en coñecer 
as últimas ferramentas da programa-
ción aberta, involucrar aos usuarios en 
grupos e comunidades de desenvolve-
mento e participar en talleres prácticos 
de interese. 

Captura da web da Libre Software World Conference

REPORTAXE
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Financiamento cómodo, 
solidario e posíbel 

A plataforma galega 
Trocobuy (trocobuy.com), 
achegada pola firma Vigiliam 
a comezos de ano baixo o 
nome de Trocobank, segue 
arestora a afianzarse como 
unha alternativa axeitada e 
accesíbel para todos aqueles 
emprendedores e profesionais 
que queiran conseguir 
do xeito máis cómodo 
financiamento para os seus 
proxectos e actividades sen 
que sexa preciso dispoñer 
de cartos en efectivo. Isto é 
posíbel grazas á concorrencia 
en Trocobuy dun importante 
número de empresas de todo 
o territorio estatal, amosando 
o seu apoio (tal e como vemos 
no caderno trocobuy.com/
blog, con declaracións  sobre 
o seu potencial) e acadando, 
a través del, un volume de 
crédito total de 8,3 millóns de 
euros. 

Estamos a falar, para que 
se entenda, dun eido de 
actividade de financiamento 
diferente ao tradicional, 
máis independente e menos 
xerárquico, autónomo (leva 
a cabo as súas propias 
operacións de compravenda) 
e desligado das canles 
bancarias xa coñecidas. O 
servizo Trocobuy atópase 
neste intre en pleno impulso 
da súa segunda fase de medre, 
lucindo importantes melloras 
de uso, un redeseño novo 
de pantalla de acceso e máis 
un buscador de información 

optimizado. 
Asemade, o sistema 

déixanos ver a listaxe dos 
últimos produtos e servizos 
que entraron a integrarse 
na plataforma e, en datas 
vindeiras, achegaranos a 
posibilidade de acceder a ela 
dende o móbil, achegándonos 
marxe para a realización de 
operacións comerciais con 
Trocobuy dende calquera 
lugar. Este último servizo virá 
da man da galega TeixuAPPS, 
tal e como fixemos saber 
dende esta revista hai unhas 
semanas, con motivo da posta 
en marcha desta segunda fase 
de desenvolvemento. 

Estas e outras vantaxes 
de Trocobuy, que o equipo 
responsábel da súa 
materialización cualifica de 
solidario e transparente, 
aparecen enumeradas no blog 
do servizo por un importante 

número de usuarias e 
usuarios, entre as/os que 
se conta Jorge Estomba, de 
protecciondedatosonline.com, 
que cualifica a plataforma 
de crédito galego como 
unha “boa oportunidade para 
tódalas empresas, pois sempre 
é posíbel aforrar en gastos 
fixos ou en necesidades de 
compra”. Porén, sinala que 
o mellor funcionamento do 
servizo virá cando se conte 
cun meirande número de 
empresas, achegando apoio e 
axudándose unhas ás outras. 

Pola súa parte, para José Luis 
Vicente Barreira, propietario 
de Nova Missatgers (con 
sede en Barcelona), estamos 
ante “unha idea xenial que 
cómpre converter en realidade, 
achegando de xeito conxunto 
capacidade de traballo, ilusión 
e confianza, co obxectivo de 
obtermos algo moi produtivo”.  

Solidario e seguro
Trocobuy é un sistema 

alternativo de crédito que 
o seu equipo responsable 
cualifica de “solidario, seguro e 
transparente”, e que funciona 
como un gran mercado 
multisectorial de empresas que 
compran e venden produtos e/
ou servizos sen necesidade de 
recorrer á tesourería.

A intención de Vigiliam 
cando puxo a andar a 
plataforma non era outra 
que axudar aos empresarios 
e emprendedores galegos a 
superar os seus problemas de 
financiamento (moi comúns 
arestora), e conseguiuno 
grazas á súa aposta por 
crear cadeas produtivas que 
permitían converter os activos 
correntes das empresas en 
instrumentos financeiros. 
Deste xeito, cada partícipe 
pode adquirir neste mercado 
os bens ou servizos que 
precise, “sen recorrer á súa 
tesourería”, aseguran, coa 
confianza que ofrece o feito 
de que todas as entidades 
participantes desen a súa 
palabra de aceptación das 
condicións.

O sistema, que se basea na 
colaboración e solidariedade 
das entidades e suxeitos 
participantes, logrou que 
moitas empresas puideran 
manter a súa actividade 
económica nun contexto 
de crise económica sen 
precedentes. 

A plataforma galega de crédito Trocobuy consolida a súa 
segunda fase de desenvolvemento

reportaxe
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Empresas pequenas 
funcionando como 
empresas grandes
Turgalicia presenta en Santiago o seu software aberto para 
mellorar a xestión dos nosos hoteis e pensións

REPORTAXE

Turismo de Galicia, Turgalicia, vén de com-
plementar a súa oferta TIC para o sector hos-
taleiro cun programa encamiñado a mellorar 
e optimizar o día a día dos nosos pequenos 
establecementos hostaleiros. O software, des-
envolvido polo Instituto de Estudos Turísticos 
(IET) salienta en boa medida polo seguinte: 
é libre, é de balde, é pioneiro no panorama 
estatal, é compatíbel con outros sistemas e, 

tal e como sinalan dende Turgalicia, é útil. 
Pero ademais, resulta especialmente adap-
tábel a todo tipo de realidades, tal e como 
amosa o interese amosado na ferramenta por 
entidades e organizacións do sector, que xa 
se puxeron en contacto co organismo galego 
para procurar tirarlle partido. 

A ferramenta, máis polo miúdo, xorde co 
obxectivo de facer o máis doado e rendíbel 
posíbel o día a día dun negocio hostaleiro. 
No seu punto de mira están os máis de 2.000 
negocios de hoteis e pensións que operan na 
nosa terra segundo o Rexistro de Empresas 
e Actividades Turísticas. A idea é achegarlles 
xestión profesional, especialmente operativa, 
a aquelas entidades que aínda carezan de 
dispositivos e recursos TIC axeitados para 
o seu traballo cotián. Baixo este volume de 
tarefas, insírense, para facernos unha idea, la-
bores como realizar reservas e facturas nunha 
base de datos ordenada de clientes; procurar 
e modificar esas reservas ou facturas apro-
piadamente en función das características de 
cada pensión e de cada cuarto dispoñible; 

obter informes de xestión e plannings sema-
nais e/ou mensuais de limpeza, de datos de 
ocupación; isto é, operacións do día a día que 
afectan á carga de traballo do empresario, 
xerente, recepcionista, persoal de limpeza, de 
todo o equipo laboral.

A secretaria xeral para o Turismo da Xunta 
de Galicia, Carmen Pardo, foi a encargada de 
presentar en Santiago, o pasado 17 de xullo, 

a devandita ferramenta. Dela 
salientou que grazas aos re-
cursos que pon en xogo, os 
pequenos establecementos 
turísticos galegos poderán 
ser xestionados como as 
empresas fundamentais que 
constitúen para o tecido tu-
rístico da nosa comunidade. 
Segundo dixo, neste proxec-
to únense dous obxectivos 
básicos que son a mellora da 
calidade e a competividade 
do sector turístico e mais 
a mellora do sistema de 
información estatística que 
posúe o IET de Galicia.

O software, como dixemos 
de acceso libre, está sendo 
presentado nas principais 

cidades galegas aos membros do sector 
turístico que poderán presenciar unha clase 
práctica para aprender a empregalo e aplica-
lo nos seus negocios. “Os principais beneficios 
que reportará aos hostaleiros serán: contar 
cun sistema de xestión sen realizar un desem-
bolso económico porque non require pago 
de licencias e non ter restricións para a súa 
modificación, porque é un sistema de 
código aberto que permite ao hostaleiro 
adaptar o dispositivo ás necesidades 
específicas da súa empresa”, explica 
Turgalicia. 

O programa, ademais, ten potencial 
para atesourarmos datos de valor 
sobre os gustos, tendencias e preferen-
cias dos viaxeiros que cheguen á nosa 
terra. De feito, en virtude da aplicación 
no seu seo deste software, os locais 
xerarán datos sobre a dita cuestión 
que serán enviados tanto ao Instituto 
Nacional de Estatística –semanal e 
mensualmente-, como á Policía Na-
cional, que recibirá cada entrada nos 

establecementos. A recollida de información, 
engade Turgalicia, axustarase xa dende o 
inicio aos estándares de envío de ficheiros 
destes dous organismos, un método que 
permitirá obter datos máis fiables, previndo 
erros na escrita ou na dixitalización dos datos, 
pois extraerá directamente a información do 
sistema de xestión.

Abertas virtualmente as 
portas das nosas cinco 
catedrais

Turgalicia presentou recentemente, a 
maiores do devandito nesta páxina, un 
novo servizo que permite un meirande e 
máis innovador achegamento dos nosos 
principais monumentos relixiosos á co-
munidade internauta. Máis polo miúdo, 
trátase dunha iniciativa que posibilita 
visitar virtualmente, a través da web do 
departamento dependente da Secretaría 
Xeral para o Turismo (turgalicia.es), as cin-
co catedrais galegas. A achega consiste 
en visitas fotográficas en 360 graos para 
facer realidade “auténticas tours turís-
ticas que visualicen e amosen en detalle 
os recursos e detalles arquitectónicos das 
catedrais galegas”.

