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Neste novo nú-
mero de Código 
Cero procuramos 
non perder o fío 
do que conside-

ramos a clave fundamental 
da recuperación económica: 
a cooperación. E cando 
falamos de cooperación 
facémolo abranguendo 
tódalas aplicacións do 
termo: cooperación entre 
sectores, entre profesionais, 
entre empresas e entre 
países. De fíos e coopera-
cións a través de obstáculos 
que non son tal e fronteiras 
que se poden botar abaixo 
trata, precisamente, unha 
iniciativa da que xa temos falado noutras 
ocasións pero que retomamos para abor-
dala dende o punto de vista institucional. 
Falamos do Proxecto NACCE, un programa 
de actividades liderado por moitas mans 
(públicas, privadas, asociativas) que se 
dirixe a fortalecer o que xa existe en mate-
ria de empresas TIC galego-portuguesas 

e, tamén, a permitir que 
agromen brotes novos. 
A iniciativa en cuestión é 
unha iniciativa de longo 
alcance, de aí que nos 
decidíramos a dedicarlle 
as catro páxinas centrais 
deste número, cousa que 
complementamos coas 
seccións e reportaxes de 
costume, incluíndo cousas 
novas pero tratando de 
facer fincapé nos mesmos 
alicerces e ingredientes 
que fixeron posíbel NAC-
CE, por aquilo da coheren-
cia e, volvemos unha vez 
máis, o fío argumental. 
Veremos que nos contan 

dende a Dirección Xeral de Emprego do 
devandito proxecto e poderemos ver as 
súas moitas ramificacións, moitas delas 
levándonos directamente a onde latexa 
o noso corazón produtivo tecnolóxico-
dixital, que co comezo do ano semella 
querer converterse en voz cantante dunha 
recuperación que nos interesa a todos.         

Equipo
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Recíclame

HUMOR TECNOLÓXICO

No 2003 iniciabamos o 
noso segundo ano de vida. 
Faciámolo despois de amosar 
que era posible que en este 
país puidera existir un sitio 
en Internet e una revista de 
novas tecnoloxías dedicados 
a dar a coñecer o que se facía 
en Galicia e por riba no noso 
idioma.  Comprometidos 
con elo iniciábamos andaina 
mensual co número 7 da 
revista no que analizábamos 
as enerxías renovables neste 
caso eólicas, tema de portada 
daquel número correspon-
dente o mes de xaneiro.

 Pasabamos revista naquela 
edición ás promesas incum-
pridas no anterior ano no 
eido das Tic´s, e falabamos da 
primeira conferencia europea 
Across Grids. A segunda 
entrega do e-barometro 
permitíanos coñecer como 
usabamos os galegos a Inter-
net. Entrevistas con responsa-
bles da Xunta da Internet e co 
presidente dos Telecos, eran 
outros dos contidos daquel 
número que completabamos 
como sempre con artigos, re-
portaxes, e xogos, hai ….dez 
anos.

NÚMERO 7 • XANEIRO/FEBREIRO 2003

ENERXÍAS RENOVABLES II
SEMPRE NOS QUEDARÁ O VENTO
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Recíclame

A Universidade de Vigo, a Cidade Universitaria e a Fundación 
Universidade de Vigo, para  fomentar o emprendemento no 

colectivo universitario crearon en 2011 a pre-incubadora INCUVI, 
que este ano espállase ao Campus de Pontevedra grazas á colabo-
ración de AJE de Pontevedra. Para poder optar a ela convocouse a 
2ª edición dos Premios INCUVI-Emprende, que recoñecen o interese 
dos proxectos presentados subvencionando os custos de estadía 
nas ditas instalacións durante un ano, beneficiando a 6 iniciativas 
en Vigo e a outras 2 en Pontevedra. Dos 33 proxectos presentados, 
recoñecéronse aos 8 gañadores nun acto de entrega dos premios 
no que os anteriores gañadores pasaron o relevo aos novos em-

prendedores. Os premiados vigueses foron Monet, unha aplicación 
de tecnoloxías sen fíos a explotacións agrícolas, gandeiras e acuí-
colas; Smart Rubbish que se centra na recollida selectiva de lixos; 
Vid, un buscador de datos para PEME; Econova, rede de explotación 
sustentable e limpeza de montes comunais; o Edificio Modular 
Sustentable para a execución de vivendas e servizos dun só andar e 
Frogspace, proxecto centrado no desenvolvemento e validación de 
picosatélites. Os dous proxectos seleccionados en Pontevedra foron 
Interartyve Books, que ten como meta a posta en marchar dunha 
editorial dixital especializada en arte contemporánea e Fogar 12 
Fogar que une arte e repostería.

 A empresa galega Primux, recentemente de actua-
lidade por ter apostado de cheo pola Tecnópole 

de Ourense para emprazar e desenvolver no propio 
complexo empresarial o seu centro de I+D (dende o que 
se lle dan forma e desenvolven os produtos distribuídos 
baixo a marca Primux Tech), vén de subir un novo chanzo 
en materia de tecnoloxía ao servizo da telefonía. E faino 
lanzando ao mercado dous novos terminais de 4,3 e 5 
polgadas: Alpha e Omega, respectivamente. Grazas á súa 
funcionalidade Dual Sim, informa a compañía galega, es-
tes terminais resultan especialmente axeitados para todos 
aqueles que queiran compaxinar un alto ritmo laboral cun 
estilo de vida máis e extra-empresarial, “xa que permite 
realizar chamadas con calquera das dúas liñas telefónicas”.

Estes teléfonos veñen equipados con Android 4.1, 
procesador de dobre núcleo, Dual Sim, Bluetooth, Wi-Fi, 
cámara traseira de 5.0 megapíxeles e cámara frontal de 1.3. 
Soporta micro SD de até 32 Xigabites e dispón, tamén, de 
GPS integrado. Asemade, destaca polas prestacións da 
súa batería, que aumenta o seu rendemento no tempo 
grazas ao novo procesador que montan ámbolos modelos 
e que axudan a xestionar a enerxía do xeito máis eficiente 
posíbel.

A pre-incubadora da UVigo tutelará 8 
novos proxectos

A galega Primux lanza ao 
mercado os seus novos terminais 
Alpha e Omega
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Búscanos en www.elvisorhtml5.com

Las publicaciones digitales son ahora muy fáciles de visionar 
en un ordenador o en cualquier dispositi vo móvil.

� Publicando en 
formato digital te 
apuntas dos éxitos: 
reduces los costes 
de impresión 
y te abonas al 
respeto al medio 
ambiente.

� Muestra tus documentos 
integrando en ellos videos, 
fotos, gráfi cas o animaciones 
o enlaces web. Con nuestro 
visor www.elvisorhtml5.com 
tus publicaciones digitales 
tendrán además una gran 
difusión en las redes sociales.

� Viralidad, 
indexación, 
geoposicionamiento 
e interacti vidad.
Sin bajar aplicaciones 
del Store: en 
ordenador, tablets y 
smartphones.



A Deputación de Lugo estreou 
un servizo de streaming (depu-
tacionlugo.org) que facilita o 
seguimento en tempo real dos 
seus plenos que teñen lugar 
os últimos martes de cada mes 
ás 11:00 horas e que poden 
seguirse a través da páxina web 
da entidade, o que facilita que 
os cidadáns poidan “coñecer de 
primeira man e dende calquera 
parte do mundo o funciona-
mento dos órganos da provincia 
e das decisións que tomen”, 
segundo comentou José Ramón 
Gómez Besteiro, presidente da 
Deputación. 
Para o desenvolvemento desta 
solución tecnolóxica o organis-
mo provincial valeuse dos téc-
nicos profesionais da Fundación 
TIC, e durante a primeira xorna-
da de retransmisións a través da 
Internet contouse coa colabo-
ración de bolseiros da Escola de 
Imaxe e Son, que aproveitaron a 
oportunidade para realizar prác-
ticas reais que complementan 
os coñecementos técnicos de 
calidade que reciben na EIS. 

