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Na Rede hai cousas que amolan e 
non axudan en nada, como na vida real, 
pero tamén hai outras que contribúen, 
por facilitar trámites ou acceso a servi-
zos e información, a que teñamos máis 
tempo de lecer, a estarmos máis en 
familia ou cos amigos, e mesmo a que 
non teñamos que ficar todo o santo día 
metidos na oficina, de sol a sol coa xefa 
ou o xefe lanzando trallazos para que 
rendamos máis. Coas redes é perfecta-
mente posible ser máis produtivos e, 
o que tamén é importante (para quen 
poida), máis improdutivos (no sentido 
da expresión menos pexorativo). En 
certa medida, é como se recibíramos un 
combustíbel extra, ou como se caera-
mos na conta de que somos quen de 
escribir máis rápido, cartas, informes, 
dossieres, trámites. As administracións 
públicas tamén poñen cousas da súa 
parte, e un exemplo disto é a Oficina 
Virtual Agraria, da que falamos nas páxi-
nas centrais e que ten especial interese 
para facilitar o traballo das nosas explo-

tacións agrogandeiras. En certa medida, 
no eido da Administración interesa tan-
to tirarlles proveito ás redes como entre 
a cidadanía. De feito, todos saímos 
gañando: os empregados públicos por-
que optimizan o seu traballo, xestionan 
mellor os seus labores, vanse despren-
dendo do emprego do papel e rompen 
cos límites físicos dos edificios-oficinas-
dependencias. Nós, ao mesmo tempo, 
asistimos a un proceso de simplificación 
que nos axuda a dicirlle adeus ao coche, 
que é de agradecer. Poucas cousas dan 
tanto gusto como levar a cabo tramita-
cións do máis enleado sen necesidade 
de andar de aquí para alá, e tal e como 
está o combustíbel e o tráfico. Certo é 
que aínda queda moito por facer (hai 
unha chea de cousas que aínda non 
se poden levar a cabo en liña), pero 
a Administración Electrónica, un dos 
eixes temáticos deste novo número 
de Código Cero, está aquí para botar 
raizames. E outra cousa a ter en conta: 
goberne quen goberne.   

Equipo

Código Cero4 |

Neste número....Neste número....

Recíclame

HUMOR TECNOLÓXICO



Coincidindo co remate do verán, o 
vindeiro 21 de setembro, a Asociación Co-
munidade o Zulo ten previsto celebrar en 
Mugardos o seu tradicional Ciberencontro 
Kernel, no que se congregará durante tres 
días a mozos e mozas de toda Galicia con 
especial interese no software libre.  Trátase 
da novena edición desta cita lúdico-tecno-
lóxica, que se celebra no Concello de Mu-
gardos dende o 2004, e que reúne a persoas 
dos máis diversos ámbitos profesionais sen 
importar a súa idade nin o dominio que teña 
das novas tecnoloxías. O evento, ademais 
de facilitar o intercambio de experiencias e 
ideas entre as persoas inscritas (moitas de-
las habituais desta cita), conta cun amplo 
programa de charlas e relatorios en torno 
ás ferramentas abertas, que se desenvolve-
rán ao longo do venres 21 e o sábado 22 de 
setembro.

A expedición do galego Pablo Pérez chega ao 
Everest co apoio de Telefónica

O lanzamento da aplicación 
oficial de MeteoGalicia para 
o iPhone non supón que a 
ferramenta para móbiles con 
Android pase a un segundo 
plano, e para demostralo 
vén de actualizarse a versión 
1.1.3, que incorpora soporte 
para versións de Android 4.x, 
mellorar o rendemento, corrixir 
fallos detectados e engadir 
un novo widget de tamaño 
pequeno, de xeito que xa non 
é preciso reservar no escritorio 
un espazo de 4x2 para amosar 
información meteorolóxica, 
senón que tamén podemos 
ter a predición para a nosa 

ubicación (ou dunha das nosas 
localizacións favoritas) sempre 
presente no móbil ocupando só 
unha ringleira de iconas.
MeteoSIX continúa a ser unha 
boa ferramenta para consultar a 
predición de Meteogalicia para 
as localidades e praias galegas, 
que destaca pola cantidade 
de variables dispoñibles 
(estado do ceo, temperatura, 
precipitacións, velocidade e 
dirección do vento, cota de neve, 
cantidade de neve, humidade 
relativa, cobertura nubosa, 
presión, altura, período e 
dirección de onda, temperatura 
da auga e salinidade da auga).

A Escola Galega de Adminis-
tración Pública e a Deputación 
de Ourense asinaron recente-
mente un convenio de colabo-
ración que ten como obxecto 
a participación nas accións da 
EGAP do persoal dependente 
da Deputación Provincial e das 
entidades locais da provincia 
de Ourense, que se engaden 
deste xeito aos case 50.000 
empregados públicos aos que 
está a dar servizo a entidade 
docente.

A EGAP pon a disposición 
da Deputación Provincial de 
Ourense a súa plataforma 
propia de teleformación, para 

realizar os cursos nesta moda-
lidade, que dende o ano 2009 
ofreceu máis de 25.000 prazas. 
Para a Escola, a teleformación 
converteuse nunha peza fun-
damental da xestión da súa 
formación, chegando a supor 
o 60% de todas as activida-
des, “e isto non incide só nunha 
maior eficiencia no uso dos re-
cursos, senón que tamén ten un 
valor engadido fundamental ao 
facilitar a conciliación da vida 
familiar e laboral e ao permitir 
realizar cursos a todas aquelas 
persoas con dificultades de ac-
ceso á formación presencial”, 
sinalaron fontes da entidade. 

Pór de relevo a importancia de des-
envolver métodos, con axuda das novas 
tecnoloxías, que contribúan a mellorar a 
nosa saúde e a calidade de vida das per-
soas con diversas doenzas, dependencias 
ou diversidades funcionais ou motrices. 
Esta é a mensaxe que vén de lanzar o ga-
lego Pablo Pérez, de 21 anos, na expedi-
ción ao Everest da que forma parte, que 
chegou os días pasados ao campamento 
base (a 5.350 metros) da dita montaña 
do Himalaia. Dase a circunstancia de que 
non se trata dunha expedición calquera. 
Para comezar, está integrada por depor-
tistas diabéticos que, ademais, tiran par-
tido de diversas tecnoloxías de Telefónica 
aplicadas á saúde para facer posíbel esta 

complexa ascensión. A chegada á estación 
base rexistrouse o luns 10 de setembro ás 
9.00 horas, horario español. 

Pablo Pérez, como dixemos, non está só 
na súa aventura. Acompáñano Josu Feijó, 
Jon Goikotxea, Elena Eggers, Beatriz Gª 
Berche e Roberto Martínez. Afectados de 
diabetes tipo I, acadaron o seu obxectivo 
unha xornada antes do previsto. Co fin de 
logralo sen maiores riscos para a saúde 
dos que pode achegar, en circunstancias 
normais, a dita montaña a un deportista 
sen diabetes, os devanditos montañei-
ros manteñen contacto cos seus médicos 
e nutricionistas grazas a un servizo de 
eHealth de Telefónica Dixital que lles per-
mite controlar en remoto os parámetros 
da súa doenza.  

A viaxe polo Himalalla comezou o pa-
sado 31 de agosto e está previsto que re-
mate este 18 de setembro. Durante todo 
este tempo empregarán o dito servizo 
de xestión de doentes crónicos de Telefó-
nica Dixital, constituíndo esta a primeira 
vez que un grupo de diabéticos insulino 
dependentes emprenden unha aventura 
deste tipo. E todo, sinala Telefónica, “coa 
tranquilidade que lles achega, tanto a eles 
como aos seus familiares, o saber que os seus 
parámetros vitais están a ser controlados po-
los seus médicos e nutricionistas habituais”. 

A EGAP colaborará coa Deputación 
de Ourense

novas tecnolóxicas
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MeteoGalicia actualiza a súa aplicación 
para Android

Mugardos celebrará o seu 

Ciberencontro Kernel os días 

21, 22 e 23

MeteoGalicia

Telefónica

Ciberencontro Kernel
Mugardos

EGAP
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A Deputación de Pontevedra, en 
colaboración coa empresa Unipublic, 
puxo en marcha unha iniciativa dirixida 
a potenciar o espírito da Volta Ciclista a 
España baixo o nome de Únete á volta, 
encamiñada a achegar aos seareiros 
do ciclismo a posibilidade de vivir a 
experiencia da dita proba deportiva 
promovendo un amplo conxunto de 
accións ao paso da caravana ciclista 
pola provincia. Ao mesmo tempo, bus-
cábase promover o contorno de Pon-
tevedra mediante a organización de 
rutas cicloturísticas. Para a difusión des-
ta iniciativa desenvolveuse unha web, 
uneteavolta.depo.es, na que, a través 
dunha interfaz amigábel, presentáron-
se os eventos ofrecidos polos concellos 
pontevedreses. O portal estruturou a 
información así:
• Os eventos. Organizados para facer 

o máis doado posible o acceso á in-

formación, a través dun calendario 
ou un mapa interactivo que achega 
a posibilidade de localizar facilmente 
os concellos da provincia e consultar 
cadanseu evento. A maiores, a web 
ofreceu a posibilidade de divulgar a 
opinión dos participantes relacionada 
coas actividades, permitindo compar-
tir a experiencia a través de imaxes. 

• A galería de imaxes. 
• Información relacionada coa Volta Ci-

clista a España.
• Mediante a sección de novas infor-

mouse en detalle de tódolos acon-
tecementos da experiencia Únete á 
volta. 

• O directorio de clubs achegou datos 
do eido ciclista da provincia de Pon-
tevedra.

• O portal incluíu ligazóns coas canles 
Únete á volta habilitadas en Facebook 
e Twitter. 

Entre as moitas utilidades da supercom-
putación atópase un eido especialmente 
vital para a nosa supervivencia e o futuro 
do planeta por enteiro e a súa biodiversi-
dade e riqueza natural: a procura de tec-

noloxías que permitan un aproveitamento 
óptimo, rendíbel e competitivo (fronte 
á tradición produtiva) das fontes reno-
vábeis e limpas de enerxía. Entre as que 
máis potencialidade amosan para a nosa 
terra está a enerxía do vento no mar, e é aí 
precisamente onde está a actuar o Centro 
de Supercomputación de Galicia (CESGA), 
achegando a súa capacidade de cálculo 
para permitir a construción de muíños de 
última xeración.  Segundo apuntan fontes 
do centro galego, a gran vantaxe deste 
tipo de aeroxeradores é que evitan as mo-
lestias que adoitan a causar os de terra (o 
bruar das aspas, a habilitación de pistas 
para chegar aos muíños no medio de pa-
raxes naturais, etc), co engadido a ter en 
conta da presenza dos fortes ventos que 
zoan lonxe da costa. 
O problema é que aínda hai retos por re-
solver no que se refire ao seu despegue 
definitivo. Neste punto está a traballar o 
Departamento de Análise e Deseño de Ae-

roxeradores (ADA) do Centro Nacional de 
Enerxías Renovables (CENER), contando 
para as súas investigacións coa capacida-
de de cálculo do Centro de Supercompu-
tación de Galicia (CESGA). Un dos grandes 
atrancos aos que se enfronta o deseño de 
muíños mariños é o da comprensibilidade. 
Isto consiste nunha propiedade da mate-
ria que provoca que os corpos decrezan 
de volume se os sometemos a presión. “No 
caso das instalacións de enerxía eólica”, en-
gaden dende o CENER, “considérase que os 
efectos de compresibilidade do ar cumpriría 
telos en conta cando a velocidade anda a 
rentes dos 100m/s (0.3 Mach), aínda que ta-
mén afecta a velocidades máis baixas”. Polo 
tanto, por estes e outros motivos, é preci-
so levar a cabo importantes operacións de 
cálculo para mellorar ao máximo o deseño 
de elementos como as puntas das aspas, 
e é aí, entre outras cousas, onde entra en 
xogo a tecnoloxía dos supercomputadores 
do CESGA. 

O CESGA fornece de tecnoloxía de cálculo 

ao deseño de muíños de mar 

Laura Alonso, Cristina 
Fernández, Adriana Villamisar e Cristina Veiga, son 
catro alumnas do Máster en Dirección de arte en 
publicidade da Universidade de Vigo, que están 
a dar os seus primeiros pasos no competitivo 
mercado laboral; pero non de calquera maneira, 
senón da man dunha das nosas grandes: a 
operadora R, que gustou da creatividade destas 
catro rapazas para ilustrar a súa prestixiosa 
publicación. Falamos da revista corporativa que a 
firma de telecomunicacións publica mensualmente 
para informar aos clientes das novidades dos seus 
servizos, que nesta ocasión apostou polos deseños 
das catro publicistas, para encher de cor a portada 
e as páxinas interiores da edición deste mes de 
setembro, dedicada ao outono.
Segundo informa o xornal en liña da Universidade, 
a iniciativa xurdiu o ano pasado da man da axencia 
de publicidade quattro idcp, que ten entre a súa 
carteira de clientes á empresa R, e que “mantén 
unha estreita colaboración co mestrado”, aseguran; 
tanto que “dous dos seus profesionais completan 
a lista de docentes deste posgrao”, engaden, os 
mesmos que lle pediron ao alumnado do Máster 
que como traballo de clase deseñasen unha 
proposta de portada para a revista da compañía.

A Deputación de Pontevedra impulsou 
a Volta Ciclista cunha web participativa

R vístese de outono da 

man de varias alumnas da 

Universidade de Vigo

R

CESGA

Deputación de Pontevedra



REPORTAXEreportaxe ineo

Número 109 | 7Código Cero

Foro TIC para a 
Innovación en Galicia

Galicia ten unha oportunidade 
única para posicionarse á 
vangarda da innovación. 
Estamos nun intre no que 
conflúen novas oportunidades 
de financiamento para 
desenvolver proxectos de 
innovación desde aquí, un 
sector TIC galego que crece 
en canto á creación de 
empresas e mantén o nivel de 
emprego, unha importante 
rede de equipos e centros de 
investigación (no que se inclúen 
varios Centros de Excelencia 
Europea) e unha necesidade 
empresarial cada vez maior de 
incorporar produtos e servizos 
innovadores, que impulsen 
a competitividade non só no 
ámbito nacional, senón tamén 
no internacional.

