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Se tivésemos moitas máquinas 
iguais na casa que fixeran todas a mesma 
operación, ocupasen sitio e gastasen unha 
boa cantidade de enerxía, que fariamos 
se chegase un día en que collera corpo a 
posibilidade de unificar todos eses esfor-
zos nunha única máquina e que ademais 
fose máis rendíbel e potente que tóda-
las demais xuntas? Diriamoslle que si á 
innovación ou pola contra teimariamos no 
antigo? Ben, a Administración Electrónica, 
iso do que tanto se fala, consiste en parte 
nisto: en dicir que si á innovación (racional, 
rendíbel, lóxica, razoábel) e, ademais, con-
seguir que unha infraestrutura faga mellor, 
máis económica e eficazmente, o que até 
o de agora facían moitas e espalladas. 
Os Centros de Procesos de Datos, un dos 
piares da eAdministración, son “centros” en 

Equipo
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todo o sentido do termo: centralizan es-
forzos e recursos e son puntos referenciais 
de información e actividade. A Adminis-
tración Electrónica, dalgunha maneira, 
colle corpo a través deles, visualízase. A 
cuestión de falar das súas vantaxes dá para 
moito e nesta revista temos as nosas limi-
tacións de coñecemento sobre a materia. 
Con este motivo, pedímoslles aos res-
ponsábeis da posta en marcha dos CPDs 
da Administración galega (na Cidade da 
Cultura de Santiago) e máis da Deputación 
de Pontevedra que nos falaran polo miúdo 
de cómo lle cambia o día, a rutina, a unha 
institución pública que decide apostar por 
apoiar o seu coñecemento nunha única 
infraestrutura, centro de operacións.  

O número 4 de Código Cero que 
saia do prelo no mes de setembro 
de 2002, dedicada a sua portada o 
mundo dos móbiles que camiñaba 
daquela, cara os dous millóns de 
trebellos. A revista contaba coa 
sinatura convidada de Fernando 
Bordallo, “ director territorial do 
noroeste de Telefónica Móviles”,  
quen escribia sobre “El futuro 
móvil”.

O especial sobre o a mobilidade 
telefónica completabase con ar-
tigos de Gil Carlos Bernardez Mato-
velle, Presidente da Asociación de 
Enxeñeiros de Telecomunicacións 
de Galicia e de Rafael Ruíz de 
Valbuena, enxeñeiro de teleco-
municacións, quen abordaba hai 
xa dez anos o tema dos datos no 
teléfono.

A revista completabase cunha 
reportaxe sobre o CESGA e a sua 
aportación á investigación en Gali-
cia. Apuntes sobre nova economía 
e o redeseño do portal “Cultura-
galega.org”, analizado polo seu 
director e colaborador habitual 
da revista, Manuel Gago,  a nosa 
sección de opinións, hacker, xogos 
e trebellos, completaban aquel 
número que tivera unha tirada de 
20.000 exemplares.

MÓBILES 
CAMIÑO DOS DOUS MILLÓNS 
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NOVA ECONOMÍA
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En marcha o xornal dixital 

Pontevedra Viva

Salientar as múltiples posibili-
dades de empregar galego nos 
negocios, na internacionaliza-
ción dos mesmos e deixar claro, 
dunha vez todas, que a lingua 
tamén é marca, distintivo e va-
lor de mercado. Todo isto, cunha 
xanela apuntando cara ás novas 
tecnoloxías e outra cara ao eido 
da Lusofonía (onde moi proba-
blemente estea o noso ámbito 
natural de espallamento econó-
mico), é o alicerce da campaña 
O galego, chave para os teus ne-

gocios no mundo, presentada o 
pasado 3 de outubro en Porriño, 
no Centro Neural de Torneiros. 
A iniciativa, que vén da man da 
Secretaría Xeral de Política Lin-
güística (Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Univer-
sitaria), convida ao empresaria-
do galego a usar a lingua de seu 
nas súas comunicacións, físicas 
e tamén dixitais, e non só na súa 
terra, senón tamén en países 
irmáns como Portugal, Brasil, 
Angola ou Mozambique, onde 

a fin de contas temos unha base 
lingüística común.  

Ao acto de presentación des-
te programa de acción asistiron 
o secretario xeral de Política 
Lingüística, Valentín García Gó-
mez; o secretario xeral da FEGA-
PE, David Sobral; o alcalde do 
Porriño; e o empresario vigués 
Alfonso Paz-Andrade. García 
Gómez animou aos empresarios 
e empresarias a introduciren 
e empregaren a lingua galega 
nos seus negocios “porque o 
galego é unha oportunidade, 
o vínculo que nos conecta con 
novos espazos e novos merca-
dos, nomeadamente mercados 
emerxentes de fala portuguesa 
como o Brasil ou Angola, onde o 
empresariado galego ten enor-
mes vantaxes fronte a outros 
colectivos grazas á nosa lingua 
propia.”. Unha comunidade in-
ternacional, a da Lusofonía, que 
abrangue a máis de 200 millóns 
de persoas no mundo. 

A novidade desta campaña 
dirixida ao empresariado gale-
go, sinalaron os responsábeis da 
mesma, é que se basea en datos 
económicos que demostran que 
o emprego do galego é un valor 

rendible para o empresariado. A 
iniciativa pretende servir como 
alicerce para que as empresas 
non perdan de vista un mer-
cado que representa segundo 
datos do ICEX España Exporta-
ción e Inversións case o 20% dos 
12 000 millóns de euros que a 
economía galega exportou ao 
exterior no ano 2011. Na pre-
sentación fíxose fincapé no feito 
de que atinxir o devandito mer-
cado, participar nel, non é unha 
utopía senón unha realidade 
palpábel que os nosos empren-
dedores teñen ao alcance da 
man. De feito, os asistentes ao 
acto de posta en longo da cam-
paña coincidiron en sinalar que 
os países do ámbito lusófono 
“son tradicionalmente unha saí-
da natural para as empresas ga-
legas”. Os materiais que forman 
a campaña, 1.500 carteis e 10 
000 dípticos informativos, dis-
tribuiranse entre as entidades 
pertencentes á FEGAPE e outras 
entidades galegas de interese 
económico. Estes materiais xa 
se poden consultar e descargar 
dende a páxina institucional da 
Secretaría Xeral de Política Lin-
güística, xunta.es/linguagalega.

Imosver.com, o portal ga-
lego para a venda de libros e 
artigos de lecer con alcance 
cen por cen internacional, vén 
de informar da incorporación 
ao seu catálogo, dende este 
mes de outubro, de libros elec-
trónicos (ebooks). A aposta 
dos responsábeis da web por 
este tipo de formatos dixitais, 
versións electrónicas dos li-
bros en papel, vén dada sobre 
todo polo seguinte: pola súa 
capacidade de crecemento no 
mercado e sobre todo polas fa-
cilidades de uso e acceso que 
poñen ao alcance dos lectores, 
que gastarán menos, aforrarán 
en esperas e gastos de envío e 
poderán carretar a onde quei-
ran, un número ilimitado de 
obras. 

Dende Imosver.com sinalan 
que as condicións de compra 
de ebooks a través do portal 
son especialmente vantaxosas 
para os internautas, xa que é 

posíbel facelo de “xeito rápido 
e sinxelo, buscando o título 
que desexemos atopar entre 
o gran catálogo de libros elec-
trónicos de Imosver e tirando 
o máximo proveito das mello-
res ofertas e novidades”. 

Como lembraremos, Imos-
ver.com presentouse o pasado 
verán, dende Pontevedra, con 
máis de 500.000 referencias de 
libros e artigos de papelería, 
agasallo e lecer e unha arela 
de eficacia e axilidade para 
conseguir, entre outras cousas, 
que o usuario que merque no 
portal, repita. A maiores, Imos-
ver.com, sinalaron daquela 
os seus responsábeis, nútrese 
dunha infraestrutura especial-
mente sólida e firme e dun 
stock constituído por máis de 
dous millóns de artigos a dis-
posición, vía servizo exprés en 
24 horas, de tódolos habitan-
tes de España e Portugal (Pe-
nínsula).

Dito e feito. Pontevedra ía ter 
un medio dixital novo este 1 de 
outubro e así foi. Como avanza-
mos os días pasados, trátase de 
Pontevedra Viva (pontevedravi-
va.com/gl), unha canle de infor-
mación local que, como o seu 
propio nome indica en boa me-
dida, lánzase á procura de todo 
aquilo que na cidade do Lérez 
teña maiores cantidades dos se-
guintes ingredien-
tes: actualidade, 
participación, cola-
boración, comuni-
cación e proximi-
dade. Por temas, a 
web, centrada na 
cidade a súa co-
marca e noutros 
concellos próximos 
(como os de O Sal-
nés ou O Morrazo), 
centrarase sobre 
todo en cuestións 
culturais e sociais, e 
tamén nos depor-

tes, aos quere seguir de preto 
dándolle “un tratamento es-
pecífico”. A publicación en liña 
lánzase en dúas versións (gale-
go e castelán). Tras ela, atópase 
media ducia de profesionais da 
comunicación que coincidiron 
na necesidade de combater os 
tempos críticos polos que está a 
pasar o sector collendo as ren-
das dunha iniciativa de seu. 

novas tecnolóxicas
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Animan ao empresariado galego a usar a súa lingua 
nas redes e nos mercados da Lusofonía

Pontevedra Viva
Imosver.com lánzase á venda de 
libros electrónicos
Imosver.com



O 3 de outubro, Rafael Louzán, pre-
sidente da Deputación de Pontevedra, 
xunto con Amancio Varela, xefe do servi-
zo de Novas Tecnoloxías, realizaron unha 
visita ao novo Centro de Proceso de Da-
tos unificado (CPD) do órgano provincial. 
Esta infraestrutura, en funcionamento o 
mes de xullo e tras un intenso proceso 
de migración dos sistemas de informa-
ción realizada ao longo do verán, per-
mite á Deputación centralizar, unificar e 
albergar axeitadamente a infraestrutura 
tecnolóxica da propia institución e dos 
concellos da provincia.

A visita foi no Edificio Administrativo 
da institución, onde se atopa o CPD uni-
ficado nunha sala de 75 m2. Entre as ca-
racterísticas construtivas máis relevantes 
da estrutura destacáronse o sistema de 
alimentación eléctrica apoiado pola utili-
zación de sistemas de alimentación inin-
terrompidos (SAI) e grupos electróxenos, 
o sistema de detección e extinción de 
incendios que permite a pronta detec-
ción de lume e facilita a súa extinción con 
maior rapidez sen danar o equipamento 

técnico ou o sistema de control de acce-
sos e de vídeo vixilancia que garante a 
seguridade das instalación. Ademais, re-
calcouse que para a implantación do CPD 
utilizáronse compoñentes redundantes 
cumprindo co estándar do sector TIA-942 
(TIER nivel 2).

Outro aspecto destacado durante a vi-
sita foi a garantía de alta dispoñibilidade 
grazasa instalación dun CPD de respaldo 
no Centro Príncipe Felipe que permite 
duplicar os procesos críticos e deste xei-
to garantir a dispoñibilidade dos servizos 
prestados pola Deputación nun 99,9%.

Rafael Louzán indicou que co novo 
CPD preténdese acadar o pulo definitivo 
da Administración Electrónica na provin-
cia de Pontevedra, convertendo a esta 
nova infraestrutura no sustento tecnoló-
xico que permita pór en marcha novos e 
innovadores servizos.
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A industria das novas tecno-
loxías da información ten unha 
irmá na industria da automáti-
ca. As dúas comparten recursos 
e as dúas medran por segundos, 
tanto en capacidade como en 
rendibilidade ou optimización. 
Entre unha e outra, impúlsanse 
liñas de traballo como a robóti-
ca, que tamén crece de xeito ex-
ponencial e que comparte, coas 
TIC e a automatización, a arela 
de facernos os procesos cotiás 
máis doados e cómodos. En de-
finitiva, hai moitas novidades 
das que dar conta nestes eidos, 
moitos camiños que albiscar e 
moitas experiencias que com-
partir. Dar un escenario idóneo 
para isto é o gran obxectivo das 
Xornadas de Tecnoloxías e Solu-
cións para a Automatización In-
dustrial (tamén coñecidas como 
JAI), que se desenvolven entre o 

12 e o 16 de novembro no Cen-
tro Social Novacaixagalicia, acu-
billando nun punto de encontro 
común aos máis destacados 
profesionais do sector. 

As xornadas, que veñen da 
man da Universidade de Vigo 
(co profesor Ignacio Armesto 
como principal impulsor, tan-
to das anteriores como desta 
convocatoria actual, a quinta), 
oriéntanse a todo tipo de per-
fís ligados á automatización. 
Unha das súas finalidades é tirar 
abaixo os atrancos posíbeis de 
interacción universidade-em-
presa, cun programa de 30 ho-
ras de conferencias nas que “se 
abordarán temas relacionados 
coa enerxía eólica, a eficiencia 
enerxética, a xestión de ver-
sións en programas de control 
industrial ou as máquinas do 
futuro, sempre dende a máxima 

actualidade xa que iso é o que 
esperta o interese do público”, 
indica o profesor José Ignacio 
Armesto, coordinador das xor-
nadas.

Desta volta, cóntase coa 
participación de institucións 
do talle de Siemens, Omron, 
Phoenix, Ence ou PSA Peugeot 
Citroën, que achegarán a reali-
dade empresarial aos asisten-
tes dun xeito profesional.

A Asociación Galega de Produtoras Indepen-
dentes, AGAPI, segue adiante co seu traballo de 
análise colectiva das posibilidades que achegan as 
novas ferramentas de creación, promoción e dis-
tribución, logo do seu encontro sobre propiedade 
industrial celebrado este mesmo ano. Desta volta é 
a quenda de avaliar os novos escenarios da promo-
ción audiovisual e da comercialización, atendendo 
sempre a unha realidade que, a xuízo de AGAPI, 
xa non é ciencia ficción: a realidade da sociedade 
conectada. De feito, o encontro que prepara para 
este 16 de outubro desenvolvese baixo o seguinte 
epígrafe: Un futuro que xa existe. Participarán, entre 
outras firmas, R, Contact ou Filmotech.com.

A cita será na Facultade de Ciencias da Comuni-
cación da Universidade de Santiago de Composte-
la, onde abordarán temas como a estrea simultánea 
ou as novas formas de monetizar contidos. Subven-
cionada pola Consellería de Cultura e Educación a 
través das axudas ao asociacionismo profesional 
que convoca AGADIC e coa colaboración de EGEDA 
(Entidade de Xestión de Dereitos dos Produtores) e 
da USC (Universidade de Santiago de Compostela), 
a xornada contará coa participación de destacados 
expertos do sector. 

Visita ao CPD unificado da 
Deputación de Pontevedra

AGAPI avalía en Santiago o 

presente da comercialización 

audiovisual 

O Centro de Investi-
gación en Tecnoloxías 
da Información e as 
Comunicacións (CITIC) 
organiza cos repre-
sentantes do CDTI o 
Fórum Colaboración 
Universidade-Empre-
sa: Oportunidades 
de financiamento en 
I+D a empresas TIC co 
obxectivo de presen-
tar as oportunidades 
de financiamento nas convo-
catorias do 7º Programa Mar-
co de I+D para o sector TIC, 
así como os mecanismos do 
Fondo Tecnolóxico para Gali-
cia. O encontro terá lugar o 15 
de outubro na sede da Fun-
dación Barrié sita no Cantón 
Grande coruñés.
Estas xornadas están enmar-
cadas dentro dunha serie de 
actividades que a Universida-
de da Coruña (UDC) organiza-
rá durante o mes de outubro 
para fomentar a transferencia 
de coñecemento entre a Uni-
versidade e as empresas.
O Forum pretende ser un 
punto de encontro entre as 
empresas do sector TIC ga-
lego e os investigadores das 
diversas Áreas Tecnolóxicas 
do CITIC, coa finalidade de fo-

mentar a colaboración e o co-
ñecemento mutuo e informar 
das actividades de investiga-
ción aplicada que se realizan 
no CITIC.
Durante a xornada, o CDTI 
presentará as últimas con-
vocatorias publicadas dos 
programas de financiamento 
europeos para proxectos TIC, 
en concreto:
•	 Call 10 (aberta dende o 10 

de xullo e pecha o 15 de xa-
neiro)

•	 Call 11 (aberta dende o 18 
de setembro e pecha o 16 
de abril)

•	 Smart Cities and Communi-
ties (aberta dende 10 de xu-
llo e pecha 4 de decembro)

•	 Future Internet PPP (aberta 
dende o 16 de maio e pecha 
o 10 de decembro.