Ednon, empresa galega de 
novas tecnoloxías con sede en 
Santiago de Compostela, vén de 
reforzar as súas liñas estratéxicas 
de espallamento e afianzamento 
en Latinoamérica. E faino en 
boa medida co nomeamento de 
Pedro Toledano como director 
xeral de Ednon International, 
S.A. Máis en detalle, o obxectivo 
principal da empresa compos-
telá, da que temos falado en 
Código Cero para dar conta dos 
recoñecementos ao seu traballo 
ou das súas solucións para os 
equipamentos TIC da Xunta, 
é “consolidar a súa estrutura 
alén do Atlántico”. Lembrar que 
Pedro Toledano atesoura unha 
traxectoria profesional de máis 
de 25 anos no sector das novas 
tecnoloxías da información nos 
eidos da sanidade, a atención 
socio-sanitaria e os servizos 
sociais, ámbitos no que des-
empeñou cargos directivos en 
multinacionais como Atos Origin 
ou General Electric. 
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» A Deputación de 
Lugo permite seguir 
os seus plenos a través 
da Internet

» Ednon nomea 
a Pedro Toledano 
director xeral da súa 
filial en Latinoamérica 
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O pasado mes de xuño Bueu acolleu o pri-
meiro Festival de Social Media de Galicia, 

tamén chamado MexilOn-
seTuits, xuntando a máis de 
250 profesionais galegos do 
sector TIC e das Redes Sociais, 
que puideron atender a un 
par de relatorios e a entrega 
da 1ª Edición dos Premios 
Galegos de Social Media, 
que recoñeceron a proxectos 
como Gafa Vintage, ao bone-
co viaxeiro Stabri, á orixi-
nalidade de Ah Moda para 
darse a coñecer a través do 
uso do vídeo, á campaña de 
Elogia para Pizza Móvil, aos 
blogs Capítulo 0, Mola Viajar, Nyxstyle e Recetas de 
Rechupete, á axencia Naranjalimón e á iniciativa 

Viajando con Diego; e en vista da boa acollida 
deste evento, veñen de confirmar a súa conti-

nuidade o presente ano, de 
xeito que o 2 de xuño terá 
lugar unha nova edición do 
MexilOnseTuits. 
Nos vindeiros meses iremos 
coñecendo os detalles 
deste evento dunha axenda 
tecnolóxica galega que 
parece querer repetir en 
2013 as iniciativas de 2012, 
dando a entender que a 
conxuntura económica 
desfavorable non é quen 
de frear os encontros do 
sector TIC de Galicia, en boa 

medida porque serven de dinamizadores, o que 
pode axudar a saír da crise.

MexilOnseTuits celebrará a súa 
segunda edición o 2 de xuño

300.000 euros en axudas para a 
compra de equipos de TDT por satélite

A Facultade de Informática de A Coruña 
acolle outra edición da FIC OnLan

Do 8 ao 12 de 
febreiro a Fa-

cultade de Informática 
de A Coruña acollerá a 
cuarta edición da FIC 
OnLan, un espazo de 
xuntanza que dará acu-
billo a todos aqueles/
as apaixonados da in-
formática e a tecnoloxía 
que queiran pasar un 
Entroido diferente, máis 
TIC. Como dato a salien-
tar dicir que dende a apertura de inscricións só 
pasaron 6 horas até completar a reserva das 180 

prazas dispoñibles para 
este evento, o que sig-
nifica que as vacantes 
para participar nesta 
FIC OnLan xa están 
cubertas, e nun tempo 
récord!

Dicir que nesta 
party levaranse a cabo 
diversas competicións 
para dar a coñecer as 
habilidades informá-

ticas dos asistentes en 
varios eidos como a programación, a intelixencia 
artificial ou o deseño gráfico. 

A Secretaría Xeral de Medios e a Adminis-
tración Xeral do Estado deron a coñecer o 

pasado luns 26 o orzamento que se vai dedicar, 
ao longo deste ano 2013, a materializar as axudas 
para os fogares galegos que teñen que recibir o 
sinal da Televisión Dixital Terrestre (TDT) por vía 
satélite e, polo tanto, precisan de equipamento 
específico. Cómpre sinalar que estamos a falar de 
un milleiro de familias da nosa terra emprazadas 
en lugares onde, segundo fai saber Medios, non 
era posíbel que chegase o sinal terrestre, o máis 
estendido, cuns mínimos de calidade para 
“a súa correcta recepción”. Polo tanto, estes 
fogares, pertencentes sobre todo ao interior 
de Lugo e Ourense (zonas de escuridade 
dixital), vense obrigados a adquirir aparellos 
con conexión satélite (tecnoloxía Sat-TDT) para 
poder ter acceso pleno á TDT. As devanditas 
axudas, convocadas para facilitar o acceso, mo-
bilizarán este ano un total de 300.000 euros (uns 
300 euros por familia).  A axuda será tramitada 
directamente a través dos instaladores autoriza-
dos que colaboren coa Xunta. 

Lembrar que o servizo de TDT por satélite (Sat-

TDT) é unha tecnoloxía que posibilita o acceso 
de balde ás canles habituais da TDT, nas mesmas 
condicións, pero con diferente metodoloxía (no 
canto de proviren dos emisores tradicionais, 
terrestre, teñen procedencia satelital). 
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» Xa que falamos coa mirada posta no futuro, fálenos dos retos de Gradiant 
para este ano que comeza, 2013. Máis contactos coa industria? Máis aposta 
por investigadoras e investigadores galegos?

» FERNANDO PÉREZ: Logo de cinco anos de vertixinoso crecemento desde a 
creación de Gradiant en decembro de 2007, e acadados os retos que nos fixamos 
para este período, mesmo malia a crise, é hora de consolidar a nosa posición e 
planificar o Gradiant dos vindeiros anos. Durante este primeiro semestre elabo-
raremos un novo plan estratéxico que deberá trazar as liñas mestras do centro 
até 2016. Amais, vai ser un ano de cambios importantes: acometeremos reformas 
na estrutura operativa para afrontar con garantías os anos vindeiros, nos que se 
presume que a conxuntura seguirá sendo desfavorable. Por suposto, seguiremos 
apostando por aumentar a cooperación coas empresas e polos proxectos euro-
peos, preparando o novo Horizonte 2020.    

Falamos co director xeral do 
centro Gradiant

Na nosa terra, malia a crise, faise 
investigación arredor das novas 
tecnoloxías da información e 
das telecomunicacións, e inves-

tigación da boa. Quen teña dúbida sobre 
isto, que vexa o día a día dos profesio-
nais das nosas empresas, universidades 
e centros de I+D, algúns destes na van-
garda europea no que se refire á busca 
e afianzamento de todo aquilo que nos 
vai acompañar no futuro, facéndoo máis 
conectado, eficiente e accesíbel. O cen-
tro Gradiant, en Vigo, é un bo exemplo 
disto: unha fonte inesgotábel de I+D e, 
en consecuencia, de potencialidade de 
desenvolvemento empresarial galego. 
En palabras do seu principal responsá-
bel, Fernando Pérez, Gradiant acubillou 
os últimos anos un “vertixinoso proceso 
de crecemento”. Agora, sinala, é hora 
de planificar a actividade do centro con 
vistas a 2016. Vai haber, a curto prazo, 
cambios importantes, sobre todo no que 
refire a capear o temporal económico 
que se aveciña. A cuestión pasará por 
posibilitar que o medre continúe, malia 
a crise. Tendo en conta o acadado en 
Gradiant, nada indica que non vaia ser 
posíbel. Para irmos entrando en mate-
ria, pode gabarse (e gábase) dun ano 
(o 2012), especialmente intenso, coa 
participación en 9 dos 23 proxectos de 
Innterconecta e tres iniciativas xa no 
Sétimo Programa Marco da UE.

PÉREZ GONZÁLEZ
Fernando

“O ano 2012 foi 
especialmente 
intenso en materia 
de proxectos”

|entrevista | FERNANDO PÉREZ GONZÁLEZ |

Continúa na páxina seguinte 
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» Se tivera que facer un diagnóstico, 
cal é, ao seu xuízo, o estado de saúde do 
centro de I+D que vostede dirixe?

» F.P.: Gradiant goza dun magnífico estado 
de saúde, tanto no plano financeiro coma 
no nivel de actividade. Conseguimos -nun 
tempo récord- ser o cuarto centro tecno-
lóxico galego recoñecido polo Ministerio, 
en boa medida por ser fieis aos nosos 
principios fundacionais de contribuír ao 
crecemento e mellora da competitividade 
na industria mediante o logro da excelen-
cia. Aínda que sempre hai aspectos mello-
rables, o noso esforzo por estar en Europa 
xa se viu recompensado con tres proxectos 
do Sétimo Programa Marco, e cada vez 
cóntase máis con Gradiant en diversos 
foros internacionais. Asemade, a solvencia 
tecnolóxica que achega o feito de que un 
20% do noso persoal estea composto por 
doutores en Enxeñaría e Física, convérte-
nos nun valioso instrumento de xeración 
de coñecemento orientado ao mercado.  