Con esta perspectiva 
celébrase a finais de setembro 
o Foro TIC para a Innovación 
Empresarial en Galicia, un 
evento organizado por INEO, 
que ten como obxectivo 
principal favorecer e dinamizar 
as oportunidades de innovación 
colaborativa en Galicia.

É por iso que neste 
Foro participarán non só 
representantes do sector TIC 
(centros de investigación, 
empresas e asociacións), senón 
tamén representantes do 
tecido empresarial galego e os 
máximos representantes do 
Goberno da Xunta de Galicia 
e de organismos públicos de 
desenvolvemento empresarial 
e de innovación (como o 
IGAPE ou a Axencia Galega 
de Innovación). E non só de 
Galicia, xa que nesta edición 
está prevista a participación 
dos máximos representantes 
do Centro de Desenvolvemento 
Tecnolóxico e Industrial (CDTI).

Así, o Foro organizado por 
INEO será unha oportunidade 
única para compartir ideas 
e experiencias cos axentes 

implicados na posta en marcha 
dun dos maiores fondos de 
financiamento para a I+D+i 
galega: o Plan Innterconecta. 
Financiado con cargo aos 
fondos europeos FEDER, o Plan 
Innterconecta é o resultado 
da colaboración CDTI – Xunta 
de Galicia para traccionar 
financiamento a proxectos de 
innovación desenvolvidos desde 
Galicia e nos que colaboren 
empresas (pemes incluídas), 
centros de investigación e 
universidades. A primeira 
convocatoria foi todo un éxito 
e sentou as bases da segunda 
fase, desenvolvida unicamente 
en Galicia e que contará con 70 
millóns de euros, practicamente 
o dobre dos fondos dispoñibles 
na primeira edición.

Co necesario aproveitamento 
do Plan Innterconecta de 
fondo, os participantes do Foro 
para a Innovación Empresarial 
de Galicia abordarán novas 
oportunidades de colaboración 
para a posta en marcha de 
proxectos de innovación que 
xeren novos produtos e novos 
servizos destinados a impulsar 
a competitividade do tecido 
produtivo galego.

Para isto, debemos facer 
valer a experiencia e mais a 
especialización das empresas 
que forman parte do sector TIC 
galego. Un sector que ocupa 
o sétimo posto no panorama 
TIC nacional, un sector do que 
forman parte máis de 1.900 
empresas (un 7% máis que en 
2010) e un sector que é quen 
de manter os 16.000 postos de 
traballo directos, nunha época 
especialmente adversa para o 
emprego de alta cualificación.

Apostar polo 
desenvolvemento do sector 
TIC é apostar pola xeración de 
riqueza e de postos de traballo 
cualificados… Mais tamén é 
apostar polo avance e pola 

O evento incluirá a 
presentación dos resultados 
do proxecto Benchmarking 
Tecnolóxico en INEO, en que se 
analizou a situación, en termos 
de innovación tecnolóxica, 
das empresas TIC galegas, 
comparándoa coas tendencias en 
I+D+i a nivel internacional. Deste 
xeito, chegouse á conclusión 
de que, ben polo seu interese 
estratéxico para as TIC galegas, ou 
ben polas capacidades de partida 

destas, o cloud computing, a 
enxeñaría de software avanzado, 
as arquitecturas e interfaces de 
todos os niveis de abstracción, 
a internet relacionada cos 
obxectos, as tecnoloxías para a 
virtualización, a investigación e 
experimentación da internet do 
futuro, ou o sistema cognitivo 
que opera en contornos do 
mundo real, deberan ser as liñas 
de investigación prioritarias das 
TIC autonómicas.

INEO impulsa a competitividade 
empresarial e as novas oportunidades de 
financiamento da I+D 

competitividade dos sectores 
produtivos fundamentais para a 
economía galega. 

As empresas TIC de Galicia 
destacan pola proximidade ao 
cliente e están avanzando na 
especialización, para situarse á 
vangarda da súa actividade nos 
ámbitos nacional e internacional. 
Só é preciso ir un paso máis 
alá: facilitar a innovación 
colaborativa, seguindo o camiño 
trazado polo Plan Innterconecta: 
proxectos de innovación nos 
que cooperen universidades, 
centros de investigación, PEME 

e grandes empresas para 
desenvolver produtos e servizos 
demandados polo tecido 
produtivo, para impulsar a súa 
competitividade nun mercado 
global e mellorar o benestar 
social.

A inscrición no Foro é 
gratuíta e debe formalizarse 
chamando ao 986 112 570 ou 
enviando un correo electrónico 
a administracion@ineo.org, 
indicando nome e apelidos da 
persoa que asiste, así como 
os seus datos de contacto e a 
empresa á que representa.

Proxecto financiado por:

BENCHMARKING TECNOLÓXICO EN INEO

Proxecto financiado por:
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Agora a Internet 
conta Temos novo proxecto, 

finalmente unha realidade, no 
noso panorama de consulto-
ría aplicada ao eido das novas 
tecnoloxías da información. 
Desta volta tócalle á empresa 
galega Sphenia (www.sphenia.
com) liderar este paso adiante do 
sector, e faino a través de COW, 
acrónimo de Customer Oriented 
Website, “un novo enfoque para 
as páxinas web das empresas”. O 
obxectivo principal desta nova 
estratexia, materializada a través 
dunha web de seu, cowprogram.
com, non é outro que posibilitar 
que deixemos atrás, dunha vez 
por todas e para sempre, a idea 
de estar en Internet por estar. 
Ou sexa, de empregala como 
simple escaparate ou folleto en 
liña de promocións e ofertas, ou 
como tarxeta de contacto. As 
posibilidades que ofrece a nova 
Rede son outras, moi distintas, 
especialmente axeitadas para 
dar sentido ao concepto de 
Internet como ferramenta clave 
da estratexia de negocio.

Segundo nos conta Marcelino 
Fernández Mallo, socio director 
de Sphenia (compañía especia-
lizada precisamente na xeración 
de negocio a través das canles 

dixitais), a firma levou a cabo 
unha investigación entre unha 
mostra de 80 sitios en liña de 
empresas de mediano tamaño e 
grandes (a maioría do Ibex-35) 
que lle serviu para dar corpo 
a un conxunto de obxectivos 
factíbeis para calquera web em-
presarial, entre os que se atopa o 
seguinte: a renovación constante 
da comunicación da firma cos 
seus clientes en base ao cliente 
mesmo. A partir da investigación, 
descubriuse que só  un 8% das 
empresas aproveita plenamen-
te o potencial estratéxico de 
negocio de Internet mentres 
que un 60% se limita a abordar 
obxectivos de comunicación e 
servizo. Esta porcentaxe ascende 
ó 80% das empresas de tamaño 
medio, infórmase. En definitiva, 
quedou claro que existe a día de 
hoxe un problema de abondo 
estendido na empresa española, 
de tipo estrutural, e que se refire 
á imposibilidade xeral de tirarlle 
proveito a Internet como estra-
texia de tipo corporativo.

 “O concepto COW”, sinala 
Fernández Mallo, “implica reorien-
tar os sitios das empresas cara ó 
cliente, convertelas non tanto en 
páxinas corporativas como en 
espazos de valor para os clientes; 
e atendendo a este concepto, 
cada área dunha web, desde a súa 
estrutura, deseño e navegación 
ata os seus contidos e servizos, 
anóvase a partir dunha óptica 
de cliente”. O resultado debe ser 
un sitio completamente distin-
to á maioría dos existentes na 
actualidade. 

Para a integración da meto-
doloxía COW avalíanse polo 
miúdo 130 aspectos específicos 
dirixidos a asegurar a dirección 
axeitada dos sitios en liña cara ao 
cliente, o que se vai amosando 
a través de cambios nos menús 
de navegación, especifidade 
na presentación dos contidos, 
ferramentas de interacción, 
novos servizos, novas seccións, 
máis utilidade. O resultado da 
aplicación destas estratexias, 
sinálase dende Sphenia, provoca 
medres de até o 50% no número 
de usuarios dunha páxina web, 
recorrencia de visitas, conversión 
de usuarios en clientes e venda 
de produtos. 

A galega Sphenia 
lanza unha innovadora 
estratexia para permitir 

un aproveitamento 
real das redes a nivel 

corporativo
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A 
Universidade da Rioxa (UNIR) 
e a empresa galega Academia 
Postal asinaron un acordo de 
colaboración en materia for-
mativa para permitir o acceso 

a contidos especializados para persoas con 
dispoñibilidade de tempo reducida. Segundo 
fan saber ámbalas entidades, a iniciativa ba-
séase en tirar o máximo partido de Internet, 
que é, a fin de contas, onde está a resposta 
para posibilitar a máxima accesibilidade de 
cara á formación de postgrao. Isto cobra 
especial importancia, engaden, se temos en 
conta que “os profesionais con mellores pers-
pectivas, hoxe en día, son os titulados que 
seguen a estudar alén da titulación universi-
taria, presentando uns niveis de desemprego 
moito menores có resto da poboación activa”. 
As canles e plataformas en liña, polo tanto, 
reducen os impedimentos para participar-
mos na ensinanza avanzada, na actualidade 
“un dos mellores investimentos de futuro 
posíbeis”, explican.  

Que é a UNIR?
É unha universidade privada recoñecida 

mediante Lei especializada na formación en 
liña. “A UNIR”, informan os seus responsábeis, 
“garante un modelo de aprendizaxe eficaz de 
alta calidade, centrada no alumnado, cunha 
metodoloxía activa, participativa e construti-
va”. O obxectivo da empresa galega Acade-
mia Postal a través do devandito acordo de 
colaboración é abrir novos vieiros para a en-
sinanza a distancia de postgraos, “dando un 
paso máis para adaptarse aos novos tempos 
e estar á vangarda das novas tecnoloxías”. 

Oferta universitaria oficial: 
postgraos

Entre os seus postgraos 100% en liña 
atópase o Máster universitario en formación 
de profesorado de educación secundaria 
(antigo CAP), que ademais é indispensábel 
para presentarse a oposicións. Cómpre 
salientar tamén o Máster de neuropsicoloxía 
aplicada á educación, debido principalmente 
á súa proxección multidisciplinar no eido da 
educación. Este é un máster que está a ser 
demandando dende múltiples frontes liga-
das á docencia e ao asesoramento e atención 
a nenos e adolescentes, por exemplo por 
psicólogos, psicopedagogos, educadores, 
mestres e, tamén, nais e pais. 

No eido das novas tecnoloxías esperta 
gran interese o Máster online en Seguridade 
Informática, cuxo obxectivo é coñecer as 
principais técnicas de protección fronte a ata-
ques e ameazas nos sistemas operativos, as 
redes, o software de aplicación, os sistemas 
web e as bases de datos, así como fornecer 
aos profesionais, presentes e futuros, das 
competencias precisas para a xestión, análise 
de riscos e auditorías da seguridade das 
tecnoloxías da información nas diferentes 
organizacións. Asemade, os titulados, por 
exemplo no seu máster MBA, teñen mellores 
perspectivas de emprego ca antes de obter 
o título, xa que segundo estudos recentes, si-
nala a Academia Postal, a contratación destes 
perfiles no mercado internacional foi quen 
de recuperarse tras varios anos de restricións.

Másters como o de terrorismo, creacións 
de guións ou dirección e enxeñería de siste-
mas web están tamén na súa oferta. 

En que se diferenza a UNIR 
doutras universidades 
semellantes?

En que o seu alumnado dispón das 
ferramentas de aprendizaxe máis eficaces: 
a televisión en Internet, a web 2.0 e un 
modelo didáctico que garante unha atención 
personalizada e un seguimento individual. 
Asemade, os participantes teñen acceso a 
clases presenciais virtuais e clases maxistrais. 

As clases presenciais virtuais son clases 
en directo, en tempo real, que reproducen 
as condicións dunha aula tradicional, coas 
vantaxes da web 2.0. O alumno, así, pode 
realizar as súas consultas a través do chat 
dispoñíbel en clase e o profesor contestará 
de xeito verbal no mesmo intre de recibi-
las ou ao rematar a clase; impartiranse en 
horario de mañá e tarde co fin de facilitar a 
asistencia de tódolos alumnos, pero ademais 
poderanse ver en diferido tantas veces como 
sexa preciso. 

As clases maxistrais son clases gravadas 
por profesores e convidados expertos. 

Ademais, os participantes nas clases 
acceden a unha rica variedade de recursos di-
dácticos e que garanten o contacto cotián co 
profesorado e o resto dos alumnos a través 
de ferramentas de comunicación como foros, 
chats, correo electrónico, etc. 

O afianzamento da opción de estudar de 
xeito en liña semella imparable, sinala a Aca-
demia Postal. E engade: “Xa non é o recurso 
de quen non pode acceder á formación 
clásica presencial, é educación personalizada 
de alta calidade que permite compaxinar o 
traballo coa vida cotiá e estudar cunha flexi-
bilidade total en canto á xestión de tempos 
e horarios dende calquera lugar no que haxa 
unha conexión a Internet”.  

A galega Academia Postal une forzas coa Universidade da Rioxa para favorecer o acceso 
á formación de postgrao a través das TIC  

MIL E UNHA VANTAXES DA 
APRENDIZAXE EN LIÑA



Código Cero Número 109
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MENOS FENDA DIXITAL 

A directora da Axencia para a Moderni-
zación Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), 
Mar Pereira, vén de facer públicos os datos 
do último Diagnóstico sobre a Sociedade da 
Información na Poboación de Galicia corres-
pondente ao ano 2011, un informe que ela-
bora o OSIMGA para avaliar a evolución da 
penetración das TIC na sociedade galega, e 
o certo é que achega cifras para o optimis-
mo, pois a fenda dixital respecto da media 
estatal viuse diminuída en 4,6 puntos por-
centuais.