As máquinas do futuro, ao detalle nas 
Xornadas de Automatización Industrial

O CITIC organiza uns encontros sobre 

financiamento para empresas TIC
CITIC

Deputación de Pontevedra
AGAPI

Xornadas de Automatización Industrial
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Recoñecer o importante tra-
ballo dos futuros informáticos 
galegos e facer que ese traballo 
se vexa. Este é un dos grandes 
obxectivos do Premio Proxecto 
Fin de Carreira, un certame que 
vén da man do Colexio Profe-
sional de Enxeñaría en Infor-
mática de Galicia (CPEIG, cpeig.
org) e que chega á súa terceira 
edición achegando un premio 
en metálico, para a gañadora 
ou gañador, de 1.000 euros. 
Segundo explica o propio Co-
lexio, estamos ante un galar-
dón dirixido a estudantes de 
Enxeñaría en Informática que 
rematasen os seus estudos en 
Galicia nos últimos dous anos. 

Todos aqueles/as estudantes 
que queiran optar ao premio 
do CPEIG deberán remitir os 
seus proxectos antes do día 31 
de outubro ao seguinte ende-
rezo electrónico: informacion@
cpeig.org. Unha comisión ex-

perta, integrada por docentes 
universitarios e representantes 
do CPEIG, valorará os traballos 
recibidos e seleccionará o ga-
ñador. 

Mediante o galardón, o ente 
colexial busca achegarse ao 
colectivo estudantil e defen-
der as vantaxes da colexiación, 
ademais de estimular o traballo 
dos estudantes de Enxeñaría 
en Informática. 

Lembrar que o premio con-
vocado polo CPEIG insírese 
nos Premios da Cuarta Noite 
da Enxeñaría en Informática de 
Galicia, que o ente colexial or-
ganizará o día 23 de novembro, 
no Hostal dos Reis Católicos, en 
Santiago de Compostela. Este 
evento anual representa un 
punto de encontro entre todos 
os colexiados e conta cunha 
destacada participación de car-
gos empresariais, institucionais 
e políticos.

O servizo galego Menus.es, 
plataforma centrada no impul-
so á restauración e a hostalería 
a través das máis innovadoras 
ferramentas 2.0, anunciou este 
xoves 4 de outubro a posta en 
marcha dunha liña de axuda ás 
nenas e nenos dos países máis 
desfavorecidos. Esta vontade 
de traballo contra a pobreza e 
a desnutrición na nenez mate-
rializarase a través da campa-
ña Restaurantes contra a Fame, 
iniciativa que cingue nun único 
proxecto solidario gastrono-
mía e solidariedade, e todo da 
man de Acción contra a Fame e 
unha longa serie de entidades 
e empresas adheridas, entre as 
que agora se conta Menus.es.

Restaurantes conta a Fame, 
que ten o apoio da Federación 
Española de Hostalería (FEHR), 
vai agora pola súa terceira con-
vocatoria, logo de ter recadado, 
o ano pasado, máis de 100.000 
euros para os devanditos fines 
solidarios. De cara ao usuario, 
o xeito que ten de involucrarse, 
da man do servizo galego Me-
nus.es, é mercando un cupón 
de desconto a través desta web 

ou nas aplicacións 
móbiles para Android e iPhone, 
un xantar ou unha cea ou ben 
unha fuxida de fin de semana. 
En base á dita iniciativa, a co-
mida ou a fuxida converteran-
se en accións de axuda contra a 
desnutrición, xa que Menus.es 
doa á dita campaña o 25% da 
marxe que obtén por cada cu-
pón vendido. A iniciativa está 
en marcha deste o pasado luns 
1 de outubro e ficará aberta até 
o 15 de novembro. A doazón, 
sinalan os responsábeis de Me-
nus.es, non supón custe algún 
para os clientes da plataforma 
nin para os establecementos 
que ofrecen as súas promo-
cións.       

O interese da po-
boación galega pola 
meteoroloxía é evidente, 
converténdose no prin-
cipal tema de conver-
sa entre descoñecidos, 
pero nos dispositivos 
móbiles tamén goza de 
moita atención por parte 
dos usuarios, de aí que 
a meirande parte dos 
smartphones integren 
de serie algunha aplica-
ción ou widget co estado 
do tempo e a predición 
meteorolóxica a curto 
prazo, pero normalmen-
te achegan información 
de servizos internacio-
nais cunha precisión moi 
mellorable, de aí que en 
Galicia contemos con al-
ternativas alimentadas 
por información máis de-
tallada recollida por Me-
teogalicia, entre as que 
destacamos MeteoSIX 
Mobile, ferramenta que 

vén de superar as 20.400 
descargas.

A aplicación oficial 
para móbiles de Meteo-
Galicia pode descargarse 
de balde para dispositi-
vos con Android (play.
google.com) ou para ter-
minais móbiles de Apple 
(itunes.apple.com), faci-
litando a consulta da in-
formación meteorolóxica 
de máis de 29.500 locali-
dades e 800 praias, po-
dendo tamén consultar a 
predición meteorolóxica 
dun punto determinado 
no mapa, amosando in-
formación detallada por 
hora para os vindeiros 3 
días, con datos como a 
temperatura, o vento, as 
precipitacións, o estado 
do ceo, a humidade... fa-
cilitándonos a planifica-
ción da nosa actividade 
diaria en función do es-
tado do tempo.

Segue adiante, malia o aconte-
cido nos últimos anos na economía 
e malia o que está vindo, un dos en-
contros tecnolóxicos de meirande 
experiencia da nosa terra: GaliciaTIC 
(galiciatic.com). A edición 2012 desta 
xuntanza profesional, dirixida a pro-
curar novos xeitos de colaborarmos 
arredor da causa común da innova-
ción ligada ao coñecemento, celé-
brase o vindeiro 19 de outubro, no 
Centro Social Nova Caixa Galicia de 
Vigo. GaliciaTIC, que vai pola súa dé-
cima entrega, contará este ano coa 
presenza activa de empresas galegas 
de primeira liña, como por exemplo 
Imatia ou Edisa. 

A primeira participará unha 
vez máis como patrocinadora, 
achegando a maiores contidos 
ao programa de actividades. Por 
exemplo a presentación Citizen 
developers, os usuarios ao poder, 
que virá da man do director xeral 
da empresa, Fernando Vázquez. 
Tamén organizará o obradoiro 
Como crear de xeito doado aplica-
cións de negocio, que será impar-
tido por Alejandro Ricart, director 

da Unidade de Negocio de I+D de 
Imatia.    

Polo que atinxe a Edisa, cóntanos 
a propia firma con sede en Vigo que 
amais do labor de patrocinio, cola-
borará nunha das mesas redondas, 
“trasladando a experiencia de Edisa 
sobre o desenvolvemento de solu-
cións de xestión empresarial e o reto 
que supón o desenvolvemento de 
software estándar de xestión adap-
tado a distintos mercados interna-
cionais”. Asemade, a empresa fará 
referencia ás principais tendencias 
a nivel tecnolóxico no referente ás 
aplicacións de xestión empresarial.   

novas tecnolóxicas
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MeteoSIX Mobile supera as 
20.000 descargas

O CPEIG presenta o seu III Premio ao 
Proxecto Fin de Carreira

CPEIG

MeteoSIX Mobile Chega GaliciaTIC o 19 de outubroGaliciaTIC

A web galega Menu.es toma partido 

contra a desnutrición na nenez 
Menu.es
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As posibilidades e novidades de información e comunicación que 
nos achegan as novas tecnoloxías son tantas e tan variadas que se 
fai preciso abordar o seu aproveitamento como se dunha fonte de 
riqueza ou de enerxía se tratase: de xeito racional. Isto que é aplicábel 
aos maiores, ten máis razón de ser nos adolescentes e nos cativos, aos 
que cómpre aprender que as TIC, con tódalas súas vantaxes (moitas), 
non merecen todo o seu tempo de lecer, e que nas TIC, como no eido 
non virtual, non é certo nin útil nin fiábel todo o que se achega. Este 
é un dos obxectivos de Navega con Rumbo polo Ciberespazo, un 
programa que chega estes días ao arranque da súa segunda edición, 
dentro do Proxecto Abalar da Xunta e da man do Colexio Profesional 
de Enxeñaría en Informática de Galicia, CPEIG (www.cpeig.org).    

Arestora, de feito, a entidade profesional galega e a Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia 
están a avanzar detalles das iniciativas (máis de 200 programadas a 
comezos de outubro) de sensibilización e divulgación que se van des-
envolver nesta nova entrega do programa, dirixido a nenas, nenos, 
pais, nais e educadores coa finalidade de pórlles ao alcance da man 
información sobre aspectos relacionados co ciberacoso, a dependen-
cia das novas tecnoloxías e o uso responsable das redes sociais. 

“Tralo éxito das edicións anteriores”, informa o CPEIG, “formalizou-
se o acordo para o arranque de novas sesións formativas, contán-
dose con especialistas do Colexio para desenvolver o seu labor nos 
centros educativos, impartindo charlas divulgativas de unha hora 
de duración nas que lles aprenderán aos escolares a navegar por 
Internet dun xeito útil e responsable, coa implicación tamén do 
profesorado”.

As sesión divulgativas están apoiadas por guías de boas prácticas 
dirixidas tanto ao alumnado coma ás familias e profesorado. Unha 

web propia, www.navegaconrumbo.es, completa o programa e 
inclúe, de balde, a posibilidade de descarga das guías en formato 
electrónico, xogos e ligazóns de interese.

Reconto de cifras
Segundo fai saber o CPEIG, durante o ano 2010, os colexiados do 

Colexio impartiron un total de 90 sesións informativas en diferentes 
centros educativos de primaria e secundaria de Galicia ao abeiro do 
Programa Navega con Rumbo polo Ciberespazo; en  2011 foron 138 
accións formativas e no actual ano 2012 estímase que se programa-
rán un total de 200 charlas.

En opinión do CPEIG, a Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria amosa -co apoio ao Programa Navega con 
Rumbo polo Ciberespazo- “ser consciente da necesidade de que os 
actuais alumnos e alumnas, como futuros cidadáns, desenvolvan as 
capacidades necesarias para a realización dunha navegación e uso 
seguros da rede Internet”.

Para o CPEIG “é fundamental preservar a privacidade dos datos 
persoais e previr posibles fraudes no uso de Internet”. 

Son dúas as estratexias definidas no marco do Proxecto Abalar: 
a primeira desenvólvese no eido técnico a través de infraestruturas 
instaladas e servizos tales como os filtros web, o control no uso de 
determinadas aplicacións, a xestión centralizada dos equipos Abalar 
ou o emprego de sistemas baseados en software libre que son anali-
zados por unha comunidade mundial na busca de vulnerabilidades 
de seguridade. A segunda estratexia, a máis importante consonte 
á opinión do CPEIG, consiste na prevención dende a perspectiva 
educativa con iniciativas como é o Programa Navega con Rumbo polo 
Ciberespazo.

A nova edición da estratexia galega para previr o ciberacoso e a 
ciberdependencia ten xa 200 accións previstas       

        
         

 NAVEGANDO 

       
        

         C
ON SENTIDIÑO
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REPORTAXE

       
        

         
 NAVEGANDO 

       
        

         C
ON SENTIDIÑO

A convocatoria aos Premios INNOVA-G 2012 (premiosinnovag.org), destinados 
a recoñecer e amosar ante o mundo a imparábel creatividade TIC galega, está 
aberta xa ata este luns 15 de outubro. Poden participar neste certame, que vén 
unha vez máis da man de AGESTIC (Asociación Galega de Empresas TIC) e que 
conta coa axuda da Xunta, a Universidade de Vigo (Escola Superior e Enxeñaría 
Informática) e FEMXA, as empresas galegas que centran o seu labor nas novas 
tecnoloxías da información e en internet ou que desenvolven proxectos/produ-
tos/servizos 2.0 ou contidos dixitais nas categorías que citamos a continuación. 

Por certo que entre as entidades recoñecidas na anterior edición, a través 
dunha Mención de Honra dupla, estaban EGANET e (precisamente) este medio 
dende o que escribimos: Código Cero.

Estas son as ditas categorías:
•   Mellor start-up galega: empresa constituída a partir do 1 de xaneiro de 

2010, altamente tecnolóxica e innovadora. Valorarase o grao de novidade do 
produto/servizo tecnolóxico, de Internet ou contidos dixitais desenvolvido ou 
prestado, o seu crecemento exponencial, a visión global, as posibilidades de 
expansión internacional, o ambiente de traballo, igualdade de xénero, promo-
ción da sustentabilidade e os valores sociais. 

•   Mellor emprendedor/a galego/a TIC: premio ao galego ou á galega líder que 
día a día, xunto ao seu equipo, saca adiante un proxecto empresarial tecnoló-
xico (non é requisito que a empresa estea radicada en Galicia.). Non hai límite 
de idade. 

•   Mellor desenvolvemento 2.0: premio á PEME galega responsable do desen-
volvemento 2.0 (redes sociais, comercio electrónico, e-learning, xogos sociais 
e calquera outro proxecto tecnolóxico que implique a participación directa do 
usuario final) que sexa considerado o mellor feito en Galicia no 2011 ou 2012. 

•	   Mellor aplicación para dispositivos móbiles: premio á PEME galega res-
ponsable do mellor software, da mellor aplicación para dispositivos móbiles, 
desenvolvido no 2011 ou 2012. 

•   Mellor desenvolvemento deseño web: premio á PEME galega responsable 
do mellor deseño/desenvolvemento web do ano 2011 e 2012, valorarase a 

Aberto o prazo para participarmos nos 
Premios INNOVA-G que convoca AGESTIC

creatividade, usabilidade e accesibilidade do sitio.
Entregarase tamén unha Mención de Honra, 

outorgada polo xurado, a aquel evento de networ-
king realizado en Galicia polo seu labor intensivo e 
frutífero de impulso da Sociedade da Información.

Estes premios, sen dotación económica e ou-
torgados por un xurado formado polas entidades 
promotoras, constitúen un bo impulso para os seus 
participantes como se confirmou nas dúas edicións 
anteriores, con proxectos e aplicacións xa coñecidas 
por todos, como por exemplo, Menus.es, Pezcalo, 
Meubook, Toupa.net, Binaurality, Orama ou Webpho-
ne.

Premio a Código Cero na anterior 
edición 

Na anterior edición, a de 2011, cómpre lembrar 
que o xurado dos Premios INNOVA-G resolveu 
concederlle unha Mención de Honra dos ditos galar-
dóns ao Grupo Código Cero Comunicación, dende o 
que se dirixen as rendas da web e da revista do mes-
mo nome, dúas canles de información dende as que 
se tenta amosar en detalle o panorama tecnolóxico-
dixital da nosa terra, facendo especial fincapé na 
potencialidade das nosas empresas e, tamén, nas 
vantaxes que achegan as redes para a mellora da 
calidade de vida da sociedade galega. 

O galardón foi recollido en Compostela, no trans-
curso da achega de premios celebrada en Compos-
tela, polo noso director Xosé María Fernández Pazos 
e polo subdirector Carlos Ballesteros.

Asemade, o xurado recoñeceu o importante 
traballo despregado pola asociación empresarial 
EGANET (que tamén foi distinguida cunha Mención 
de Honra) e polas empresas Galebook (gañadora 
do xurado na categoría mellor start-up), Twin Shoes 
(gañadora dos internautas na mesma categoría e 
máis dos internautas na de novas empresas 2.0), 
Frankie Gómez (gañador do xurado en mellor 
emprendedor/a 2.0), Cruz Vermella Española en 
Galicia (gañadora do xurado e dos internautas entre 
as mellores campañas das redes sociais), Menus.
es (gañadora do xurado entre os mellores desen-
volvementos 2.0), María Fechoría (gañadora da 
votación popular nos proxectos 2.0), APP Páxinas 
Galegas (gañadora do xurado e máis da votación 
dos internautas na categoría de mellor aplicación 
para trebellos), Un mundo accesible (gañadora do 
xurado nas categorías de deseño accesíbel e desen-
volvemento centrado nos cidadáns), Terra Chá, onde 
nace Galicia (gañadora das votacións populares 
en accesibilidade) e Bildtec (gañadora na votación 
popular da categoría de mellor desenvolvemento 
para cidadáns).

DA NOSA INNOVACIÓN
OS GREATEST HITS 

Premiadas e premiados na anterior edición dos galardóns

reportaxe
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ABEAL RIVEIROS
José Ángel

- Con que infraestrutura conta arestora Retegal en materia de 
centros de emisión e recepción e fibra óptica? 