A visita realízase a través de imaxes 
inmersivas e esféricas, o que posibilita ao 
visitante internarse en todas as estan-
cias da catedral: capelas, retablos, facer 
xiros, e enfocar detalles para apreciar os 
elementos construtivos destes monu-
mentos.



A nosa será a única Comunidade do 
Estado Galicia que fai unha nova edición do 
Programa Feder Innterconecta, deseñado 
para mobilizar e obter a máxima rendibi-
lidade dos recursos de Fondo Tecnolóxico 
Europeo, co incentivo do cofinanciamento 
dos proxectos por parte da Xunta. Máis polo 
miúdo, estes fondos vanse dedicar a crear 
as mellores condicións posíbeis para facer 
realidade proxectos innovadores no sector 
económico galego. A Xunta vén de anunciar 
unha segunda convocatoria deste programa, 
que conta co cofinanciamento da Conse-
llería de Economía e Industria, para apoiar 
proxectos de alto impacto que impliquen a 
colaboración entre empresas e centros de 
coñecemento galegos. Deste xeito, coas dúas 
edicións do Innterconecta porase ao dispor 
da innovación na empresa galega unha suma 
de máis de 105 millóns de fondos públicos, 
que permitirán unha mobilización total de 
investimentos que poderá superar os 210 mi-
llóns de euros.  Para iso, o Consello da Xunta 
autorizou a addenda ao convenio asinado 
o ano pasado co Centro para o Desenvol-
vemento Tecnolóxico Industrial (CDTI), que 
blinda así os fondos que permitirán financiar 
os proxectos de execución plurianual que 
sexan aprobados este ano ata a súa finaliza-
ción en 2015. 

Estas achegas, sinalou o Goberno galego 
nunha visita recente do presidente, Alberto 
Núñez Feijóo a sede de ANFACO-CECOPESCA, 
contan cunha especial importancia para 
o país, xa que chegan nun intre de crise 
económica xeral desencadeando o meiran-
de desembolso e o maior investimento en 
materia de innovación que se fixo en Galicia 
ao longo de 2012, explicou. “Nunca antes se 
puxera á disposición das empresas, dos centros 
tecnolóxicos, a capacidade de financiamento 
para facer innovación e para innovar e facer 
produtos competitivos”, aseverou. O gran 
obxectivo é xuntar os fondos Innterconec-
ta cun espírito de colaboración arredor 
de innovación como nunca antes se viu 
(favorecendo o traballo conxunto dos centros 
tecnolóxicos máis senlleiros da nosa terra, os 
devanditos ANFACO-CECOPESCA sumados 
a AIMEN, entre outros, e mesmo a un centro 
que lle toca de preto á temática de Código 
Cero: o centro Gradiant de novas tecnoloxías 
da información). Na opinión do presidente, a 
crise resólvese traballando conxuntamente 
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FONDOS INNTERCONECTA, 
SEGUNDA VOLTA
O Goberno galego mobilizou 105 millóns de euros en 
proxectos de innovación para mellorar a competitividade de 
máis de 100 empresas


A innovación ligada 
ao mar será un dos 
sectores obxectivo dos 
fondos Innterconecta

especial interconecta

en innovación. Este é o espírito, precisamente, 
dos 26 proxectos aprobados ao abeiro do 
Programa Feder Innterconecta; un programa 
financiado pola Xunta e fondos europeos e 
que está permitindo mobilizar nestes intres 
máis de 105 millóns de euros en proxectos de 
innovación tecnolóxica nos que participan 
106 empresas galegas. A finalidade pasa por 
acadar resultados a medio prazo máis que 
visíbeis. 

A achega multiplícase por dez
O Programa Innterconecta da Xunta mo-

biliza, como dixemos, máis de 105 millóns de 
euros en proxectos de innovación destinados 
a mellorar a competitividade nun total de 106 
empresas galegas que arestora están a investir 
en innovación e máis en competitividade 
da súa produción. Segundo declaracións do 
presidente da Xunta, coa posta en marcha do 
plan multiplicouse por dez a achega do Go-
berno galego nesta materia, ao que se suma 
un investimento privado que nos últimos 

tres anos multiplicouse por dous, pasando do 
23% no inicio da lexislatura ao 51,2%, sinalou. 
Ademais, fixo fincapé en que “se está a execu-
tar o fondo tecnolóxico europeo”, posto que no 
ano 2009 a porcentaxe de execución era do 
5% e actualmente é do 50%, tendo ademais 
“proxectos en carteira para chegar ao 100%”.

Innovación en tres sectores
Ao abeiro do programa, sinala a Xunta, 

estase a conseguir unha maior participación 
das pequenas e medianas empresas (PEME) 
na innovación, que, ademais, céntrase en tres 
sectores da nosa economía: a automoción, a 
pesca e o sector vitivinícola. Coa fin de incre-
mentar o éxito do Programa Innterconecta  
introducíronse modificacións, en colaboración 
co CEDETI, os emprendedores e os centros 
de I+D, para “dar facilidades ás empresas e que 
apostasen pola innovación”. Así, rebaixouse o 
límite mínimo de proxectos de 5 millóns de 
euros por proxecto a 1,5 millóns de euros, ao 
tempo que se achegou “diñeiro da Xunta para 

subvencionar a fondo perdido boa parte deste 
investimento”. A Xunta insire Innterconecta 
na aposta do Goberno galego por reactivar 
o mercado laboral coa innovación, na liña de 
proxectos xa en marcha como o Plan I2C, o 
Hospital 2050 ou Innova Saúde. 
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APROVEITANDO AO MÁXIMO 
OS RECURSOS EUROPEOS
O obxectivo da segunda convocatoria de Innterconecta 
é esgotar case na súa totalidade estes fondos

As xornadas empresariais que 
se están a desenvolver nos últi-
mos tempos na nosa terra serven 
entre outras cousas para pór de 
manifesto os grandes pasos que 
deu a innovación privada galega, 
unha actividade que segundo fai 
saber a Consellería de Economía, 
“aumenta a confianza no futuro 
porque fortalece o tecido produti-
vo”. Segundo fixo saber en repeti-
das citas o departamento da Xun-
ta, tódolos emprendedores que 
sexan quen de pensar e actuar de 
un xeito diferente, “teñen o apoio 
decidido do Goberno galego, que 
os acompañará no camiño da 
innovación”. Nesta liña insírense 
liñas estratéxicas como as incluí-
das no seu Plan de Investigación, 
Innovación e Crecemento (i2C) 
e máis ao abeiro do Programa 
Innterconecta. 

O i2C ten permitido, entre 
outras iniciativas, a creación do 
Fondo de Capital Risco i2C, cunha 
dotación asignada de 20 millóns 
de euros, para apoiar proxectos 
cunha forte compoñente de 
I+D+i. “De feito, Nanogap, a pri-

meira empresa apoiada polo fon-
do, foi un dos proxectos presentes 
neste encontro”, sinala Economía.

Polo que respecta ao Programa 
Innterconecta, que conta cun 
orzamento total de 60 millóns, co 
que a Xunta está a dar un impul-
so definitivo ao aproveitamento 
dos recursos do Fondo Tecno-
lóxico Europeo para Galicia, ten 
como obxectivo fomentar a in-
vestigación, o desenvolvemento 
e a cooperación público-privada 
en áreas tecnolóxicas estratéxicas 
para o desenvolvemento econó-
mico da nosa terra.

Co fin de dar continuidade á 
difusión da “cultura da innova-
ción” achegáronse ás empresas 
galegas, asociacións e clúster 
empresariais, plataformas tecno-
lóxicas, OTRIs das universidades, 
centros tecnolóxicos e de investi-
gación e, sobre todo, PEME gale-
gas de todos os sectores, 10.000 
exemplares do libro i.20 que 
recolle todas estas experiencias; 
un documento que tamén está 
ao dispor de todos os interesados 
nunha versión dixital. 

A nosa inventiva empresarial ao 
descuberto

especial INTERCONECTA

O obxectivo do Programa Feder Innterco-
necta vén de lonxe. Segundo sinala a Xunta, 
dende o inicio da lexislatura actual buscou-
se unha fórmula que facilitase o acceso a es-
tes recursos e habilitou este programa cun 
esforzo orzamentario de cofinanciamento 
que favorece ás empresas. Ata 2011 tense 
acadado un consumo do Fondo Tecnolóxico 
que se sitúa preto do 50% e que, con esta 
nova convocatoria, logrará esgotar case 
na súa totalidade estes recursos. Ademais, 
sinala a Consellería de Economía, o éxito 
acadado na primeira convocatoria do Inn-
terconecta “permitiu comprobar que existe 
un enorme potencial de desenvolvemento de 
ideas innovadoras en Galicia froito da cola-
boración público-privada, polo que a Xunta 
negociou co CDTI a ampliación do programa 
cun importante incremento dos fondos dispo-

ñibles para facilitar que ningún proxecto de 
innovación de alto impacto xerado en Galicia 
quede sen executar por falta de financiamen-
to”. Este reto, á súa vez, insírese na estratexia 
do Plan Galego de Investigación, Innovación 
e Crecemento (i2C) 2011-2015.