Segundo informan dende o Observato-
rio, o 58,3% dos fogares galegos ten contra-
tada conexión a Internet, o que supón un in-
cremento do 19,2% dende comezos do ano 
2010, “o dobre que no conxunto do Estado”, 
engaden.

No tocante ao tipo de conexión, cabe 
salientar que o 55,9% dos fogares galegos 
conéctase a Internet mediante banda larga, 
tamén un 20,2 máis que en 2010, e tamén 
un dato que duplica o crecemento da media 
estatal; e cabe destacar, asemade, que des-
tes fogares “privilexiados”, o 55,2% dispón 
dunha velocidade que supera os 4Mbps.

A enquisa, que se distribúe libremente 
na web do OSIMGA baixo licenza Creative 
Commons, en osimga.org, ofrece informa-
ción estratéxica sobre o equipamento dos 
fogares galegos e o uso das TIC por parte da 
poboación galega, así como unha perspec-
tiva comparada dos diferentes contornos 
socioeconómicos que coexisten en Galicia 
e que inflúen no avance das novas tecno-
loxías.

Neste sentido, o informe indica que o or-
denador portátil é o equipamento preferido 
polos galegos e galegas para conectarse á 
Rede (nun 73,6% dos casos), malia que o te-
léfono móbil comeza a gañarlle terreo, cun 
43,4% de usuarios que o prefiren para nave-
gar por Internet.

Tamén se reduciu considerablemente a 
fenda dixital no uso das TIC, especialmen-
te en fogares con nenos, onde o uso de 
Internet nos últimos 3 meses se elevou ata 
o 77,4%, superando así en 17,1 puntos por-
centuais a media da poboación galega.

A enquisa analiza, a maiores, os contidos 
e servizos de Internet aos que accede a po-
boación galega e a frecuencia de utilización 
da Rede, destacando o uso do correo elec-
trónico (88,7%), a procura de información 
sobre bens ou servizos (74,6%), a consulta 

Arranca Lexnet nos xulgados de instrución de Ourense

A Xunta iniciou nos seis xulgados de instrución de Ourense a implantación dos 
sistema Lexnet, unha plataforma de intercambio seguro de información entre os 
axentes do ámbito xudicial, que permite as notificacións de xeito telemático, a 
presentación de escritos e demandas utilizando a sinatura dixital. A aplicación 
facilita o intercambio da documentación xudicial en soporte electrónico a través 
da identificación dixital e a sinatura electrónica dos profesionais ademais de re-
ducir os tempos de tramitación e resposta, os custes e contribuíndo á eliminación 
da notificación en papel. No que levamos de 2012 realizáronse 1.395.000, o dobre 
que no mesmo período de 2011.

A aplicación Lexnet xa está operativa en 225 órganos xudiciais da Comunidade 
e o proceso de implantación estivo acompañado dun programa formativo para 
os colectivos profesionais que empregan este sistema: corpo de funcionarios de 
xestión procesual, procuradores, avogados do Estado e da Axencia Tributaria.

A implantación de Lexnet está a permitir, informa a Xunta, “unha redución das 
operacións de envío de notificacións, escritos ou copias de escritos así como dos 
desprazamentos”. Ademais Lexnet garante “a máxima fiabilidade na comunica-
ción, ao facilitar aos usuarios un certificado do momento do envío don selado 
de data e tempo e ofrece todas as garantías de seguridade ao tratarse de redes 
pechadas con control de acceso e identificación de usuarios”.

O acceso a Lexnet realízase mediante un certificado dixital que permite a au-
tentificación do usuario. O soporte físico do certificado dixital é unha tarxeta 
criptográfica distribuída pola Xunta de Galicia que ofrece máis seguridade que a 
súa instalación en cada PC. Ao introducir a tarxeta no PC o empregado accede a 
Lexnet identificándose como usuario autorizado do sistema e pode proceder ao 
proceso do envío que asinará dixitalmente.

Yolanda García e Mar Pereira, 
na presentación do informe 
de OSIMGA       u 

de wikis (70,1%), a participación en 
redes sociais (66,9%) e a lectura ou 
descarga de xornais e revistas (63,5%).

Malia esta evolución positiva da 
penetración das TIC no noso país, o 
Observatorio sinala que a posición de 
Galicia no contexto autonómico a ni-
vel estatal “non é a desexada” debido 
fundamentalmente a 2 condicionan-
tes sociodemográficos: o envellece-
mento e a dispersión da poboación, 
que diminúen considerablemente a 
porcentaxe de fogares que contratan 
o servizo de Internet.
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A Xunta abre unha liña de axudas para a contratación de 
Internet vía satélite

REDES PARA LONXE 

O director da Axencia Galega de Des-
envolvemento Rural (AGADER), Antonio 
Crespo, vén de formalizar a súa cola-
boración coas operadoras que levarán 
Internet vía satélite a aquelas zonas do 
rural que, pola súa dispersión ou com-
plicada orografía, teñen dificultade de 
cobertura deste servizo por outras vías. 
Desta maneira, máis de 2.100 familias e 
pequenas empresas que ata o de agora 
non podía acceder a Internet de banda 
larga polo sistema tradicional, terán a 
posibilidade de contratar o servizo de 
conexión á Rede por satélite, accedendo 
así ás mesmas vantaxes que o resto de 
galegas e galegos.

As axudas tramitaranse a través de 
seis empresas provedoras do servizo 
de Internet vía satélite acreditadas pola 
Xunta como entidades colaboradoras, 
que son: Quantis, Tripla, Duo Telecom, 
Intermax Tecnology, Eurona e Mira 
Novas Tecnoloxías.

Segundo informan dende o Executivo, 
a cobertura de Internet vía satélite “é 
a sexta e última liña do Plan de Banda 
Larga da Xunta”, que está a desenvolver 
a AMTEGA, e nela, o Goberno galego 
“investirá 1.077.000 euros ata 2014”, 
engadiron.

Poderán solicitar as axudas aquelas fa-

milias e empresas con enderezo en Galicia 
que non poidan dispor de acceso á banda 
larga, de cando menos 2Mbps, mediante 
outra tecnoloxía. 

Para iso establécese unha única subven-
ción por enderezo destinada a sufragar os 
gastos de instalación e o custo do equipa-
mento de usuario, “cunha contía máxima 
de 500 euros e condicionado á permanen-
cia no servizo durante un ano”, informan. 

As persoas usuarias deberán contratar 
un servizo de banda larga vía satélite de 
cando menos 2Mbps de velocidade de 
baixada. A alta de liña e o importe da tarifa 
do primeiro mes será asumido pola enti-
dade colaboradora e, por tanto, “gratuíto 
para os beneficiarios”, aseguran dende o 
Executivo.

O prazo de solicitude destas axudas 
abrirase tras a súa publicación no DOG 
prevista para finais deste mes de setem-
bro.

Como dixemos, as axudas tramitaranse 
a través de seis empresas provedoras do 
servizo de Internet vía satélite acredi-
tadas como entidades colaboradoras 
pola Xunta, Quantis, Tripla, Duo Telecom, 
Intermax Tecnology, Eurona e Mira Novas 
Tecnoloxías. Este sector está composto 
principalmente por pequenas e medianas 
empresas de xeito que esta última liña do 
Plan contribuirá tamén a dinamizar a súa 
actividade. Con estas axudas a Adminis-
tración 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”.

As microempresas do 
rural poden pedir axudas 
para a integración das 
TIC

Ata o vindeiro 21 de setembro, os 
empresarios e empresarias asentados 
no ámbito rural que desexen mello-
rar o rendemento dos seus negocios a 
partir da implantación das TIC, poderán 
beneficiarse das axudas que concede a 
Xunta para este fin, que nesta edición 
ascenden a 1.323.000 euros. Estas sub-
vencións están destinadas a empresas 
de menos de 10 empregados e persoal 
autónomo dos principais sectores de 
transformación e comercialización de 
produtos do rural, e concédense espe-
cificamente para equipamento tecno-
lóxico e instalación de hardware e soft-
ware a medida das necesidades deste 
tipo de microempresas.

Xa que logo, os e as empresarias e 
autónomos que soliciten as axudas este 
ano poderán facerse con programas 
para o traballo en Rede, ferramentas de 
facturación, programas de contabilida-
de, aplicacións que facilitan o comercio 
electrónico... así como programas de 
deseño específico que facilitan o traba-
llo diario na empresa e melloran o ren-
demento económico da mesma.

As empresas que desexen solicitar 
estas subvencións deberán ter o domi-
cilio fiscal en zonas rurais de Galicia así 
como contrato de conexión a Internet, 
ou ben estar en disposición de dispor 
del antes da data límite de xustificación 
da subvención. 

A porcentaxe da axuda será de ata o 
50% do investimento subvencionable 
cun máximo de 30.000 euros por bene-
ficiario.

Segundo informan dende o Executi-
vo, esta medida, que por certo é posi-
ble grazas á sinatura dun convenio de 
colaboración entre a AMTEGA e a Axen-
cia Galega de Desenvolvemento Rural 
(Agader), “ten por obxecto fomentar a 
mellora da competitividade das empre-
sas destas áreas”.

 Traballos de instalación de rede de Intermax
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Amais de termos a idea que sosteña o edificio, 
non cabe dúbida de que un dos elementos fun-
damentais que entran en xogo na creación dunha 
empresa é a obtención de financiamento. Funda-
mental á par que complexo. Para evitar que esta 
peza básica falle, temos materializados na Rede uns 
cantos servizos que nos indican as portas nas que 
petar e, sobre todo, acurtan as distancias que nos 
separan con quen ten cartos que mover e investir. 
Este mesmo verán que estamos a piques de deixar 
atrás viu a luz, dende Vigo, un servizo en liña que 
recolle todo isto e engade unhas cousas máis de 
valor. Chámase Inproxect.com e foi creado por un 
universitario de 21 anos e máis un informático de 
31. O obxectivo non é outro que pór en xogo unha 
alternativa para o financiamento de proxectos 

que se atopen en proceso de captación de capital, 
proxectos empresariais innovadores, claro.

Segundo nos conta Jesús Recouso Tresandí, 
un dos co-fundadores da iniciativa, estamos ante 
unha plataforma de crowdfunding, o que significa, 
entre outras cousas, que aplica ao eido do em-

prendedurismo as técnicas máis innovadoras da 
comunicación 2.0. Ou sexa, que coma toda cousa 
2.0 baséase en buscar comunidade (e, a partir de aí, 
apoios e fondos) para proxectos que xorden a título 
máis ou menos individual. Esta adopción da nova 
filosofía do crowdfunding (tan vella, en realidade, 
como facilitar que moitas/os consigan facer o que 
de outro xeito sería imposíbel) é unha das grandes 
novidades de Inproxect.com. 

O que se pretende, engade Recouso, é paliar os 
baleiros existentes no sector, permitindo que as 
startups e os proxectos de carácter innovador ato-
pen financiamento para desenvolverse e espallarse. 
Nun plano máis detallado, achégase unha canle de 
crédito para evitar que a iniciativa se estanque, ao 
igual que a innovación  mesma que xorde dende 
o seo das nosas empresas. A plataforma en liña é a 
faciana visíbel desta arela, unha palestra onde os 
proxectos son expostos ante un público investidor 
masivo para acadar fondos.

Esta exposición, contan os responsábeis da web, 
non ten custe algún e, ao igual que soe acontecer 
coas plataformas de crowdfunding, os seus servizos 
son emprestados a cambio de unha comisión sobre 
o proxecto financiado “que só se fai efectiva en caso 
de lograr o devandito obxectivo financiamento”.       

Alén disto, o portal complementarase coa 
creación de unha incubadora de proxectos onde os 
emprendedores poderán compartir as súas ideas 
e atopar profesionais que estean interesados en 
colaborar para converter as devanditas ideas en 
proxectos sólidos, de cara a unha integración de 
elementos ligados ao coworking e ao crowdsour-
cing. 

Inproxect, sinalan, fundamenta a súa actividade 
en tres piares: o financiamento de propostas vincu-
ladas á innovación, a atención personalizada para 
cada proxecto e, amais de todo iso, a implicación na 
promoción. A través destes tres conceptos tratarase 
de contribuír ao afianzamento dos ditos proxectos 
no mercado para, a través das achegas de múltiples 
investidores, constituír unha ferramenta “de gran 
utilidade no novo paradigma do sector financeiro”.  

Inproxect.com: portal galego para obtermos 
financiamento a través da técnica do crowdfunding

Número 109
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empresarial 
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O Proxecto NACCE (Núcleo de Apoio á Competitividade e a Crea-
ción de Empresas TIC) comeza a coller corpo definitivo con este mes 
de setembro. Máis polo miúdo, fíxoo coa celebración do Foro de 
Internacionalización de PEMES TIC de Galicia e Norte de Portugal, 
un encontro convocado en Vigo, o 13 de setembro, co obxectivo de 
ir abrindo novos espazos de actividade para as firmas tecnolóxico-
dixitais dos dous países irmáns (firmas presentes e, tamén, futuras). 

O proxecto, no que participan empresas, entidades, profesionais, 
estudantes e docentes de ámbalas beiras do Miño, materializarase 
de múltiples maneiras (físicas e virtuais), pero todo arredor dunha 
base común: a axuda emprestada polos integrantes do Núcleo NAC-
CE ás empresas e emprendedores do sector. O foro que se celebrou 
o 13 de setembro foi en boa medida o comezo desta materializa-
ción. É, ademais, o primeiro dunha serie de moitos. Polo de agora, 
xa están programados tres máis. 