Nos últimos dous anos Retegal mergullouse nun importante pro-
ceso de evolución tecnolóxica e organizativa. O seu labor é xestionar 
e manter as infraestruturas de telecomunicacións propiedade da 
Xunta de Galicia, poñéndoas ao servizo dos operadores privados e 
públicos. Ditas infraestruturas comprenden unha potente rede de te-
lecomunicacións propiedade da Administración autonómica que na 
actualidade conta con 193 centros de telecomunicacións e case 2.000 
kms de fibra óptica.  A maiores, entre 2012 e 2013 construiranse 115 
novos centros de telecomunicacións que facilitarán a continuación do 
despregamento das redes de internet en Galicia no marco do Plan de 
Banda Larga da Xunta.

- Respecto á Televisión Dixital Terrestre (TDT) e ao seu afianza-
mento na nosa terra, que nos pode dicir en materia de reconto do 
acadado?

En abril de 2010 conclúese un dos, posiblemente, maiores acon-
tecementos tecnolóxicos dos últimos anos, como foi o apagamento 
analóxico televisivo, dando paso á era dixital, cunha evidente evolu-
ción no número de canles ou servizos ofertados. Retegal foi un dos 
protagonistas deste proceso en Galicia, xa que o levou a cabo para 
todas as emisións do múltiple autonómico, que difunde o sinal de 
TVG, V Televisión e Popular TV aos 2,8 millóns de galegos.

Ademais, Retegal emite o sinal de todas as canles estatais, tanto 
públicas como privadas, para máis de 300.000 cidadáns galegos, así 
como de diversas canles de televisión local. Creo que este proceso, 
pola rapidez e coordinación coa que se realizou foi un exemplo de 
colaboración e bó facer por parte de todos os actores implicados: 
administracións central, autonómica e local, instaladores, radiodifu-
sores, etc.

- Cal está a ser o papel do operador Retegal no proceso de submi-
nistro de redes de banda larga para o pleno acceso destas familias 
á Sociedade da Información? Ollando cara atrás para tomarlle o 
pulso ao conseguido en materia de redución da fenda dixital gale-
ga, que podemos destacar?   

En datas moi próximas ás que se remataba o proceso de apaga-
mento analóxico da televisión, a Axencia  para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia presentaba o Plan de Banda Larga da Xunta de 
Galicia. Este plan nacía co obxectivo de levar o acceso en banda larga 
en internet ao 100 % dos galegos. Dous anos despois da súa posta en 
marcha o Plan dotou de cobertura a 490.000 dos 786.000 galegos que 
carecían deste servizo. A falta dun ano do remate do Plan chegouse 
ao 61% da poboación obxectivo e cumprimos co compromiso de ter 
en marcha todas as accións do Plan. Isto fai que na actualidade case 
o 90% da poboación xa dispoña de acceso a Internet en banda larga, 

entrevista

Falamos da TDT, do acceso ás redes e do novo sistema dixital de urxencias 
con José Ángel Abeal Riveiros, director xerente de Retegal

Se o acceso ao coñecemento e ás comunicacións na 
nosa terra non é o mesmo hoxe que hai unha década é 
en boa medida grazas ao operador público galego Rete-
gal (retegal.es). Porén, para moitas galegas e galegos o 
importante labor despregado por esta entidade precisa 
de meirande visibilidade. Co fin de amosar en detalle 
este labor, falamos neste número de Código Cero con 
José Ángel Abeal Riveiros, director xerente de Retegal, 
quen fai un repaso polo acadado ao longo destes anos 
en materia de infraestrutura (193 centros de teleco-
municacións, 2.000 quilómetros de fibra óptica, etc) e 
de servizos (achega de TDT, de redes de banda larga 
que chegan ao 90% da cidadanía, etc). Asemade, Abeal 
lévanos da man polas novidades e funcionalidades dun 
novo recurso no que participa arreo o operador públi-
co, a rede dixital de emerxencias, que posibilitará que 
“todos os corpos de seguridade e emerxencia galegos 
teñan garantidas as súas comunicacións en calquera 
situación”, mesmo nas de meirande saturación, informa 
o director xerente de Retegal. 

“Na actualidade case o 90% da poboación galega xa 
dispón de acceso a Internet en banda larga”
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cando ao inicio do plan este índice apenas 
chegaba ao 72%. Cremos que son cifras 
realmente moi positivas.

- Cales foron os atrancos contra os que 
se loitou? É certo que canto máis se avanza 
na cobertura, máis enleado é o traballo de 
chegar ao cen por cen de cobertura?

Non cabe dúbida que na nosa Comunida-
de Autónoma un dos maiores atrancos co 
que nos atopamos ao acometer proxectos 
desta índole é de ámbito orográfico. É preci-
so salientar, que debido á difícil orografía de 
Galicia, a dificultade para levar as tecnoloxías 
sen fíos, sexan do tipo que sexan, incremén-
tase dun xeito moi significativo nas fases 
finais de cobertura. Así, a modo de exemplo, 
e utilizando datos da TDT, que para cubrir o 
88% da poboación utilizamos 80 centros de 
emisión, namentras que para cubrir o treito 
que vai do 88 ao 96%, é dicir, aproximada-
mente un 8% da poboación, son precisos 
60 centros adicionais. Pero o máis salien-
table é que para cubrir ao seguinte 3% da 
poboación, que fai que o índice de cobertura 
suba do 96 ao 99%, precisamos 400 centros 
extra.

Simplificando o anterior: para os centros 
de meirande cobertura, por cada torre 
que instalamos, esta pode dar cobertura a 
aproximadamente 30.000 galegos. Para os de 
menor, cada torre apenas dá cobertura a uns 
200 habitantes. 

Para o despregue de banda larga aconte-
ce algo semellante: calcúlase que para dar 
servizo nas últimas fases deste plan a 250.000 

galegos precisaranse máis de 
200 torres de telecomunica-
cións, das cales 115 serán de 
nova construcción

- Retomamos a pregunta 
formulada antes: Cal é o pa-
pel de Retegal en todo isto?

Retegal ten un papel 
chave dentro do Plan de 
Banda Larga para impulsar 
un despregamento desta 
envergadura.  E para realizalo 
dun xeito eficaz e ordenado 
está  a desenvolver un plan 
sectorial das súas infraestru-
turas de telecomunicacións. 
Este plan, pioneiro en Galicia 
e probablemente en España, pretende aca-
dar un desenvolvemento coherente de todas 
as súas infraestruturas, analizando todas as 
existentes, pero tamén o posible déficit das 
mesmas dentro da comunidade autónoma 
e facendo unha proposición coherente para 
a evolución das mesmas. Ademais, nesta 
proposta teranse en conta todos os condi-
cionantes medioambientais, patrimoniais ou 
de ordenamento territorial que a lexislación 
establece. Por outra banda, outros dos 
grandes retos que se deben afrontar dende 
Retegal nos vindeiros meses é a integración 
e xestión dunha rede dixital de emerxencias 
e seguridade.

- En que vai consistir esta rede de emer-
xencias?

Retegal vén, desde principios dos anos 90, 
xestionando a rede analóxica de emerxencias 
da Xunta de Galicia. Neste intre, despois dun 
loable traballo conxunto desenvolvido por 
parte de diversas consellerias, tense podido 
sacar adiante o proxecto de evolución desta 
rede a tecnoloxía dixital, unha iniciativa que 
se viña perseguindo dende hai anos. Este 
logro foi motivado, en grande parte, polas 
sinerxías xeradas dentro da rede de teleco-
municacións da Xunta de Galicia: as infraes-
truturas do Plan de Banda Larga e da TDT 
serán empregadas para instalar a rede de 
emerxencias. Isto permitirá que cun inves-
timento de 6,5 millóns, cofinanciados con 
fondos FEDER a través de Red.es, se acaden 
niveis de servizo que, hai moi poucos anos, 
estimábanse en máis de 30 millóns de euros. 

Esta rede posibilitará que todos os 
corpos de seguridade e emerxencia 
galegos teñan garantidas as súas 
comunicacións en situacións de 
emerxencia, nas cales, as redes de 
comunicacións comerciais, como as 
de telefonía móbil, adoitan a saturar-
se. Por desgraza, estas situación te-
ñen acontecido en diversas ocasións 
por mor de atentados, accidentes ou 
simples amoreamentos masivos de 
persoas, como poden ser concertos 
ou eventos deportivos, e as redes de 
emerxencia permitiron a coordina-
ción e a xestión destas situación, o 
que redunda na eficacia e a calidade 
do servizo ofrecido ao cidadáns.

- Cara a onde se dirixe Retegal? Séguen-
se hoxe en día as mesmas estratexias que 
ao comezo da súa andaina?

Hai que salientar a evolución do modelo 
de negocio de Retegal. Nos últimos tres 
anos, o operador público pasou dun modelo 
de prestación de servizos de radiodifusión a 
un modelo de servizos integrais de opera-
dor de telecomunicacións.. O cambio de 
modelo reflíctese na evolución dos ingresos 
do operador público, nos que o peso do 
sector privado incrementouse sensible-
mente, reducindo de xeito significativo a 
dependencia das subvencións públicas.

Ademais, para Retegal estes servizos 
comerciais son o alicerce da súa actividade 
económica: no ano 2013 prevese que os 
ingresos procedentes de subvencións de 
explotacións por parte da Xunta de Galicia 
sexan menos do 2% dos nosos ingresos, 
procedendo o resto dos servizos de teleco-
municacións que se prestan a diversos clien-
tes, tanto do ámbito público como privado. 
Salientar que no ano 2011 logrouse que os 
ingresos procedentes de clientes do sector 
privado fosen superiores aos que adoitan 
vir do sector público por vez primeira, o que 
dá mostra do grao de autofinanciamento 
acadado.
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A Secretaría Xeral de Política Lingüística infórmanos das máis recentes 
ferramentas dixitais a cuxa posta en marcha contribuíu, como o 
bUSCatermos da USC ou o Dicionario en liña da Real Academia Galega 
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Na Rede, non nos cansamos de repetilo, tamén se fai lingua. E máis aínda (con máis razón), se temos en conta que estamos a falar dun idio-
ma, o noso, que precisa de todos os apoios que lle poidamos dar. Na Rede está a xuventude e, polo tanto, está o futuro. Se atendemos a isto, 
tamén debera estar o galego, herdanza de antigo, tesouro cultural, que cómpre axudarlles a valorar. A Secretaría Xeral de Política Lingüística 
vén de poñernos ao tanto do material e dos recursos tecnolóxicos a cuxa materialización axudou nos últimos anos co dito obxectivo de afian-
zar a nosa lingua nas redes e, tamén, de coñecela mellor a todos os niveis. A Secretaría Xeral embarcouse neste labor cunha variada listaxe 
de entidades, empresas e asociacións, todas elas co obxectivo común de galeguizar as nosas navegacións. Damos conta dalgunhas das máis 
salientábeis propostas:

O corrector Imaxin Galgo 2.0, dispoñíbel na web da Secre-
taría Xeral e presentado recentemente en Santiago, vén sendo 
unha actualización do corrector Galgo de Imaxin para as novas ver-
sións de Microsoft Word para Windows e para Mac, que xa se pode 
descargar de balde na devandita plataforma pública.

Trátase da revisión dun recurso desenvolvido polos nosos com-
pañeiros da firma Imaxin, para a Consellería de Cultura e Educación.

Ao igual que outras da mesma familia, esta ferramenta permite 
solucionar erros de carácter tipográfico, ortográfico e léxico en 
tempo real mentres imos escribindo, porén a diferenza dos outros, 

este corrector contén suxestións de vocabulario que están especial-
mente pensadas para a lingua galega e a súa situación de contacto 
co castelán. Entre outras melloras incorporadas, inclúe a adaptación 
á norma da Real Academia Galega (2003) e a actualización para as 
novas versións de Word para Windows e Mac. Asemade, intégrase 
nos procesadores de texto estándar, achega diferentes niveis de 
suxestión, acubilla un dicionario de usuario e dicionarios externos, 
amosa distintos tipos de corrección textual, fornece de funcións 
estándar de corrector e corrixe erros léxicos, tipográficos e ortográ-
ficos.  

O servizo bUSCatermos, achegado á comunidade 
internauta  pola Universidade de Santiago, co fin de facilitarlle unha 
base de datos en liña de terminoloxía técnica en clave multilingüe, 
xa se pode consultar abertamente en liña. A ferramenta, que foi xa 
habilitada en 2007, ficaba até o de agora en acceso restrinxido para 
os membros da USC. Agora, en virtude dun acordo coa Consellería 
de Cultura e Educación (a través da Secretaría Xeral de Política 
Lingüística), está xa a disposición de todos os internautas. Cómpre 
lembrar que bUSCatermos ofrece información de máis de 150.000 
conceptos e é unha base de datos formada a partir da escolma, 
tratamento e reelaboración de dicionarios e vocabulario técnicos 
que teñen o galego entre as súas linguas de traballo. 

Tamén se achegan propostas terminolóxicas do Servizo de Nor-
malización Lingüística da Universidade de Santiago para a resolu-
ción de calquera dúbida concreta que poida xurdir. 

O eixe arredor do que xira a ferramenta é a lingua galega, pero 
tamén abrangue termos en castelán, inglés, portugués, francés, 
italiano, alemán e catalán. En total, son preto de 150.000 fichas 
terminolóxicas que remiten ao seu usuario a un fondo de máis de 

313.500 termos nos idiomas descritos.
Esta nova vida do bUSCatermos foi presentada polo miúdo a 

comezos de outubro na Cidade da Cultura de Santiago, e contouse 
coa participación activa do director do Servizo de Normalización 
Lingüística da USC, Manuel Núñez Singala, e do responsable da área 
de Terminoloxía deste mesmo servizo, Xusto Rodríguez, que expli-
caron os detalles da base de datos e os camiños futuros a seguir. Na 
presentación fixeron acto de presenza, tamén, o reitor Juan Casares, 
o conselleiro, Xesús Vázquez, e o secretario xeral de Política Lingüísti-
ca, Valentín García.

Na cita explicouse a natureza do convenio asinado entre a USC e 
a Secretaría Xeral de Política Lingüística, que, entre outras cousas, 
posibilitou a revisión e a depuración da base de datos, o deseño 
dunha nova ferramenta de acceso e uso e máis a migración da infor-
mación cara a ela. Deste xeito, sinalaron a USC e a Secretaría Xeral, 
“ampliouse a información que contén cada entrada e melloráronse 
as facilidades para as buscas, o que supón flexibilizar a aplicación, 
de xeito que poida converterse nun corpus aberto e en permanente 
actualización”.

Novo corrector de galego Galgo 2.0
www.xunta.es/linguagalega/galgo

Nova base de datos terminolóxica bUSCatermos
www.usc.es/buscatermos
www.xunta.es/linguagalega/buscatermos

EN GALEGO, DE CERTO
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A Consellería de Cultura e Educación e 
Ordenación Universitaria presentou recen-
temente na Cidade da Cultura de Galicia a 
versión galega do libro electrónico elaborado 
no marco do Proxecto Agrupación de Centros 
(DRMA20), desenvolvido por docentes da 

familia profesional de Transporte e Mante-
mento de vehículos de catro comunidades 
autónomas (Galicia, Navarra, Murcia e Cana-
rias) e coordinado polo CIFP Porta da Auga de 
Ribadeo. Os traballos contan co financiamen-
to do Ministerio de Educación, Cultura e De-

porte, e foron realizados de forma conxunta 
con centros de Murcia, Navarra e Canarias 
ao longo de dous anos, co fin de fornecer o 
alumnado e o profesorado de recursos didác-
ticos, de aplicación na aula. 

O proxecto inclúe un módulo en galego 
destinado a favorecer a dinamiza-
ción da lingua galega, nomeada-
mente de terminoloxía específica 
galega no ámbito da Automoción, 
Transportes e Mantemento de 
vehículos, Electromecánica de 
vehículos e Carrozaría. 

Este módulo, Primeiros auxilios 
dos accidentes máis frecuentes nun 
taller de automoción, divídese en 
dúas partes, a primeira centrada 
nos primeiros auxilios e a segunda 
nos riscos laborais nos talleres de 
automoción. Constitúe un dos 
seis volumes que conforman o 
libro electrónico Sistemas de audio, 
Pneumática, Primeiros auxilios, 
Riscos laborais, Proceso de pintado e 
Vehículos híbridos. 