» F.P.: Fáganos un rápido balance dos fi-
tos e achados do ano que vimos de deixar 
atrás, en materia de Investigación e 
Desenvolvemento xerado ou apoiado de 
Gradiant? Que é aquilo que non podemos 
deixar de salientar?

» F.P.: O ano 2012 foi para Gradiant un ano 
moi intenso. Na convocatoria Innterconec-
ta resolta en 2012 participamos en 9 dos 
23 proxectos concedidos, con arredor de 
30 empresas diferentes. Tamén logramos o 
noso terceiro proxecto do Sétimo Progra-
ma Marco, e finalizamos a incorporación 
dos 6 doutores chegados de fóra de España 
(financiados polo proxecto europeo Lift-
gate), que ampliaron considerablemente o 
abano de competencias do centro. Tamén 
chegamos a acordos para a comerciali-
zación de varios dos resultados xerados 
a partir de proxectos internos do centro, 
cos que estamos moi satisfeitos, porque 
amosan a viabilidade do noso modelo, que 
incide na xeración de propiedade intelec-
tual e a súa valorización.
 
» Gradiant é unha peza clave na I+D eu-
ropea, polo menos así se entende que se 
acadase outro proxecto europeo de gran 
relevancia...

» F.P.: O principal obxectivo do proxecto 
BATS é o deseño dunha arquitectura de 
rede de telecomunicacións de banda ancha 
para zonas remotas ou sen cobertura, no 

que se propón unha tecnoloxía que combina 
as redes terrestres (fibra, fío ou radio), con 
satélites de nova xeración, capaces de 
transmitir a unha velocidade agregada na 
orde dos Terabits por segundo. O usuario 
disporá dunha pasarela integrada que, de 
xeito transparente e segundo parámetros 
de dispoñibilidade, velocidade ou custo por 
bit, decidirá a que rede se debe conectar en 
cada intre. O obxectivo está en consonancia 
coa Axenda Dixital Europea, que establece 
un ancho de banda mínimo para todos os 
usuarios en 2020 de 30 Megabits por segun-
do. Na miña opinión, o maior reto tecnolóxi-
co do proxecto é ser quen de deseñar novas 
técnicas de comunicacións por satélite que 
reduzan os actualmente elevados custos por 
bit. No proxecto participan algúns socios de 
referencia a nivel europeo, como o Centro 
de Investigación Aeroespacial Alemán (DLR), 
Thales Alenia Space ou EADS Astrium. Pero, 
ademais, outras dúas empresas galegas -R 
e Optare Solutions- participan no proxecto, 
que incluirá un demostrador na nosa rexión.

» Unha cousa que diferencia a Gradiant 
doutros centros tecnolóxicos é que non só 
se fai  investigación, senón que se deseñan 
produtos para saír ao mercado. O investi-
mento en desenvolvementos propios deu 
lugar a algún produto novo durante 2012?

» F.P.: Eu salientaría dous: TravelMovie e 
SafeGDocs. TravelMovie é unha solución 
de vídeo baixo demanda empregando un 
protocolo multicast que temos patentado e 
desenvolvemos da man da empresa Europu-
blic. TravelMovie está encamiñado ao sector 
do transporte público, incluíndo aeropor-
tos. En canto a SafeGDocs, trátase dunha 
aposta conxunta co fondo en investimento 
en ciencia da Fundación Barrié. SafeGDocs 
constitúe unha solución moi efectiva para a 
edición de documentos na nube empregan-
do o popular Google Drive, coa interesante 
característica de que a versión gardada nos 
servidores de Google está cifrada de ma-
neira automática, de xeito que se garante 
a privacidade, se cadra a maior preocupa-
ción para todos os que empregamos Drive. 
A Fundación Barrié está a axudarnos coa 
comercialización a través da empresa Isis 
Innovation, propiedade da Universidade de 
Oxford. 

» Algún proxecto máis a salientar?

» F.P.: Un proxecto do que nos sentimos 
particularmente orgullosos, pola excelente 
sintonía que temos coa empresa Centum 

(coa que ademais compartimos edificio), 
é SBTS, inicialmente cofinanciado polo 
MINECO e que deu lugar a un produto 
denominado LifeSeeker. LifeSeeker é un 
sistema de procura de persoas empre-
gando unha plataforma embarcada en 
avións non tripulados, con capacidades 
de radiolocalización e comunicación. A 
principal aplicación deste sistema é a 
localización rápida e de maneira autóno-
ma de persoas desaparecidas en zonas 
de alta montaña, de difícil acceso ou 
arrasadas por catástrofes. As primeiras 
probas de funcionamento realizáronse 
en decembro nun aeródromo de Zara-
goza. Coido que é un excelente exemplo 
de cooperación entre empresa e centro 
tecnolóxico, onde cada entidade achega 
as súas mellores capacidades e o resulta-
do é un produto de alta tecnoloxía e moi 
competitivo.  

» A nivel de I+D autonómica e impulso 
produtivo e científico, que vos gustaría 
conseguir dende Gradiant?

» F.P.: Durante 2012, a Axencia Galega de 
Innovación puxo en marcha un modelo 
de financiamento competitivo para os 
centros tecnolóxicos, que adopta un for-
mato de contrato-programa. En Gradiant 
aplaudimos este modelo porque estable-
ce unha serie de criterios para o financia-
mento que priman aspectos desexables 
como a intensidade da transferencia de 
resultados á industria, a valorización 
do coñecemento ou a consecución de 
fondos externos. Aínda que este finan-
ciamento supón unha pequena parte 
do orzamento de Gradiant, é esencial 
para poder seguir realizando apostas 
pola xeración de coñecemento con 
prazos máis longos para o retorno do 
investimento que garantan que o centro 
sempre vai por diante, e non a remolque, 
das demandas empresariais. Por outra 
banda -e en relación coa I+D autonómi-
ca- coincidimos en que son tempos para 
facer fincapé na innovación; iniciativas 
como a demanda temperá de tecnoloxía 
por parte da administración pode ser 
o tractor que precisa o sector TIC neste 
intre. Emporiso, para ser efectiva, é 
importante que a administración esixa e 
verifique que a tecnoloxía demandada se 
desenvolva aquí porque, pola contra, o 
valor engadido para Galicia sería exiguo. 
Nese terreo de xogo, os centros tecno-
lóxicos e as universidades temos moito 
que achegar.   

|entrevista | FERNANDO PÉREZ GONZÁLEZ |
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 | Zarpamos  | ACELERADORA-INCUBADORA DE EMPRESAS | 

A aceleradora Zarpamos convoca emprendedores TIC 
co obxectivo común de acadar o éxito 

Tripulación galega 
para un mar internacional 

Zarpamos (zarpamos.com) é unha iniciativa galega de moi 
recente creación (foi posta en marcha o pasado outono, 
tal e como sinalamos no seu día dende a web de Códi-
go Cero) pero cuns obxectivos ben claros e definidos. 
Trátase, máis polo miúdo, dunha aceleradora-incubadora 

de empresas tecnolóxico-dixitais, nada na Coruña, galega ao cen 
por cen, mais coa vontade firme de “navegar por moitas augas”. De 
feito, un dos seus grandes piares e obxectivos é ter e manter alcance 
internacional, achegándose a colaboradores de todo o mundo. 
Máis en detalle, dende Zarpamos ofrécese a oportunidade de levar 
á realidade as ideas dos emprendedores, fornecéndose a contorna 
máis axeitada para facer que un novo empresa-
rio se enfoque no que de verdade se ten que 
enfocar: a creación do seu negocio. “Unha boa 
idea non é de abondo”, sinálanos Manuel García, 
co-fundador de Zarpamos, e continúa: “Precísa-
se sacrificio, persistencia, traballo e sobre todo 
iniciativa e teimosía”. 

Segundo engade García, o factor diferencial 
máis importante desta nova aceleradora TIC é 
que todos os que forman parte de Zarpamos, a 
tripulación ao completo, son emprendedores, de 
aí que se deseñase un programa de aceleración 
e acubillo empresarial respondendo ás necesida-
des reais que ten que afrontar nos seus comezos 
calquera emprendedor. Os proxectos elixidos 
abranguen áreas moi diferentes, como comercio 
electrónico, agricultura, saúde, negocios, téxtil/
moda,  pero sempre co denominador común de 
pertencer ao ámbito tecnolóxico como solucións 
web ou aplicacións móbiles. 