O núcleo NACCE está composto por empresarios e emprende-
dores TIC de éxito, profesionais, consultores e expertos en tódalas 
áreas empresariais (internacionalización, promoción, fiscalidade, 
etc) e membros das institucións públicas e privadas que ofrecerán 
apoio, asesoramento, orientación personalizada e ferramentas pre-
cisas ás empresas e emprendedores do sector tecnolóxico-dixital 
nos seguintes eidos e segundo as necesidades de cada partici-
pante: proxectos comúns de colaboración TIC galego-portuguesa, 
internacionalización de empresas TIC e creación de novas empre-
sas e liñas de negocio. Este núcleo traballará de xeito virtual na 
plataforma web www.nacce.es e en persoa nos foros previstos de 
innovación, colaboración e internacionalización e máis nas mesas 
de traballo. 

O primeiro foro, como dixemos, celebrouse o xoves 13 de 
setembro na Cámara de Comercio de Vigo. Transcorreu ao longo 
dunha mañá con relatorios sobre estratexia internacional, xestión 
e experiencias internacionais da man de reputados profesionais 
como José Ramón Pais (vicepresidente da Fundación Innovapyme 
Galicia), Elías Pérez (cofundador de Quobis) ou José Manuel García, 
actual responsábel de Binaurality. 

Estivo dirixido a empresas TIC da Eurorrexión que queiran 
coñecer as oportunidades de internacionalización do seu negocio, 
aprender con experiencias reais e recibir asesoramento perso-
nalizado ao seu caso nas mesas de traballo e de forma virtual no 
proxecto NACCE. A xornada contou cun formato de mañá con inter-
vencións de profesionais expertos en internacionalización e xestión 
empresarial TIC. Pola tarde, os asistentes puideron entrevistarse cos 
profesionais de xeito personalizado en mesas de traballo.

Os seguintes foros programados son: 

•  II FORO NACCE,  FORO DE INNOVACIÓN EN PEME TIC GALICIA-
NORTE DE PORTUGAL. Data: 18 de setembro de 2012. Lugar: 
Ourense

• III FORO NACCE, FORO DE COLABORACIÓN. Data: 20 de setembro 
de 2012. Lugar: Pontevedra

• IV FORO NACCE, FORO DE INNOVACIÓN II. Data: 27 de setembro 
de 2012. Lugar: Guimarães    

NACCE é un proxecto que se inscribe dentro da segunda convoca-
toria do Programa de Cooperación Transfronteiriza España -Portugal 
2007-2013. No proxecto NACCE participa como xefe de fila e respon-
sable a Dirección Xeral de Promoción do Emprego da Consellería 
de Traballo e Benestar, xunto á Asociación Galega de Empresas TIC 
(AGESTIC), a Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Vigo, a 
Universidade de Vigo, a Asociación Empresarial AIMINHO e a Asocia-
ción Centro de Computación Gráfica de Portugal. 

O
bótase a impulsar o tecido

TIC galego-portugués con catro foros de innovación

 Presentación do proxecto celebrado en outono do ano 
pasado en Ourense

Núcleo de axuda para 
emprendedores



Chegamos a mediados de 
setembro cunha boa achega 
de software libre relacionado 
de xeito directo coa nosa 
terra, logo da publicación 
do novo informe de OSIMGA 
(moi positivo no que se refire 
á presenza de código aberto 
nas empresas galegas, tal 
e como podemos ver nesta 
mesma páxina) e, agora, 
cunha nova versión do sistema 
MiniNo, recurso moi indicado 
para computadores aos que 
non se queira someter a 
grandes consumos (cousa 
moi atinada neste tempo en 
que todo o que se faga polo 
sostible na enerxía é pouco) 
nin a grandes esixencias de 
hardware. Con todo, unha 
das grandes novidades da 
nova versión é que semella 
cubrir tódolos tipos de 
demanda, abranguendo 
a quen queira tirarlles bo 
partido ás cousas sociais 
que hai na Rede. A achega 
2.0 vén de novo da man de 
GALPon, Grupo de Amigos de 
Linux de Pontevedra (galpon.
org), e faino rebordante de 
novidades, como o emprego 
de Debian Wheezy como base 
e a adopción do escritorio de 
LXDE. 

A nova versión, operábel en 
máquinas con características 
mínimas de 500Mhz con 
128Mb RAM e 2.5Xb de disco 
ríxido (de aí cara abaixo 
aconséllase usar a versión 1.2), 
presenta dous instaladores:

•  Instalador sinxelo, con 
dúas opcións: Normal (só pide 
datos moi sinxelos de entender 
por calquera novato) e Non 
preguntes, faino (pregunta que 
idioma queremos ter como 

predeterminado e pídenos 
que confirmemos a instalación 
tras avisarnos de que formatea 
toda a unidade.

• Instalador avanzado: 
lembra a existencia do 
instalador experto de Debian, 
para quen preciso un control 
total da instalación.

Esta versión engade o 
catalán como idioma inicial, 
grazas a José Angel Gallegos 
que fixo as traducións. Desta 
forma son catro os idiomas 
utilizables na Vivo e na 
instalación inicial, informa 
GALPon. A achega incorpora 
tamén a xestión de Bluetooth 
e máis a compatibilidade de 
modems 3G. Tamén se creou 
unha configuración de Tor para 
usala co navegador Midori 
e poder facer navegación 
anónima na Rede, só 
premendo nunha entrada de 
menú. 

Incorporouse a maiores 
unha opción para restaurar 
toda a configuración inicial 
do escritorio, unha opción de 
escritorio para quen precise 
o estilo Gnome para traballar, 
a configuración automática 
de impresoras segundo sexan 
conectadas (sempre e cando 
o controlador estea instalado) 
e os navegadores Iceweasel 
e o devandito Midori. Amais 
disto, inseriuse un cronopete,  
“algo que agradecerá a xente 
que quere usar a Minino con 
fins profesionais pero tenlle 
respecto por si lle falla o disco 
HD (non esquezamos que 
estamos falando de máquinas 
que xa teñen os seus centos de 
miles de gravacións nas costas 
e que os discos quéixanse)”, 
informan dende o colectivo 
GALPón. Esta versión beta xa 
está dispoñíbel para a libre 
descarga en gruvi.galpon.org.

MÁIS OPEN SOURCE 
NAS NOSAS 
EMPRESAS 

O Observatorio Nacional do 
Software de Fontes Abertas do 
CENATIC, vén de dar a coñecer 
os datos do seu último informe 
sobre o uso desta tecnoloxía 
en España, e a sorpresa foi 
que na nosa Comunidade 
a porcentaxe de empresas 
que utiliza algunha tipoloxía 
de software de código 
aberto aumentou 5 puntos 
porcentuais no último ano, ao 
pasar dun 75,2% en 2011 a un 
80% en 2012. O incremento 
rexístrase nos tres sectores 
de actividade analizados por 
CENATIC: servizos, construción 
e industria, que tiveron un 
medre interanual de 7,9 
puntos; 1,3 puntos e 2,2 puntos 
porcentuais respectivamente, 
nas empresas de máis de 10 
traballadores.

Segundo informan dende 
a entidade pública, “este 
incremento débese en boa 
media a un maior uso dos 
navegadores web de software 
libre”, utilizados polo 75,1% 
das empresas con máis de 10 
traballadores en 2012, “pero 
tamén ao uso de aplicacións 
ofimáticas (56,8%), de sistemas 
operativos (32,2%) e doutras 
aplicacións de uso libre”, 
concisan.

Os datos achegados polo 
Observatorio do Centro 
Nacional de Referencia do 
Sofware Libre (CENATIC) 
confirman que as empresas 
de maior tamaño no noso país 
apostan polo uso de software 
libre, “como estratexia para 
mellorar a produtividade e 
reducir custos”.
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Captura do escritorio da nova versión de Minino
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VIGOCAPITALDAINNOVACIÓN 

Xa están a coller corpo 
en Vigo uns encontros de 
alcance internacional que 
veñen poñendo á nosa terra, a 
longo das súas catro edicións 
previas (imos xa pola quinta), 
na vangarda da reflexión, a 
colaboración e a investigación 
en materia de tecnoloxías 
avanzadas para favorecer os 
procesos de produción. Ou 
sexa, todos aqueles recursos 
de primeira liña tecnolóxica 
que fan doado e simple, na 
empresa, o que até hai pouco 
era complexo. As Xornadas 
de Automatización Industrial 
(JAI) xa teñen en marcha 
a páxina web de seu (en 
jai2012.uvigo.es), e abriron, a 
maiores, o proceso para irmos 
formalizando a inscrición nas 
mesmas.   

Segundo avanza o profesor 
Nacho Armesto, principal 
impulsor destes encontros 
dende os seus comezos, un 
dos principais puntos fortes 
das JAI é a súa capacidade 
para reunir, baixo un mesmo 
teito, ás pequenas e 
medianas empresas 
galegas coas grandes 
firmas internacionais 
do sector da 
automatización industrial 
e das tecnoloxías, 
a investigadores, 
administracións e 
estudantes. A nova 
edición da xuntanza, 
que vén da man da 
Universidade de Vigo, 
celebrarase entre o 12 
e o 16 de novembro na 
cidade galega. 

Unha vez máis, 
cóntanse cos mellores 

precedentes. Así, 
máis de 620 persoas 
déronse cita na 
cuarta edición 
das JAI, onde 
institucións públicas, empresas 
e universidades, da nosa terra 
e da contorna internacional, 
uniron esforzos para espremer 
ao máximo a fórmula actual 
por excelencia do pulo 
tecnolóxico: a colaboración e o 
intercambio de experiencias. 

Polo de agora, cóntase, 
non hai emprazamento 
definitivo para as xornadas, 
pero estímase que se van 
desenvolver no auditorio 
municipal de Vigo. Alí, 
informa Nacho Armesto, 
reuniranse as principais 
marcas internacionais que 
veñen amosando o apoio aos 
encontros dende o comezo 
con investigadores, empresas 
galegas e colaboradores de 
outras universidades que 
nos van “falar das tendencias 
en automatización, o futuro 
tecnolóxico e o emprego, 

novas aplicacións tecnolóxicas 
e a automatización en 
situacións extremas, entre 
outros interesantes temas”.   

Lembrar que as JAI naceron 
no seo da Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría 
Industrial (hoxe reconvertida, 
tras a súa fusión coa Escola 
Universitaria de Enxeñaría 
Técnica Industrial, na Escola 
de Enxeñaría Industrial) 
da Universidade de Vigo. 
O seu propósito, dende as 
orixes, foi o de achegar o 
eido docente e estudantil 
á empresa, favorecendo ao 
máximo a inserción laboral 
dos alumnos da especialidade 
e servindo para a posta ao 
día das novidades no sector 
fornecendo unha visión global 
do mercado internacional e 
internacional. 

O programa deste ano, 

aínda por chegar a unha 
versión definitiva, inclúe 
para o primeiro día un acto 
oficial de apertura (luns de 
11.00 a 11.30) e, de seguido, 
relatorios sobre enerxía 
eólica (Enermed), tecnoloxías 
para rescate de persoas 
(Universidade de Málaga), 
TICs de automatización 
para o eido automobilístico 
(PSA Peugeot Citröen Vigo), 
eficiencia enerxética (ABB), 
automatización sinxela (Kuka 
Robotics), estratexia PLM no 
eido industrial (Siemens), a 
Internet das cousas (Tagtum, 
Grupo Desarrollanet), xestión 
de backups (MDT Software), 
solucións para a xestión de 
operacións en tempo real 
(Wonderware) ou optimización 
de consumo de enerxía 
(Macraut). Por certo que estes 
son só os primeiros relatorios 
dunha listaxe de sesións que 
este ano vén do máis completa 
e que prevé dar moito 
xogo en canto a diálogo e 
intercambio de coñecemento 
cos participantes. No vindeiro 
número de Código Cero 
daremos información máis 
exhaustiva sobre o programa.

Edición 2010 das xornadas 
que promove o profesor Na-
cho Armesto. Na imaxe supe-
rior, Armesto involucrado de 
cheo no mundo da robótica

Colle corpo a nova 
edición das Xornadas 

de Automatización 
Industrial, JAI, no mes 

de novembro na cidade 
galega  

reportaxe
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O PORQUÉ DE VIAXAR CARA A 
SANTIAGO O Observatorio do Camiño achegará na Rede 

información real dos fluxos de peregrinos

REPORTAXE

O Camiño de Santiago, nos 
seus múltiples itinerarios e mani-
festacións, vai contar cun Obser-
vatorio de seu, tal e como se fixo 
recentemente dende Santiago 
de Compostela, nun acto oficial 
cos medios de comunicación que 
contou coa presenza da directora 
do Instituto de Estudos Turísticos 
de Galicia (Rosanna López) e o 
xerente do Xacobeo (José Paz). 
O Observatorio, casualmente, 
vai ter unha íntima relación coas 
novas tecnoloxías do eido dixital. 
Entre outras achegas ligadas 
coas TIC, vai supoñer a integra-
ción dun software de xestión nos 
albergues públicos, así como a 
posta en marcha, ao abeiro da 
web do dito Instituto, www.iet-
galicia.com, dunha ligazón que 
nos permita o acceso inmediato 
a tódolos datos do observatorio. 

Os datos serán do máis 
variado: medicións de fluxos de 
peregrinos, análises dos seus 
perfís, procedencias, comporta-
mentos, gustos e tendencias, etc. 
O Observatorio, unha iniciativa 
reactivada agora, que pertence 
á Rede Europea de Camiños, 
facilitará a toma de decisións, 
“tanto no eido dos proxectos 
de colaboración que xurdan 
da devandita rede como no 
daqueles propios dos destinos 
participantes, amais de permitir 
o establecemento dun sistema 
de seguimento dos proxectos 
desenvolvidos para avaliar o grao 
de consecución dos obxectivos 
propostos”, informouse. 

Como dixemos, a través do 
Observatorio do Camiño inte-
graranse nos albergues públicos 
o software de xestión deseñada 
polo propio IET Galicia, “que 
xa se emprega para a xestión 
de pequenos locais hoteleiros 
galegos”. Tamén se facilitará a 
relación con outras Comunida-
des Autónomas e países da Rede 
Europea para facilitar o inter-
cambio de información, posta en 
común de liñas de acción e

metodoloxías de traballo para 
unificar criterios e avanzar na 
investigación estatística.