Xa está en marcha a primeira edición dos 
cursos de linguaxe administrativa e xurídica 
en liña de nivel superior, dirixidos a seguir 
capacitando lingüisticamente o persoal 
público. Estes cursos de nivel superior danlle 
continuidade á formación en linguaxes 
específicas de nivel medio posta en marcha 
pola Consellería de Cultura e Educación en 
2011, en colaboración coa Escola Galega 
de Administración Pública (EGAP), na que 
xa participaron máis de 800 traballadores e 
traballadoras da Administración pública na 
modalidade de teleformación. Nesta primei-

ra edición realizaranse 12 cursos de linguaxe 
administrativa e xurídica de nivel superior 
entre setembro e decembro de 2012. 

As actividades están dirixidas ao persoal 
das administracións autonómica (7 cursos), 
local (4 cursos) e de xustiza (1). Esta forma-
ción en liña verase complementada con 21 
cursos máis de linguaxe administrativa, 13 
de nivel medio e 8 de nivel superior. 

A metodoloxía dos cursos superiores de 
linguaxe administrativa e xurídica combina 
contidos teóricos e accións prácticas. A 
finalidade destas actividades formativas é 

formar o persoal ao servizo da Administra-
ción para garantir o emprego dun galego de 
calidade e dunha linguaxe clara cos adminis-
trados e coas administradas. 

Na súa consecución traballan de xeito 
coordinado a Secretaría Xeral de Política 
Lingüística, a Escola Galega de Administra-
ción Pública, a Dirección Xeral de Xustiza, a 
Dirección Xeral de Administración Local e o 
Instituto Nacional de Administración Públi-
ca. Toda a información sobre a formación en 
galego en liña está na seguinte web: www.
xunta.es/linguagalega/formacion_virtual. 

Entre os contidos da nova páxina da Real Academia Galega, 
posta a andar a finais de marzo, destaca especialmente unha versión 
en liña do Dicionario da RAG elaborado seguindo as regras ortográ-
ficas e morfolóxicas recollidas na normativa de 2003. O Dicionario en 
liña da RAG conta con máis de 50.000 entradas, e integra o Dicio-
nario de pronuncia da lingua galega publicado o pasado verán que 
foi desenvolvido polo Instituto da Lingua Galega en colaboración 
coa CRTVG, ou sexa, que non se limita a recoller o significado das 
palabras, senón que informa sobre a súa pronuncia, as propiedades 
gramaticais, os sinónimos, os antónimos, o rexistro e outros datos de 
utilidade para o uso correcto da lingua, construíndo o que o presi-
dente da institución, Xosé Luís Méndez Ferrín, definiu na presenta-
ción do devandito recurso como un tesauro (ou tesouro).

Esta revisión do Dicionario da RAG supón unha importante actua-
lización sobre a edición de 1997, dobrando o número de entradas, 
incrementando o número de acepcións e fraseoloxismos en cada 
artigo lexicográfico e reformulando os textos das definicións para 

facelas máis precisas e naturais. Segundo a RAG, a dixitalización 
do Dicionario permitirá a súa renovación constante, o que farán 
en grande medida grazas ás achegas que vaian chegando dende a 
sociedade. 

A consulta do Dicionario en liña tamén é máis áxil que en papel, 
pois entre outras cousas conta cun sistema de busca preditivo, de 
xeito que cando comezamos a escribir unha palabra o sistema pro-
porá distintas opcións durante a nosa escritura, chegando a adian-
tarse ás nosas intencións ou mesmo axudando á escritura correcta 
do termo do que queiramos coñecer os detalles. A ferramenta en liña 
tamén facilita compartir os seus contidos a través de Twitter, destaca 
nun lateral as 10 palabras máis procuradas, suxire unha palabra á toa 
e mesmo facilita un código para integrar o dicionario na nosa páxina 
web.

A Academia tamén adiantou, con motivo da súa presentación, que 
en breve tamén estará dispoñible unha edición para dispositivos mó-
biles, o que facilitará aínda máis a consulta deste índice lexicográfico.

Novo Dicionario da Real Academia Galega en liña 
http://www.realacademiagalega.org/dicionario#inicio.do 

CURSOS DE LINGUAXES ADMINISTRATIVA E XURÍDICA GALEGAS EN 
LIÑA DE NIVEL SUPERIOR

 Presentación do libro electrónico en 
galego para formación profesional    

Presentación da nova etapa da base de datos, 
este luns día 1 de outubro na Cidade da 

Cultura    

NOVOS MATERIAIS EN GALEGO DIRIXIDOS Á FORMACIÓN PROFESIONAL 
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PÉREZ FREIRELuis

- Que busca a Fundación Centro Tecnolóxico das Telecomu-
nicacións de Galicia (o centro Gradiant) con este premio? 

Gradiant comezou a súa andaina como centro tecnolóxico 
en 2008. Desde os comezos, en 2009, decidiuse instaurar o 
premio á mellor tese doutoral aplicada ao sector TIC. O obxec-
tivo é recoñecer a excelencia das teses que destaquen nas 
facetas de transferencia tecnolóxica e orientación ao negocio, 
valorando aspectos como a xeración de spin-offs, a solicitude 
de patentes, o licenciamento de tecnoloxía, e outras achegas 
demostrables a produtos ou servizos. Preténdese recoñecer 
as teses que ademais de crear coñecemento serven como 
motores da innovación, achegando os froitos da investigación 
á realidade social e empresarial. Deste xeito, o premio entronca 
cos obxectivos de Gradiant como centro tecnolóxico que busca 
xerar un impacto positivo na sociedade e economía galegas. 
O certo é que en Galicia temos un sector TIC moi activo que se 
pode beneficiar de primeira man dos resultados das investiga-
cións galegas.

- Facía falta este premio? A qué responde? Credes que non 
se valora o potencial destas investigacións, na nosa terra, 
como realmente se merecen? Por que son tan importantes 
para o coñecemento xerado na nosa terra?   

Polo xeral, os premios ás teses doutorais están orientados a 
premiar a excelencia científica das mesmas, valorando o im-
pacto das publicacións e a solicitude das patentes producidas 
como resultado da investigación. A creación do premio Gra-
diant responde á necesidade de recoñecer ademais a impor-
tancia de poñer en valor os resultados da investigación, reali-
zada neste caso nas tres universidades galegas. A día de hoxe, 
a meirande parte da investigación galega realízase no entorno 
académico, en particular no marco das teses doutorais. Por 
desgraza, a tradicional desvinculación entre o mundo acadé-

entrevista

Falamos con Luis Pérez Freire, Director Técnico da Área de Información 
Multimodal de Gradiant, con motivo do Premio á Mellor Tese Doutoral 
aplicada ás TIC que convoca o centro galego

Os traballos de investigación universitarios, no sec-
tor TIC, achegan unha boa parte do seu combustíbel 
futuro, o seu alento. Non é só que se cree coñecemen-
to, e na nosa terra faise ben e moito, é que ademais se 
poñen en marcha motores de innovación que reper-
cuten, positivamente, nas empresas e na sociedade. As 
teses doutorais en novas tecnoloxías son pois de es-
pecial importancia, e así o entende o centro Gradiant, 
que un ano máis convoca o seu premio destinado a 
recoñecelas. Para que nos explique os porqués deste 
galardón (e os “candos” e os “comos”) falamos con Luis 
Pérez Freire.   

“Queremos recoñecer as 
teses que crean coñecemento 

e innovación”




Instalacións do Centro Tecnolóxico de 
Telecomunicacións de Galicia, Gradiant, 
emprazado no edificio CITEXVI no Cam-
pus Universitario de Vigo
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mico e o mundo empresarial provoca que 
resultados de investigación con moito 
potencial se queden a miúdo gardados 
nun caixón. Isto é algo que non nos po-
demos permitir, polo estrago de talento e 
recursos que supón. É fundamental que os 
resultados das investigacións se poñan en 
valor, xerando un retorno económico que 
redunde no desenvolvemento de Galicia 
e na sostibilidade do sistema investiga-
dor. Duns anos para acá estase a notar un 
cambio positivo neste sentido, pero aínda 
queda moito camiño.

- Nas teses doutorais TIC está a semen-
te dos mellores achados innovadores a 
nivel empresarial?

Existen determinados tipos de innova-
cións que non teñen porque vir directa-
mente da man da investigación dunha 
tese doutoral. De feito, todos coñecemos 
servizos TIC coma Twitter, Facebook ou 
Instagram, que teñen un grande impac-
to nas nosas vidas diarias, que non son 
produto dunha tese doutoral. Sen em-
bargo, non hai dúbida de que os grandes 
avances tecnolóxicos, non só no eido das 
TIC, veñen soportados por unha elevada 
carga de I+D que a miúdo ten a súa orixe 
en teses doutorais. Isto é algo que teñen 
moi claro noutros países como Estados 
Unidos, Reino Unido, Israel... onde cren no 
valor xerado polos seus investigadores, e 

teñen mecanismos áxiles e ben definidos 
para a creación de spin-offs, start-ups e li-
cenciamento de tecnoloxía creada no seo 
das universidades e centros de I+D. Como 
dato sorprendente, dicir que as universi-
dades (polo menos en Galicia) malia ser os 
maiores axentes de investigación, non son 
os maiores solicitantes de patentes, senón 
as empresas e os inventores particulares.

- Cal vai ser a contía do galardón e, 
amais de Gradiant, quen o promove?

A dotación do premio é de 2.000 euros. 
O premio está patrocinado por Gradiant e 
promovido pola Asociación de Enxeñeiros 
de Telecomunicación de Galicia (AETG).

- Por que se vai entregar na Noite 
Galega das Telecomunicacións, que este 
ano se celebra o 26 de outubro? Busca 
Gradiant provocar a máxima repercusión 
e procurar un ambiente idóneo (e afín) 
para dar a coñecer o traballo dos nosos 
investigadores no eido universitario? 

Desde a  creación do premio Gradiant á 
mellor tese doutoral en 2009, a súa entre-
ga ten lugar durante a Noite Galega das 
Telecomunicacións, o evento anual de re-
ferencia para o sector TIC en Galicia, onde 
Gradiant ven actuando como patrocina-
dor desde o inicio das súas actividades. 
Neste evento danse cita un gran número 
de profesionais das TIC, tanto do ámbito 

empresarial como académico, así como 
representantes das institucións públicas 
da nosa comunidade. A Noite Galega das 
Telecomunicacións é polo tanto o foro 
idóneo para maximizar a repercusión do 
premio e a súa divulgación no sector.

- Que nos poderiades destacar dos 
traballos presentados e recoñecidos ante-
riormente? Poderíase dicir que o nivel da 
investigación universitaria galega, no eido 
TIC, está a día de hoxe nun posto alto? En 
que destacamos especialmente? 

As teses premiadas nas tres primeiras 
edicións do premio Gradiant versaban sobre 
temas tan diversos como a biometría, a distri-
bución de contidos en redes sen fíos, e a radio 
cognitiva, todos punteiros e con gran poten-
cial de mercado. Isto é reflexo da diversidade 
na investigación TIC que se fai nas universida-
des galegas, abranguendo tecnoloxías como 
a intelixencia artificial, as comunicacións 
dixitais, os servizos telemáticos, etc. De feito, a 
área TIC está a gañar peso relativo no sistema 
investigador galego, tradicionalmente domi-
nado polas ciencias experimentais e da saúde.

- Pola contra, que baleiros cómpre cubrir 
no eido investigador galego aplicado ás 
novas tecnoloxías? 

Para facer diagnósticos, é necesario dispor 
de “varas de medir” axeitadas que nos digan 
onde estamos. Os indicadores que se veñen 
usando para medir os resultados do sistema 
investigador priman sobre todo a cantidade 
de publicacións e patentes producidas polos 
investigadores. O positivo é que existe xa un 
consenso sobre necesidade de superar este 
sistema de medida, establecendo criterios 
que primen a calidade e o impacto da investi-
gación sobre a cantidade. Por exemplo, unha 
patente que é simplemente un risco máis 
no CV dun investigador non debería ter a 
mesma consideración que unha patente que 
foi licenciada a unha empresa e xa foi posta 
en explotación. Este é precisamente o tipo de 
méritos que se valoran positivamente no pre-
mio Gradiant. Con independencia do sistema 
de medida de resultados, unha das grandes 
carencias identificadas é a da transferencia de 
tecnoloxía ao sector produtivo, un problema 
que na nosa comunidade ten moito que 
ver co tradicional desvencellamento entre o 
sector produtivo e a I+D. A competitividade 
dun país está ligada á súa capacidade de 
investigación e innovación, así que non nos 
podemos conformar só con publicar os resul-
tados das nosas investigacións e que despois 
sexan “outros” os que inventen. Así, déixase 
entrever a necesidade dunha formación que 
inclúa unha maior orientación ao negocio 
para os futuros investigadores. 

A investigación básica debe seguir existin-
do, por suposto, pero é imprescindible primar 
a transferencia de coñecemento (e poñer as 
condicións para isto), xa que a investigación 
debe producir resultados con retorno que 
nos permitan crecer e cambiar o modelo 
produtivo, neste momento no que cada vez é 
máis complicada o financiamento público en 
I+D. É o noso compromiso con Galicia e a súa 
sociedade .
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A cidade da cultura 
FAI SITIO AO CORAZÓN 

DIXITAL DE GALICIA

Aínda que estamos afeitos a escoitar falar da nube 
como unha entidade abstracta da que achegamos información e 
servizos, realmente é unha analoxía que representa unha serie de 
infraestruturas tecnolóxicas escuras para o usuario que teñen de-
trás numerosos sistemas informáticos e de telecomunicacións que 
no caso da Administración autonómica estaban repartidos en 80 
instalacións que a partir de setembro comezaron a súa centraliza-
ción para poder ofrecer un mellor servizo e reducir gustos no que 
deu en chamarse Centro de Proceso de Datos Integral (CPDI).

 O lugar escollido para instalar esta nova infraestrutura tecnoló-
xica para dar servizo a todas as consellerías e organismos depen-
dentes da Xunta de Galicia e outras entidades públicas (como as 
deputacións provinciais, os concellos e as universidades) foi o soto 
do Centro de innovación Cultural e Modernización Tecnolóxica 
da Cidade da Cultura, onde tamén está a sede da Axencia para a 
Modernización e Innovación Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), de 
xeito que neste edificio xa están a traballar 100 tecnólogos dos 
286 que están integrados na Axencia.

En palabras de Mar Pereira, directora da AMTEGA, o novo CPDI 

xuventude galicia net

é “unha infraestrutura de altas prestacións que dá servizo a toda 
a Administración Pública autonómica, e conforma ese punto 
realmente fundamental para ese proceso de transformación que 
da man da tecnoloxía están a vivir as Administracións Públicas. 
Realmente dando resposta á demanda social dunha Administra-

especial cpdi
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O soto do Centro de Inno-
vación Cultural e Moder-
nización Tecnolóxica da 
Cidade da Cultura acolle as 
instalacións do novo CPDI
 

 

A subministración 
eléctrico das 
instalacións é 
redundante e está 
apoiada por un grupo 
electróxeno

 

A refrixeración 
do CPDI 
contribuirá ao bo 
funcionamento 
dos seus 
servidores

ción máis aberta, máis transpa-
rente, máis eficiente e aberta as 
24 horas do día” no que deron 
en chamar “o corazón dixital de 
Galicia”. 

Esta infraestrutura chave 
para conseguir unha adminis-
tración eficiente permitirá ao 
sector público desenvolver 
proxectos innovadores que 
contribúan a dinamizar o 
sector TIC da Comunidade.  
Nesta liña a responsable do 
departamento autonómico 
afirmou que “o Goberno galego 
entende as tecnoloxías da 
información como parte do 
desenvolvemento integral de 
Galicia”, recalcando que actúan 
como “unha panca do cambio 
social, cultural, educativo, dos 
servizos públicos, das PEME, 
das grandes empresas, de cada 
un dos ámbitos de actuación 
da Administración autonómica 

e da sociedade galega no seu 
conxunto”. 

O Centro ten que cumprir 
uns requirimentos técnicos moi 
rigorosos acordes coa com-
plexidade técnica do proxecto 
e que garantan a seguridade e 
a dispoñibilidade dos servizos 
aos cidadáns durante o pro-
ceso de traslado de preto dos 
2.000 servidores e case 3.000 
aplicacións que se centraliza-
rán no CPDI, nun proceso que 
desenvolverase durante 2 anos, 
e que entre os seus obxectivos 
ten o posibilitar o crecemento 
dos servizos no futuro, pois 
os 80 Centros de Proceso de 
Datos que dependían da Xunta 
de Galicia ata o momento 
carecen no 90% dos casos de 
capacidade de crecemento, ou 
están afectados por problemas 
que dificultan a súa xestión 
eficiente.