Dentro do devandito perfil abriuse a primeira 
convocatoria ao concurso motiON, dirixido a to-

dos aqueles emprendedores que teñan unha idea dentro do criterio 
que se pode atopar no apartado específico da web (zarpamos.com/
concurso-para-emprendedores) da aceleradora. O que se ofrece 
aos gañadores é a posibilidade de entrar en Zarpamos. Isto inclúe o 
financiamento de cadanseu proxecto, espazo de traballo, consulto-
ría, mentoring, asesoramento e xestión administrativa e legal, etc. Á 
consecución duns fitos, as empresas aceleradas optarán a un finan-
ciamento entre 100.000 euros e 250.000 euros. Durante o transcurso 
da súa estancia, Grupos de Capital Risco, Operadores de Telefonía 
Móbil farán un seguimento mediante reunións cos emprendedores 
adheridos, para analizar a evolución do seu proxecto, e guialo cara 

ao que o mercado está a solicitar.
Os proxectos que se escolman finalmente, son 

estudados para ser internacionalizados. “Neste 
intre”, fainos saber Manuel García, “temos aberto 
o camiño da internacionalización, mediante acor-
do de exclusividade, de enviar certos proxectos a 
unha das aceleradoras máis importantes a nivel 
mundial, co obxectivo de realizar un joint ventu-
re 50% capital deste país e 50% capital español”.

Ademais, Zarpamos dispón “dun excelente 
grupo de mentores”, á vista na web da acelera-
dora nun apartado específico (zarpamos.com/
mentores). Un destes mentores, cóntanos García, 
participará activamente en cada proxecto, 
mediante uns fitos previamente acadados con 
el. A recepción de proxectos remata o día 10 
de febreiro. O día 15, na Coruña, terá lugar un 
encontro presencial, entre mentores, investi-
dores, socios e proxectos finalistas. Zarpamos, 
neste senso, agarda contar co maior número de 
emprendedores que teñan como obxectivo a 
consecución conxunta do éxito.

A aceleradora incubadora coruñesa especializada proxectos informáticos, aplicacións móbiles e web, Zarpamos, súmase ao proxec-
to NACCE e ofrece ao gañador ser unha das empresas incubadas achegándolle asesoramento empresarial, fiscal e xurídico, estancia 
de balde nas súas instalacións xunto a outros emprendedores, mentorización, formación e 6.000 euros en capital semente, pasando a 
ser socia minoritaria da empresa que se forme cos emprendedores (condición necesaria para a aceptación do premio).

Zarpamos é un proxecto promovido por Manuel García co apoio da Fundación Ronsel e dun fondo de capital risco, que involúcrase 
activamente na xestión dos seus proxectos iniciando un plan de seguimento específico e aproveitando as sinerxías que existen entre 
os distintos proxectos para asegurar o seu éxito. 

Apoio ao Proxecto NACCE



A comunicación dixital en calquera 
das súas vertentes xa ten carta de 
madurez. Agora máis que nunca, 
neste intre no que as publicacións 
son máis doadas de visualizar nun 

computador ou en calquera trebello móbil. 
Cómpre engadir tres vantaxes a maiores: 
redúcense custes (non hai impresión en papel), 
contribúese a preservar o medio e favorécese 
a universalidade do proxecto (chega a tódo-
los recantos sen envío físico de por medio). 
Estes son os alicerces sobre os que traballa A 
Caramuxa Galega (www.elvisorhtml5.com), 
do Grupo Lúdica 7, unha iniciativa galega, con 
base en Santiago, que aposta fortemente pola 
publicación dixital tirando o máximo provei-
to de complementos como vídeos, imaxes, 
gráficas, animacións, ligazóns webs, viralidade, 
xeoposicionamento, interactividade e presenza 
nas redes sociais. O seu obxectivo é contribuír 
a que deixemos atrás a idea de publicación en 
liña a xeito de documento pdf en limpo. Un dos 
principais recursos a empregar é o visor de A 
Caramuxa en HTML5, ao seu xuízo “a linguaxe 
do futuro”.

Detrás de todo este proxecto está, como 
dixemos, o equipo multidisciplinar de A Cara-
muxa Galega, un conxunto de profesionais da 
nosa terra especializadas/os en edición gráfica 
multimedia, deseño gráfico, desenvolvemento 
web e maquetación tradicional. Un dos puntos 
comúns do equipo, elemento aglutinador, é o 
seu interese pola publicación electrónica e, xa 
nun plano máis concreto, a reivindicación de 
formatos como libros electrónicos e publica-
cións en liña interactivas. “Na actualidade”, con-
tan, “o deseño de revistas, libros e publicacións 

diversas como catálogos, trípticos, dípticos; 
traballados nos programas máis coñecidos, 
convertíanse en pdfs que poderían ser amo-
sados cunha maior vistosidade e practicidade 
visual; pero malia todo isto, estas achegas en 
formatos pdf ou flash non ofrecían as oportuni-
dades de indexación e de interactividade que 
nos subministra actualmente a programación 
HTML5”. Esta linguaxe é ao seu xuízo, a linguaxe 
dos anos vindeiros. A razón disto? A xuízo de A 
Caramuxa, este tipo de programación permite 
entre outras moitas cousas que os produtos 
resultantes teñan unha maior visibilidade na 
Rede e unha meirande marxe de adaptación 
aos diferentes trebellos e formatos. Por exem-
plo, sinalan, poderemos ver os nosos 
produtos gráficos en tódolos dispositi-
vos móbiles iOS e Android e sen necesi-
dade de baixar ningunha aplicación do 
Store ou do Android Market.  

No servizo El Visor, de A Caramuxa, 
achégase, segundo indican, todo o 
preciso para que quen queira publicar 
algo nas novas canles de comunicación 
poida facelo do xeito máis “cómodo e 
efectivo”.  A isto engádese a posibilidade 
de integrar o resultado e personalizado 
na propia web empresarial de cada 
quen, permitindo consultas directas 
dende a Rede e evitando as tradicionais 
descargas. A maiores, compleméntase o servizo 
coa supresión de aplicacións específicas para 
móbiles ou tablets, xa que coa plataforma de 
A Caramuxa as maquetacións cobran vida sen 
necesidade de aquelas, en formato vertical ou 
horizontal, adaptándose de xeito automático 
aos dispositivos móbiles.  

Desenvolvemento arre-
Dor Das reDes sociais na 
terceira eDición De com-
postweets

A nova edición (a terceira) 
de Compostweets, o encontro 
anual compostelán sobre redes e 
servizos 2.0, celébrase o vindeiro 
22 de marzo, no Centro de Novas 
Tecnoloxías de Galicia (CNTG). 
A cita vén da man de Lúdica 7, 
empresa emprazada moi preto do 
CNTG, no barrio de Conxo, e es-
pecializada en accións formativas 
sobre servizos sociais, na achega 
de recursos para a publicación 
dixital e, tamén, na organización 
das diferentes xuntanzas de 
Compostweets, xeiras de traballo 
e intercambio de información que 
reúnen dende a súa posta en mar-
cha a centos de profesionais (máis 
de 300 na primeira cita) das redes 
sociais na nosa terra. Segundo 
avanza Lúdica 7, os obxectivos de 
Compostweets pasan por crear, 
manter no tempo e ampliar un 
punto profesional de encontro 
arredor dun fenómeno que nos 
colle de cheo: o espallamento 
dos servizos de Internet que 
convidan á participación activa. 
Lembrar que a vindeira edición 
de Compostweets dará comezo o 
día 22 a partir das 16.30 horas, cun 
relatorio a cargo de Rodolfo Car-
pintier, considerado un dos pais 
da Internet en España (formou 
parte de Servicom, o primeiro ISP 
que chegou aos 50.000 clientes de 
pagamento, pasando tamén pola 
vicepresidencia da incubadora de 
negocios Netjuice que contribuíu 
a proxectos como Kelkoo e Ba-
quía) e actualmente é presidente 
de DAD e contribúe en proxectos 
como Petuky e myBet SE. 
Completarán a xornada casos 
de éxito e un espazo chamado 

Business Web, no que permitirán a 
3 propostas de negocio na web a 
participar tras inscribirse na páxi-
na web de Compostweets a partir 
do martes 22.
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Longa vida ao 
formato electrónico
Lúdica 7, responsábel de Compostweets, achega 
recursos para publicarmos dixitalmente do xeito 
máis cómodo 

| Lúdica 7 | ACHEGA RECURSOS PARA PUBLICARMOS DIXITALMENTE |



Territorio, tecnoloxía, intelixencia e innovación. Estas son as 
chaves que representantes das Administracións públicas, 
empresarios e axentes do sector TIC sinalaron como priori-
tarias para o desenvolvemento das smart cities, durante o 
congreso Os retos das cidades intelixentes, organizado por 

INEO, Asociación Multisectorial TIC de Galicia e inscrito no proxecto 
IntelligenTIC, liderado pola AEI de Seguridade e cuxo obxectivo é 
normalizar o concepto smart city en España. Teresa Pedrosa, delega-
da especial do Estado no Consorcio da Zona Franca de Vigo e Jorge 
Cebreiros, presidente de INEO, inauguraron o 14 de xaneiro en Vigo 
este evento, nun almorzo de traballo no que interviñeron José Manuel 
Fernández Alvariño, presidente da Confederación de Empresarios de 
Pontevedra (CEP); Irene Garrido, portavoz adxunta da Comisión de 
Economía do Congreso dos Deputados e Ignacio López Chaves, presi-
dente da Autoridade Portuaria de Vigo.