Como dixemos, a través desta iniciati-
va consolídase a experiencia iniciada co 
programa na súa primeira fase, con 26 
proxectos aprobados, todos eles en áreas 
de actividade estratéxicas para Galicia e cun 
gran potencial comercial e de creación de 
emprego, e que implican a un total de 106 
empresas galegas.

A iniciativa da Xunta permite que o 
límite mínimo dos proxectos financiables 
sexa de 1,5 millóns de euros, “rebaixando 
así significativamente a contía de 5 millóns 
inicialmente requiridos para acceder ao Fondo 

Tecnolóxico, o que permite captar proxectos 
máis acordes ao tamaño do tecido empresa-
rial galego”, infórmase.

Os proxectos teñen que ter unha duración 
de tres anos e ser executados por consorcios 
formados por entre tres e dez empresas, cun 
mínimo do 15% do orzamento reservado 
para colaborar con centros tecnolóxicos e 
de investigación. Fronte á fórmula inicial 
baseada no préstamo, o programa promo-
vido pola Xunta contempla a opción da 
subvención a fondo perdido ao máximo 
que permite a Unión Europea segundo a 
tipoloxía das empresas. As axudas poden 
acadar o 40% para grandes empresas, o 50% 
para medianas e o 60% para pequenas, coa 
posibilidade de financiar a amortización de 
activos fixos, horas de persoal propio, mate-
riais, subcontratacións e gastos xerais.




Innovación aplicada ao motor, 
achegada á Rede por ogilvy-
prworldwide 

Número 108 | 19Código Cero

Tamén co obxectivo de facer de Galicia 
“o contexto máis favorable para a xeración 
de riqueza e emprego de calidade a través 
dos resultados obtidos da I+D+i mediante 
a colaboración entre o sector público e o 
privado”, a Xunta impulsa o proxecto de Lei 
de Fomento da Investigación e a Innova-
ción de Galicia, elaborado pola Consellería 
de Economía e Industria. A nova norma 
está centrada en acelerar o cambio cultural 
na empresa galega e a transformación do 
modelo produtivo, no que a Investigación 
e o Desenvolvemento ten que converterse 
nunha das principais vantaxes competiti-
vas da economía galega, tanto no mercado 
nacional como internacional.  

Consensuada pola Xunta co Sistema 

Galego de Innovación, a norma incorpora 
as achegas das universidades galegas e do 
Consello Superior de Investigacións Cien-
tíficas (CSIC) e, despois da súa aprobación 
no Consello, remitirase ao Parlamento 
Galego para a súa aprobación. 

Destaca como novidade, engade a 
Consellería, a incorporación da valoriza-
ción e a transferencia de resultados de 
investigación á empresa, “para establecer 
un retorno do investimento público que 
reverta directamente na sociedade e permita 
seguir avanzando ás universidades, centros 
de investigación e ás empresas”. Ademais, 
acorde coa realidade actual e adaptada ao 
escenario económico vixente, o proxecto 
de Lei, despois de vinte anos de vixencia 
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da anterior norma, adáptase ás normati-
vas e recomendacións estatais e europeas 
(Estratexia Europa 2020). 

No texto recóllese a necesidade de que 
os centros de coñecemento e, en particular, 
a Universidade, fagan plenamente compa-
tible o reto de optimizar a excelencia cien-
tífica da súa investigación básica co esforzo 
de manter unha colaboración estreita e 
permanente coa empresa privada. 

Ademais, a norma modifica a estrutura 
orgánica da Xunta para dar cabida á nova 
Axencia Galega de Innovación adscrita á 
Consellería de Economía e Industria, que 
comezou a funcionar recentemente co 
cometido de xestionar e executar o Plan 
Galego de Investigación, Innovación e 
Crecemento (i2C) 2011-2015. Precisamente 
a lei vén a reafirmar os obxectivos trazados 
neste plan, enfocado a estimular e impulsar 
a innovación empresarial, especialmente, 
a través do fomento dunha maior implica-
ción e dun maior investimento das empre-
sas galegas que deben ver a innovación 
como un factor de crecemento.

Por outra banda, o Proxecto de Lei sus-
tenta a nova organización da gobernanza 
do Plan i2C, creando un novo Consello 
Asesor en Investigación e Innovación de 
Galicia como órgano colexiado de partici-
pación e consulta dos axentes do sistema, 
co obxectivo de facilitar a súa implicación 
nas tomas de decisión dun xeito organiza-
do e dinámico.

A maiores, incídese no Plan i2C como o 
instrumento fundamental de planificación 
e coordinación das políticas en materia de 
investigación, transferencia, valorización 
e innovación en Galicia, detallando a súa 
estrutura mínima en canto a obxectivos 
e contidos, así como a súa elaboración, 
xestión e seguimento, ademais dos requiri-
mentos de financiamento e actualización.

Ademais de primar o papel da Axencia 
Galega de Innovación, na Lei contémplase 
a creación do Rexistro de Axentes do Siste-
ma Galego de Investigación e Innovación 
e do Observatorio Galego de Innovación 
para agrupar e integrar toda actividade 
investigadora e innovadora xestionada con 
fondos públicos. 

O Observatorio de Innovación será a 
ferramenta principal de avaliación e retroa-
limentación continua das políticas públicas 
de innovación desenvolvidas en Galicia. 
Ademais, farase cargo da monitorización 
da actividade innovadora do conxunto 
do Sistema Galego de Innovación e das 
diferentes ramas de actividade económica 
da comunidade. Pola súa banda, o Rexistro 
de Axentes terá como cometido apoiar a 
catalogación e seguimento dos axentes 
galegos implicados na xeración, difusión e 
valorización de coñecemento.

Economía pretende crear o contexto máis 
favorable de riqueza mediante a colaboración 
público-privada

UNHA NOVA LEI PARA 
IMPULSAR A I+D+i



innovación galega

A compostelá Zadia Software, integrada 
polos enxeñeiros técnicos en informática 
Gonzalo Mateo Sixto e Adrián Moreno 
Pena, estreou nas últimas horas na App 
Store unha aplicación de balde para 
iPhone e iPod Touch chamada PlotSpot e 
que pode resultar de grande interese para 

os que queiran practicar o cineturismo, 
pois esta ferramenta permite coñecer 
os lugares onde se desenvolve a historia 
dunha película, indicando o que acontece 
na localización, incluíndo ligazóns ás 
páxinas oficiais dos lugares da película ou 
á Wikipedia para afondar na información, 

fotografías das localizacións e a súa 
situación no mapa. Inicialmente a 
aplicación chega con información 
de 7 películas: o Episodio IV de 
Star Wars, Sexo en Nueva York, 
Ocean’s Eleven, Piratas del Caribe: 
La Maldición de la Perla Negra, 
Indiana Jones y la Última Cruzada, 
Harry Potter y la Piedra Filosofal e 
007: Casino Royale. Deste xeito, 
aos amantes do cine poderán 
visitar localizacións dos filmes, 
revivindo momentos dos seus 
personaxes favoritos.

A crise aperta pero, polos motivos que 
sexan, as actividades comerciais ligadas ás 
novas tecnoloxías fican á marxe do parón. 
É máis: elementos como o comercio 
electrónico experimentan un medre que 
non experimentan outros sectores. Ao fío 
disto, o portal galego Imosver.com, con 
base en Pontevedra, xorde co mellor dos 
agoiros, e máis tendo en conta outras 
cousas que ten ao seu favor: máis de 
500.000 referencias de libros e artigos de 
papelería, agasallo e lecer e unha arela de 
eficacia e axilidade para conseguir, entre 
outras cousas, que o usuario que merque 
no portal, repita. A maiores, Imosver.com, 
sinalan os seus responsábeis, nútrese 
dunha infraestrutura especialmente sólida 
e firme e dun stock constituído por máis 
de dous millóns de artigos a disposición, 
vía servizo exprés en 24 horas, de tódolos 
habitantes de España e Portugal (Penín-
sula). 

Asemade, tamén se distribúen produtos 
ao resto dos países da contorna, cun 
promedio de entre 3 e 5 días. O portal 
artillase arredor de tres áreas temáticas: 
Libros, Xogos e Papelería, á súa vez orde-
nadas por categorías. Dispón tamén dun 
buscador avanzado que permite estable-
cer múltiples criterios de procura para 
atopar calquera artigo de xeito rápido. O 
funcionamento do portal, a nivel de com-
pra, é ben sinxelo: só tempos que atopar 
o produto que desecamos, incorporalo 
á cesta e realizar o pedido. A iniciativa 
dispón dun equipo humano de máis de 
100 traballadores unhas instalación de 
8.000 cadrados dotadas dos medios máis 
modernos de almacenaxe, localización e 
distribución. 

A empresa porriñesa Quadralia, dedi-
cada a solucións integrais corporativas 
apoiadas nas TIC, sorpréndenos ofrecendo 
de balde a aplicación para a xestión de clí-
nicas de fisioterapia e osteopatía Qclínicas 
(qclinicas.com), que permite a administra-
ción de múltiples sedes, a concertación 
de citas, a xestión de historiais clínicos 
(fichas de doentes, diagnósticos 
e seguimentos da evolución dos 
doentes), a xestión documental 
(radiografías, informes externos, 
partes médicos...), a facturación 
(incluíndo impostos) e a comunica-
ción cos doentes a través de SMS, 
estando esta solución adaptada á 
Lei de Protección de Datos (LOPD) 
incluíndo a emisión automática 
do consentimento de recollida de 
datos.