A web de Turgalicia permite 
contratar 35 itinerarios

Turgalicia mantén a través da 

súa páxina web unha serie de 
propostas para que os internau-
tas se acheguen á realidade da 
nosa terra, alén das autoestradas 
e as vías de comunicación máis 
importantes que, a fin de contas, 
son iguais en todas partes. 
Trátase de 35 ideas de itinerario, 
artelladas en cinco bloques te-
máticos, achegadas co obxectivo 
de facilitar o coñecemento da 
Comunidade non só a quen veña 
de fóra, senón aos propios habi-
tantes da Comunidade, moitas 
veces (polos motivos que sexan) 
situados de costas á realidade 
máis próxima. As excursións 
preséntanse en formato de itine-
rario guiado para unha ou varias 
xornadas, cun tema específico 
(os bloques Santuarios máxicos, 
Patrimonio oculto, Faros e praias 
salvaxes, Bosques de Galicia e 
Lugares do noso patrimonio na-
tural e artístico) que opera como 
columna vertebral da viaxe.  Na 
web de Turgalicia é posíbel facer 
a contratación, logo de que nos 
leve da man á páxina dmcgalicia.
es e, aí, acheguemos os nosos 
datos. Por certo que está previsto 
someter a ampliación as devan-
ditas cinco áreas temáticas dos 
35 paquetes turísticos na recta 
final deste ano en curso, coas 
achegas dos bloques Camiño de 
Santiago, Paseando entre viñe-

dos, Mananciais de Galicia, Ruta 
da camelia e Turismo mariñeiro. 
O prezo das rutas oscila entre os 
39 e os 389 euros. 

I-Speed dá a coñecer os 
seus primeiros resulta-
dos en Compostela 

O proxecto europeo I-Speed 
vai recibir o pulo definitivo en 
Santiago. Cómpre lembrar que 
se trata dunha iniciativa de 
varios países da Unión (coa nosa 
terra concorrendo a través da 
Secretaría Xeral para o Turismo) 
destinada a permitir que as 
institucións locais e rexionais 
poidan achegar servizos eficaces 
baseados nas TIC que fagan máis 
forte e competitivo cadanseu 
tecido turístico. Compostela, 
como dixemos, será a sede, o 
día 20 de setembro, da confe-
rencia final do proxecto, no que 
colaboran dez socios proceden-
tes de nove países europeos no 
camiño do desenvolvemento 
sostíbel relacionado co sector da 
hostalería e o seu contorno (Italia 
–a través de Venecia-, Noruega, 
Polonia, Creta, Bulgaria, Gran 
Bretaña, Romanía e Francia), e 
cun orzamento de 1.402.130 
euros, dos que a nosa Comunida-
de achegaría 152.564 a través da 
dita Secretaría Xeral. 

Este proxecto de cooperación 
artellouse até o de agora en tres 
actuacións básicas que van ser 
presentadas en todo detalle o 
vindeiro día 20, no Hostal dos 
Reis Católicos de Compostela: 
unha guía de boas prácticas, un 
informe de transferibilidade e 
máis un informe de recomen-
dacións políticas. Os traballos 
en cuestión estarán dispoñíbeis 
na web do proxecto, www.
ispeed.eu, logo da clausura do 
devandito acto. O encontro vén 
da man da Secretaría Xeral para 
o Turismo, que achega a súa 
experiencia na creación e posta 
en funcionamento da Central 
de Reservas de Turismo Rural de 
Galicia, a través de Turgalicia; ou 
a ferramenta Comparte Galicia, 
que a Xunta transferiu do socio 
polaco do Proxecto. 



A Oficina Agraria Virtual (OAV) é unha canle de atención on line da 
Consellería do Medio Rural e do Mar para os gandeiros, agricultores 
e outros axentes do sector agrario, desde a que facer directamente, 
coa axuda do teléfono 012 ou a través de entidades colaboradoras, 
consultas e trámites de obrigado cumprimento, dunha forma fácil, 
áxil, rápida e cómoda. 

Imaxe da web de Medio Rural e Mar coa localización do banner da 
OAV:
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OFICINA AGRARIA VIRTUAL
A Consellería de Medio Rural e do Mar mantén unha canle en liña para dar 
cumprimento a consultas e trámites do sector agrogandeiro

especial oficina agraria virtual

A OAV simplifica a xestión administrativa das operacións vinculadas 
ao sector agrario, reducindo os tempos e os custes de tramitación 
que asumen os agricultores; racionaliza o traballo da Administración, 
mellorando a súa eficacia e reducindo o custe dos servizos que ofrece; 
e facilita e axiliza as transaccións comerciais dos produtos gandeiros.

Poden acceder a esta oficina gandeiros e agricultores; veterinarios 
autorizados pola Consellería do Medio Rural e do Mar para a expedi-
ción de guías de movemento de animais; concellos, cooperativas, Aso-
ciacións de Defensa Sanitaria Gandeira (ADSG) ou entidades recoñe-
cidas que acceden á OAV por conta dun agricultor o gandeiro, co seu 
consentimento expreso; o teléfono 012 de atención ao cidadán, que 
accede á OAV por conta dun agricultor ou gandeiro convenientemen-
te acreditado; entidades identificadoras rexistradas para a prestación 
de servizos de identificación no gando bovino, ovino e cabrún, de 
acordo co Decreto 187/2010, do 4 de novembro.

O enderezo web para acceder á Oficina Agraria Virtual é o seguinte: 
http://www.medioruralemar.xunta.es/institucional/oficina_virtual/
oficina_virtual/:

Hoxe en día, a OAV proporciona as seguintes posibilidades en 
materia de gandería:

Consultas: explotacións, censo, reses, libros de explotación de bo-
vino, movementos, trámites rexistrados e entidades identificadoras.

Trámites: cambio de datos persoais, altas por nacemento, soli-
citudes de duplicado de crotais (marcas identificadoras auriculares 
do gando), declaracións de movemento, declaracións de censo, 
solicitude de guía regular, autorización de entidades identificadoras 
e adscrición de gandeiros a unha entidade identificadora. 

 Balance 2011
En total, durante 2011 contabilizáronse a través da OAV case 

600.000 operacións, coa seguinte desagregación:

TIPO DE SOLICITUDE   OPERACIÓNS

CAMBIO DATOS PERSOAIS 857
ALTA ENTIDADE IDENTIFICADORA   77
DECLARACION DE CENSO   52
DUPLICADOS DE CROTAIS              45.428
SOLICITUDE DE GUIA                6.086
DECLARACION DE MOVEMENTO              65.238
ALTA POR NACEMENTO            434.555
VINCULACION ENTIDADE IDENTIFICADORA                6.988
GUIAS VETERINARIOS AUTORIZADOS              34.286

TOTAL           593.567



Código Cero18 | Código Cero18 | Número 108Número 109

DISPOÑIBILIDADE E 
AXILIDADE

Debullamos en detalle os recursos de 
eAdministración da Oficina Agraria Virtual para 
os nosos gandeiros

especial oficina agraria virtual

As ferramentas de Administración Elec-
trónica teñen o potencial de facernos a vida 
máis doada con respecto á nosa relación e 
comunicación coas institucións públicas. 
Por unha banda, evitan desprazamentos e 
pola outra poñen en xogo máis axilidade 
nos trámites e, tamén, máis dispoñibilidade 
e seguridade na información. Isto que é 
aplicábel ao ámbito das cidades, éo tamén, 
e se cadra con máis razón, ao eido rural. E 
dun xeito específico ao agrogandeiro. Son 
múltiples as operacións e trámites admi-
nistrativos que teñen que facer decote os 
responsábeis deste tipo de explotacións 
rurais, procesos que lles obrigan, sobre o 
papel, a desprazamentos e a interrupcións 
constantes sobre o seu traballo. Facía falta 
algo que axilizase e dinamizase todo e aí 
entra en xogo a Oficina Agraria Virtual, OAV, 
que vén da man da Consellería de Medio 
Rural e do Mar, departamento que se ocupa 

de xestionala e de pór en marcha novas 
funcións ao seu abeiro. 

Entre as cousas que se subministran a 
través da Oficina Agraria, accesíbel a través 
de www.medioruralemar.xunta.es, atopa-
mos todo tipo de recursos para permitirlles 
aos gandeiros evitar trámites que até agora 
esixían atención presencial, ademais de 
funcións como a identificación e rexistro 
dos bovinos, ovinos e cabrúns e, máis 
recentemente, a solicitude de permisos de 
queimas. A xuízo do departamento que 
dirixe Rosa Quintana, estamos ante “un gran 
avance nas relacións entre a Administración e 
os gandeiros”. No máis destacábel da Oficina 
atopamos os servizos de lonxa virtual e de 
xestión dos libros de explotación. E tamén 
os recursos para axilizar o trámite dos 
documentos precisos para o traslado do 
gando, co fin de lograr que os vehículos que 
carretan gando poidan facelo sen necesida-

de dun documento físico.
Este instrumento virtual, en combinación 

co Servizo de Atención Telefónica á Cida-
danía (012) que ofrece a Xunta de Galicia, 
comezou sendo un acubillo dixital para a 
identificación e rexistro dos bovinos, ovinos 
e cabrúns. Ademais disto, no seu xermolo 
incluíronse servizos para permitir aos gan-
deiros desenvolver outras funcións como 
as solicitudes de duplicados de marcas 
auriculares, coas que os gandeiros deben 
repoñer as marcas de identificación que os 
seus animais perderan. Asemade, subminis-
tróuselles a posibilidade de recibir autoriza-
cións para o traslado de animais de calquera 
especie, sen necesidade de desprazarse en 
persoa ás Oficinas Agrarias Comarcais. 

Achegando o soporte tecnolóxico que 
fai posíbel esta comunicación gandeiros-
Xunta atópase a empresa Seresco, dedica-
da ao desenvolvemento de solucións de 
software e servizos no ámbito das TIC. O 
seu cometido na OAV foi o de implantar 
no seu seo unha aplicación que permitise 
operacións como as que seguen: consultar 
o censo que tiña unha explotación calquera 
nunha data concreta; recadar información 
dos datos básicos dunha res (tales como 
raza, sexo, crotal, identificación da nai, data 
de nacemento…) xunto co seu historial de 
movementos de entrada e saída nas explo-
tacións do usuario; cambiar os seus datos 




Vacas no rural galego, nunha imaxe 
da web da iniciativa Responsabilidade 
Social e Empresarial
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persoais, levar a cabo declara-
cións de alta por nacemento, 
ou automatizar o envío físico do 
Documento de Identificación 
Bovino (DIB)…

Asemade, o sistema achega-
do pola Oficina e Seresco per-
mite a autenticación mediante 
usuario/contrasinal, certificado 
dixital ou DNI electrónico, así 

como o acceso total ou parcial a un terceiro, 
para executar funcións en nome do inte-
resado, mediante xeración de códigos de 
autorización. Tamén deixa marxe para a súa 
integración con plataforma de envíos de 
avisos (SMS e/ou correos electrónicos) e co 
Rexistro Telemático da Xunta de Galicia, que 
aforra tempo e cartos aos usuarios.

Esta aplicación, ao igual que outras im-
plantadas no marco da Axenda Dixital 2014.
gal, está orientada a facilitar os trámites e 
a comunicación da cidadanía coa Admi-
nistración, e vén motivada pola cantidade 
de axentes (gandeiros, membros das ADS, 
responsables sanitarios...) que interactúan 
diariamente coa Consellaría do Medio Rural 
para realizar distintas xestións.

Xa en 2008, esta mesma Consellaría 
contou coa colaboración de Seresco para o 
desenvolvemento dun proxecto web, que, 
entre outras funcións, permitía a emisión 
das guías de porcino a través de Internet; 
o éxito desta iniciativa, levou á entidade 
pública a estender o proxecto, creando o 
que hoxe é a Oficina Agraria Virtual, a través 
da que lle ofrece todo tipo de servizos tele-
máticos aos gandeiros de todo o país.

Características técnicas
Segundo informan dende Seresco, o 

aplicativo desenvolveuse utilizando o fra-
mework Aries, unha plataforma de código 
aberto de seu para o desenvolvemento de 
aplicacións web de xestión con interface 

de usuario rica. A plataforma permite alta 
produtividade, de modo que facilita realizar 
aplicacións cun custo baixo en relación coa 
complexidade destas.

Trátase dunha aplicación JEE, con servi-
dor de aplicacións Tomcat, Spring, acceso a 
datos a través de Hibernate (a través de JPA) 
e base de datos Oracle. Ao tratarse dun apli-
cativo web, para executalo unicamente será 
necesario ter instalado algún dos principais 
navegadores (Internet Explorer, Mozilla...). 
Arquitectura totalmente aberta e 100% 

Java. JEE. Está baseada nunha Arquitectura 
Orientada a Servizos (SOA) de modo que 
ofrece unha serie de servizos que poderán 
ser reutilizábeis dende outras aplicacións. 
Trátase dun sistema adaptábel, compatíbel 

e interoperábel con outros. Todas as libra-
rías empregadas son de balde ou de libre 
distribución.

Como tirar partido dos servizos 
da OAV?

A Oficina Agraria Virtual é unha xanela 
de atención ao público en Internet. Neste 
punto atópanse servizos orientados aos 
cidadáns tanto para a consulta de datos de 
carácter persoal,  como para a realización 
de trámites administrativos. Para acceder 
aos servizos da OAV é preciso introducir o 
NIF/CIF xunto co contrasinal (PIN) facilita-
do pola Consellería do Medio Rural e do 
Mar. En caso de perda do contrasinal (PIN), 
pódese solicitar a renovación e reenvío 
do mesmo dende Internet accedendo á 
función Reenvio de contrasinal ou cha-
mando ao teléfono 012. Pódese elixir entre 
un envío por correo electrónico ou por 
SMS. O contrasinal enviarase ao enderezo 
electrónico ou ao teléfono móbil que pre-
viamente se lle comunicara á consellería. 
No caso de querer comunicar un novo en-
derezo electrónico ou número de teléfono 
móbil á Consellería do Medio Rural e do 
Mar, é posíbel realizalo a través da Oficina 

Virtual accedendo á páxina Cambio de 
datos persoais, chamando ao teléfono 012, 
ou ben persoalmente nunha Oficina Agraria 
Comarcal. 