Na inauguración do Congreso, Jorge Ce-
breiros sinalou a importancia de cada un dos 
factores que interveñen na creación dunha 
cidade intelixente. “Unha cidade intelixente é o 
resultado da ecuación formada polo territorio, 
a tecnoloxía, a intelixencia e a innovación. De-
bemos propor solucións que consigan cidades 
máis habitables, funcionais, competitivas e 
modernas. Para iso, debemos coñecer cales son 
os modelos valorados pola cidadanía e como 
xestionar esas necesidades a partir dos recursos 
de que dispomos. A tecnoloxía permítenos ter 
información e compartila, pensar que servizos 
podemos dar coa tecnoloxía xa dispoñible 
e, por último, desenvolver novas tecnoloxías 
que complementen ás que xa temos”, explicou 
Jorge Cebreiros, quen a continuación sinalaba 
a importancia da intelixencia “para fomentar a 
colaboración e participación activa dos cidadáns, 
administración e empresas, para xerar solucións 
diferentes ás nosas necesidades”.

Na súa intervención, Teresa Pedrosa destacou que “as cidades inte-
lixentes non son unha moda. Son unha realidade e unha necesidade. 
E debemos ver a tecnoloxía smart baixo un principio de xenerosidade, 
compartindo métodos e resultados con outras cidades, adaptando 
modelos coñecidos ás necesidades e obxectivos particulares de cada 
contorna. Neste punto, é crucial pensar nunha estratexia. Necesita-
mos saber que queremos para buscar as tecnoloxías máis adecuadas 
para iso. E debemos impulsar a participación cidadá neste primeiro 
obxectivo: que necesita unha cidade para ser unha auténtica cidade 
intelixente”.

En opinión de Irene Garrido, “as cidades intelixentes supoñen un 
cambio importante en canto á concepción das infraestruturas e a 
creación de grandes expectativas no terreo da innovación. É por iso 
que o concepto Smart City ten que ser tratado como importante nas 
Administracións públicas e é unha excelente ocasión para impulsar 
programas públicos de compra de tecnoloxía innovadora por parte da 
Administración”.

José Manuel Fernández Alvariño, pola súa banda, expuxo no almor-
zo de traballo o punto de vista do empresariado no desenvolvemento 
dunha cidade intelixente. Neste sentido, o presidente da CEP apuntou 
dous retos: “debemos regular o marco legal e impulsar o desenvolve-

| Ineo  | CIDADES INTELIXENTES | 
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Na procura da 
urbe sostible
Administracións e axentes TIC sinalan en Vigo os 
retos para o deseño de cidades intelixentes

mento tecnolóxico que debe producirse nos próximos anos. Estas son 
dous das materias pendentes para as cidades intelixentes. E convencer 
ás entidades financeiras de que os novos modelos de negocio que se 
están xerando nestas cidades son rendibles e hai que apostar por eles”, 
afirmou Fernández Alvariño.

Pola súa banda, Ignacio López Chaves apuntou as prioridades de 
desenvolvemento da cidade intelixente de Vigo, desde o punto de 
vista dunha cidade portuaria. “O éxito de calquera cidade radica na súa 
capacidade para xerar novas ideas. As cidades aceleran a innovación, 
vinculando a cidadáns intelixentes e permitindo que colaboren entre si. 
E nesta dinámica atópase traballando a Autoridade Portuaria de Vigo, 
para seguir impulsando o desenvolvemento da nosa cidade como un 
porto central nas rutas marítimas de todo o mundo”. 


De esquerda 
a dereita 
José Manuel 
Figueroa, 
Marta Iglesias, 
Ignacio 
López, Jorge 
Cebreiros, 
José Manuel 
Fernández, 
Irene Garrido e 
Teresa Pedrosa

Debate sobre as ciDaDes intelixentes

Como se deben construír cidades verdadeiramente intelixentes 
en España? Esta foi unha das moitas cuestións que se debateron nas 
sesións que se celebraron o 14 e 15 de xaneiro no CITEXVI e nas que in-
terviñeron destacados representantes das Administracións autonómica 
e central, como Mercedes Vinuesa, directora xeral de Saúde Pública, 
Calidade e Innovación do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e 
Igualdade; Mar Pereira, directora da Axencia Galega para a Moderniza-
ción Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA); José Manuel Figueroa, vicepre-
sidente da Deputación de Pontevedra ou Xosé Lago, subdirector de 
Acción Exterior e Cooperación Transfronteiriza da Xunta de Galicia. A 
eles, uniranse diversos axentes do sector TIC, representantes dos secto-
res empresariais clave para o desenvolvemento das cidades intelixentes 
e representantes de Smart Cities xa constituídas ou en constitución, 
como Valladolid, A Coruña, Ponferrada ou Vigo.

O congreso organizado por INEO foi, tamén, unha oportunidade 
para coñecer as innovacións máis recentes desenvolvidas neste eido 
por empresas TIC. Así, a empresa Contact Comunicación presentou 
ORAMA; a empresa Movendo explicou como os smartphones poden 
mellorar unha cidade, a empresa Activo Grupo presentou WINDSMART 
e a empresa SCIO Innovation Technologies avanzou as características 
de BILDTEC, un tradutor universal.
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Máis de 1 millón de galegos poden acceder á redes NGAs 
con 100 Mbps de velocidade

O informe da evolución do Plan de Banda Larga dende 
a sua posta en marcha en 2013 foi presentado recen-
temente por Mar Pereira, directora da Axencia para a 
Modernización Tecno-
lóxica de Galicia, quen 

salientou que esta liña de actuación TIC 
permitirá completar o fornecemento 
de redes fixas e sen fíos para achegar 
cobertura de Internet a máis do 97% 
da poboación galega, amais de dar 
servizo ao restante 3% (a taxa de po-
boación que reside en zonas illadas e 
orograficamente complexas no que a a 
despregue de infraestrutura convencio-
nal se refire) a través de tecnoloxía vía 
satélite. Deste xeito, informou a titu-
lar de AMTEGA, cumpriríase así “a 
directriz da Axenda Dixital Europea 
de que todos os cidadáns teñan 
acceso a banda larga en 2013”.

Segundo engadiu, ao longo 
do ano posibilitarase a conexión a 
internet aos 150.000 galegos que non 
dispoñen deste servizo a día de hoxe. 
O obxectivo é iniciar o 2014 cunha 
“Galicia totalmente conectada e que 
máis de 1,3 millóns de galegos poidan 
facer uso das redes NGA, que permiten 
velocidades de ata 100 Mbps”.  
Ademais, durante este ano comple-
tarase a cobertura dos 74 puntos de 
servizos públicos (centros educativos e sanitarios, xulgados, farmacias) 
que aínda non contan con acceso á banda larga de calidade e ao 
único polígono industrial que carece deste servizo. 

Segundo fixo saber Mar Pereira, o Plan de Banda Larga “adiantouse 

un ano aos seus obxectivos, pechando 2012 con máis do 95% da po-
boación con cobertura de Internet”. Desde o seu inicio a mediados de 
2010, fixo saber, “o Plan posibilitou o acceso á Rede a máis de 636.000 

galegos dos 786.000 que carecían des-
te servizo; e a día de hoxe o 72% (226) 
dos concellos galegos teñen o 90% da 
poboación con cobertura de Internet, 
antes do plan só dous municipios 
acadaban esta porcentaxe”. 