O CPDI forma parte dos com-
promisos da Axenda Dixital de 
Galicia 2014.gal como infraes-
trutura chave para a dixitaliza-
ción da Administración e para 
garantir a prestación de servi-
zos esenciais como a Sanidade, 
a Xustiza e a Educación.

OPTIMIZACIÓN DE 
CUSTOS

A posta en marcha do CPDI 
suporá importantes aforros pola 
unificación de todos os servizos 
nunha mesma infraestrutura 
tecnolóxica. Estímase unha 
redución do 50% do custo ener-
xético por metro cadrado e dun 
27% do gasto anual da factura 
eléctrica dos CPD actuais. Tamén 
reducirá un 30% o investimento 
en hardware e outro 30% no 
mantemento do mesmo. Todo 
isto sumado á reorganización 
dos espazos liberados nos edi-
ficios administrativos da Xunta 
posibilitará un aforro anual de 3 
millóns de euros. Así, unha vez 
consolidada a infraestrutura, 
amortizarase os seu custo en 
menos de dous anos. 

1,9 PETABYTES DE 
ALMACENAMENTO

O CPDI custodiará todo o 
arquivo dixital de Galicia, é dicir, 
toda a documentación que xera 
a Administración autonómi-
ca: procedementos xudiciais, 
contidos educativos, expedien-
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tes administrativos, DOG dixital, 
historias clínicas, receitas electró-
nicas … Para xestionar toda esta 
información e garantir á seguridade 
e a dispoñibilidade dos servizos o 
Centro conta cunha capacidade 
inicial de almacenamento de 1,9 
petabytes.

O Centro de Proceso de Datos 
dará servizo a todas as consellerías 
e organismos dependentes da 
Xunta de Galicia e a outras enti-
dades públicas como as deputa-
cións provinciais, os concellos e as 
universidades. En cifras, tradúcese 
na prestación de servizo a 1.260 
centros administrativos, 1.400 cen-
tros educativos, 600 centros asisten-
ciais e sanitarios, a 322 entidades 
xudiciais, 1.500 oficinas de farmacia, 
e a a máis de 90.000 empregados 
públicos.

1.600 M2 DE 
INSTALACIÓNS EQUIPADAS 
E SEGURAS

A superficie construída do Cen-
tro, situado no soto do Edificio de 
Servizos Centrais da Cidade da Cul-
tura, é de 1.600 m2 construídos, nos 
que se sitúan as salas de servidores, 
comunicacións, hosting, ademais 
das salas técnicas de cadros eléc-
tricos e sistemas de alimentación 
ininterrompida, de operación do 
CPD, de montaxe de equipos, de co-
pias de respaldo, almacén, a sala de 
operadores externos de telecomu-
nicacións, a área de refrixeración e 
subministro de emerxencia (grupo 
electróxeno) e a sala dos centros de 
transformación.

Para garantir a seguridade do 
CPDI e a dispoñibilidade de servizo 
o centro está dotado con varios 
sistemas que aseguran a conti-
nuidade do subministro eléctrico 
en caso de avaría. Por iso conta 

con dúas subestacións eléctricas 
independentes, con sistemas de 
alimentación ininterrompida que 
permiten manter o subministro no 
caso de que este falle, e un grupo 
electróxeno cunha autonomía de 
24 horas que se pode prolongar 
o tempo necesario enchendo o 
depósito de combustible cada 24 
horas. 

Outro aspecto de vital importan-
cia para o correcto funcionamento 
do CPDI é a refrixeración, para 
manter os servidores e equipos de 
almacenamento a unha tempera-
tura adecuada, polo que contan 
cun sistema de climatización que 
se encargan de arrefriar a sala 
de servidores, e outros equipos 
alternativos que, en caso de fallo 
deste sistema, entran en funciona-
mento de xeito automático para 
manter nas mesmas condicións de 
temperatura.

A nivel de telecomunicacións, o 
Centro tamén está completamente 
preparado para ter conectividade 
incluso no caso de caídas de varias 
liñas, cun dobre circuíto e canali-
zacións e mesmo varios operado-
res de telecomunicacións dando 
servizo. 

Como medidas de protección 
adicionais todo o equipamento está 
monitorizado para control preven-
tivo e xestión de toda a instalación 
e mellora da eficiencia enerxética. 
Todas as salas teñen sistemas de 
detección e extinción de incendios, 
e unha estrutura construída con 

O CPDI conta con medidas de extinción de incendios para 
garantir a seguridade dos servizos da Administración 
autonómica




Para operar contra 
os servidores 
instalados no CPDI 
cóntase cunha 
sala reservada e 
acondicionada 
para tal efecto



Mar Pereira 
comentando 
o que supón o 
CPDI como novo 
corazón dixital de 
Galicia

materiais resistentes ao lume e 
á auga, ademais dun control por 
videocámaras e un sistema acceso 
restrinxido só para persoal autori-
zado.

Esta impresionante infraestrutura 
principiou a mediados de setembro 
a prestación dos servizos que abren 
ao público na Rede a Xunta de Gali-
cia a través da súa páxina web insti-
tucional e da edición electrónica do 
Diario Oficial de Galicia, avanzando 
nos vindeiros meses nun proceso 
de migración de servizos que dará 
prioridade á prestación ininterrom-
pida dos servizos a trasladar, de aí 
que ata dentro de 2 anos non vaia 
estar o CPDI a funcionar a pleno 
rendemento, garantindo tamén 
a capacidade de ampliación que 
permita adaptar os sistemas ás 
necesidades que vaian xurdindo 
nas vindeiras décadas.

especial cpdi



A convocatoria 2012 
(a número 13) do Premio 
Fundación Telefónica de 
Innovación Educativa ten 
notábel presenza galega. Máis 
polo miúdo, a de catro traballos 
escolares que se fixeron un oco 
entre os gañadores: tres achegas 
da provincia da Coruña e unha 
de Pontevedra. En concreto, 
sinalan fontes de Telefónica, 
trátase dos traballos A viaxe 
de Alicia con e-Adventure: 
coñece a túa cidade (primeiro 
premio do certame, presentado 
polos profesores Sonia Vivero 
Nogueiras, Agapito Muñiz 
Llanos e Pilar Martínez Souto, do 
IES de Sabón, Arteixo, a Coruña),  
Ilusionarte coas TIC (segundo 
premio, a man de Concepción 
Villar Suárez, da Escola de 
Educación Infantil de Milladoiro, 
Ames), Proxéctate con nós 
(segundo premio, presentando 
por Patricia Doval, do CEIP 
Manuel Sieiro de Crecente, 
Concepción Villar, da Escola 
Infantil de Milladoiro, e Ana 
Belén Rodríguez, do CPR Luis 
Vives, de Ourense) e MarinoFeQ 
(terceiro premio, achegado por 
Francisco Mariño, do IES Porto 
do Son). 

Polo que respecta os contidos 
de cada unha das iniciativas 
recoñecidas, son estes que 
detallamos de seguido: 
•	 A viaxe de Alicia con 

e-Adventure: coñece a túa 
cidade. Trátase dunha 
aventura gráfica onde o 
alumno debe axudar a un 
personaxe a regresar á súa 
casa, explorando distintos 
escenarios e épocas e, de paso, 
obtendo coñecementos sobre 
mitoloxía, arte, toponimia, 
xeografía e historia. 

•	 Ilusionarte coas TIC. Estamos 
ante un blog que recolle 
tódalas actividades que 
levan a cabo os alumnos do 
segundo ciclo de infantil 

na materia de Linguaxe 
Audiovisual e Novas 
Tecnoloxías. Está dividido en 
diferentes seccións (contos, 
radio, cinema, xogos), nas 
que se expoñen as accións 
desenvolvidas polos alumnos.

•	 Proxéctate con nós. Participan 
no proxecto tres centros 
educativos, como dixemos. 
O obxectivo é crear unha 
curta mediante o traballo 
cooperativo. O tema elixido 
é a protección do medio 
ambiente, dando a coñecer 
ao morcego como especie 
animal favorecedora para a 
conservación dos ecosistemas. 
Os alumnos están presentes 
en tódolos intres do proceso 
de traballo, mantendo a 
comunicación e coordinación 
entre os centros participantes. 

•	 MarinoFeQ. É unha web de 
Física e Química que ten 
como finalidade motivar ao 
alumno facilitando o proceso 
do ensino e favorecendo 
o emprego das novas 
tecnoloxías. Contén múltiples 
recursos como vídeos, 
presentacións, etc, todos eles 
relacionados coa materia en 
cuestión. Ademais, o uso de 
Twitter fomenta o traballo de 
colaboración e a aprendizaxe 
informal en cursos posteriores. 

Os premios
A Fundación Telefónica 

convoca cada ano o Premio 
de Innovación Educativa co 
que “recoñece o labor de 
profesores e axuda a impulsar 
un cambio metodolóxico real 
na aula a través do apoio aos 
docentes que traballan de 
xeito innovador coas TIC”. 

En total, presentáronse ao 
concurso 1.724 traballos de 
25 países distintos. En total 
houbo este ano 38 achegas 
premiadas. Os gañadores dos 
premios viaxarán en novembro 
a Perú para asistir á cerimonia 
de entrega de galardóns, que 
se realizará no seo do Encontro 
Internacional de Educación 
organizado por Fundación 
Telefónica.

Catro traballos galegos, entre os 
galardoados por Telefónica en 
Innovación Educativa  

Recoñecemento para 
a ferramenta galega 
VirtualTEC
O VirtualTEC, ferramenta des-
envolvida por Jonathan Juncal 
(enxeñeiro técnico en Teleco-
municación na especialidade 
de Son e Imaxe) para permitir, 
a través dun teclado virtual, a 
comunicación das persoas con 
diversidade funcional e motriz, 
vén de ser obxecto dun impor-
tante recoñecemento. Máis en 
detalle, acadou o accésit ao 
Mellor proxecto fin de carreira 
da Fundación Universia e Voda-
fone. Jonathan Juncal recibiu 
o galardón (o segundo premio 
do certame) o pasado xoves en 
Madrid, onde tivo ocasión de 
explicar as vantaxes e funciona-
lidades da súa aplicación móbil 
(un teclado virtual que permite 
interactuar coa contorna a per-
soas que viven practicamente 
no illamento), que representa en 
si mesma un novo exemplo de 
loita contra a exclusión dixital. 
A ferramenta (cuxo desenvolve-
mento contou coa axuda do pro-
fesor da Universidade de Vigo, 
Enrique Costa e máis coa direc-
tora do Centro de Educación 
Especial Manuel López Navalón 
de Santiago de Compostela, 
Fátima Mª García), foi recoñecida 
por Universia e por Vodafone 
polo seu gran valor á hora de 
“favorecer a accesibilidade e a 
integración sociolaboral das per-
soas con discapacidade, e máis a 
integración na vida diaria”. 

Jonathan Juncal, responsábel de VirtualTEC
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O outono está a ser especialmente vizoso en innovación galega. 
Damos conta da primeira colleita

Para facilitar a vida aos estudantes universi-
tarios galegos e durante a elaboración do seu 
traballo de fin de carreira en Enxeñaría Técnica 
en Informática de Xestión, Alberto Alonso deci-

diu publicar en Google Play varias aplicacións 
móbiles que serven de guía para os estudantes 
universitarios dos distintos campus, resultando 
unha “ferramenta de axuda para estudantes, 
profesores e futuros alumnos” ao permitir locali-
zar os edificios dos distintos campus, trazar unha 
ruta ata os mesmos e tamén poder consultar as 
residencias públicas existentes, a listaxe de estu-
dos de grao e mestrados ofertados e incluso li-
gazóns ás ferramentas máis empregadas da Uni-
versidade. A Guía Uvigo ofrece información dos 
Campus de Vigo, Pontevedra e Ourense, e inclúe 
accesos directos ao correo electrónico de Uvigo, 
Seix, Faitic e Bubela; a Guía USC achega informa-
ción dos Campus de Santiago e Lugo facilitando 
ligazóns ao servizo de consulta do expediente 
do alumno e ao campus virtual; e, finalmente, 
a Guía UDC facilita o acceso á información dos 
Campus de A Coruña e Ferrol.

As universidades galegas contan xa con guías para 
Android 

de vangarda tecnolóxica: 
nomes propios

Serafín Ortigueira García, da 
coruñesa Cefine Neuroloxía, e 
Xabier Alfonso Cornes, xerente 
da viguesa Ingeneiría Biome-
cánica Umana, presentaron 
recentemente na sede da 
primeira das firmas en Uxes 
(Arteixo) unha ferramenta de 
software chamada VINCI que 
emprega sistemas de captura 
de movemento para permitir 
que pacientes con dano cere-
bral poidan ver nunha pantalla 
de grandes dimensións un ava-
tar movéndose igual que eles, 
de xeito que incorporan ao 
doente a unha actividade lúdi-
ca con finalidades terapéuticas. 
Este proxecto de I+D+i contou 
cun orzamento de 16.000 
euros achegados por ambas 
compañías, e aínda que dese-
ñouse pensando en pacientes 
neurolóxicos, tamén podería 
aplicarse ao tratamento de 
persoas con afeccións trauma-
tolóxicas ou con amputacións 
dun membro superior.

O desenvolvemento de VINCI 
contou coa participación dun 

equipo multidisciplinar entre 
os que figuran 2 fisioterapeu-
tas, 1 terapeuta ocupacional, 
2 enxeñeiros industriais e 2 
informáticos apoiados polo 
asesoramento do neurólogo 
José Marey. O videoxogo 
reproduce un campo de fútbol 
no que o usuario debe tomar 
o rol de porteiro, buscando 
así que o corpo dos pacientes 
reaccione ante o estímulo que 
pode supor un balón, permitin-

do axustar parámetros como 
a velocidade, a frecuencia dos 
balóns, o seu tamaño e o da 
portería en función das singu-
laridades de cada persoa. No 
caso de persoas con parálise 
dun brazo, o feito o seu avatar 
careza de tal problema supón 
tamén un potente estímulo, 
moi útil para tratar a persoas 
con hemiparesia (ou con es-
clerose múltiple) durante a súa 
rehabilitación.

VINCI: videoxogos para tratar  pacientes neurolóxicos
En marcha 
mardelugo.es 

A Federación de Confrarías 
de Pescadores da costa da Lugo 
quere que se coñeza o seu labor 
e que a sociedade (galega, es-
pañola, europea, mundial) saiba 
da importancia do sector pes-
queiro de A Mariña (facéndose 
fincapé na alta calidade dos pro-
dutos xerados da súa actividade 
e máis no valor dos recursos em-
pregados, altamente sostíbeis). 
Con este motivo, a federación 
impulsou unha campaña, Mar 
de Lugo, que entre outras novi-
dades con respecto a campañas 
semellantes acompáñase dunha 
completa vertente dixital. Así, 
a través da iniciativa púxose en 
marcha unha web de seu, mar-
delugo.es, e unha ampla achega 
(dentro e fóra da dita web) de 
material audiovisual e multime-
dia. 

Neste último paquete de 
actividades inclúese un DVD 
documental sobre o labor das 
confrarías de Lugo, dez mil guías 
explicativas, 5.000 mapas ilus-
trados sobre estas entidades e 
as principais artes de pesca e di-
ferentes puntos de información 
emprazados en cada un dos pó-
sitos da costa lucense.  O proxec-
to Mar de Lugo creouse para 
divulgar as actividades impulsa-
das polas devanditas confrarías 
nos ámbitos da xestión da pesca 
costeira e o marisqueo nun con-
torno xeográfico o da Mariña, 
que apoia unha boa parte do 
seu tecido produtivo nas activi-
dades pesqueiras. O obxectivo é 
manter a capacidade da pesca, o 
volume da flota e do emprego, 
e tentando mellorar a rendibili-
dade, facendo fincapé nun dos 
principais valores deste sector 
económico galego: o seu res-
pecto polo medio ambiente e 
a súa aposta polo sostible. De 
feito, a flota costeira desta zona 
é unha das máis artesanais e res-
ponsábeis de toda Europa. O or-
zamento da campaña, incluída a 
distribución, é de 50.000 euros, 
dos que a Consellería de Mar 
achega arredor de 40.000. 