No caso de solicitar o contrasinal (PIN) 
por primeira vez, é preciso que nos di-
rixamos en persoa a unha Oficina Agraria 
Comarcal (OAC). O persoal, despois de 
comprobar a identidade (mediante DNI 
ou documento semellante), procederá ao 
rexistro dos datos. 



As/os seareiras/os da boa cociña que 
non gozan da sorte que temos nesta te-
rra de contar, ao noso alcance, cos pro-
dutos máis frescos e da mellor calidade 
do mercado, xa non teñen escusa para 
deleitar os seus padais cos produtos 
do país que lles apetezan e cando lles 
apetezan, grazas a nova tenda en liña 
Micompragallega.com, que lles ofrece 
nos fogares de toda España unha ampla 
variedade de produtos galegos de 
primeira calidade.

A web, creada polos vigueses 
Mercedes Inaraja e Nacho Berrocal, 
achega unha oferta inicial de máis 
de 70 variedades de carnes, peixes, 
mariscos, empanadas e conservas que 
non se adquiren de xeito doado nos 
supermercados de fóra, así como unha 
vintena de viños e licores típicos da 
nosa xeografía, que se poden solicitar 
comodamente por Internet e se reci-
ben nun prazo máximo de 48 horas na 
dirección indicada.

Para maior tranquilidade dos clien-
tes, o servizo dispón de transporte 

en frío, o que garante que os alimentos 
viaxen a unha temperatura de entre os 
2 e 6 grados para que non se rompa a 
cadea de frío e os produtos cheguen 
nas mellores condicións ao seu destino. 
A filosofía da plataforma, que por certo 
é moi atractiva e funcional, é levar o 
mellor da terra galega a España a un 
prezo que segundo afirman é “de media 
un 25% máis barato que en calquera 
supermercado convencional”. 

A empresa Dinahosting segue a ampliar mercado e acti-
vidade dende a súa sede de Santiago en dirección cara ao 
mundo. Se hai pouco falabamos en Código Cero do reco-
ñecemento ao seu labor recibido de mans da consultora 
británica Netcraft ou da presentación do seu acurtador de 
enderezos web, agora é a quenda dunha novidade relativa ao 
seu posicionamento con respecto ás restantes empresas do 
eido estatal que tamén traballan co mesmo que Dinahosting 
(hosting, aloxamento, servidores, etc). De feito, a empresa 
santiaguesa é a primeira en fornecer para o mercado español 
a nova versión do sistema operativo para servidores de 
Microsoft: Windows Server 2012. E todo isto, só unha semana 
despois do lanzamento oficial deste servizo. 

Con esta novidade, sinalan fontes da firma con sede no 
barrio de Vista Alegre, Dinahosting afiánzase na súa capaci-

dade de líder no sector 
nacional ao acompañar 
o lanzamento mundial 
do dito produto (un dos 
máis estratéxicos para a 
computación da nube 
da firma de Windows). 
Con isto, engade, “a co-
munidade de desenvol-
vemento española do 
ecosistema de Microsoft, 
consegue acceder con 
escasos días de diferen-
za ás últimas novidades tecnolóxicas que incorpora Windows 
Server 2012 nas súas edicións Standard e Datacenter”.

Se algo se pode sacar de proveito desta etapa 
de crise que amarga ata aos máis optimistas, 
é que fai aflorar a creatividade dos emprende-
dores e emprendedoras do país, facendo que 
xurdan iniciativas ás que lle hai que sacar o 
sombreiro, e que noutras condicións se cadra 
non se darían. Unha delas é marcasparapymes.
com, que acaba de estrearse na Rede cun ser-
vizo de asesoramento e deseño de identidade 
corporativa para pequenas empresas, o cal lle 
dofrece a oportunidade de obter unha marca 
con proxección no mercado, ás firmas que 

precisan un pequeno empurrón para 
saír adiante. A plataforma, desenvol-
vida aquí en Galicia, concíbese como 
un servizo a empresas e persoas 
emprendedoras que carecen de ideas 
para crear a súa propia marca, ou 
aquelas que téndoas, non acaban 
de dar coa creatividade axeitada 
para convertela en logotipo de éxito.  
Así, marcasparapymes.com, ofrece 
ata catro tipos de asesoramento de 
distintos prezos e servizos, e neles os 
profesionais comprométense a reem-
bolsarlles aos seus clientes o 70% do 
importe contratado se o resultado 
non é satisfactorio.

Maquinaria a punto
A innovación galega colle folgos con novas tendas en liña, 

webs para negocios ou comunidades 2.0  

Micompragallega.com: nova tenda en liña de produtos 
gastronómicos do país

Dinahosting convértese na primeira empresa en 
achegar servidores baixo Windows Server 2012

Nova web especializada no 
deseño de marcas para negocios 

innovación galega
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Aproveitando as vantaxes do Proxecto Iniciativa Xove da Xunta 
de Galicia, destinado a promover, entre outras cousas, o desen-
volvemento de proxectos de lecer educativo e espazos para a 
comunicación que tiren proveito das TIC, cinco mozas e mozos 
galegos animáronse a crear a rede social Vintecinco.com, que se 
estreou o 1 de setembro, e que xa leva un tempo funcionando 
en probas. Trátase dunha ferramenta social moi semellante a 
Facebook e Tuenti tanto nas súas funcionalidades como na súa 
feitura, que tamén recolle ideas de Twitter, limitando os textos a 
140 carácteres. Javier, Óscar, Nadia, Pablo e Manuel son os creado-
res desta nova rede social deseñada para a comunidade intern-
auta galegofalante, a cal poderá interactuar cos seus contactos 
ben a través do muro ou ben a través dun chat que funciona de 
xeito semellante a como o fai noutras redes sociais.  A platafor-
ma permite subir fotografías, vídeos, comentarios de estado e 

todo tipo de ligazóns de interese para os seus usuarios, que logo 
poderán clasificar os distintos contidos por categorías, tales como 
“Festa”, “Universidade”, “Rede”, “Viaxes”, “Amigos”, “Tecnoloxía”, 
“Música”, “Películas”...

O Colexio Oficial de Xoiaría de Galicia (COX-
GA) está a presentar a súa nova presenza web 
(coxga.es), unha remodelación da feitura previa 
que inclúe, en relación a esta, novo deseño, no-
vos apartados e novos xeitos de colaborar e de 
establecer conexión coa comunidade internau-
ta, cada vez máis afeita a localizar a información 
que desexa do xeito máis eficaz e doado. Con 
este fin, a nova páxina inclúe servizos como un 
xeolocalizador, que, como o seu nome indica, 
permite emprazar no mapa, dun xeito intuitivo 
e amigábel, os establecementos comerciais dos 
profesionais colexiados en Galicia. Nesta liña 
de facer as cousas máis doadas posíbeis para 
os internautas insírese tamén o Portelo Único, 
unha funcionalidade que posibilita o acceso a 
toda a información esencial sobre as vantaxes 
de formar parte do Colexio.  

Galicia Confidencial, xornal galego dixital, 
anunciou unha nova liña informativa específica 
sobre as vindeiras eleccións do 21 de outu-
bro. Este labor vaise materializar no dominio 
eleccions-galicia.com, un portal que, en palabras 
do equipo de Galicia Confidencial, “busca ante 
todo converterse na referencia informativa tanto 
para os profesionais da política e a comunicación 
como para o público en xeral”. A nova web, como 
é de agardar correndo os tempos que corren 
(tempos de comunidades 2.0 e participación en 
liña a esgalla), xorde co obxectivo de prestarlles 
moita atención ás redes sociais, de aí que dea 
acubillo, entre outras cousas, a unha caixa cos 
máis recentes twitts de todas as forzas políticas 
galegas e dos cidadáns que seguen o debate. 

A empresa galega Disashop, con sede principal en Betanzos, quere contribuír 
coa súa experiencia a evitar que o peto do usuario de telefonía se baleire cada vez 
que contacta con números de tarificación adicional. Máis polo miúdo, o que vén de 
presentar a firma, en colaboración con Jazztel, é unha tarxeta prepago, a Tarxeta 800, 
lanzada de xeito específico para as liñas 803, 806 ou 807.

Entre as vantaxes que achega este servizo, de gran potencial para usuarios de 
liñas de adultos, de lecer ou de asesoramento de tipo profesional, é que fornece 
de minutos extra e tarifas especiais que contribúen a controlar o gasto a través de 
modalidades prepago. Isto, sinalan fontes 
da empresa galega, significa que os usua-
rios de liñas eróticas, contactos, ciencias 
ocultas, concursos, xogos ou asesorías 
de índole profesional poden supervisar 
directamente o seu saldo e controlalo dun 
xeito máis eficaz antes, durante e despois 
de cada chamada. 

Podemos acceder ás tarxetas nos pun-
tos de venda de Disashop en toda España 
(15.000 establecementos), e locutorios, 
tendas 24 horas, quiosques, estancos, 
pequenos comercios do sector, etc. 

No marco da I Xornada Internacional de Protección Civil celebrada na Estrada os 
días pasados presentouse unha nova solución informática para a xestión de agru-
pacións en colaboración coa Asociación Nacional de Agrupacións de Voluntarios 
de Protección Civil (ANAV) e que facilitará o seu traballo, amais de reducir tempo e 
custos, permitindo xestionar as altas e baixas de voluntarios, vehículos e medios cos 
que conta cada agrupación, os operativos que realiza e incluso calcular os gastos e 
ingresos por períodos. A información administrada tamén poderá exportarse como 
informe (en formato Word, Excel ou HMTL) cun único clic.

A ferramen- ta ANAVGEST foi 
desenvolvida pola empresa galega 
Abertal, que tamén facilita a pre-
senza na web ás entidades agrupadas 
en ANAV, cunha páxina web na que 
poidan publicar os seus datos, novas, 
documen- tación, imaxes de 
intervencións e actos, ligazóns 
de interese para o cidadán e un 
formulario de contacto.

Estréase a rede social Vintecinco.com 

Os xoieiros presentan novos xei-
tos de coñecermos o seu labor  

GC lanza na Rede unha canle es-
pecial sobre as eleccións galegas 

Disashop lanza unha tarxeta para controlarmos o gasto 
en liñas 800 

Solución informática de Abertal para grupos de 
Protección Civil  
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Antecedentes
A Deputación de Pontevedra como admi-

nistración local próxima ao cidadáns debe 
ser un modelo de eficiencia para os mesmos. 
En liña con este obxectivo, a implantación de 
sistemas de control horario nas administra-
cións públicas é unha mostra do compromi-
so que teñen os empregados públicos coa 
súa vocación de servir aos cidadáns. 

Na Deputación de Pontevedra partíase 
dunha situación na que distintos centros tiña 
diferentes sistemas de control horario e mes-
mo, por dificultades tecnolóxicas, nalgúns 
centros realizábase un control de presenza 
de xeito manual. Algúns destes sistemas fi-
caran obsoletos e os terminais de fichaxe 
provocaban fallos na lectura de pegadas dos 
empregados e non era posible atopar repos-
tos para substituílos. Ademais, os empre-
gados non dispuñan dun sitio accesible de 
maneira doada no que atopar información e 
realizar peticións relativas aos seus permisos. 

A día de hoxe, o sector das solucións de 
control de presenza dispón da madurez tec-
nolóxica precisa para abordar un proxecto 
global que permita homoxeneizar o control 
horario nunha institución tan dinámica e 
heteroxénea como é a Deputación de Pon-
tevedra. 

Novo sistema
Tras o proceso de consultoría, a Deputa-

ción de Pontevedra optou pola implantación 
do produto eHL Control Horario do especia-
lista Smart Human Logistics. Esta solución 
achega flexibilidade de abondo no relativo á 
súa configuración e parametrización, o que 
garante a súa adaptación ás necesidades dos 
distintos centros de traballo e a súa integra-
ción co aplicativo de Nómina e Recursos Hu-
manos da institución. 

Os módulos que compoñen a solución eHL 
Control Horario están desenvolvidos para ser 
accesibles dende contorno web e baséanse 
na tecnoloxía Microsoft .Net empregando 
como xestor de bases de datos Microsoft 
SQL Server. A utilización desta tecnoloxía 
fornece a vantaxe de facilitar a xeración de 
listaxes e informes grazas ao uso de software 
Reporting Services de Microsoft. 

Outro aspecto importante a salientar des-
te proxecto é a enorme complexidade no 
afianzamento da solución provocada sobre 
todo pola existencia de 41 centros e oficinas 
na institución e arredor de 900 empregados. 
Isto motivou a necesidade de planificar unha 
implantación gradual do novo sistema para 

o cal realizáronse probas piloto no Pazo Pro-
vincial e no Edificio Administrativo para logo 
implantar unha nova solución no resto de 
centros de traballo da institución. Polo mes-
mo motivo, decidiuse abordar a integración 
do Centro Príncipe Felipe e do Museo Provin-
cial en derradeiro lugar debido á complexi-
dade engadida da planificación de quendas 
e a variedade das mesmas, e no Organismo 
Autónomo Provincial de Xestión de Recursos 
Locais ORAL polo espallamento xeográfico 
das súas oficinas periféricas.   

Tarxeta do empregado
Para interac-

tuar co sistema 
cada emprega-
do da Deputa-
ción de Ponte-
vedra dispón 
dunha tarxeta 
de emprega-
do, de formato 
semellante a 
unha tarxeta 
de crédito, que 
contén un chip 
de proximidade 
Mifare e un chip 
criptográfico. O 
primeiro deles 
úsase na fichaxe 
na nova aplica-

ción de control horario para o cal almacena 
en formato numérico os puntos característi-
cos das pegadas de cada empregado. É im-
portante salientar que, por motivos de segu-
ridade, as impresións dixitais en ningún caso 
son almacenadas nos reloxos de fichaxe nin 
en ningunha outra aplicación. Estas residen 
unicamente na propia tarxeta do emprega-
do cumprindo así coa normativa de protec-
ción de datos persoais. 