Quadralia ofrece diversos 
servizos ao redor de Qclínicas para 
facilitar a súa implantación nas clí-
nicas, como a plataforma de envío 
de mensaxes de texto a móbiles, 
a adaptación á LOPD, o soporte 

informático remoto e a conexión entre 
distintas sedes mediante comunicacións 
seguras. Tamén poden subministrar distin-
to equipamento informático ás empresas 
que desexen empregar Qclínicas, recibindo 
os ordenadores co software pre-instalado 
para poder comezar a traballar tras a recep-
ción dos mesmos.

En marcha Imosver.
com, portal para a 
venda de libros e 
artigos de lecer 

Aplicación de balde para clínicas de fisioterapia

Ferramenta para facermos turismo 
cinematográfico
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Malia o parón informativo do verán, a innovación galega 
non descansa

Avanzando, mesmo en 
vacacións



Actividades tan cotiás como enviar un 
correo electrónico, compartir unha foto 
en Facebook ou deixar un comentario en 
Twitter, poden resultar moi complicadas, 
cando non imposibles, para as persoas que 
teñen algún tipo de diversidade funcional 
que lles impide levar a cabo determinadas 
accións co rato, que para o esto dos mortais 
soen ser ben doadas de realizar. É por isto que 
COGAMI, a Confederación galega de persoas 
con discapacidade, solicitou a colaboración 
dos grupos de Bioenxeñaría e de Enxeñaría 
de Sistemas Telemáticos da Universidade 
de Vigo (agora integrados en AtlanTIC), para 
desenvolver un sistema que lle permitira ás 
persoas con dificultades de mobilidade o 

acceso ás ferramentas comúns en Internet, 
tales como as redes sociais ou os buscadores.
Agora, logo de varios meses de intenso 
traballo, as entidades implicadas veñen 
de estrear un sistema de TV interactiva en 
probas, que facilita o acceso das persoas con 
diversidade funcional e/ou motriz ás novas 
tecnoloxías e Internet, e que integra, entre 
outros, servizos de teleasistencia.
Trátase dunha plataforma que ofrece 
mecanismos de control moito máis sinxelos 
que os periféricos comúns, e que están 
adaptados especificamente para ser usados 
por persoas con necesidades especiais de 
mobilidade.
O director do Grupo de Enxeñaría de 

Sistemas, Luis Anido, explica que se trata dun 
sistema de uso doado que permite o acceso 
das persoas deste colectivo ás redes sociais 
e ás ferramentas xerais de Google, e engade 
que mediante aplicacións que se visualizan 
na TV “é posible interactuar usando o mando 
a distancia ou outros dispositivos como o 
mando principal da consola Wii ou Kinect, o 
controlador para videoconsola e PC”.

Logo de que a iniciativa da nosa terra 
Menus.es fose recoñecida co Premio Em-
prendedorXXI, edición galega, ao devandito 
servizo abríuselle a porta para concorrer, 
xunto con 40 novas empresas de toda 
España, na convocatoria estatal do certame. 
Estes 41 finalistas que optan ao Premio 
EmprendedorXXI, promovido por La Caixa 
e ENISA, serán avaliados polo miúdo por un 
xurado de expertos que xa adiantaron uns 
cantos elementos comúns a tódalas iniciati-
vas: o seu alto nivel de innovación e o gran 
potencial de medre das compañías, todas 
elas con menos de sete anos de traxectoria.

Menus.es, a única representante galega, 
é unha plataforma que achega información, 
decote e actualizada, de menús e cupóns 

desconto de establecementos de hostalei-
ría xeolocalizados de toda España. Lembrar 
que os 41 finalistas son os gañadores 
autonómicos da categoría emprendesXXI, 
que recoñece as mellores empresas en 
fases iniciais (menos de dous anos), sendo 
as 24 restantes as que conseguiron chegar 
á final a través da modalidade crecesXXI, 
que recoñece ás empresas en fase de cre-
cemento (de 2 a 7 anos). Máis da metade 
dos finalistas pertencen ao sector das 
novas tecnoloxías da información. Máis en 
concreto, son 23 as empresas dedicadas ao 
desenvolvemento de novas ferramentas e 
aplicacións nos eidos da saúde e da educa-
ción. O 90% dos gañadores na categoría de 
empresas en fase incial xa factura, malia o 

seu carto percorrido andado, de menos de 
dous anos, máis de 100.000 euros anuais.

O fallo do Premio EmprendedorXXI está 
previsto para outubro de 2012.

A investigación galega foi 
obxecto os días pasados dun 
importante recoñecemento, co 
valor engadido de que se trata 
dun recoñecemento ás novas 
xeracións e ao seu espírito 
innovador. A distinción veu da 
man do comité organizador e 
do xurado do Concurso Em-
prendedor Universitario EOI, 
certame estatal que xurdiu en 
2003 co obxectivo de salientar 
ideas de mercado e vontade 
empresarial entre estudantes 
de toda España. Nesta edición 
2012, a novena, o gañador foi 
Rubén Míguez, enxeñeiro de 
Telecomunicacións da Univer-
sidade de Vigo, responsábel do 
proxecto Berce, unha iniciativa 
para mellorar a comunicación 
e colaboración entre o fogar e 

a escola, con apoio directo en 
Internet.

De feito, Internet é o único 
requirimento que se esixe para 
facer uso desta proposta, que 
se basea en abrir as posibilida-
des da educación a través das 
tecnoloxías. Rubén Míguez, 
que recibiu con este premio 
unha bolsa valorada en 18.000 
euros para realizar un master 
en EOI (Escola de Organización 
Industrial) e unha viaxe a Sili-
con Valley, impúxose na recta 
final do certame a outros catro 
emprendedores novos dos 
centros universitarios de Valen-
cia, Vigo, Baleares e Andalucía. 
A edición 2012 deste concurso, 
contou coa participación de  
máis de 200 universitarios, e 
nela avaliáronse 120 proxectos. 

A firma galega Teixuapps, 
especializada no desenvolve-
mento de aplicacións móbiles 
e plataformas tecnolóxicas de 
utilidade para a cidadanía, está 
a traballar nunha ferramenta 
de xeolocalización móbil que 
permite dar conta, en tempo 
real, da situación de persoas e 
obxectos que non queremos 
perder de vista no caso de aglo-
meracións. Falamos de Find-
me3, un proxecto ideado espe-
cificamente para proxenitores 
interesados en ter localizados 
aos seus fillos e fillas de xeito 
doado, a fin de prever sustos 
non desexados, por exemplo, 
en praias ou centros comerciais. 
Porén, polas súas característi-
cas, a ferramenta tamén resulta 
de utilidade para ter localizadas 

mascotas, vehículos, ordena-
dores portátiles, bolsos e todo 
tipo de obxectos de valor que 
poden resultar atractivos para 
os amigos do alleo.

O sistema consiste nun 
dispositivo emisor dun sinal 
sen fíos, baseado no protocolo 
de comunicación Bluetooth 4.0 
de baixo consumo enerxético 
que, polo seu reducido tamaño, 
pode ser aplicado como un 
parche para a pel. O receptor 
deste sinal, pola súa banda, 
pode ser calquera smartphone 
que teña instalada a aplica-
ción. Teixuapps será a firma 
responsable da realización do 
proxecto, do desenvolvemento 
da aplicación e da posterior 
comercialización unha vez 
rematada.

Menus.es competirá con 40 iniciativas na 
recta final do EmprendedorXXI

O proxecto TIC dun estudante da 
UVigo impúxose no certame da EOI

Recurso de Teixuapps para a 
xeolocalización avanzada de 
persoas 
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Acceso máis doado para persoas con 
diversidade funcional

Luís Anido e José Ramón Fernández,coordinadores 
dos grupos de Enxeñaría de Sistemas Telemáticos e 
Bioenxeñaría



Durante a última década, os Sistemas de 
Información Xeográfica (SIX) tomaron unha 
importante relevancia na Administración 
Local en España, debido sobre todo aos se-
guintes factores:

• O pulo a iniciativas que procuran a des-
centralización e cooperación interadmi-
nistrativa para acadar a transparencia e a 
mellora na toma de decisións entre as que 
salientan:

 o A transposición da directiva 
europea 2007/02/EC para establecer 
unha Infraestrutura de Información Es-
pacial na Comunidade Europea (Direc-
tiva INSPIRE) que ten como obxectivo 
obter información actualizada sobre o 
estado do territorio para a toma de de-
cisións.

 o A súa transposición españo-
la, lei 14/2010 das Infraestruturas e 
Servizos de Información Xeográfi-
ca (máis coñecida como LISIGE), cuxo 
obxectivo é pór a disposición pública a 
información dispoñible e harmonizada 
a tódolos niveis.

 o  A Enquisa de Infraestrutura 
e Equipamentos Locais (EIEL).

• O forte avance no desenvolvemento tec-
nolóxico das ferramentas SIX que permiten 
recoller, editar e compartir información xeo-
gráfica a escala masiva a través de Internet. 
Este avance foi posible grazas á existencia 
de numerosas ferramentas baseadas en 
software libre e foi parello ao afianzamento 
de estándares para compartir a información 
grazas a iniciativas como o Open Geospatial 
Consortium (OGC).