As seis actuacións do Plan (que, 
recordou Mar Pereira, están todas en 
marcha), permitiron dotar “de acceso á 
rede a 576 centros de servizos públicos 
(centros educativos e sanitarios, 
farmacias e xulgados) e a 19 polígonos 
industriais” subliñou. E engadiu: “A día 
de hoxe dispoñen de banda larga de 
calidade o 97% dos centros educati-
vos (77% en 2010), o 98% dos centros 
sanitarios (66,5% en 2010), o 99% dos 
xulgados (91% en 2010), o 99% das 
farmacias (93% en 2010) e o 99% dos 
parques empresariais (82% en 2010)”.  
A titular de AMTEGA tamén abordou 
polo miúdo outro dos obxectivos do 
Plan, o de impulsar a implantación 
de Redes de Nova Xeración (NGA), 
que permiten velocidades de ata 100 
Mbps, fundamentais, dixo, para o 
impulsar o crecemento económico e 
a innovación empresarial. Segundo 

fixo saber, a nosa Comunidade é das primeiras da Unión Europea en 
incentivar o despregamento deste tipo de redes: “O Plan permitiu que, 
ata finais de 2012, sexan xa máis de 1,1 millón os galegos que teñen 
acceso a estas redes máis punteiras”. 

A Axencia para a Modernización Tecnolóxi-
ca (AMTEGA) de Galicia e Movistar presenta-
ron o pasado 14 de xaneiro, en Santiago de 
Compostela, o percorrido e as características 

o roaDshow movistar retoma a súa anDaina

ObxectivO: cOnexión tOtal 

da segunda fase do Roadshow Movistar 
Galicia, aula móbil que visitará durante os 
vindeiros 4 meses 82 municipios galegos co 
obxectivo de trasladar as vantaxes de Inter-
net á poboación do rural beneficiada polo 
Plan de Banda Larga da Xunta de Galicia. 
Continúa así a segunda fase dunha inicia-
tiva que na súa primeira edición alcanzou, 
segundo fixeron saber os seus responsábeis, 
“un notable éxito, con máis de 2.400 visitas 
no seu percorrido por 34 poboacións”, e que 
agora achega novidades como a posibilidade 
de que persoal técnico se desprace ás asocia-
cións colexios ou colectivos interesados en 
informarse sobre as utilidades da Internet. 

Tras a presentación, que contou coa asis-
tencia do director de Telefónica en Galicia, 
Manuel Alonso, e da directora da AMTEGA, 
Mar Pereira, o Roadshow Movistar Galicia 

trasladouse a Vila de Cruces, onde se iniciou 
un periplo que concluirá o próximo 15 de 
abril en Vedra e que coincidirá con algúns 
dos principais eventos e feiras locais de 
Galicia. 
A directora da AMTEGA 
sinalou que esta iniciativa 
ten “o dobre obxectivo de 
achegar aos cidadáns as 
posibilidades que lles ofre-
ce a Internet na súa vida 
cotiá e informalos de que, 
grazas ao Plan de Banda 
Larga, a súa localidade xa 
ten acceso á rede”. Neste 
sentido destacou “que o 
Plan xa dotou de cobertu-
ra a máis de 630.000 gale-
gos sen acceso a Internet e 

| AMTEGA | 



A iniciativa Miradas de Muller lánzase a fomentar o emprego feminino 
a través do potencial da fotografía dixital 

informe sobre o afianzamento Das 
tic nos nosos autónomos

Os novos informes do Observatorio da 
Sociedade da Información e a Modernización 
de Galicia (OSIMGA), pertencente a AMTEGA, 
sitúan o afianzamento das novas tecnoloxías 
da información entre os nosos autónomos a 
un nivel básico. Máis polo miúdo, emprázase 
a contratación de Rede entre o devandito 
colectivo dez puntos por debaixo dos datos 
que amosan as microempresas. Así figura 
no informe A Sociedade da Información e os 
autónomos. Edición 2012, feito polo devandi-
to observatorio coa colaboración de FEAGA, 
a Federación de Autónomos de Galicia. 
Segundo indicou AMTEGA na presentación 
do estudo, o informe ten valor engadido por 
tratarse do primeiro que se fai, atendendo ás 
novas tecnoloxías, entre o devandito colec-
tivo profesional. Para darlle forma, fixéronse 
máis de 500 enquisas. A gran conclusión que 
se extrae é que tanto a dispoñibilidade como 
o emprego de TIC é “sensiblemente menor 
entre estes profesionais que entre as empre-
sas galegas constituídas como sociedades”. 

Cómpre lembrar que na nosa terra hai 
145.245 autónomos cun perfil masculino de 
entre 40 e 54 anos de idade. No informe faise 
fincapé en que só o 65,3% dos autónomos 
galegos ten conexión a Internet para a súa 
actividade profesional e o 57,4% conta con 
banda larga, máis de 10 puntos de diferenza 
por baixo do conxunto das microempresas 
sociedades. Case a metade dos nosos autóno-
mos que non teñen Internet deciden non telo 
porque non lle ven vantaxes para o seu día a 
día laboral. 
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A fotografía dixital abriunos a un 
mundo que rexistrar e docu-
mentar. Logo, as súas múltiples 
conexións e posibilidades cos 
servizos 2.0 descubriunos que 

a fotografía non só está xa ao noso alcance 
como fin en si mesmo (menores custes con 
relación á tecnoloxía analóxica, máis dispo-
ñibilidade dende calquera recanto) senón 
tamén como medio. Ou sexa, como ferra-
menta de traballo e elemento fundamental 
dunha iniciativa empresarial na Rede. Sobre 
este alicerce, precisamente, artellouse a 
iniciativa Miradas de Muller, un proxecto es-
tatal que xa conta con máis de 260 mulleres 
inscritas e que comezou a súa andaina hai 
pouco (o 31 de xaneiro en preto dunha trin-
tena de concellos galegos a través da Rede 
de Aulas CeMIT) e que na nosa terra vén 
da man da Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica (AMTEGA) en colaboración coa 
Consellería de Traballo, a Secretaría 
Xeral da Igualdade e o Instituto 
Galego de Promoción Económica 
(IGAPE). A nivel estatal, detrás do 
proxecto atópanse Fundetec, a 
Federación Deglobé e o Ministerio 
de Industria. 

A iniciativa Miradas de Muller, 
edición galega, foi presentada a 
finais de xaneiro en Santiago polos 
seus principais responsábeis, que 
fixeron fincapé nas posibilidades 
de inserción laboral e autoemprego 
feminino que pon en xogo, a través 
da formación en fotografía dixital e 
nas tecnoloxías que a acompañan e 
complementan. Diríxese sobre todo 
a mulleres desempregadas de zo-
nas rurais e procedentes de barrios 
obreiros ou periféricos das cidades de toda 
a xeografía española.

A primeira fase do proxecto comezou 
como dixemos o xoves 31. Abordaranse 
neste chanzo do programa cuestións como 
a motivación ao  emprendemento e mate-
rialización de ideas e proxectos empresariais 
por medio de relatorios impartidos por pro-
fesionais de IGAPE. Nestas charlas contarase 
tamén coa presenza de mulleres senlleiras 
no eido da fotografía que falarán da súa 
traxectoria e experiencia e tentarán resolver 
as posíbeis dúbidas sobre a devandita ca-
rreira profesional. Esta formación impartira-
se de xeito presencial nas aulas CeMIT dos 
concellos adheridos á iniciativa a través do 
sistema de videoconferencia en grupos de 
cinco ou seis concellos ata o mediados de 
febreiro.

cuxo obxectivo para 2013 é conseguir unha 
Galicia totalmente conectada”. A unidade 
móbil do Roadshow Movistar Galicia conta 
con 4 postos con ordenador nos que de 

forma gratuíta levaran-
se a cabo diferentes 
demostracións para que 
os usuarios experimen-
ten de forma práctica 
o sinxelo que resulta 
realizar unha compra 
en liña, solicitar cita 
médica, renovar o DNI ou 
consultar todo tipo de 
información. A aprendi-
zaxe estará supervisada 
en todo momento por 
persoal especializado 
de Telefónica. 

O percorrido formativo, sinala AMTEGA, 
completarase con cursos de capacitación no 
tratamento de imaxes e fotografía dixital “que 
se ofrecerán como complemento opcional 
e que proporcionarán os axentes TIC das 
aulas CeMIT, que son os profesionais que se 
ocupan destes centros”. Deste xeito, engade a 
Axencia, “as usuarias que o soliciten poderán 
acceder a estes cursos e a outros de forma-
ción complementaria sobre servizos dixitais 
como os tramites electrónicos, a factura 
dixital, o uso de DNI electrónico ou a banca 
en liña”. 

Unha vez completado o itinerario 
formativo as usuarias terán acceso a unha 
plataforma web (www.miradasdemujer.com) 
cun obradoiro creativo sobre técnicas de 
fotografía e un titor experto que lles axudará 
a resolver dúbidas. “A plataforma”, infórmase, 
“dispón dun banco de imaxes no que po-
derán publicar as súas obras para amosar o 

seu traballo e intercambiar experiencias con 
outras participantes, contándose tamén cun 
catálogo dixital de servizos de autoemprego 
no que as usuarias terán a posibilidade de 
publicar os servizos fotográficos que ofrecen 
e os clientes potenciais poderán expoñer as 
súas necesidades”. 