INNOVACIÓN GALEGA
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A firma galega 2Mares 
foi obxecto hai unhas se-
manas dun gran recoñe-
cemento europeo á súa 
actividade, tal e como 
sinalamos dende Códi-
go Cero, onde fixemos 
fincapé na procedencia 
da distinción (os StartUp 
Games, olimpíadas TIC 
europeas que organiza 
o Goberno británico) e 
máis nos procedemen-
tos usados (un proceso 
inicial de escolma ao 
que se presentaron máis 
de 500 empresas das 
que se seleccionaron, 
para a recta final, 120). 
Finalmente, 2Mares fi-
gurou entre as empre-
sas gañadoras grazas ao 
seu servizo Intellixente, 
solución para servizos 
de atención ao cliente 
en redes sociais. Pero en 
que consiste exactamen-
te esta solución? Segun-
do a empresa, trátase 
dun recurso para escoi-
tar, de verdade, a voz do 

noso cliente. 
Asemade, ten poten-

cial de abondo como 
para tirar o máximo pro-
veito da intelixencia que 
atesouran as comuni-
dades 2.0. A ferramenta 
amosa combustíbel de 
seu: os milleiros de opi-
nións persoais que se 
verten nestes servizos 
de participación, en cal-
quera das súas moitas 
feituras e marcas, das 
que Intellixente se nutre 
para avaliar a posición 
que ten unha empresa 
entre a sociedade, neste 
caso a sociedade 2.0, re-
flexo en boa medida fiel 
da anterior, aínda que 
con engadidos. A firma 
2Mares salienta que con 
este proxecto o que se 
desexaba era achegar 
algo verdadeiramente 
útil para facer doado e 
accesíbel o que en moi-
tas ocasións se presenta 
como caro e complexo: 
escoitar ao cliente. 

Da man das fundación Amancio 
Ortega e Santiago Rey, chega con 
este novo curso un novo servizo ga-
lego dirixido a impulsar a innovación 
educativa e, máis polo miúdo, a for-
mación TIC dos nosos mestres. Fala-
mos de Proxecta (plataformaproyec-
ta.org/gl), agora xa en aberto e logo 
dun período de acceso restrinxido. 
Tal e como avanzamos dende Códi-
go Cero, trátase dunha rede social, 
un acubillo 2.0 en galego e castelán, 
para a nosa comunidade docente 
onde se pon a disposición do pro-
fesorado recursos innovadores, for-
mación específica e estratexias de 
traballo en mancomún para o desen-
volvemento de ferramentas novas. 
A plataforma encamíñase a dar ser-
vizo a mestres de educación infan-
til, primaria, secundaria, educación 
especial, bacharelato e formación 
profesional. Permitiralles formarse, 
como dixemos, pero tamén materia-
lizar as súas propias propostas de in-
novación educativa, someténdoas a 
valoración e posibilitándolles, coma 
se dunha rede social de traballo se 
tratase (porque se trata dunha rede 
social), a procura de colaboración. 
Tamén haberá concursos que reco-

ñecerán o valor das mellores iniciati-
vas desenvolvidas ao seu abeiro. 

Detrás deste proxecto, alimentán-
doo, atópase un grupo de expertos 
en educación e TIC, que escolman 
da Rede os recursos educativos máis 
salientábeis e de meirande potencial 
para a nosa terra, dan forma aos con-
tidos pedagóxicos e procuran satisfa-
cer do xeito máis eficaz as demandas 
dos alumnos e profesores da nosa te-
rra. A plataforma foi posta en marcha 
polas fundacións Amancio Ortega e 
Santiago Rey Fernández-Latorre co 
obxectivo de impulsar a innovación 
educativa e máis a calidade do ensi-
no.

Nunha entrevista publicada en IP&TV 
News, Alfredo Ramos, director da divi-
sión residencial de R, adianta algúns 
detalles sobre o futuro do operador ga-
lego de cable, como as súas intencións 
de continuar a achegar a fibra óptica 
aos fogares dos seus clientes (actual-
mente chega ata os seus edificios no 
mellor dos casos) á vez que están a 
probar novas tecnoloxías como RFoG 
que contribuiría á futura evolución dos 
servizos de R.

Ramos tamén destacou proxectos 
como a rede de puntos de acceso Wi-Fi 
que a compañía facilita aos seus clien-
tes para acceder á Rede cando están 
fóra do seu fogar, o desenvolvemento 
de servizos de banda larga mediante 
LTE na banda dos 2,6 GHz (para o que 
R fíxose coa pertinente licenza), as solu-
cións converxentes de telefonía, a posi-
bilidade de levar os servizos de televi-
sións aos clientes con acceso indirecto 
(ADSL) e incluso a posible evolución da 
oferta televisiva de R para facela ubicua 
(podería gozarse incluso dende dispo-
sitivos móbiles).

Intellixente permite ás 
empresas escoitaren (xa) aos 
seus clientes

Proxecta achegará acubillo para as nosas 
innovacións educativas

R está a traballar 
en facer ubicuo 
o seu servizo de 
televisión

O Centro de Supercomputación de Galicia 
(CESGA) en colaboración cos Centros
Tecnolóxicos AIMEN, CATIM e AIMMAP, vén de 
pór a disposición das pequenas e medianas 
empresas de Galicia e o Norte de Portugal a 
plataforma de computación científico-técnica 
de alta capacidade Cloudpyme (cloudpyme.
eu). Este cloud, sinalan fontes do centro galego 
emprazado no Campus Sur de Santiago, 
está a ser desenvolvido dentro do proxecto 
do mesmo nome coa finalidade de cubrir as 
demandas computacionales das empresas da 
Eurorrexión para a materialización dos seus 
produtos.
A simulación numérica, engade o CESGA, 

é unha ferramenta fundamental para a 
competitividade das empresas, facilitando 
a xeración de novos produtos robustos e 
con gran calidade, reducindo os custes do 
seu desenvolvemento. Decote, a empresa 
que xa utiliza a simulación, emprega a 
súa propia infraestrutura informática, 
bloqueando a mesma para outras tarefas 
precisas ou limitando o número de ensaios. 
Esta plataforma nova, de feito, suprime estes 
atrancos, abrindo a maiores a posibilidade 
de empregar simulación numérica a aquelas 
empresas que aínda non a utilizan nos seus 
procesos de innovación, incrementando a súa 
competitividade. 

A plataforma permite ás empresas 
conectarse á infraestrutura tecnolóxica 
instalada no Centro de Supercomputación 
de Galicia, CESGA, e ensaiar cos seus 
prototipos virtuais baixo demanda á medida 
das súas necesidades, “de forma segura e 
confiable”, sinálase.
Nun principio, a plataforma ofrece o acceso 
a software de código aberto para CAD e CAE, 
que se adapta ás necesidades das firmas que 
están a deseñar novos produtos. “Con todo”, 
engade o CESGA, “a plataforma permite a 
instalación doutro software de cálculo ou 
análise de datos que a empresa necesite 
para os seus procesos de innovación”.

Cloudpyme: supercomputación para empresas galegas 
e portuguesas
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REPORTAXEENTREVISTA

A Deputación de Ponte-
vedra puxo en marcha 

recentemente o novo 
Centro de Proceso de 
Datos (CPD) unificado 

da institución. Con esta 
nova infraestrutura, a De-

putación busca potenciar a prestación de servizos aos 
concellos, á propia institución a nivel interno e a todos os 
cidadáns da provincia de Pontevedra.

Para contarnos as principais características deste novo 
CPD entrevistamos a Amancio Varela, xefe do servizo de 
Novas Tecnoloxías da Deputación de Pontevedra.

- Amancio, ¿cales foron as razóns que motivaron a construción 
do novo CPD unificado da Deputación de Pontevedra?

A Deputación de Pontevedra iniciou no 2008 un Plan Estratéxi-
co para modernizar a institución e os concellos da provincia a nivel 
tecnolóxico, coa intención de potenciar a inclusión da cidadanía na 
sociedade da información e a definición dun novo modelo de presta-
ción de servizos cara os concellos. 

Por outra banda, a Lei 11/2007 de Acceso Electrónico dos Cidadáns 

O xefe de servizo de Novas Tecnoloxías da Deputación de Pontevedra                         
preséntanos o novo CPD unificado da institución.

aos Servizos Públicos supuxo un importante pulo na utilización das 
novas tecnoloxías. Esta Lei “obriga” á prestar os servizos aos cidadáns 
de xeito electrónico, impulsando desta forma a chamada adminis-
tración electrónica, o que permite a realización de calquera trámite 
administrativo a través de Internet, facilitando que os cidadáns poi-
dan relacionarse coa a administración sen ter que desprazarse do seu 
domicilio. 

A isto hai que engadir a detección de importantes deficiencias nas 
infraestruturas tecnolóxicas dispoñibles ata ese momento, como por 
exemplo, a dispersión dos sistemas en múltiples e ineficientes mini 
CPD, a carencia de sistemas de protección contra incendios, o uso de 
sistemas de climatización inadecuados ou de sistemas de alimenta-
ción eléctrica mal dimensionados.

Todos estes factores provocaron a necesidade de abordar a reno-
vación das plataformas tecnolóxicas da institución desembocando 
na construción do novo CPD unificado da Deputación de Pontevedra.

- ¿Qué iniciativas inclúe o Plan de Modernización da Deputación?
O Plan de Modernización iniciouse coa implantación dunha Rede 

Multiservizo de Comunicacións 100% IP que permitiu unificar os ser-
vizos de rede de todos os centros da institución facilitando a súa xes-
tión e reducindo o gasto de telecomunicacións.

Outra das iniciativas deste Plan xa en funcionamento foi a implan-
tación da Rede de Banda Larga Rural da provincia de Pontevedra (RE-
POBLAR) que garante o acceso a Internet de banda larga á práctica 
totalidade de poboación da provincia. Desta forma, REPOBLAR con-
verteuse na autopista para a prestación de servizos de cara a cida-
danía e que se sustentan tecnoloxicamente no novo CPD unificado.

Na actualidade, o Plan de Modernización ten en marcha diversas 
iniciativas como o proxecto eDepo, centrado na implantación da 
administración electrónica nos concellos da provincia e na propia 
Deputación; depoGAP, que persegue a optimización da xestión dos 
activos provinciais e a eficiencia enerxética; ou depoTIC, que inclúe 
iniciativas para a potenciación do uso das tecnoloxías de información 
en diferentes ámbitos como o empresarial, o dos servizos sociais ou 
o da difusión do patrimonio documental, ademais de fomentar o uso 
das novas tecnoloxías na cidadanía en xeral. 

- Anteriormente mencionou que existían importantes deficien-
cias nas infraestruturas existentes, ¿qué problemática supoñían as 
mesmas?

Fundamentalmente provocaban innumerables problemas que 
afectaban á dispoñibilidade dos servizos prestados tanto ás propias 
institucións como á cidadanía. 

Así por exemplo, provocaban a caída dos sistemas de información, 
erros nas comunicacións que traían como consecuencia, por exemplo, 
a imposibilidade de realizar chamadas ou enviar correos electrónicos, 
un incremento importante nos tempos de restauración do servizo ou 
elevados custos de mantemento das infraestruturas tecnolóxicas e de 
comunicacións.

VARELAAmancio

“O novo CPD permite centralizar, unificar e albergar 
adecuadamente a infraestrutura tecnolóxica da Deputación 
de Pontevedra e dos concellos que conforman a provincia”
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- Tendo en conta estes antecedentes, ¿que 
obxectivos se marca a Deputación coa posta 
en marcha do novo CPD unificado?

O obxectivo fundamental é o de centralizar, 
unificar e albergar adecuadamente a infraes-
trutura tecnolóxica da Deputación de Ponte-
vedra e dos concellos da provincia de cara a 
garantir a prestación de servizos aos 500.000 
cidadáns, aos concellos, á propia Deputación 
e aos 3.000 funcionarios destas institucións, 
cubrindo desta forma as necesidades de toda 
a administración local da provincia de Ponte-
vedra.

Outros dos obxectivos que motivou a cons-
trución do novo CPD foi lograr unha impor-
tante redución dos custos de mantemento e 
unha maior eficiencia enerxética, minimizando 
o consumo eléctrico e as necesidades de refri-
xeración.

- Entendemos que para acadar os obxecti-
vos marcados é importante contar cun CPD 
correctamente dimensionado, ¿como é a or-
ganización dun CPD destas características?

As características construtivas do CPD son 
especialmente relevantes para acadar que este 
cumpra con todos os obxectivos plantexados 
coa súa construción.

O CPD unificado está situado a 3 metros 
baixo terra no Edificio Administrativo da De-
putación e conta cun espazo de 75,15 m2 for-
mando un recinto estanco e ignífugo grazas á 
utilización de paneis modulares RF-120 fabri-
cados con aceiro galvanizado cun núcleo de la 
de roca. 

No tocante a súa distribución, o CPD está di-
vidido en dúas zonas. A primeira delas é unha 
sala técnica cos equipos da infraestrutura de 
soporte. A segunda é unha sala de proceso de 
datos que conta cos “racks” de servidores, uni-
dades de almacenamento de datos e equipos 
de comunicación concentrados nunha cabina 
cun corredor interior ao cal se expulsa o aire frío 
procedente das máquinas de aire acondiciona-
do en fila (inrow) que maximizan a eficiencia 
enerxética. É importante salientar que o dese-
ño desta infraestrutura ten o conta a posibilida-
de de triplicar as necesidades de equipamento 
actuais no caso de ser necesario.

- ¿Que outros requirimentos construtivos 
debe cumprir unha infraestrutura destas ca-
racterísticas para acadar os obxectivos mar-
cados pola institución?

Nun CPD de última xeración existen varios 
aspectos de vital importancia para garantir a 
correcta prestación de servizos. O primeiro de-
les é contar cun sistema de alimentación eléc-
trica correctamente dimensionado e apoiado 
pola utilización de sistemas de alimentación 
ininterrompidos (SAI) e grupos electróxenos 
encargados de proporcionar enerxía ao CPD 
en caso de fallo na subministración eléctrica. 
Consta de dous SAI en alta dispoñibilidade que 
proporcionan enerxía durante ao menos 30 
minutos e un grupo electróxeno que permite 
manter o CPD operativo durante polo menos 
48 horas. 

Outro aspecto importante é contar cun siste-
ma de detección e extinción de incendios que 
permita a pronta detección de lume e facilite a 
súa extinción coa maior rapidez posible sen da-
nar o equipamento tecnolóxico. O sistema de 
detección basease en tecnoloxía láser (HPLS), 
que é 5.000 veces mais preciso que un sistema 
convencional; e o sistema de detección basease 
na utilización de gas inerte de baixa toxicidade.

O terceiro aspecto fundamental pasa por 
dispor dun sistema de control de accesos e de 
videovixilancia que garanta a seguridade das 
instalacións. O sistema de control de accesos 
permite a apertura das portas con tarxetas de 
proximidade ou por vía remota. No tocante ao 
sistema de vídeo vixilancia, conta cunha serie 
de cámaras conectadas a un circuíto pechado 
de televisión que permiten a monitorización e 
gravación de imaxes nun servidor central. 

Os sistemas anteriormente mencionados 
compleméntanse con outros dous sistemas. 
Por unha banda cun sistema de monitoriza-
ción que garante o cumprimento da medición 
de eficiencia enerxética PUE3 e que consta 
dunha rede de sensores de humidade e tempe-
ratura; por outra banda cunha  infraestrutura 
de cableamento preconectorizada de cobre e 
fibra óptica, que permite realizar os enlaces ne-
cesarios para a asignación dos servizos de co-
nectividade que se precisen en cada momento. 

- Anteriormente mencionou a importancia 
da prestación de servizos aos cidadáns e aos 
funcionarios das institucións da provincia de 
Pontevedra ¿Que características do novo CPD 
garanten a prestación destes servizos?

O CPD cumpre coa norma TIA-942 no seu ni-
vel TIER2 o que obriga a ter todos los elementos 
do CPD redundados, garantindo a alta dispoñi-
bilidade.

Ademais, o CPD unificado conta cun CPD de 
respaldo para duplicar e dar soporte aos pro-
cesos críticos da organización e deste xeito ga-
rantir a dispoñibilidade dos servizos prestados 
pola mesma nun 99,9%. 

Por outra banda, é importante salientar que 
esta nova infraestrutura está baseada nunha 
plataforma virtualizada, que xunto co sistema 
de replicación síncrono da información, per-
mite xestionar ambos CPD como se fora un, 
garantindo a continuidade dos servizos no 
caso dunha caída total do CPD principal.

- ¿Que outras vantaxes aporta esta nova 
infraestrutura?

Nun momento como o actual, coa compli-
cada situación económica que está a vivir o 
pais, unha das principais vantaxes que logra-
mos co novo CPD é unha importante redución 
nos costos de mantemento. Isto se logra gra-
zas a redución do número de elementos físi-
cos, unha maior eficiencia enerxética e unha 
mellora da produtividade da tecnoloxía. 

Deste xeito, cunha inversión de 400.000 € 
para a construción do novo CPD espérase aca-
dar unha redución dos custos da Deputación e 
os concellos duns 200.000 € anuais.