Estes factores provocaron un medre im-
portante na información xeográfica dispoñi-
ble nas distintas administracións.

Por todo o exposto, a Deputación de Pon-
tevedra impulsou o desenvolvemento do 
proxecto IDEPo, o nodo de Infraestrutura 
de Datos Espaciais da provincia de Pon-
tevedra, cuxo obxectivo é pór a disposición 
pública a información xeorreferenciada dos 
datos da Enquisa de Infraestrutura e Equipa-
mentos Locais (EIEL) dun xeito intuitivo para 
a cidadanía e os técnicos que traballen con 
información municipal. Para este fin, con-
touse coa colaboración da empresa galega 
iCarto e do laboratorio da Universidade da 
Coruña CartoLab, pola súa experiencia en 
solucións semellantes. 

Coa posta en marcha deste proxecto, a De-

putación propúxose dar forma a unha plata-
forma web que permitise a visualización da 
información xeográfica complexa perseguin-
do con isto acadar o seguinte:

• Unha solución xeral e útil para tódolos 
públicos: a estrutura dos contidos da web 
e o seu deseño definíronse baseándose na 
sinxeleza e máis na rapidez. 

• Primar a información amosada: a EIEL 
contén información relativa aos recursos 
existentes na provincia de Pontevedra estru-
turados en varios niveis. Deste xeito, garán-
tese que calquera cidadán poida entender 
os recursos amosados e navegar entre os 
mesmos.

• Transparencia e datos abertos: esta 
web é un produto de comunicación entre a 
Deputación e os potenciais usuarios desta 
solución no eido provincial, tanto cidadáns 
que desexen consultar os equipamentos e 
servizos dunha determinada zona, como os 
técnicos que queiran reempregar os datos e 
información xerada pola EIEL nos concellos 
de menos de 50.000 habitantes da provincia. 

En base a isto, creouse a plataforma que dá 
soporte ao proxecto e que permite o acceso 
público a cidadáns, empresa e outras admi-
nistracións.

Arquitectura técnica da solución

O proxecto IDEPo está baseado nunha ar-
quitectura orientada a servizos que habilita 
o reemprego dos datos manexados polo 
sistema por outros clientes. No referente á 
arquitectura, o aplicativo consta de tres ele-
mentos fundamentais:

Capa de almacenamento de datos

Baseada no sistema de xestión de bases 
de datos PostgreSQL. Trátase dun software 
distribuído baixo licenza BSD e baseado en 
código aberto. A función desta capa dentro 
do sistema é a de almacenar tódalas capas 
de información xeográfica cos seus corres-
pondentes datos asociados. O xestor inclúe 
a extensión PostGIS, quen engade o com-
poñente espacial á base de datos de xeito 
que as táboas conteñen tanto información 
alfanumérica como xeográfica. 

Capa de servizos OGC

Como servidor que cumpre os estándares 
definidos por Open Geospatial Consortium 
(OGC) optouse pola solución GeoServer. Trá-

tase dunha aplicación baseada en tecnoloxía 
Java que corre sobre un servidor de aplica-
cións Tomcat. Ademais, no eido do soporte, 
tanto a nivel usuario como de desenvolve-
mento, GeoServer posúe unha comunidade 
moi activa, o que garante o futuro do proxec-
to así como unha rápida solución ás necesi-
dades que poidan xerarse no mesmo. 

Capa de presentación

Para a presentación de información aos 
usuarios optouse polo emprego dunha in-
terfaz web usando tecnoloxías nativas co fin 
de mellorar o rendemento e asegurar o so-
porte para o meirande número de usuarios. 
Dentro dos estándares e libarías usadas na 
capa de presentación, cómpre salientar:

• HTML5: a web foi validada coas ferra-
mentas do W3C para o cumprimento do es-
tándar HTML5.

• CSS3: ao igual que no caso anterior vali-
douse coas ferramentas do W3C.

• Javascript: usáronse as librarías ExtJS, 
OpenLayers, GeoExt, JQuery e JQuery UI.

Prestouse especial atención ao cumpri-
mento dos estándares de accesibilidade 
AA. Aínda que nun cliente web coma este 
é imposible que os cumpra por completo 
pola súa proposta de interactividade, tívose 
especial coidado en cumprir tódalas normas 
que si era posible satisfacer. Por outra banda, 
testeouse o bo funcionamento e visualiza-
ción da web en varios navegadores (Internet 
Explorer, Firefox e Chrome) e sistemas ope-
rativos (Windows Vista, Windows 7 e Ubuntu 
10.10).
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Estrutura de contidos do portal 
web

 A web do nodo IDEPo, accesible dende 
http://ide.depo.es, centra a súa estrutura de 
contidos nos seguintes elementos funda-
mentais: 

• Presentación IDE: presentación da IDE e 
a EIEL. Neste apartado introdúcese aos visi-
tantes no que consiste o proxecto e os acto-
res implicados no seu desenvolvemento. 

• Descarga de datos: permite a descarga 
directa dos datos e información sobre os ser-
vizos OGC dispoñibles. A descarga pódese 
realizar tanto por concellos, con todos os da-
tos relativos a estes, como por temática con 
toda a información da provincia referida á 
temática seleccionada. 

•  Fichas municipais:  consulta de estatísti-
cas a nivel municipal en base aos datos reco-
llidos pola EIEL. Xera información básica por 

sectores, máis 
polo miúdo nas 
áreas de urbanis-
mo, transporte, 
abastecemento, 
saneamento, ser-
vizos urbanos e 
equipamentos. 
Os datos usados 
para xerar a ficha 

ofrécense tamén a disposición pú-
blica para a súa descarga en forma-
to CSV e JSON.  

• Visor web: páxina web inte-
ractiva que permite a visualización 
dos elementos da EIEL sobre un 
mapa base da provincia.

o  A nivel cartográfico, o 
visor organiza os elementos a 
visualizar en varias categorías: 
equipamentos, servizos, abas-
tecemento, saneamento e via-
rio, ademais da división admi-
nistrativa e nomes de concellos 
e núcleos estudados pola EIEL. 
Como capas base sobre o mapa, 
elixiuse unha con relevo do te-
rreo e outra sen el, ademais das 
ortofotos do PNOA (Plan Nacio-
nal de Ortografía Aérea).

o A nivel temático, os ele-
mentos puntuais visualízanse 
sobre o mapa cunha iconogra-
fía de seu. Os elementos liñeais, 
aí como as capas base temati-
záronse usando o estándar SLD. 
Os elementos poligonais cár-
ganse como un punto a escala 
provincia (1:100.000) e como 
polígono completo a escalas 
comarcal ou municipal.

o   A nivel interacción, o usuario, 
ademais de visualizar os elementos 
dispoñibles sobre o mapa, ten á súa 
disposición a información alfanu-
mérica da EIEL a través de pequenas 
xanelas emerxentes que se abren ao 
premer sobre un dos elementos. Es-
tas xanelas ligan coa ficha municipal 
respectiva para ampliar información. 
Finalmente, é posible realizar procu-
ras rápidas e guiadas con autocom-
pletado que lle levarán ao concello 
de interese.      

En palabras de Amancio Varela, xefe do 
servizo de Novas Tecnoloxías da Deputa-

ción de Pontevedra, “a implantación deste 
portal, xunto coa cantidade e variedade da 
información publicada nel, acada o obxec-
tivo perseguido ao inicio do proxecto de 
realizar unha difusión da información dos 
datos da Enquisa de Infraestrutura e Equi-
pamentos Locais (EIEL), achegando como 
valor engadido a posibilidade de consulta 
da mesma dun xeito intuitivo para a cidada-
nía e os técnicos municipais. Ademais, coa 
creación do nodo IDEPo, permítese submi-
nistrar á rede de Infraestruturas de Datos 
Espaciais (IDE) a información básica e temá-
tica da provincia de Pontevedra”. 
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cultura galega na rede

Pulo á web Galicia 
Auténtica nas redes 
sociais 
A páxina posta en marcha polo grupo Gist-Idega achéganos a 
múltiples rutas etnográficas ao longo e ancho da nosa terra

Entre os servizos 
galegos postos 
en marcha na 
Rede para amosar 
a realidade 
do noso pobo 
dende o punto 
de vista turístico 
pero tamén 
etnográfico, a 
realidade que nos 
agarda lonxe das 
autoestradas e 
das urbanizacións 
sen tino, cómpre 
salientar Galicia 
Auténtica 
(galiciaautentica.
org), unha web 
da que xa temos 
falado na revista 
Código Cero e que 
vén da man do grupo da USC 
Gist-Idega, co obxectivo de 
expoñer ante a comunidade 
internauta a realidade do 
país e os seus múltiples 
elementos de valor. Esta web 
de rutas etnográficas, que 
obtén o seu complemento 
perfecto en Granxa Familiar 
(tamén do mesmo grupo 
da USC), vén de ser obxecto 
dun novo pulo para as redes 
sociais. A idea: potenciar a 
súa vertente dupla como 
expresión do compromiso co 
desenvolvemento sostible de 
Galicia.