A iniciativa Miradas de Muller desenvólve-
se na Comunidade galega en virtude dunha 
suma de esforzos, á que aludimos ao comezo 
deste texto. Deste xeito, cóntase con apoios 
estatais (Fundetec, Ministerio de Industria) 
e outros autonómicos (Rede CeMIT da 
Axencia para a Modernización Tecnolóxica, 
os profesionais en formación de emprende-
dores do IGAPE e a capacidade de difusión 
da Consellaría de Traballo e Benestar e da 
Secretaría Xeral da Igualdade a través da rede 
de técnicos de emprego e dos Centros de 
Información á Muller).

a imaxe cOmO materia prima



COMPETITIVIDADE

Orientar

Asesorar Apoiar

INTERNACIONALIZACIÓN

Número 114

Que é nacce?

O Proxecto NACCE, ou Núcleo de Apoio á Competitivi-
dade e a Creación de Empresas TIC, atópase inseri-
do dentro da segunda convocatoria do Programa 
de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal 
2007-2013 promovido pola Consellería de Traballo 

e Benestar. Trátase dun xeito de cooperación e xestión conxunta 
para o fomento da competitividade e a promoción do emprego 

O NÚCLEO DE APOIO Á COMPETITIVIDADE E A CREACIÓN DE EMPRESAS TIC É UNHA 
INICIATIVA APOIADA POLA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR DA XUNTA QUE 
PERSEGUE SUPRIMIR AS EIVAS DO SECTOR TIC NA EURORREXIÓN GALICIA-NORTE DE 
PORTUGAL. 

nacce, 
        un proxecto a
            prol das TIC

Código Cero14 |

Dende estas páxinas de Código Cero dispoñémonos a desvelar todo o relacionado cunha das apostas do 
noso tecido TIC (institucións como a Consellería de Traballo ou a Universidade de Vigo, asociacións como 
AGESTIC, entidades profesionais como a Cámara de Comercio de Vigo, empresas do sector, etc) que máis 
rebumbio está a provocar nos medios: a iniciativa que se agocha baixo as siglas NACCE. Trátase, máis polo 
miúdo, dunha proposta para promover a creación de novas empresas dentro do eido das TIC (Tecnoloxías da 
Información e da Comunicación) e o medre doutras existentes, tendo como meta o aumento da cantidade 
destas empresas, a competitividade e máis a internacionalización das mesmas dentro da área transfronteiriza 
que comparten Galicia e Portugal, a través da cooperación.

|especial | PROXECTO NACCE |

dentro da área das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 
O seu obxectivo é o de dinamizar o sector galego e do Norte de 
Portugal a través da colaboración entre todos os involucrados no 
sector, para estimular a aparición de novas iniciativas empresariais, 
aumentar a competitividade das empresas existentes e dinamizar 
o emprego. Así, NACCE consiste nunha rede composta por socios 
e colaboradores que potencian a formación e asesoramento de 
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nacce, 
        un proxecto a
            prol das TIC

pemes transfronteirizas co fin de ampliar a 
cifra de negocios e impulsar o seu crece-
mento. Para levar a cabo isto, púxose en 
marcha unha rede baseada en tecnoloxías 
web 2.0, que actúa como catalizadora para 
o avance do sector achegando os apoios e 
ferramentas precisos para a internacionali-
zación, o fomento do espírito empresarial e 
a orientación para instituír novas iniciativas. 
Cómpre informar que NACCE estenderase 
até o 30 de abril de 2013 e dispón dun or-
zamento de 1,18 millóns de euros, cofinan-
ciados con fondos FEDER. Emporiso, NACCE 
vai supoñer un fomento da economía do 
coñecemento, vai favorecer a xeración e 
o intercambio de información de valor 
por parte de profesionais cualificados e o 
coñecemento a ámbolos lados da fron-
teira, unha superación da especialización 
produtiva desta zona nos sectores tradicio-
nais, vai potenciar a internacionalización, 
a competitividade e o emprego, amais de 
alentar a transferencia tecnolóxica entre 
as universidades e as empresas deste eido 
das TIC. 
NACCE está a permitir xa a formación e 
asesoramento a máis de 150 pequenas e 
medianas empresas no desenvolvemen-
to de proxectos comúns, a formación de 
outros 150 emprendedores e 50 empresas 
en materia de posta en marcha dunha acti-
vidade TIC ou de novas liñas de negocio, a 
posta en marcha de varias ferramentas para 
difundir o coñecemento e asesoramento 
nesta materia -un foro de innovación, outro 
de colaboración de pemes transfronteirizas 
e unha oficina de asesoramento a pemes 
transfronteirizas en materia de interna-
cionalización-; amais da celebración de 
20 mesas de traballo sobre a creación de 
empresas TIC.

os propósitos
NACCE, como iniciativa innovadora que 

é, pretende revolucionar o sector TIC na 
rexión transfronteiriza galego-portuguesa 
a través da cooperación de empresas TIC, 
entidades TIC e de emprendemento e 
persoas (profesionais do sector, estudantes, 
profesores, etc) de ámbalas beiras da fron-
teira. O proxecto ten uns propósitos claros a 
ter en conta:
• Mellorar a competitividade das empresas 

tecnolóxicas xa existentes mediante a 
colaboración en proxectos entre as em-
presas TIC galegas e do Norte de Portugal 
e a xeración de novas liñas de negocio.

• Axudar á súa internacionalización e así 
ampliar a cifra de negocios e impulsar o 
seu crecemento.

• Crear empresas tecnolóxicas, orientar, 
asesorar e apoiar a aquelas persoas con 
ideas emprendedoras de base tecnoló-
xica, relacionadas coa Internet ou con 
contidos dixitais…que desexen crear 
unha empresa TIC, dende a idea até a súa 
posta en marcha.

• Asesorar a empresas tecnolóxicas de 
recente creación en calquera aspecto 
que precisen (marketing, financiamento, 
posibilidade de realizar contactos, novos 
socios, clientes…).

• Poñer en común a todos os protagonistas 
do sector TIC galego e do Norte de Portu-
gal: empresas, entidades, profesionais… 
para compartir o que se fai e así xerar 
sinerxias e crecemento, desenvolvemen-
to de produtos/servizos en colaboración, 
fomentar o emprego e a mobilidade…

• Todo isto con carácter internacional: 
proxectos globais nun mundo global.
En resumo, NACCE quere promover a 

competitividade e o emprego na Euro-
rrexión mediante a creación de empresas 
TIC e o desenvolvemento de servizos 
conxuntos.

os interesaDos
O plan NACCE vai encamiñado a todos 

aqueles interesados en crear unha empre-
sa de base tecnolóxica ou que xa a teñan 
creado recentemente (tecnoloxías aplicadas 
á saúde, educación, comercio, banca, Inter-
net, aplicacións móbiles, realidade virtual, 
contidos dixitais...) na nosa Comunidade ou 
no Norte de Portugal. Asemade, tamén en-
tran na listaxe de interesados as empresas 
TIC de ámbalas beiras do Miño que desexen 
levar a cabo proxectos en colaboración, 
novas liñas de negocio ou que desexen in-
ternacionalizarse. Poden incluírse dentro de 
NACCE empresas TIC e emprendedores; as 
autoridades públicas dos distintos niveis de 
intervención; as asociacións empresariais 
e profesionais; centros educativos de FP e 
universidades; estudantes universitarios 
e de FP con ideas emprendedoras TIC ou 
mesmo entidades de investimento e busi-
ness angels. Cómpre subliñar que, ademais 
da formación e o asesoramento, a mellor 
iniciativa TIC recibirá 6.000 euros.

os responsables
 O proxecto NACCE inscríbese dentro da 

segunda convocatoria do Programa de Coo-
peración Transfronteiriza España-Portugal 
2007-2013, está liderado pola Consellería 
de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia 

xunto con AGESTIC (Asociación Galega de 
Empresas TIC), a Cámara de Comercio de 
Vigo, a Universidade de Vigo, AIMinho-As-
sociação Empresarial e o CCG/ZGDV-Centro 
de Computação Gráfica.

o proceDemento
A equipa de traballo de NACCE está 

integrada por empresarios e emprendedo-
res TIC de éxito, profesionais, consultores e 
expertos en todos os eidos empresariais (in-
ternacionalización, marketing, fiscalidade...) 
e membros de institucións públicas e pri-
vadas que achegarán apoio, asesoramento, 
orientación personalizada e as ferramentas 
precisas ás empresas e emprendedores 
do sector en canto a proxectos comúns de 
colaboración TIC Galicia-Norte de Portugal; 
internacionalización de empresas TIC e 
creación de novas empresas TIC.