Outras vantaxes salientables son o aumento 
da axilidade nas operacións de mantemento, 
logrando unha operatividade do servizo pres-
tado de 24x7x365, o incremento da capacida-
de de crecemento ou o aumento da interope-
rabilidade entre organizacións.

En definitiva, o novo CPD permítenos ga-
rantir que todos os cidadáns poidan utilizar os 
servizos prestados pola Deputación de Ponte-
vedra e os concellos da provincia cumprindo 
coas garantías de dispoñibilidade e segurida-
de necesarias. 

- Na presentación do novo CPD unificado 
falouse do novo modelo de prestación de 
servizos aos concellos a través dunha nube, 
depoCLOUD ¿cales son as principais caracte-
rísticas deste modelo?

O modelo depoCloud basease no no pa-
radigma do “cloud computing” e consiste na 
prestación de servizos a os concellos a través 
dunha nube privada. 

DepoCLOUD basease no modelo de uso de 
software como servizo (SaaS - Software as a 
Service), o que implica que unha única instan-
cia do software, instalada no CPD da Deputa-
ción, é utilizada por múltiples organizacións. 
Isto implica que os desarrollos software de-
ben orientarse para soportar a multientidade 
que permite que os concellos da provincia 
compartan aplicativos pero mantendo a inde-
pendencia dos datos e a personalización dos 
mesmos.

A implantación deste modelo conta con 
innumerables vantaxes entre as que destaca 
o aproveitamento de infraestruturas, a reu-
tilización de compoñentes software, o com-
partimento de políticas de seguridade da in-
formación, a rápida adaptación aos cambios 
lexislativos, etc. coa redución de custes que 
isto supón.



Amancio Varela, 
ao carón de Rafael 
Louzán, presiden-
te da Deputación, 

e Alfonso Rueda, 
conselleiro de 

Presidencia
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FOCOS DE CULTURA ABERTA

REPORTAXE

Xa vai quedando menos para a terceira 
edición do Libre Software World Conference 
(LSWC’12), un evento destinado a fortalecer 
as raizames do desenvolvemento e uso de 
programas abertos na nosa terra e, tamén, 
a afianzar as relacións cos centros mundiais 
de difusión de open source. A cita, de alcance 
internacional e amosando un elenco de 
relatores co que semella non querer deixar 
ningún aspecto da cultura libre sen cubrir, 
vén da man da asociación galega AGASOL  
e co apoio da axencia AMTEGA. Os días 18 
e 19 de outubro temos pois unha cita coa 
comunidade do software libre en Santiago, 
na Cidade da Cultura. 

E cando falamos de comunidade, falamos 
de programadores, usuarios e impulsores, 
pertencentes aos eidos da empresa, a admi-
nistración ou á propia cidadanía. 

O encontro é a día de hoxe un dos máis 
importantes a nivel estatal en difusión de 
open source, orientándose cara un enfoque 
principalmente profesional e empresa-
rial. A xuízo de AGASOL, esta conferencia 
supón unha excelente oportunidade para 
coñecer de preto as principais novidades e 
innovacións técnicas, os novos produtos e 
proxectos no eido do software libre que hai 
en marcha en España, amais de servir como 
punto de encontro e networking entre os 
profesionais e empresas que se dedican a 
ofrecer servizos arredor do código aberto. 
Entre os relatores confirmados atopamos os 
seguintes:
•	Bruce Perens: Creador da definición de 

Open Source Definition e cofundador xunto 
con Eric S. Reymond da Open Source Initia-
tive (OSI).

•	Chris DiBona: Chris DiBona é o director de 
Open Source para Google, Mountain View. 
Os seus equipos supervisan o cumprimento 
das licenzas e apoian á comunidade de des-
envolvedores en código aberto a través de 
programas como o Google Summer of Code 
e por medio da publicación de proxectos 
de código aberto de software e parches.

•	Christian Felber: Especialista en economía 
sustentable e alternativas aos mercados 
financeiros. Ten desenvolvido un novo 
modelo internacional: “A economía do ben 
común”. 

•	Corinto Meffe: Director de integración de 
sistemas no Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão.

•	Fernando Botelho: Fundador de F123, 

grupo que deseña proxectos co obxectivo 
de reducir a pobreza e mellorar o acceso á 
tecnoloxía.

•	John Sullivan: activista da liberdade do 
software, hacker, e escritor. Actualmente 
é director executivo da Free Software 
Foundation, onde está traballando dende 
comezos do ano 2003. Ademais é poñente 
e webmaster do proxecto GNU.   

A Libre Software World Conference traerá a Compostela os principais 
representantes actuais do código aberto

O prazo para achega de propostas á 
quinta edición do Premio ao mellor proxec-
to de Fin de Carreira con Software Libre, 
promovido pola Axencia de Modernización 
Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), Igalia e 
Trasno, ficará aberto ata o vindeiro 31 de 
outubro. Segundo informan as entidades 
promotoras deste recoñecemento, dirixido 
a visualizar e distinguir o importante 
traballo de investigación en programación 
aberta que se está a desenvolver no noso 
eido universitario, ao devandito premio 
poden presentarse tódolos proxectos de 
fin de carreira que foran presentados no 
Sistema Universitario Galego en calquera 
das convocatorias nos anos académicos 
2010-2011 e 2011-2012, incluídos polo 
tanto os de setembro de 2012.  O premio 
está dotado con ata 2.300 euros a repar-
tir en tres categorías; primeiro premio e 
accésit, concedidos pola empresa Igalia, e 
unha mención especial, que concederá a 

Asociación Cultural Trasno á promoción da 
lingua galega no ámbito novas tecnoloxías 
ao proxecto en software libre no que se 
traduza, localice, internacionalice ou se 
difunda a lingua galega. A firma galega 
Igalia tamén ofrece un 10% de desconto 
adicional aos participantes neste premio 
que queiran cursar o Máster en Software Li-
bre para o tamén continúa aberto o prazo 
de matriculación. As persoas interesadas 
en participar poden consultar as bases 
na páxina do premio ao abeiro do portal 
mancomún, mancomun.org/premiopfc, 
ou ben pórse en contacto coa oficina de 
coordinación FLOSS da Xunta, en ocfloss@
xunta.es.

Dáse a circunstancia de que este ano, 
a diferenza de outras convocatorias que 
viñan da man –integramente- de Igalia, o 
certame conta coa Axencia para a Moderni-
zación Tecnolóxica de Galicia en labores de 
organización, por vez primeira. 

Premio ao Mellor Proxecto Fin de Carreira con Software Libre
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Fran Diéguez, coordinador do grupo de 
tradución de GNOME ao galego, vén de pór-
nos ao tanto da localización á nosa lingua 
da versión 3.6 do devandito ambiente de es-
critorio, incluíndose a interface cen por cen 
traducida e, como gran novidade a salientar, 
achegándose a documentación de usuario 
base galeguizada na súa totalidade. Con 
todo, as boas novas non rematan aí, xa que o 
devandito acompáñase da posta en marcha 
oficial da nova web do grupo, gnome.gl, 
onde podemos obter máis datos sobre este 
colectivo de usuarios/desenvolvedores e 
todo o traballo que desenvolve (amais de 

proceder á descarga do dito recurso). 
Volvendo á tradución da versión 3.6, 

dicir que foi froito de seis meses de intenso 

labor por parte dos integrantes do Proxecto 
GNOME, co fin de obter a mellor adaptación 
posíbel do programa e de complementalo 
todo, como dixemos, coa documentación 
base traducida á nosa lingua. “Desta forma”, 
comenta o grupo, “complétase a experiencia 
de GNOME en galego por tódolos recun-
chos”, incluída a fonte de resolución de 
dúbidas, que tamén está na nosa lingua. 

Por certo que dende a última versión, a 
3.4, aproximadamente 980 persoas fixeron 
31.500 cambios a GNOME, das cales preto de 
700 son contribucións do grupo de tradu-
ción de galego. Isto non significa que estea 

pechada a participación 
senón todo o contrario: 
“Calquera pode involu-
crarse en GNOME para 
axudarnos a mellorar o 
noso software”, comen-
tan. Esta arela de botar 
unha man canalízase na 
propia páxina web de 
GNOME, gnome.org/get-
involved.

Segundo nos conta 
Fran Diéguez, GNOME 3.6 
vén completo de melloras 
na interface de usuario. 
Conta cun gran número 
de novas funcionalidades, 

incluíndo a reno-
vada Vista xeral 
de Actividades, así 
como melloras na 
compatibilidade 
da Accesibilidade 
e a integración de 
orixes de entrada 
para usar dife-
rentes idiomas. 
Tamén incorpora 
outras pequenas 
melloras. Entre as 
melloras póden-
se salientar as 
seguintes:
• Bloqueo da 
pantalla: a nova 
pantalla de blo-

queo “é simplemente incríbel”, infórmase. 
Desde ela pódese ver o que está pasando 
dentro do noso computador: ver o número 

de mensaxes pendentes, deter a música, 
saltar cancións…

• Vista xeral de actividades: a vista xeral de 
actividades recolleu moitas melloras de 
interacción, facéndoa máis centrada no 
que o usuario quere. 

• Novos servizos de contas en liña: engadí-
ronse novos servizos para integrar co noso 
escritorio. Posibilidade de configuración 
automática de Windows Live, o que inclúe 
correo e documentos de SkyDrive o que 
lle permite acceder aos documentos deste 
servizo mediante Documentos como xa 
viña facéndoo coa súa conta de Google. 
Ademais integrouse o servizo de autenti-
cación centralizada Kerberos, “moi útil para 
ambientes corporativos (como grandes 
empresas ou universidades)”, engádese. 

• Nova bandexa de mensaxes: segundo os 
comentarios e os problemas que remitiron 
os usuarios, redefiniuse a interacción coa 
bandexa de mensaxes agora máis inteli-
xente e cun novo xeito de amosala.

• Acceso universal: agora a accesibilida-
de está activada por omisión co que as 
persoas con calquera deficiencia poderán 
empregar o seu computador desde o 
minuto un.
Para vermos un listaxe máis detallada das 
novidades de GNOME están dispoñíbeis 
as anotacións de publicación (tamén en 
galego),
Novidades na tradución ao galego

• Revisión completa dos aplicativos de 
GNOME. Segundo nos conta o propio Fran, 
“cómpre darlle as grazas a Leandro Re-
gueiro que armado de paciencia, teimosía 
e boas ferramentas revisou unha revi-
sión completa e profunda dos principais 
aplicativos de GNOME en galego; desta 
forma GNOME agora cumpre cos últimos 
acordos de terminoloxía publicados pola 
Asociación Proxecto Trasno Foron máis de 
3 semanas revisando de forma altruísta o 
noso ambiente de escritorio”.

• Tradución da documentación base: logo 
de varios meses de traballo, Fran Diéguez 
traduciu a documentación base formadas 
por máis de 65000 palabras para traducir. 
Polo que agora os usuarios do ambiente 
de escritorio poderán consultar a axuda no 
idioma galego.

publicado  
cen por cento 
traducido ao galego

GNOME 3.6 
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Un informe alerta de que o galego está 
ameazado no dixital

REPORTAXEcultura galega na rede

A horta dixital reverdece
Medran as iniciativas en liña para a promoción da cultura propia, e as que 
xa estaban en marcha, amplíanse 
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A rede pan-europea de excelencia 
Meta-Net presentou recentemente unha 
serie de 31 libros brancos co gallo do 
Día Europeo das Linguas, e que alertou 
de que 21 do 30 idiomas europeos 
analizados están en perigo de extinción no 
ámbito dixital por carecer de ferramentas 
automáticas de tradución, procesado 
de textos ou recoñecemento de voz de 
abondo desenvolvidos como para manter 
unha presenza significativa no contorno 
tecnolóxico.

Entre as linguas ameazadas estarían o 
catalán, o éuscaro e o galego, que padecen 
un situación moi diferente ao español, que 
aproveita a súa presenza internacional para 
gozar do apoio das grandes multinacionais 
á hora de incorporar linguas aos seus 
produtos e servizos. O libro branco sobre O 

Idioma Galego na Era Dixital, foi un traballo 
coordinado por Carmen García Mateo 
e Montserrat Arza Rodríguez (ambas da 
Universidade de Vigo) coas contribucións 
de Xaier G. Guinovart (Universidade de 
Vigo), Eduardo R. Banga (Universidade de 
Vigo), Xosé Luís Regueira (Universidade de 
Santiago de Compostela) e José Ramom 
Pichel (Imaxin Software), traballo que sostén 
que a revolución dixital (comparable á 
invención da imprenta por Gutenberg) é 
un risco para a nosa lingua e un reto para a 
tecnoloxía lingüística.

O informe tamén dá conta da limitada 
presenza do galego na Internet, aínda que 
existan iniciativas a ter en conta como 
a Galipedia, a iniciativa para conseguir 
un dominio de Internet para a lingua 
e a cultura galegas, a posibilidade de 

que servizos como Google e Facebook 
estean dispoñibles en galego, que existan 
numerosas iniciativas defendendo a nosa 
lingua a través do software libre ou que 
proliferen os xornais en liña en galego 
(aínda que nalgúns casos correspondan 
a xornais en español traducidos de xeito 
automático).

Prolingua, plataforma para a defensa 
de lingua activa dende hai tres anos, 
vén de reforzar a súa presenza na Rede 

(prolinguagalega.org). Esta nova vertente, 
con meirandes e máis fortes extremidades 
nas redes sociais e nas comunidades 
xerais de participación, deuse a coñecer os 
días pasados logo da celebración dunha 
asemblea xeral na que se aprobou “un novo 
rumbo”: máis presenza no ámbito local, máis 
actividades e, como dixemos, máis presenza 
nas redes. 

Con esta mudanza, reflicte o Consello 
da Cultura Galega nunha reportaxe 
sobre a andaina acabada de comezar, os 
responsábeis da plataforma queren impulsar 
a loita pola lingua galega agora que é máis 
precisa (esta) que nunca.  

Respecto á web de seu, a cuestión que 
nos toca de preto, dicir que se enriquece 
cunha serie de contidos destinados a dar 
conta, en detalle, da situación actual do 
galego a nivel de falantes e por zonas. 
Neste senso, inclúese un mapa no que se 
dá acubillo a todo tipo de opinións sobre o 
estado de cousas do galego, aberto para que 
cada internauta engada a súa experiencia 
co mesmo. Asemade, inclúense seccións de 
novas, campañas, voces, un observatorio 
do emprego do galego en distintos eidos 
sociais e (entre outras cousas) unha fonte de 
recursos de documentos tipo elaborados na 
nosa lingua.  

O programa de Culturgal xa recibiu 156 
propostas de actividades

Culturgal 2012 (culturgal.com) xa ten, practicamente, o programa 
máis que encamiñado. Segundo informa a organización da Feira das 
Industrias Culturais de Galicia, a desenvolver en Pontevedra do 30 
de novembro ao 2 de decembro, isto é posíbel grazas ao importante 
apoio recibido de mans das empresas galegas do sector, mergulladas 
nunha fonda crise de ingresos e máis de apoios institucionais pero, 
aínda así, xerando novas propostas e ideas e buscando saídas para 
seguir desenvolvendo o seu labor de primeira liña: impulsar as 
múltiples expresións da nosa cultura e facer riqueza delas. A día 
de hoxe, falando en números, cóntase con máis de 150 propostas 
recibidas. Con estas cifra, contan os promotores do encontro, dase 

“boa conta da creatividade e do talento que hai en Galicia, a pesar 

do difícil momento 
que vive a industria”. 

Foron 88 as 
entidades que 
propuxeron as 156 
actividades para o 
programa oficial de 
Culturgal. Destas 

propostas, 55 son musicais, 37 pertencen ás distintas pólas das 
artes escénicas, 31 ao sector editorial, 10 ao audiovisual, 7 ás novas 
tecnoloxías da información e a comunicación e 16 a outros gremios 
da creación cultural.

Prolingua reforza presenza e influencia virtual



Baía Edicións abre as portas da súa aula virtual 

Patrimoniogalego.net acada os dous mil bens 
catalogados 
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O ensino galego segue a botar abaixo 
tabiques. Neste proceso de ampliación de 
límites cara ao dixital colaboran moitas 
mans dende institucións públicas e privadas, 
centros de formación, colectivos docentes 
e tecnolóxicos e empresas. Dentro destas 
últimas, sección editoriais, unha das máis 
activas é Baía Edicións, que logo da súa web-
acubillo universal e das novidades achegadas 
no xeito de achegármonos aos seus libros, 
anuncia agora unha Aula Virtual (aulavirtual.
baiaedicións.net) para permitir o acceso 
integral dos seus fondos entre a comunidade 
educativa. Trátase pois dun establecemento 
en liña no que, entre outras cousas, podemos 
visualizar as coleccións e os libros de Baía, 
obter información básica de cada un dos 
títulos: autoría, ilustración, ISBN, páxinas, PVP, 
comentario da obra, imaxe da capa do libro, 
etc. 