A iniciativa, quen tamén 
conta co apoio da Asociación 
para o Desenvolvemento da 
Agricultura Familiar (ADAF), 
foi deseñada e definida a 
partir da colaboración entre 
técnicos e investigadores do 
devandito equipo da USC e 
unhas trinta familias galegas, 
que xa traballan arreo no 
proxecto de granxafamiliar.
com. Os encontros, reunións e 
traballos de campo leváronse 
a cabo durante os últimos 

dous anos nun bo número 
de cidades, vilas, parroquias e 
aldeas galegas. A día de hoxe, 
sinalan os responsábeis do 
servizo, galiciaautentica.org 
fornece aos internautas de 
rutas etnográficas por toda a 
xeografía galega, “amosando 
en pequenos vídeos, sons e 
fotografías a cultura galega e a 
súa natureza diferencial”.

Para a súa elaboración, 
salientan os promotores 
da web, un equipo de seis 
investigadores percorreu 
a xeografía das diferentes 
comarcas capturando e 
dixitalizando pequenos 
trazos a modo de flashes 
da vida diaria dos galegos 
e galegas co obxectivo de 
difundilo en Internet. Agora, 
estase a acometer un chanzo 
decisivo do desenvolvemento: 
o proceso dedicado á  
xeorreferenciación deste 
arquivo multimedia dixital a 
partir de Google Maps para a 
súa difusión en redes sociais, 
ofrecéndose igualmente 
a través de canles propios 

en Youtube e Facebook. O 
obxectivo, en base a isto, 
é expoñer “unha Galicia 
auténtica, descoñecida e 
atractiva diante da mirada de 
potenciais visitantes, turistas 
e viaxeiros con interese por 
coñecer esta comunidade e a 
súa cultura”. 

O proxecto é en si mesmo un 
Museo de Rutas Etnográficas 
e quere mostrar a xeografía 
cultural galega de forma 
innovadora e creativa, 
divulgando “todos os aspectos 
que nos caracterizan como 
un pobo orixinal e diferente 
no contexto español e 
internacional”.

Así, o Museo Virtual de 
Rutas Etnográficas de Galicia 
de galiciaautentica.org amosa 
en formato multimedia as 
vertentes da cultura, paisaxe, 
estilos de vida, costumes 
e tradicións, gastronomía, 
arqueoloxía ou patrimonio 
“que permiten obter unha 
auténtica visión alternativa da 
xeografía cultural de Galicia”, 
informa o grupo da USC. 

O grupo Gis-t Idega, 
un dos equipos da 
Universidade de Santiago 
e do panorama galego 
investigador que 
máis arreo traballa no 
desenvolvemento rural a 
través das TIC (por exemplo 
a través de Granxafamiliar.
com ou da páxina da que 
falamos nesta mesma 
páxina: Galiciaautentica.
org), vén de colaborar 
nun novo proxecto de 
tecnoloxía-impulso local. 
Trátase do proxecto Login_
Galicia, dirixido a impulsar 
métodos para mellorar o 
traballo da comunidades 
rurais, especialmente as 
relacionadas cos montes 
veciñais en man común. A 
iniciativa tivo vertente dixital 
e vertente presencial. De 
feito, propúxose como unha 
viaxe de traballo de campo, 
con varias ramificacións 
dixitais. A viaxe (o login_) 
encamiñouse a descubrir as 
diferentes interrelacións das 
comunidades e os bens que 
estas xestionan, facendo 
fincapé nas normas que 
se foron desenvolvendo. 
A viaxe-xornada de 
traballo discorreu en 
xuño na comarca das 
Mariñas, nos concellos de 
Irixoa e Paderne. “Nela”, 
informou a USC, “buscouse 
o coñecemento que 
existe arredor da cultura 
libre, o software libre e a 
xestión de bens comunais 
agroalimentarios”.

Proxecto 
para cinguir 
tecnoloxía libre 
e xestión de 
bens comunais 
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Cultura galega: 
emitimos en agosto
Informamos das novas iniciativas postas en marcha para dar conta na 
Rede das cousas que nos caracterizan

Cadernos de Comunicación e Análise, un dos 
medios dixitais integrados na alianza Vitaminas 
para o Galego, ten entre mans un novo proxecto 
comunicativo que dar a coñecer entre a 
comunidade internauta galega en calquera das 

súas manifestacións e emprazamentos: ben sexa 
radicada aquí ou nos restantes países do mundo. 
De feito, este novo proxecto ten moito de 
iniciativa de longo alcance, sendo como é unha 
emisora en liña, RadioCadernos (radiocadernos.

playtheradio.com) que emite en probas dende 
o pasado Día da Patria, o 25 de Xullo.  

O servizo xorde co obxectivo de ser unha 
canle aberta de comunicación entre as 
galegas e os galegos espalladas/os no mundo, 
centrando unha boa parte dos seus contidos 
e dos seus servizos nesta cuestión da diáspora 
e das posibilidades de contacto coa terra que 
se establecen vía as redes. A idea é apostar en 
boa medida pola lingua galega, achegando 
información ligada á cultura en calquera das 
súas facianas e expresións. 

A Editorial Galaxia, logo da apertura da súa 
Aula Virtual e de anunciar a posta en marcha dun 
selo 2.0, segue a espremer a cuestión dixital na 
procura de novos xeitos de chegar aos lectores 

e ao mundo. O novo froito desta arela de levar a 
literatura galega a calquera recanto onde haxa 
seareiras/os conectadas/os é O Libro do Mes, 
unha sección acabada de incorporar á páxina 
web de seu onde os internautas poderemos, 
premendo nela, descargar de balde algunhas 
páxinas das novidades que publique a editorial. 

Este servizo gratuíto para permitirnos facer 
no virtual o que facemos dende tempos 
inmemoriais en calquera libraría a nivel físico 
(follear o libro que nos interesa á busca de sinais 
que nos animen a facernos con el), bota a andar 
co primeiro capítulo da novela de Xavier Alcalá 
Verde oliva. 

Tras a boa acollida das 
aplicacións de balde de 
GalApps (ConxuGalego, 
DicionarioGalego e 
TradutorGalego) para Android 
e iOS, que acumulan máis 
de 15.000 descargas, estes 
desenvolvedores galegos 
atrévense a lanzar unha 
aplicación de pagamento, 
Imos? (galapps.es/imos) que 
inicialmente está dispoñible 
para iPhone e iPod Touch 
por un prezo de 0,79 euros, 
agardándose que en breve 
conte tamén cunha versión 
para Android. Esta nova 
ferramenta móbil é unha guía 
social de enoloxía, gastronomía 
e tempo de lecer de Galicia 
na que figuran centos de 
furanchos, tabernas, sitios 
de tapas, casas de comidas 
onde poder gozar dun bo viño 
da casa e degustar comida 
da Terra ao longo de toda a 
xeografía galega. 

Imos?, a maiores do 
devandito, facilítanos a 
localización de 900 praias 
galegas e os puntos de 
información turística da nosa 
comunidade, que vai máis aló 
das plataformas tradicionais 
ao ligarse a Facebook e Twitter, 
facilitando compartir cos 
nosos amigos e seguidores 
os establecementos que 
descubramos a través desta 
aplicación móbil.

Galicia Confidencial celebrou a festividade 
do 25 de xullo co portal GC Tendencias 
(tendencias.galiciaconfidencial.com), “un 
paso máis na construción dunha alternativa 
mediática en galego, de calidade e cen por cen 
independente”. O lema da nova proposta web 
fala por si só: GC Tendencias racha cos tópicos 
da cultura galega. O portal envorca xa os 
seus esforzos en tomarlle o pulso, tentando 
non deixar nada sen rexistrar, aos eidos da 
creación e da actualidade cultural. A idea é 

dicir as cousas claras e fuxir lonxe do común 
da información sobre a nosa creatividade. 
O novo portal, informa o equipo de Galicia 
Confidencial, terá máis capacidade de visión có 
común das páxinas web sobre as ditas materias. 
Así, no seu seo terán acubillo expresións 
artísticas afianzadas como a literatura e a 
música pero tamén outras que nunca gozaron 
da atención dos grandes medios, como o 
cinema porno ou a fotografía erótica, por poñer 
uns exemplos. 

cultura galega na rede

RadioCadernos: nova emisora en liña para estreitar 
contacto coa emigración

Galaxia achega de balde as primeiras páxinas das súas 
novidades 

GC Tendencias: informando da cultura galega da que 
non se informa 

GalApps estrea 
unha guía 
social móbil de 
gastronomía 
e enoloxía 
galegas
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O estudo galego Moonbite presentou o seu 
xogo Zombeer en Mundos Dixitais

Mundos Dixitais, como dixemos, deu acubillo na Coruña a unha 
importante xeira de novidades e presentacións. Entre as máis 
destacadas e que máis nos collen de preto está a que veu da man 
da empresa galega Moonbite Games e do centro vigués Gradiant. 
Xuntos deron a coñecer o que será o primeiro conto emocional 
para dispositivos móbiles baseado en análises de expresións faciais. 