O chip criptográfico é usado para o acce-
so aos sistemas informáticos da institución e 
para a sinatura dixital de documentos. Para 
realizar a autenticación de usuarios os equi-
pos da Deputación de Pontevedra dispoñen 
de teclados con lector de tarxetas incorpo-
rado nos que cada empregado debe intro-
ducir a súa tarxeta e o seu código PIN para 
iniciar sesión. O emprego da sinatura dixital 
de documentos contribuirá á redución pro-
gresiva da sinatura en papel a medida que se 
avance no afianzamento da nova plataforma 
de xestión electrónica de expedientes. Para 
realizar esta dúas accións o chip criptográfi-
co contén un certificado dixital de emprega-

do público que emite a Fábrica Nacional de 
Moeda e Timbre a través dun convenio coa 
Xunta de Galicia. 

Reloxos e proceso de fichado
A implantación da solución de control 

horario inclúe a instalación de reloxos de 
fichaxe. Trátase de terminais 962 SuperTrax 
da casa Axess TMC con pantalla táctil de 7” 
retroiluminada con leds. Estes terminais es-
tán baseados na tecnoloxía móbil Windows 
CE que permite o desenvolvemento de apli-
cacións a medida en dispositivos compactos. 
Os reloxos levan incorporado un lector de 
pegadas dixitais FingerBOX. 

Grazas ao uso da tecnoloxía de proximida-
de Mifare o proceso de fichaxe dos emprega-
dos limítase a: 

1. Achegar a tarxeta ao reloxo de fichaxe.
2. Situar un dos dous dedos dos que se re-

collera a pegada no lector biométrico.
3. O terminal compara a lectura da pega-

da cos puntos característicos das pegadas 
almacenadas na tarxeta e rexistra a hora de 
fichaxe en caso de que esta comparación 
sexa correcta. 
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NOVO SISTEMA DE CONTROL HORARIO E PORTAL DO 
EMPREGADO DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

Na procura da eficiencia



Portal do empregado
Un dos obxectivos principais que se con-

seguiron cubrir con este proxecto é o de 
facilitar ao empregado todas as xestións 
relacionadas co servizo de Recursos Hu-
manos. 

Para isto incluíuse dentro da Intranet da 
Deputación de Pontevedra un novo portal 
do emprego que integra:  

• Información das nóminas do emprega-
do.

• O portal de control horario.
• Documentación e formularios de uso 

interno. 
Dentro do portal do empregado un 

usuario pode consultar a información das 
súas vacacións e días de lecer, realizar a so-
licitude de permisos, consultar as fichaxes, 
consultar a súa planificación de quendas 
e solicitar cambios, consultar a nómina 
actual así como o histórico das mesmas e 
consultar o certificado de retencións. 

Dado que este portal integra tres siste-
mas de información heteroxéneos optouse 
pola utilización de “iframes” traballando 
na adaptación gráfica de cada un deles co 

obxectivo de acadar unha unificación esté-
tica. 

Outro aspecto importante relacionado 
con esta integración é conseguir a vali-
dación automática dos usuarios a partir 
da autenticación realizada por estes no 
sistema Windows a través da tarxeta de 
empregado. Para acadar esta validación 
desenvolveuse un sistema que permite a 
obtención das credenciais dos usuarios a 
partir da sesión de Windows, accedendo 
logo ao directorio activo e a unha base de 
datos para determinar as funcionalidades 
accesibles por cada usuario. A validación 
dos usuarios nos distintos portais com-
pártese mediante un sistema de tokens o 
que permite que o empregado non deba 
volver a identificarse en ningún momento 
unha vez iniciada a sesión nun equipo da 
institución. 

Xestión do cambio
Na implantación dun sistema desta com-

plexidade e que afecta a un número tan 
elevado de usuarios resulta especialmente 

importante realizar unha axeitada xestión 
do cambio. 

Por este motivo, tódolos empregados da 
Deputación de Pontevedra recibiron cursos 
de formación sobre o uso do novo portal do 
empregado. A maiores, os supervisores de 
cada servizo ou centro recibiron formación 
sobre as necesidades relacionadas coas súas 
responsabilidades, como a validación das 
peticións dos empregados ao seu cargo ou 
a planificación de quendas. 

Conclusións
A posta en marcha deste novo sistema 

é un paso máis cara a unha administración 
máis eficiente. En palabras de Amancio Va-
rela, xefe do servizo de Novas Tecnoloxías, 
“o novo sistema unifica os aplicativos de tó-
dolos centros da institución, fornecéndose 
unha potente ferramenta de xestión ao ser-
vizo de Recursos Humanos, favorecéndose a 
eliminación do papel e facilitándose aos em-
pregados a petición e consulta dos permisos, 
á vez que se aumenta a seguridade e protec-
ción de datos dos empregados públicos”. 
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cultura galega na rede

Obxectivo:
normalización 2.0
Toca falar de iniciativas a prol do galego dende as redes e, tamén, de 
galego a prol das redes

A 
Confederación 
de Empresarios 
de Galicia (CEG) 
quere afondar 
no pulo ao 
emprego da 
nosa lingua no 
eido produtivo 
e económico, 
sexa cal sexa 
a natureza 
da actividade e a vertente (física e/ou dixital). En virtude 
disto, a entidade ten formalizado un acordo de colaboración 
coa Consellería de Cultura e Educación para a dinamización 
lingüística nas accións que abrollen das entidades empresariais 
e asociativas ligadas á CEG, sexan de índole tradicional ou 
virtual. Ao fío disto último, as contornas en liña, o convenio 
dá acubillo a un labor de asesoramento sobre o galego para 
as empresas e a un proxecto de dinamización lingüística 
baseado na promoción da lingua nas TIC, “co fin de adaptar 
a comunicación empresarial e darlle maior proxección e 
visibilidade á lingua propia de Galicia”, sinalaron a Consellería e 
máis a CEG.

Isto vense canalizando xa a través de normalizacion.ceg.es, 
unha páxina web da Confederación que, co apoio da Secretaría 
Xeral de Política Lingüística, diríxese a resolver, de xeito aberto 
e accesíbel, todo tipo de dúbidas que poidan xurdir en relación 
ao emprego do galego, os dereitos lingüísticos da cidadanía 
ou as normativas arredor do idioma. Tamén achega unha 
biblioteca virtual con guías, manuais, estudos ou plans de 
prevención de riscos todos eles ofrecidos no noso idioma. 

Como dixemos, outra das liñas de actividade fornecida a 
través deste acordo é a o asesoramento lingüístico, incluíndo 
corrección e tradución de textos ao galego 
para as empresas, ofrecido todo a través do 
servizo de normalización da CEG co apoio da 
Consellería. O obxectivo é “que os empresarios 
poidan mellorar a súa competencia 
comunicativa en lingua galega e activar o seu 
uso como lingua vehicular das firmas”, sinálase.

Dentro das tarefas do servizo de 
normalización lingüística da CEG, amais do 
devandito, atópase a creación de recursos 
destinados a estas empresas interesadas en 
incorporar o galego á súa actividade. Para 
isto os empresarios contan con técnicas e 
ferramentas específicas destinadas a mellorar 
as súas habilidades de atención ao público, e 
a prestación de produtos e servizos en galego, 
tanto por vía telefónica como por Internet.

Presentouse en Santiago o corrector Imaxín Galgo 2.0 (xunta.
es/linguagalega/galgo), que vén sendo unha actualización do 
corrector do mesmo nome de Imaxín para as novas versións 
de Microsoft Word para Windows e para Mac, e que xa se pode 
descargar de balde. Ao igual que outras da mesma familia, esta 
ferramenta permite solucionar erros tipográficos, ortográficos 
e de léxico en tempo real mentres imos escribindo, porén 
a diferenza dos outros, este corrector contén suxestións de 
vocabulario que están pensadas para a lingua galega e a súa 
situación de contacto co castelán. A aplicación informática 
foi presentada por membros da Consellería de Cultura e de 
AMTEGA, que fixeron fincapé no seu valor como ferramenta 
que fai máis doada a aprendizaxe e progresiva autonomía 
no emprego correo do idioma, axudando tamén a superar as 
inseguridades de quen aposta por escribir na nosa lingua no 
ámbito público e no profesional.

Os compañeiros do xornal dixital Que Pasa na Costa (QPC) 
estiveron os días pasados de aniversario. Máis polo miúdo, 
celebraron os cinco anos de actividade informando ao detalle, 
en galego e con espírito libre e independente, de tódalas cousas 
que acontecen nesa chea de concellos que se adoitan a incluír 
na comarca da Costa da Morte, algúns máis costeiros ca outros: 
Cabana, Malpica, Zas, Fisterra, Muxía, Mazaricos, Ponteceso e 
un máis que longo etcétera. Como saberemos, o xornal dixital 
materializouse grazas ao pulo e ao compromiso dos membros 
da empresa Galinus, decididos daquela “a embarcarse nesta 
aventura submariña” da que, tendo en conta a súa actividade e 
experiencia, semella que non van dar saído a curto prazo. 

Por cifras, o acadado ao longo deste tempo é máis que 
salientábel: “Máis de 2 
millóns de visitas dende o 
2007, 7 millóns de páxinas 
vistas, cun incremento 
do 10% co respecto ao 
ano pasado; 175.000 
usuarios únicos e case 
3.000 visitantes diarios 
convértennos na meirande 
referencia informativa a 
través da rede na Costa 
da Morte, por diante de 
medios de índole nacional 
que pouco apostan pola 
internet”, informan. 

Presentado o novo corrector 
Imaxín Galgo 2.0 

Que Pasa na Costa celebra os cinco 
anos de actividade na Rede

A CEG impulsa a nosa lingua no 
tecido produtivo a través das TIC
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O sábado 8 de setembro o Pavillón de Depor-

tes de Sada amparou a celebración da 4ª edición de 

RetroCoruña, evento que busca divulgar e preservar a 

cultura da informática clásica e dos videoxogos, para o 

que contaron con 17 expositores, proxeccións audio-

visuais, obradoiros e relatorios, demostrando que este 

ámbito cultural está moi activo en Galicia ao xuntar a 

máis de 400 visitantes segundo a organización.

Ordenadores clásicos

Esta edición do evento servía para celebrar o 30º 

aniversario do ZX Spectrum, así como para repasar 

toda unha serie de ordenadores da época, presentes 

nunha completa exposición na que podía verse dende 

uns equipos clónicos do clásico ordenador de Sinclair 

ata unha versión asiática do BBC Micro (equipo co 

que tivera que competir o Spectrum no Reino Unido). 

Tampouco faltaba o Commodore 64 (e precursores 

como o VIC20), equipo que tamén celebraba este 

ano os seus trinta anos; de feito, a idade de boa parte 

dos equipos presentes superaba os 25 anos, polo que 

podía considerarse como un auténtico museo dos or-

denadores de 8 bits que en moitos mercados serviron 

para popularizar a informática, tanto a nivel doméstico 

como empresarial.

Consolas de videoxogos

O público tamén tiña dispoñibles varias consolas 

de videoxogos clásicas, o que era unha oportunidades 

magnífica para poder botar unha partida a unha Vec-

trex de 1983 ou a consolas máis recentes como unha 

Nintendo 64 ou unha Dreamcast.

Aínda que a meirande parte das consolas con-

taban cos seus mandos habituais, no caso da Super 

Nintendo podíase empregar unha Zapper para cazar 

patos na pantalla, evitando así que o noso can de caza 

bote unhas risas á nosa cotas; tamén había mandos 
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de máquina recreativa adaptados para poder gozar de 

emuladores ou outras consolas, e incluso había unha 

máquina recreativa completa na que distintos asisten-

tes competiron durante toda a xornada, lembrando así 

os tempos nos que as salas de xogos eran auténticos 

locais sociais.

Artesanía pixelada

Como reflexo do impacto deste fenómeno cultu-

ral , no recinto sadense podían adquirirse non só vellos 

xogos e consolas, senón tamén numerosas pezas de 

artesanía inspirada en personaxes de videoxogos, 

como pendentes, bonecos, babeiros, chaveiros e toda 

sorte de produtos creados con Hama Beads, entre os 

que cómpre destacar os elaborados polas galegas de 

Canela en Rama (artesaniacanelaenrama.blogspot.

com) e El Onigiri con Botas (elonigiriconbotas.blogs-

pot.com).

Novo videoblog galego

Da xuntanza de numerosos afeccionados ao 

mundo dos videoxogos quixeron tirar proveito os 

responsables de Camarero, un par de koopas (camare-

rounpardekoopas.com), novo blog galego de videoxo-

gos que estreouse oficialmente en RetroCoruña, cun 

curioso formato episódico no que analizan xogos a 

través do vídeo, e con moito humor, ou sexa, que sería 

un videoblog, que no momento de escribir estas liñas 

conta con 2 entregas, e que agardemos que se mante-

ña para contribuír a popularizar a creación de contidos 

en vídeo de xeito regular, formato de grande potencial 

e que en España aínda non conseguiu popularizarse.

Código Cero26 | Código Cero26 |26 | Código Cero Número 109



Imaginarium venderá un tablet 
deseñado para a nenez

Novo reprodutor portátil con podómetro, 
“made in Galicia”

ViewSonic estrea un monitor táctil 
con Android integrado

TREBELL   S
TECNOLÓXICOS

A firma de xoguetes e educación Imagi-
narium, que sabe moito de nenos e nenas (e 
de trebellos cos que divertir a estes nenos e 
nenas), vén de presentar o seu último pro-
duto estrela: o SuperPaquito, un tablet de 9,7 
polgadas deseñado especificamente para os 
máis cativos da casa, co que poderán xogar 
a ser maiores e, de paso, afondar paseniño 
no ás veces inquietante mundo das novas 
tecnoloxías.