No caso específico das obras de creación 
literaria, tanto de adultos como infantil-xuvenil, 
inclúese un capítulo do libro en formato dixital, 

“co fin de axudarmos aos usuarios da rede e 
futuros lectores e lectoras a facérense unha 
idea clara do conxunto da obra, como se se 
estivese remexendo nas obras que se atopan 
nas librarías, bibliotecas, espazos de lectura, 
etc.”, informan dende a editorial galega. 

A nova iniciativa responde a unha demanda 
ben clara: o interese das usuarias e usuarios da 
web de Baía Edicións por atinxir máis servizos e 
funcionalidades en liña. 

O proxecto Patrimoniogalego.net, posto 
en marcha na Rede para rexistrar e preservar 
a non sempre valorada e respectada riqueza 
patrimonial da nosa terra, vén de acadar un 
novo éxito na súa liña de traballo colectivo, 
materializando (primeiro) e enriquecendo 
(despois) o seu catálogo-comunidade. Nun 
plano máis concreto, os membros desta rede xa 
foron quen de catalogar dous milleiros de bens 

culturais emprazados nosa terra, e engadido 
de telo feito moito antes do previsto (un ano 
despois de ter posto en marcha o proxecto na 
Internet). Este éxito, sinalan os responsábeis de 
patrimoniogalego.net (entre os que se conta 
o noso compañeiro Manuel Gago), foi debido 
sobre todo ao esforzo desinteresado dun 
cada vez máis amplo grupo de colaboradores, 
“dispostos a contribuír coa súa dedicación 
a preservar o rico patrimonio cultural aínda 
existente en todo o noso territorio”.

Segundo engaden, a metodoloxía elixida 
para dar forma a este inventario, do que temos 

falado en Código Cero con motivo da súa 
posta en funcionamento e do primeiro gran 
éxito de traballo en mancomún (1.000 ben 
acubillados en pouco tempo), é a fórmula do 
catálogo social, en boa medida responsábel do 
éxito acadado. “Este tipo de formatos”, sinalan, 
“permítenlle á cidadanía poder involucrarse 
de xeito activo a través dunha participación 
directa no proxecto, ao contrario do que ocorre 
cos catálogos oficiais”. A principal consecuencia 
destes novos formatos é que é posíbel crear 
redes amplas de voluntarios, no caso concreto 
que nos ocupa dirixida a documentar e 
preservar os nosos bens contándose coa 
vantaxe dunha cobertura íntegra de todo o 
territorio galego.  

Os participantes teñen a posibilidade de 
rexistrar un ben patrimonial a través da creación 
dunha ficha virtual. Nela figuran fotografías 
e datos identificativos do ben en cuestión, 
así como o seu estado de conservación ou 
como chegar onda el. Os usuarios dispoñen 
de material facilitado polos editores de 
patrimoniogalego.net, como os impresos, 
que poderán empregar cando realicen algún 
traballo de campo, nos que figuran aspectos de 
interese dos bens, como a súa datación, a súa 
propiedade ou a súa descrición. 

Por certo que a ficha número 2.000 
correspondeu a un edificio civil urbano de 
carácter senlleiro: o que alberga o instituto de 
Santa Irene, emprazado na parroquia viguesa 
de Coia. Foi subida por Óscar Franco, un dos 
colaboradores máis activos neste catálogo 
social. Xunto con el, outros catalogadores que 
superaron a centena de bens inventariados 
son Elixio Vieites, Xosé Troiano, Gavilanes67, 
Xandinathry, Xocas e Manuel Rial.

Celso Emilio 
Ferreiro, 
protagonista dunha 
unidade didáctica 
dixital

As homenaxes feitas ao longo 
deste ano a Celso Emilio Ferreiro 
con motivo do centenario do 
seu nacemento teñen un claro 
elemento común na súa vertente 
dixital. Non abondou que se falase 
del ás novas xeracións: había 
que facelo nunha linguaxe que 
coñecen ben e que lles interesa, 
a linguaxe das novas tecnoloxías 
da información. E estivo ben que 
así fose. Con todo, as actividades 
non cesaron aínda. Os días 
pasados, da man de Ouvirmos, 
soubemos do desenvolvemento 
e aplicación dun novo recurso 
de índole tecnolóxica. Falamos 
da  unidade didáctica (edu.xunta.
es/espazoAbalar) sobre Celso 
Emilio que a devandita empresa 
vén de preparar para o Proxecto 
Abalar da Consellería de Cultura 
e Educación, que, lembremos, é a 
iniciativa da Xunta para impulsar 
a dixitalización das nosas aulas.

 Segundo informa Ouvirmos, 
a unidade didáctica dixital 
permitiralle ao alumnado de 
primaria e secundaria descubrir, 
a través de xogos, a obra e a 
vida do autor de Longa Noite 
de Pedra. Este recurso, dividido 
en dous niveis de dificultade 
para primaria e para secundaria, 
repasa a vida e obra do escritor 
celanovés a través de seis etapas 
vitais diferentes, con textos 
descritivos e propostas de 
actividades lúdicas interactivas 
que introducen o alumnado na 
súa creación poética. Segundo 
engaden os responsábeis 
desta proposta, a unidade é 
esencialmente unha serie de 
xogos, só que co engadido 
extra, moi a ter en conta, de 
estar ao servizo de promover o 
coñecemento da nosa cultura 
nas novas xeracións (a través da 
figura de Celso Emilio). Polo tanto, 
hai diferentes retos que superar 
(dameiros, chuvias de palabras 
e enquisas) e a posibilidade de 
irmos sumando puntuación co 
obxectivo de darnos máis azos 
para superar novas probas. 
No desenvolvemento destas 
actividades os participantes 
acceden a fotografías do autor, 
os seus textos orixinais e mesmo 
á voz de Celso Emilio recitando 
os seus propios poemas da súa 
autoría.



O ZTE Blade III chegará con Android 4.0 e 
pantalla de 4 polgadas

Asus estrea un reprodutor multimedia conectado 
e con sintonizador de TDT

ARCHOS pon á venda un tablet con 
pantalla de 10,1 polgadas e Coverboard

TREBELL   S
TECNOLÓXICOS

O fabricante chinés ZTE continúa a agrandar o seu 
catálogo de móbiles co sistema operativo Android, 
facilitando a adquisición de smartphones por parte 
dun público cada vez máis amplo grazas aos seus 
prezos populares, e o último terminal que teremos 
con esta marca (ou coa dalgún operador de tele-

fonía que o distribúa como marca branca) será o 
ZTE Blade III, que ten confirmada a súa chegada 

a Suecia e Finlandia o mes que vén, chegando 
ao resto de Europa antes de rematar ao ano.

Falamos dun móbil con Android 4.0, 
pantalla de 4 polgadas cunha resolución de 

480 x 800 píxeles, procesador Qualcomm MSM7227A a 1 
GHz, 512 Mbytes de RAM, 4 Gb de almacenamento interno 
ampliable mediante tarxetas de memoria microSDHC de ata 
32 Gb, cámara de 5 Mpíxeles con enfoque automático, Wi-Fi 
N, Bluetooth 2.1, GPS, sintonizador de radio FM e batería de 
1.600 mAh, que ten un grosor de 10 milímetros e un peso de 
130 gramos, que parece máis que suficiente para a meiran-
de parte de usuarios e que terá un prezo moi atractivo, pois 
o primeiro prezo confirmado do ZTE Blade III libre sería de 
1.499 coroas suecas (176,33 euros) o que permitiría a moitos 
operadores ofrecelo de balde con certos contratos ou a un 
prezo moi atractivo.

Coa populariza-
ción de forma-
tos de vídeo 

diversos na Rede 
(como o MKV) 

emerxeron unha 
se- rie de reprodutores 
multimedia que permite levar os novos 
contidos descar- gados da Internet ao televisor, 
pero agora que os reprodutores de Blu-ray e os propios televisores 
contan con tales prestacións de serie teñen que renovarse con novas 
funcionalidades para atopar un oco no mercado, e así temos agora o 
Asus O!Play Media Pro, que é a evolución da familia de reprodutores 
domésticos de Asustek.

O novo dispositivo xa non se limita a reproducir contidos en 
máis de 50 formatos achegados por SD ou USB, senón que tamén 
reproduce os contidos almacenados no noso ordenador a través 
de Wi-Fi N ou Gigabit Ethernet, inclúe sintonizador de TDT de alta 

definición para poder ver a 
televisión (e incluso progra-
mar gravacións), achega 
prestacións propias 
dun Smart TV (acceso a 
servizos como YouTube, 
Dailymotion, Facebook, 
Picasa, Flickr...) e incluso 
pode amosar contidos que 
teñamos no noso móbil 
valéndose da aplicación 
O!MediaShare, dispoñi-
ble en Google Play e na 
App Store. Unha excelen-
te opción para que teña un 
televisor de alta definición sen 
conexión á Internet e queira tirar del un maior proveito. O seu prezo 
en España será duns 130 euros.

Para levar os seus tablets un paso adiante, ARCHOS vén de incor-
porar á súa tenda en liña o atractivo ARCHOS 101 XS, que presume de 
ter un grosor de só 8 milímetros e un peso de 595 gramos, unha tapa 

protectora magnética 
que fai á vez de tecla-
do (bautizada como 
Coverboard pola com-
pañía francesa) e unha 
pantalla capacitiva de 
10,1 polgadas cunha 
resolución de 1.280 x 
800 píxeles. Temos así 
un dispositivo bastan-
te apto para labores 
ofimáticas, que inclúe 
de balde a aplicación 
OfficeSuite Pro 6 (que 

permite editar ficheiros de Word, Excel e PowerPoint e ver documen-

tos en formato 
PDF), aínda que ten 
tamén a potencia 
suficiente para usos 
máis lúdicos (como 
a reprodución multi-
media e o uso de xogos 
con gráficos 3D).

O ARCHOS 101 XS funciona con Android 
4.0.3 (con acceso completo a Google Play e 
actualizable a Android 4.1 antes de rematar o ano), un 
procesador ARM Cortex A9 a 1,5 GHz con procesador gráfico PowerVR 
SGX544, 1 Gb de RAM, 16 Gb de almacenamento interno ampliable 
mediante tarxetas microSD de ata 128 Gb, webcam, Wi-Fi, Bluetooth 
4.0, GPS, compás dixital e batería recargable que permite ata 10 horas 
de navegación web. Cómpre destacar que o Coverboard incremen-
taría o seu grosor 5 milímetros e o seu peso 200 gramos. O prezo de 
venda deste interesante dispositivo é de 379,99 euros.
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Marcus Fernández

Estrea xogo para iOS e Android

Un novo xogo axuda a aprender 
mecanografía

POkémON

RAymAN

Nun momento no que a Operación Pokémon 
está de máxima actualidade Nintendo sorprén-
denos ao anunciar que o novo xogo Aprende 
con Pokémon: aventura entre las teclas O 21 de 
setembro chegou ás tendas españolas a prezos 
que oscilan entre os 51,90 e os 61,50 euros en 
establecementos físicos, o que pode resultar 
algo caro para un xogo de Nintendo DS, pero 
está xustificado porque inclúe unha base (para 
colocar na posición correcta a DS ou a 3DS) e 
un teclado Bluetooth capaz de funcionar ata 
1.500 horas con 2 baterías AA e que poderá 
empregarse tamén como teclado externo para 
móbiles, tablets ou ordenadores persoais con 
Bluetooth.

¿Para que precisa este xogo de Pokémon un 
teclado sen fíos? Pois resulta que este título 

para Nintendo DS (compatible con 
3DS) pretende axudar aos cativos 
a introducirse na mecanografía 
dun xeito divertido, animándoos a 
incorporarse ao Club de Mecano-
grafía e investigar a máis de 400 
Pokémon á vez que se poñen a 
proba de xeito gradual as súas habili-
dades coas teclas (haberá que teclear 
os nomes das criaturas que atopemos 
para capturalas na Typing Ball).

Este novo xogo permitirá des-
bloquear ata 60 niveis diferentes, 
conseguir 180 medallas e estudar aos 
Pokémon menos comúns (incluíndo 
os Pokémon Lendarios como Reshi-
ram e Zekrom).

A finais de setembro chegou á App Store 
o xogo Rayman Jungle Run, xogo inspirado 
en Rayman Origins, pero que adapta o seu 
sistema de control a dispositivos táctiles 
como o iPhone ou o iPad, soportando tamén 
as súas pantallas Retina, polo que amosa uns 
gráficos bidimensionais de grande calidade, 
que xunto cunha música cativadora fai que 
este título sexa do máis recomendable para 
público de todas as idades.

Rayman Jungle Run permite gravar as 
partidas na nube, compartir puntuacións 

en GameCenter e desbloquear 
fondos para o noso dispositivo 
móbil, elementos que non fan máis 
que enriquecer un excelente xogo 
que respecta a esencia do Rayman Origins 
de consolas, simplificando o seu control 
para que só premendo sobre a pantalla 
podamos saltar, voar, correr por paredes ou 
lanzar puñazos para superar as divertidas e 
orixinais fases que instan ao usuario a volver 
a xogalas ata conseguir recoller todos os 
lumis repartidos por cada nivel para conse-

guir unha puntuación 
perfecta. Toda unha 
xoia que está á venda 
por 2,39 euros, e que 
tamén conta cunha 
versión para Android ao mesmo prezo (que 
saíu á venda unha semana despois que a 
versión para iOS).

Código QR
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Un novo xogo para móbiles 
dispoñible en galego

Os porcos verdes estrean 
videoxogo

Nun momento no que hai que convocar 
campañas para instar a Twitter a que traduza 
a súa interface ao galego sorprende ver que 
compañías de fóra de Galicia teñan en conta 
á nosa fala nos seus produtos, e dende ON 
GAME Creative sorpréndennos con Bubblis, 
un videoxogo de palabras e quebracabezas 
dispoñible entre 44 idiomas entre os que non 
faltan o catalán, o éuscaro e o galego. Este 
curioso xogo para smartphones leva unhas 
semanas á venda por 1,59 euros para iPhone 
e iPod Touch e para móbiles con Android, e 
consiste na construción de palabras a partir 
de pompas con letras que caen da parte 
superior da pantalla.

Cada fase comeza propondo unha palabra 
que o xogador deberá completar en horizon-

tal, e conforme o usuario 
vai colocando as letras, 
aparecen novas palabras 
a formar nas liñas supe-
riores, conseguíndose 
máis puntos canta maior 
sexa a altura na que se formen las pala-
bras nesta especie de Tetris con letras.

Cada nivel conta cun fondo distin-
to, cunha estética que semella a dun 
debuxo en papel, contando cun total 
de 15 deseños coas súas animacións e 
músicas representando distintos países 
ou rexións. O xogo tamén conta con 3 
niveis de dificultade, podendo com-
pletarse as súas fases nun tempo que 
estaría entre os 5 e os 45 minutos.

Os antagonistas dos Angry Birds, os mal-
vados porcos verdes, estrearon a finais de 
setembro un videoxogo de seu, Bad Piggies, 
que consiste en xuntar distintos elementos 
(caixas, rodas, ventiladores, botellas...) para 
elaborar vehículos que faciliten aos porcos 
facerse cos seus desexados ovos (e outros 
elementos, como as distintas partes dun 
mapa). Dende un vehículo rodado ata unha 
máquina voadora haberá que crear para 
superar distintos quebracabezas nos que 
as físicas xogarán un papel tan importante 

como nas entregas de Angry 
Birds, aínda que este título é 
o suficientemente diferente 
como para ter unha identidade 
propia.

Bad Piggies conta con 60 niveis, 30 que-
bracabezas adicionais desbloqueables, ac-
tualizacións de balde, 4 niveis en terra para 
aumentar a nosa creatividade, un nivel de 
area moi difícil de desbloquear (precisa de 
coleccionar todos os cranios e 33 obxectos 
diferentes dos que facer uso para crear as 

orixinais construcións das que farán uso os 
porcos malos.

Bad Piggies está xa á venda na súa versión 
para iPhone e iPod Touch por 0,79 euros, 
para iPad por 2,39 euros e con versión de 
balde para smartphones e para tablets con 
Android.

xogos

BUBBLIS

ANgRy BIRDS 

Código QR

TRAILER DO XOGO