Este conto, informan os seus responsábeis, abrangue dúas 
partes principais: unha primeira, narrativa  en sentido estrito, cos 
seus personaxes e animacións, e unha segunda que constitúe un  
módulo de estudo emocional que é quen de interpretar os acenos 
e as expresións do lector en tempo real. “Ao igual que en Dungeons 
& Dragons”, sinalan Gradiant e Moonbite, “preténdese implicar ao 
máximo ao neno na historia, dotando ao conto da capacidade de 

reaccionar ante as emocións do lector e que isto inflúa na propia 
aventura, deste xeito a historia, ou o seu final, poderá mudar en fun-
ción das reaccións do lector”. Polo tanto, engaden, a propia ficción 
podera dicirlle ao lector que amose unha determinada expresión 
(por exemplo de alporizamento á hora de derrotar ao dragón) ou 
que imite os acenos do heroe para “pasar de páxina e continuar coa 
aventura”. 

As opcións e potencialidades de uso son, a xuízo dos promo-
tores/desenvolvedores da iniciativa, infinitas dependendo das 
historias. En opinión de Gradiant e Moonbite, este tipo de conta 
axudará a reforzar a aprendizaxe en nenos con autismo e outros 
problemas de capacidade e desenvolvemento emocional, amais 
de ser unha ferramenta lúdica. 

Conto emocional para trebellos baseado no estudo dos acenos faciais

Finalmente rematou Mundos 
Dixitais, con menos ruído que 

outros anos (cousas dos tempos 
enleados, económica e orzamenta-

riamente, nos que vivimos), pero 
cunha boa ristra de proxectos 

galegos, estatais e interna-
cionais amosando unha 

clara vontade de marcar 
diferenzas con calquera 

cousa vista, sexa na ficción ou na realidade. 
Foi o caso de The Chase, a peza que se levou 
o premio á mellor curta de animación (unha 
obra de Philippe Gamer, que se centra 
basicamente nunha persecución polas rúas 
dunha cidade e que, segundo o xurado, 
salienta pola súa “factura visual”). A parte de 
The Chase, e con orixe máis próxima a nós, 
tamén brillou en Mundos Dixitais o xogo 

Zombeer, dos estudos galegos Moonbite.
O certame celebrouse a comezos de 

xullo na Coruña, no Centro Sociocultural 
Novacaixagalicia, acubillando ao longo de 
varios días de presentacións, proxeccións e 
relatorios (e finalmente, premios) a represen-
tantes tan senlleiros das novas realidades e 
dos efectos especiais como Scott Ross, que 
recibiu a mención especial do evento. Amais 
de The Chase, recoñeceuse na recta final do 
certame á peza Fuga, que foi galardoada 
como mellor curtametraxe nacional, e máis a 
De riz ou d’armenie, premio do xurado. 

Como dixemos, Moonbite tamén brillou 
con luz propia. O estudo independente 
galego, con sede principal en Santiago, 
presentou o seu videoxogo Zombeer, 
Zombies&Beer (www.zombeerthegame.
com), unha proposta de acción e humor ne-

gro deseñada para o mercado internacional e 
con potencial multiplataforma. 

O xogo, cuxos vídeos promocionais tiveron 
un éxito sen precedentes en países como 
China, narra o que acontece logo dunha 
festa universitaria, da que K, o protagonista, 
esperta cunha marca de dentes no brazo. A 
súa misión será atopar á súa noiva, e como é 
de agardar tendo en conta o que pode sig-
nificar a trabada (implicacións de todo tipo, 
pero non precisamente acougantes), non lle 
será nada doado. O xogo, que está previsto 
chegue ao mercado na recta final deste 2012, 
non foi a única achega presentada por Moon-
bite. Tal e como sinalamos nestas mesmas 
páxinas, a empresa amosou de xeito conxun-
to con Gradiant un conto emocional para 
trebellos móbiles baseado no recoñecemento 
dos xestos faciais das lectoras e lectores.    

ACCIÓN E HUMOR
NEGRO A MANCHEAS

REPORTAXE
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O videoxogo galego AR-K, creado 
dende A Coruña polo estudo Gato 
Salvaje e recentemente nos medios 
polo seu chimpo ao formato físico 
e pola súa aposta polo galego, está 
de novo de actualidade pola súa 
entrada no portal estadounidense 
de crowdfunding (metodoloxía para 
acadar apoios a través das canles 
de participación 2.0) Kickstarter. O 
xogo en cuestión, unha aventura 
gráfica que compaxina para a súa 
distribución os formatos dixitais e 
físico, atópase neste intre nunha 
fase decisiva de desenvolvemento: 
a que garantirá a conclusión deste 
proxecto por entregas. Segundo 
informan os seus creadores, trátase 
do primeiro produto da industria 
española de lecer electrónico en 
acadar incursión en Kickstarter, onde 
teñen colleitado importantes éxitos 
iniciativas responsabilidade de grandes 
representantes do sector, como Al 
Lowe ou Tim Schafer. 

Como dixemos, o obxectivo do 

estudo galego é acadar fondos para 
garantir a continuidade de AR-K, logo 
de conseguir situar o capítulo de 
presentación entre os máis vendidos 
do seu xénero en portais como Game 
Planet, The Adventure Shop ou Media 
Markt. 

Para que esta iniciativa consiga 
recoller os froitos devecidos, a 
empresa galega fará un chamamento 
aos membros da comunidade 
Kickstarter para reunir unha cifra 
mínima de 150.000 dólares (arredor 
de 120.000 euros) nun prazo de trinta 
días. Dada a contribución media de 
este portal, estímase, será preciso 
contar coa colaboración de unhas 
7.000 persoas, achegando pequenas 
cantidades de cargos. A cambio desta 
axuda, recibirán o xogo cando estea 
rematado, xunto a outras recompensas 
proporcionais á súa contribución, 
como cuncas personalizadas, 
camisetas exclusivas, libros de arte 
asinados ou mesmo unha viaxe pagada 
á Coruña para coñecer a cidade e máis 

aos membros de Gato Salvaje. 
Segundo as regras de Kickstarter, se 

non se acadan eses 150.000 dólares 
establecidos, a empresa non recibirá 
ningún diñeiro. Pero se a achega 
xeral dos mecenas acada ou vai alén 
desa cifra, garantirase que a historia 
chegue ao seu final, nunha versión 
con mellores animacións e escenarios, 
dispoñíbel en máis plataformas 
(MacOs, iOs, Android e Linux) e 
dobrada a máis idiomas (inglés, 
alemán, francés e portugués).

Lembrar que AR-K narra a historia de 
Alicia, unha estudante de xornalismo 
cuxa vida transcorre nunha sociedade 
utópica, onde todas as necesidades 
parecen estar cubertas. Con todo, 
vive en primeira persoa unha serie de 
acontecementos que lle fan dubidar 
do que cre saber sobre o seu mundo. 
O achado dun misterioso obxecto 
lévaa a introducirse nunha complicada 
trama de investigación, na que terá 
que detectar todas as mentiras que 
separan a aparencia da realidade.

O palmarés do certame Divercine, o Festival 
Internacional de Cinema para Nenos e Mozos 
que se celebra cada no en Uruguai, tivo 
notábel presenza galega. Máis polo miúdo a de 
dúas obras estreitamente ligadas á busca de 
novas realidades a través das técnicas dixitais 
combinadas coa imaxinación sen límite: A tropa 
de trapo no país onde sempre billa o sol, que 
obtivo o premio á mellor longametraxe en 
competición de mans do xurado infantil do Plan 
Deni, e máis O xigante, que foi elixida polo xurado 
internacional como mellor curtametraxe de 
animación. 

Divercine, certame onde compiten cada no uns 
100 títulos de máis de 30 países, quixo recoñecer 
os valores da primeira obra como vehículo de 
transmisión de sentimentos e ideas persoais, 
amais de fomentar o respecto polas mesmas. Con 
O Xigante, valorouse a poesía das súas imaxes e os 
conceptos de valor achegados para o medre de 
nenos e adolescentes.   

Engadir que a Tropa de trapo é unha produción 
de Abano, Anera Films, Continental Producciones 
e TVG, e foi estreada en 2010. Trátase da primeira 

película en 3D estereoscópica realizada en 
España. Foi galardoada con premios en EEUU, 
Bélxica e España. O Xigante, pola súa parte, é 
unha coprodución de Abano e ZeppelínFilmes 
(Portugal). Desde a súa estrea en marzo de 2012 
no Teatro Jofre de Ferrol, conseguiu o premio á 
mellor curta no Festival de Cans, foi finalista en 
Curtocircuíto, e atópase competindo en sección 
oficial en diferentes festivais de todo o mundo, 
como o Kinderfilmfest (Frankfurt) ou no Festival 
de Brasilia.

Divercine, o festival que outorgou os 
devanditos recoñecementos ao audiovisual 
galega, achega cada ano unha escolma de obras 
internacionais de gran calidade, froito dunha 
atención exhaustiva aos filmes premiados 
noutros certames de recoñecida traxectoria. 

O festival pretende achegar a nenos e mozos 
a diversidade cultural do mundo, entendendo 
que o cinema é a arte que máis pode contribuír 
ao seu coñecemento e comprensión e que 
estes son factores imprescindibles do diálogo 
intercultural como requisito dunha cultura de 
paz.