Que sexa específico para a nenez non 
significa só que teña un deseño divertido 

e unha resistencia a proba de bombas, que 
tamén, senón que o máis salientable de 
SuperPaquito é o seu software exclusivo, 
que garante a tranquilidade dos proxenito-
res mentres os cativos e cativas interactúan 
na Rede ou coas distintas aplicacións que 
achega.

O tablet, de pantalla multitáctil e memoria 
de 16 Gb, permite navegar por Internet de 
xeito cómodo e seguro, grazas, entre outras 
cousas, a un filtro de contidos e un control de 
tempo de uso que garante a tranquilidade 
dos proxenitores.

Asemade conta cun software de control 
parental mediante contrasinal, que lles 
permite aos adultos escolmar os contidos 
axeitados (plataformas web, aplicacións en 
liña, vídeos, imaxes...) así como os contactos 
de correo aos que o neno ou nena pode ter 
acceso dende o seu tablet.

A súa interface é moi intuitiva e doada 
de usar, e ademais é persoalizable e multiu-
suario, de xeito que os proxenitores poden 
aplicar un grado de control diferente para 
cada neno que o use, e escoller os contidos 
e aplicacións cos que pode interactuar cada 
un deles.

A maiores permite importar os contidos 
entre as diferentes contas para facilitar este 
labor, e restrinxir os horarios de uso do 
trebello cun sistema de bloqueo automático, 
de maneira que a partir dunha certa hora os 
cativos e cativas se dediquen a realizar outras 
actividades ou a descansar.

O sistema operativo que utiliza é o que os 
de Imaginarium deron en chamar MagicOS, 
e que en realidade é un sistema baseado en 
Android IceCream Sandwich. 

Conta con dúas cámaras: unha na parte 
traseira de 3 Mpx e outra dianteira de 2 Mpx, 
e compleméntase coa plataforma Paquito-
land, na que os de Imaginarium ofrecen unha 
ampla variedade de aplicacións e contidos 
infantís, clasificados por idades e temáticas.

O fabricante de electró-
nica de consumo con sede 
en Compostela, Blusens, 
incorpora ao seu catálogo un 

dos reprodutores MP4 máis 
lixeiros do mercado, que entre as 

súas prestacións conta coa posibilidade 
de funcionar como podómetro, funcionalidade que se activa 
cando o dispositivo se coloca no antebrazo cun brazalete inclúido. 
O Blusens SPRINT é o primeiro produto da compañía que busca po-

tenciar a práctica do deporte e o seu nome está dedicado a Maverick 
Viñales, integrante do equipo de motociclismo Blusens Avintia.

O Blusens SPRINT chegará en vermello e prateado, leva a sinatura de 
Maverick na súa parte traseira, reproduce son en varios formatos (MP3, 
WMA, FLAC e APE), sintoniza radio FM e pode gravar tanto voz como 
radio. A súa pantalla táctil de 1,5 polgadas tamén permite a reprodu-
ción de vídeos en formato AMV, imaxes (JPEG, GIF e BMP) e mesmo 
ler documentos de texto. Ten un almacenamento interno de 4 Gb, 
mide 47 x 45 x 15 milímetros, pesa 23 gramos e a súa batería permite 
reproducir música de xeito continuo durante ata 8 horas.

ViewSonic vai pór á venda nos EE.UU. o 
mes que vén a 399 dólares o seu monitor 
táctil VSD220, que con 22 polgadas e unha 
resolución de 1.920 x 1.080 píxeles destaca 
por integrar Android 4.0, procesador ARM 
Cortex-A9 de dobre núcleo a 1 GHz, 1 Gb 
de RAM, 8 Gb de almacenamento interno, 
micro HDMI, 3 portos USB, lector de tarxetas 
SD, Ethernet, toma de auriculares, webcam 
de 1,2 Mpíxeles para videconferencia, Wi-Fi 
e Bluetooth, de xeito que podemos empre-

galo para tarefas como navegar pola web 
ou reproducir multimedia, así como para 
empregalo como monitor do noso ordena-
dor ou da nosa consola de videoxogos.

Este monitor pode resultar atractivo para 
acceder a escritorios e aplicacións remotas 
(por exemplo, en servidores Citrix), de xeito 
que teriamos un atractivo cliente lixeiro 
para centros de ensino e empresas, que 
para operar como un PC ordinario só preci-
saría dun rato e dun teclado.
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Novo teclado láser para dispositivos móbiles

Blusens pon á venda un tablet de 7 polgadas 
con Android 4.0

Novo teclado lavable de Logitech

TREBELL   S
TECNOLÓXICOS

Os usuarios que habitualmente 
teclean textos de certa lonxitude 
dende smartphones ou tablets optan 
en numerosas ocasións por teclados 
externos, para o que hai numerosas 
posibilidades no mercado, entre as que 
queremos destacar o Virtual Keyboard 
que porán á venda en Brookstone.
com o vindeiro 1 de outubro por 99,99 
dólares (78,23 euros), e que consegue 
ter un tamaño tan reducido como 
para servir de chaveiro grazas a que o 
teclado sobre o que pulsaremos cos 

dedos será unha proxección sobre 
unha superficie lisa.

Este pequeno dispositivo comuníca-
se por Bluetooth co noso smartphone 
ou tablet, e proxecta mediante láser 
un tecldo sobre unha superficie plana 
sobre a que podemos traballar como se 
fose un teclado físico, pero sen ter que 
cargar con el durante o seu transporte. 
Funciona cunha batería recargable por 
USB que conta cunha autonomía de 2 
horas de tecleo continuo.

A nova proposta de Blusens para 
navegar pola Internet e reproducir con-
tidos multimedia é o seu tablet Blusens 
PACHA, que chega cunha pantalla capa-
citiva de 7 polgadas cunha resolución 
de 800 x 480 píxeles, procesador ARM 
Cortex A8 a 1 GHz, 512 Mbytes de RAM, 
8 Gb de almacenamento interno am-
pliable mediante tarxetas de memoria 
de ata 32 Gb, saída HDMI, micro USB 2.0, 
webcam, Wi-Fi N e Android 4.0 con Flash 
Player 11, que xa está dispoñible por 
149 euros dende a tenda en liña da 
compañía compostelá de electrónica 
de consumo.

O Blusens PACHA pode reproducir 
vídeo en alta definición (soportando 
formatos como H.264 e MKV), e como 
demostración das súas posibilidades 

multimedia vén con contidos precarga-
dos exclusivos PACHA: unha recompila-
ción de música, videoclips e película dos 
máis aclamados e mellores DJ do mundo 
como Guetta, House of Mafia, Morillo, 
Luciano, Laurent...

Para completar o produto, na súa caixa 
inclúense auriculares e unha funda de 
protección coa mesma imaxe vermella 
rechamante deste dispositivo que mide 
192 x 118 x 11 milímetros e pesa 334 
gramos.

Logitech presenou un novo teclado 
para PC, o Logitech Washable Keyboard 
K310, que co seu descritivo nome 
quere deixar claro que estamos ante un 
dispositivo doado de lavar e de secar, á vez 
que está deseñado para ser cómodo para 
os usuarios afeitos a teclado finos. Este 
novo teclado pode somerxerse totalmente 
na auga (agás o seu cable USB) facilitando 
que non quede sen limpar ningún cu-
rruncho, mantendo a impresión das súas 
teclas, realizada a láser e protexida por 
unha capa UV. Dende o po ata as vertedu-
ras accidentais de líquidos deixarán de ser 
unha preocupación para o usuario.

O Logitech Washable Keyboard K310 

chegará ás tendas no mes de outubro a un 
prezo de 39,99 euros, e está pensado para 
o seu uso para ordenadores con Windows. 
Cómpre destacar tamén que estamos ante 
un teclado completo (con teclado numéri-
co) que soporta ata 5 millóns de pulsacións, 
que non só resulta resistente e confortable, 
senón que tamén é doado de usar, pois non 
precisa de software para a súa configura-
ción, sendo só preciso conectalo ao PC para 
comezar a usalo.
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Marcus Fernández

O xogo ermitiranos xogar cunha 
guitarra de verdade dende o 27 

de setembro

Terá voces en español

NBA 2K13 

ROCKSmITh  

A entrega deste ano do xogo de baloncesto 
de 2K Sports, NBA 2K13, non só vai contar con 
maior nivel técnico da saga e a posibilidade de 
xogar co mítico Dream Team, senón que tamén 
enriquecerase cos comentarios de Antonio 
Daimiel, Sixto Miguel Serrano (Canal+) e Jorge 
Quiroga (Marca), de xeito que será a primeira vez 
que esta franquía chegue dobrado ao español, 
atendendo así á alta demanda que este serie de 
xogos ten en España.

Para facer posible a localización das voces de 
NBA 2K13 foron precisas máis de 200 horas nos 
estudos de gravación, o que permitirá que os 
seareiros da saga poidan ter unha experiencia o 
máis realista posible.

O xogo inclúe voces en 
inglés, e para poder gozar 
das mesmas en español 
será preciso facer uso dun 
código de descarga incluí-
do no xogo orixinal para 
PS3 e Xbox 360, que chega 
de balde para os usuarios españois, mentres 
que dende fóra de España será preciso pagar 
pagar para facerse con este contido.

NBA 2K13 chegará a Xbox 360, PlayStation 3, 
PSP, Wii e PC o vindeiro 5 de outubro, mentres 
que a versión para Wii U estará dispoñible 
máis adiante (polo mero feito de que a consola 
aínda non estará á venda en tal data).

Aínda que as franquías de Guitar Hero 
e Rock Band desapareceron do mercado 
despois dunha sobreexplotación das súas 
marcas, os xogos musicais continúan vixentes, 
que incluso recollen o relevo do formato 
anterior e lévano máis adiante con títulos 
como Rocksmith, xogo que o 27 de setembro 
chegará a Europa en versións para Xbox 360 
e PlayStation, para achegarse tamén ao PC 
o 18 de outubro, e que destaca fronte aos 
seus antecesores por non controlarse cunha 

guitarra de plástico, senón que o seu control é 
unha guitarra eléctrica real que se conecta ao 
PC ou á consola mediante un adaptador, de 
xeito que as partidas que xoguemos serán au-
ténticos adestramentos para aprender a tocar 
unha boa selección de temas musicais.

Para que os usuarios principiantes non se 
frustren, o xogo adapta o seu nivel de dificul-
tade, de xeito que irase evolucionando pouco 
a pouco ata ser capaz de tocar realmente as 
cancións do xogo, entre as que figuran temas 

moi variados como (I Can’t Get No) Satisfac-
tion dos Rolling Stones, Are You Gonna Go 
My Way de Lenny Kravitz, Boys Don’t Cry de 
The Cure, In Bloom de Nirvana e Vasoline dos 
Stone Temple Pilots.

Para poder gozar de Rocksmith tanto pode-
remos empregar unha guitarra eléctrica que 
tiveramos comprado con anterioridade ou 
adquirir directamente un dos lotes do xogo 
que, aparte do convertedor jack-USB, incluirá 
unha guitarra por uns 200 euros.

Código QR

TRAILER DO XOGO

xogos
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Dende o outono poderá gozarse 
en Free-to-play

Un videoxogo fará de ponte 
entre as películas de Star 

Trek de J. J. Abrams

STAR TREK

Hai menos dun mes Star Wars: The Old 
Republic pasou a ser de balde ata o seu nivel 
15, iniciativa coa que pretendían atraer a 
máis usuarios a este xogo masivo en liña ba-
seado nas subscricións de pagamento, pero 
tal medida non parece estar a ser efectiva, e 
así, ao igual que en maio anunciaron que o 
número de subscritores caeu de 1,7 millóns a 
1,3 millóns, dende Electronic Arts teñen que 
recoñecer agora que caeu por debaixo do 
millón de subscritores, o que os leva a reac-
cionar severamente, de xeito que no outono, 
aparte das súas modalidades de subscrición, 
estrearán un modo Free-to-play, que permiti-

rá acceder aos primeiros 
50 niveis do xogo de balde, pero con al-
gunhas limitacións para acceder a novos 
contidos e características avanzadas que 
poderán desbloquearse mediante unha 
moeda virtual (Cartel Coins).

Para potenciar a venda do xogo 
tamén volverán a distribuír copias físicas 
do mesmo este mes a un prezo de 14,99 
dólares, incluíndo 1 mes de subscrición. 
Os usuarios de pagamento tamén veranse 
recompensados pola súa fidelidade, de xeito 
que recibirán 150 Cartel Coins por cada mes 
que tiveran contratado ata agora e 200 Car-

tel Coins dende agora ata o lanzamento do 
modo Free-to-play. Quen adquirise a Edición 
de Coleccionista do xogo tamén adquirirá 
1.000 Cartel Coins adicionais.

Coincidindo coa celebración da Games-
com de Colonia dende os estudios de Digital 
Extremes decidiron amosar como será o 
seu xogo que están a desenvolver, Star Trek, 
que fora presentado inicialmente durante a 
feira E3, e do que agora temos un interesan-
te novo trailer que permite facernos unha 
idea deste título de acción que veremos a 
primeiros de 2013 para Xbox 360, PlayStation 

3 (soportando PS Move) e PC.
O xogo está baseado na película de Star 

Trek dirixida por J.J. Abrams, narrando suce-
sos acontecidos despois da mesma, e cunha 
trama protagonizada por Kirk e Spock (o 
que tamén serve para desenvolver un modo 
cooperativo) e que servirá de precuela pada 
película da saga que se estreará en maio de 
2013. Na versión en inglés do xogo contan 

coas voces de Chris Pine e Zachary Quinto 
para interpretar os seus personaxes.

Nesta aventura situada entre as dúas 
primeiras películas da nova saga espacial Kirk 
e Spock deberán enfrontarse a uns inimigos 
que xa aparecían na serie televisiva orixinal 
de Star Trek, unhas criaturas con forma de 
lagarto chamadas Gorn, que queren dominar 
a galaxia.
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