A Tropa de Trapo e O Xigante, recoñecidas en Uruguai
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Gato Salvaje buscará apoios no prestixioso portal 
Kickstarter para rematar a súa aventura gráfica 
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A NOVA ESPERANZA GALEGA NO SECTOR 
DOS VIDEOXOGOS PARA MÓBILES

DEFCON
STUDIO

Número 108

Este verán verá a luz Iron Jack, un xogo para dispositivos móbiles 
(Android e iOS) que permítenos controlar a un piloto espacial que 
debe recoller carburante espallado polo espazo coa axuda dun pro-
pulsor e un traxe espacial, evitando aos inimigos que xorden ao seu 
paso, cunha mecánica que pode lembrar ao clásico xogo Bomb Jack, 
pero que destaca por uns coidados gráficos 2D e 3D. O control táctil 
de Iron Jack facilita percorrer 134 niveis repartidos en 4 sectores, 
poderemos facer uso de 10 tipos diferentes de armas e incluso apro-
veitar a súa integración co GameCenter (na súa versión para iOS) e 
con Facebook e Twitter.

Estamos ante o primeiro xogo oficial do coruñés Defcon Studio, 
que desenvolveu esta produción principalmente co traballo de 
Sergio Abraham Martínez (desenvolvedor que non só traballou en 
varias compañías españolas, senón que tamén cruzou ou Atlántico 
para colaborar no buscador de vídeo Blinkx) e Javier de la Peña Ojea 
(enxeñeiro informático formado en Ourense que hai uns anos desta-
cou gañando varios campionatos de videoxogos ata chegar a ser o 
campión mundial de World of Warcraft), axudados por un modelador 
3D e un ilustrador chinés.

Este título, antes do seu lanzamento, xa conseguiu facerse cun 
premio de 5.000 dólares en efectivo (entre outras gratificacións) 
outorgado por Kiip, unha compañía estadounidense que converte 
os logros en videoxogos en recompensas no mundo real, e que, en 
palabras de Sergio Martínez “vai supor un grande pulo para nós, non 
só economicamente, senón que ademais nos dará a coñecer”.

Este estudo coruñés está a establecer contactos con publishers 
como Chillingo e BulkyPix, o que podería facer que os seus produtos 
chegasen a moito máis público, conseguindo que BulkyPix amosase 
certa atención cara a Iron Jack, e aínda que finalmente o xogo non 

encaixou na liña deste editor, serviu de ponte para que visen “os bos-
quexos do novo videoxogo, que ten unha dirección de arte moito máis 
concreta, é esteticamente máis agradable, e directamente dixéronnos 
que é moi publicable. Están moi interesados en ver as betas, para ver 
como poden adaptalo e pulilo para que sexa interesante para eles”, ou 
sexa, que xa teñen moi avanzado o que será o segundo xogo oficial 
da compañía, Tin Boy, para o que contaron coa contribución artística 
dunha galega, Laura Piñeiro Meana, o que podería trazar o camiño 
que seguirá este pequeno estudo no futuro, cuns traballos cunha 
estética coidada e pensando ben no público ao que queren chegar, 
tanto no deseño como nas mecánicas de xogo.

As aspiracións de Defcon Studio son elevadas, pois aseguran que 
“se conseguimos agora convencer a Chillingo ou BulkyPix estariamos 
a falar dunhas 500.000 vendas do xogo, que é a media que teñen estes 
publishers.  Eles quedan con 20%, que é unha cantidade aceptable, e a 
medida que fas proxectos con eles toman outras formas, convértense 
en partners, quedando co 50% pero asumindo a carga do custo do 
desenvolvemento, que neste momento asumímolo nós pagándoo do 
noso peto; pero nun futuro, se saímos con eles, chegaremos a facer 
publicacións máis grandes, nas que parte do custo non o teremos que 
asumir nós”. De cumprirse estes obxectivos, podería consolidarse un 
novo estudo de videoxogos móbiles na nosa comunidade, algo que 
parece máis que probable, pois na actualidade con equipos dunhas 
cinco persoas é posible desenvolver proxectos sustentables con 
proxección internacional grazas ás vantaxes que supoñen as canles 
de distribución para dispositivos móbiles. Agardemos que iso sexa 
así de xeito que en Galicia non nos conformemos con ser consumi-
dores de videoxogos e reivindiquemos tamén a produción de lecer 
electrónico.

Javier de la Peña traballando no desenvolvemento 
de Iron Jack

Sergio Martínez amosándonos algúns detalles do 
seu vindeiro xogo, Tin Boy
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Marcus Fernández

Os paxaros anoxados chegarán 
a Xbox 360, PS3 e Nintendo 

3DS antes do Nadal

Activision anuncia un 
videoxogo de Masacre

MASAcre

ANgry BirDS  

Aproveitando a celebración da 
Comic-Con de San Diego, Activicion 
e Marvel anunciaron que High Moon 
Studios está a traballar nun videoxo-
go de Masacre (Deadpool en inglés), 
personaxe con varias coleccións de 
comics, que destaca pola súa violencia 
e humor, e que podería contar cunha 
película de seu (o actor Ryan Reynolds 
estaría encargado de encarnalo na 
grande pantalla, en continuidade 
cun pequeno papel no filme X-Men: 
Lobezno).

Polo momento do xogo temos páxi-

na web oficial (http://deadpoolgame.
com/) e un pequeno vídeo de adianto 
no que vese que estaremos ante un 
xogo de acción en terceira persoa, no 
que abondarán o uso de armas de 
fogo e espadas, secuencias de alta vio-
lencia e moitos comentarios graciosos 
por parte do protagonista, ao que xa 
puidemos ver como convidado nal-
gúns videoxogos (X-Men Legends 2, 
Marvel: Ultimate Alliance e Marvel vs 
Capcom 3), e que parece ter acadado 
a sona suficiente como para chegar ao 
grande público.

Petri Järvilehto, vicepresidente executivo de xogos 
de Rovio, asegurou a IGN que a franquía de Angry 

Birds vai chegar ás consolas de videoxogos en 
formato físico, no recompilatorio chama-

do Angry Birds Trilogy e que recollerá os 
xogos Angry Birds, Angry Birds Seasons e 
Angry Birds Rio incluíndo novas cinemáti-
cas, extras e outros contidos adicionais 

que estarán adaptados a estas novas 
plataformas.

O xogo chegará nun único disco para Xbox 360 
e PlayStation 3, versións con gráficos mellorados 
que permitirán botar proveito de KINECT e PlaySta-
tion Move respectivamente; mentres que a versión 
para Nintendo 3DS estará en cartucho e soportará 
StreetPass.

Agárdase que este xogo chegue ás tendas a tempo 
para o Nadal e todo un éxito para Rovio, que leva así os 
seus paxaros anoxados a case todas as plataformas de 
xogo.

Código QR

TEASER DO XOGO

xogos
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contará con máis de 4 horas de 
vídeo

Tiny Wings actualízase e 
estrea versión para iPad

TiNy WiNgS 

Os responsables do desenvolvemento de 
Resident Evil 6 comentaban, entre outros de-
talles, que este título contaría unha historia 
moito máis longa que a narrada en Resident 
Evil 5, e pese a que esa é a promesa habitual 
en moitos xogos actuais criticados pola 
limitada duración do seu modo historia/
campaña, desta volta parece estar máis que 
confirmado, pois o panel británico encar-
gado de marcar a clasificación por idade do 
xogo publicou que o xogo de Capcom conta 
cuns 255 minutos de secuencias de vídeo 
(cutscenes) o que é toda unha garantía de 
duración nun xogo que pola súa violencia e 
gore estará recomendado para maiores de 
18 anos.

As secuencias de vídeo 
de Resident Evil 5 ocu-
paban uns 65 minutos, 
mentes que a súa entrega 
anterior contaba con 127 
minutos de vídeo, pero a nova entrega da 
saga parece bastante máis ambiciosa nes-
te ámbito que é só un acompañamento 
narrativo do xogo en si mesmo (aínda que 
moi ben integrado na acción polo que 
puidemos ver nalgúns vídeos de demos-
tración do título), que chegará ás tendas 
españolas nas súas versións de Xbox 360 
e PlayStation 3 o vindeiro 2 de outubro (a 
versión para PC chegará máis adiante).

O ano pasado un dos xogos de máis 
éxito no iPhone foi Tiny Wings, que cunha 
mecánica moi sinxela (só precisaba de tocar a 
pantalla do móbil para controlar a velocidade 
de caída dun paxaro para conseguir percorrer 
a maior distancia posible e superar distintos 
retos) conseguiu acumular millóns de descar-
gas e mesmo foi elixido como o mellor xogo 
para iPhone no App Store Rewind 2011 en 
Europa, e esta mesma noite actualizouse de 

balde á súa versión 2.0 como agradecemento 
aos seus usuarios á vez que estreou unha 
versión para iPad que pode adquirirse por 
2,39 euros.

Entre as novidades de Tiny Wings temos un 
novo modo de xogo (Escola de voo), 15 niveis 
feitos a man, novos poliños na familia, sopor-
te de pantalla Retina, voos nocturnos, com-
patibilidade con iCloud, menú mellorado e 
máis idiomas (entre os que figura o español). 

Isto no que se refire ao xogo para iPhone, 
pois o xogo para iPad conta con moitas máis 
novidades como un modo multixogador nun 
único iPad (cun modo a pantalla partida).

Tiny Wings HD ten 3 modos de xogo 
(Excursión, escola de voo e festa no outeiro) 
e permite xogar como paxariño ou como 
a súa nai. Unha interesante renovación do 
xogo que sen dúbida sumaralle aínda máis 
seareiros.

Código QR
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