Engadir que esta equipa estará presente 
de xeito virtual nunha plataforma web 2.0 e 
persoalmente nos foros previstos (innova-
ción, colaboración e internacionalización) 
e nas mesas de traballo. Tamén se pon a 
disposición dos participantes unha oficina 
de asesoramento a pemes transfronteirizas 
en materia de internacionalización situada 
na Cámara de Comercio de Vigo... E todo 
isto de xeito gratuíto.

activiDaDes
• Xeración de proxectos comúns entre 

pemes TIC da Eurorrexión e a súa posta 
en valor (100 empresas e 20 proxectos 
comúns).

• Internacionalización das pemes TIC trans-
fronteirizas (20 empresas).

• Creación de empresas TIC ou xeración de 
novas liñas de negocio (200 emprende-
dores e 20 novas liñas de negocio).

eventos nacce
• Xornada de presentación de proxectos 

de creación de empresas e novas liñas de 
negocio: Ourense, 24/01/2013.

• Celebración da Xornada Final do Proxec-
to NACCE: Santiago de Compostela, 
14/03/2013.
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”
“

- O proxecto NACCE é unha iniciativa de impulso empresarial centrada no ámbito 
tecnolóxico-dixital, que ten varios piares nas dúas beiras da fronteira galego-
portuguesa. Un destes piares é o que achega a Dirección Xeral de Traballo e 
Economía Social da Consellería de Traballo e Benestar. Que viu este departamen-
to no dito proxecto para ter formalizado o seu apoio desde o comezo do mesmo? 
Potencial de crecemento e de diálogo empresarial na Eurorrexión? Posibilidades 
de creación de emprego ou simplemente unha nova maneira de poñerlle freo e 
solución á crise?

- A Consellería de Traballo e Benestar, e máis concretamente a Dirección Xeral de 
Traballo e Economía Social, apoia o emprendemento como unha fórmula válida e 
eficaz para incorporarse ou reincorporarse ao mercado laboral; é unha das prin-
cipais medidas das políticas activas de emprego de Galicia. Dende este enfoque, 
observamos que o sector das Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (TIC) 
representa un novo tipo de industria e de apoio a todos os procesos empresariais e 
de negocio tradicional, conformando un novo paradigma de modelo produtivo que 

Falamos co subdirector xeral de Apoio 
á Contratación, Emprendedores e 
Traballo Autónomo da Dirección Xeral de 
Promoción do Emprego 

O Proxecto NACCE (nacce.
es) é nin máis nin me-
nos que unha iniciativa 
a moitas mans (institu-

cionais, asociativas, empresariais) 
para promover o medre económico 
galego e do Norte de Portugal. Así é 
como hai que enfocalo porque diso 
se trata: de crecermos. A diferenza 
con respecto a outros proxectos de 
semellante índole radica na súa ver-
tente tecnolóxico-dixital (a xuízo do 
subdirector xeral Jorge Barros, novo 
paradigma de modelo produtivo 
que propicia o despegue produtivo), 
na súa condición de iniciativa de 
nova irmandade galego-portuguesa 
(neste caso no plano económico) e, 
tamén, na entrada en xogo de múlti-
ples mentores e asesores que ache-
gan a súa experiencia empresarial 
no sector TIC e axudan aos acabados 
de chegar. Por exemplo en materia 
de busca de novos mercados ou de 
procura de investimento. Entre os 
apoios firmes (piar fundamental) cos 
que conta atópase o da Consellería 
de Traballo e Benestar, e máis con-
cretamente o da Dirección Xeral de 
Traballo e Economía Social. Falamos 
co subdirector xeral de Apoio á Con-
tratación e Emprendedores, Jorge 
Barros, para que nos conte o porqué 
deste apoio e, tamén, o porqué des-
ta iniciativa por enteiro.  

BARROSJorge
   O sector das novas 
tecnoloxías é o futuro

|especial | PROXECTO NACCE |
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propicia o crecemento. Isto sabémolo ben 
desde a Consellería ao dirixir un programa 
de notable éxito como son as Iniciativas 
de emprego de base tecnolóxica (IEBT). 
Por iso vimos unha oportunidade neste 
proxecto POCTEP para traballar, en primeiro 
lugar, neste sector concreto e en segundo 
lugar coa rexión do Norte de Portugal tan 
próxima a nós.

- En que consiste o compromiso da Conse-
llería de Traballo e Benestar con NACCE? 
En pór a disposición dos empresarios 
galegos e o Norte de Portugal os seus 
expertos en emprendemento e máis na 
busca de novos mercados? Ou é máis ben 
unha cuestión de orzamentos e infraes-
truturas?

- A Dirección Xeral de Traballo e Economía 
Social é a xefa de fila do proxecto NACCE, 
pero nel participan socios moi cualificados 
e relacionados co sector TIC: a Universida-
de de Vigo a través da Escola Superior de 
Enxeñaría Infórmatica, AGESTIC e a Cámara 
de Comercio de Vigo, e como socios portu-
gueses: Aiminho e o Centro de Computaçao 
Gráfica. Cada un deles ten un cometido es-
pecífico para levar a cabo este proxecto. O 
noso compromiso esténdese non só a una 
participación no orzamento do NACCE e á 
realización das tarefas asignadas senón que 
nos corresponde a coordinación de todo o 
proxecto para que este acade os obxectivos 
perseguidos e unha maior responsabilida-
de tanto no control administrativo coma 
financeiro ante os responsables do POCTEP 
e as autoridades de xestión.

- No intre no que se presentou esta inicia-
tiva, falábase de que viña a cubrir cer-
tas feblezas no sector TIC Eurorrexión 
Galicia-Norte de Portugal, cáles serían 
ao seu xuizo, estas feblezas exacta-
mente?

- Pois Basicamente atopamos as se-
guintes:
Un reducido volume de empresas TIC 
tanto en Galicia como no norte de 
Portugal cando é un sector cun alto 
potencial de crecemento.
Unha baixa produtividade por empre-
gado e un déficit competitivo, compa-
rada con outras zonas de España, Por-
tugal ou con outros países de Europa.
A escasa cooperación con empresas 
veciñas e por ende un reducido grao de 
internacionalización.

- Cre vostede no potencial do sector 
das novas tecnoloxías como fonte de 
emprego e de dinamización econó-
mica? Tense falado moito dos seus 
beneficios para mellorar economica-
mente, pero se cadra, nestes tempos 
tan escuros, produtivamente, falando 
temos que escoitalo de novo ....

- Por suposto que si, o sector das novas 
tecnoloxías é o futuro e estou seguro 
que Galicia non  quedará atrás, e xa hai 
exemplos moi válidos. Como xa comentei 
anteriormente desde a Dirección Xeral de 
Traballo e Economía Social levamos anos 
desenvolvendo un conxunto integral de 
medidas dirixidas a fomentar a xeración de 
postos de traballo e a cultura emprende-
dora no eido das novas tecnoloxías. Dous 
datos son innegables: en Galicia hai preto 
de 1.000 empresas TIC que xeran 15.000 
empregos; agardamos que con iniciativas 
como o Proxecto NACCE consigamos seguir 
neste camiño, é dicir, o de crear máis e me-
llores empregos no ámbito das empresas 
do sector TIC, e favorecer a transferencia 
tecnolóxica entre as universidades e as 
empresas do sector como apoio á apertura 

de novas liñas de negocio e a súa interna-
cionalización.

- Pode adiantarnos algunha cifra sobre 
o que se está a conseguir a través de 
NACCE, tanto no que atinxe a formación 
e asesoramento ás empresas e empren-
dedores (cantos e de que características) 
como no que se refire a iniciativas postas 
en marcha en común?

- A día de hoxe hai 319 alumnos inscri-
tos no Proxecto NACCE. Cómpre lembrar 
a todos e todas que a participación é 
totalmente gratuíta e que está aberta ata 
febreiro, e só hai que apuntarse na web 
do proxecto: www.nacce.es. Rematouse 
a primeira fase despois da realización de 
varios foros de emprendemento, colabo-

ración e internacionalización, e agora 
estase a levar a cabo a formación on 
line complementada co asesoramento 
personalizado polos mentores. O noso 
obxectivo é que frutifiquen 20 ideas 
TIC de emprendemento, colaboración, 
internacionalización e creación de 
empresas.

- Cando comenzaremos a ver resulta-
dos claros, palpables desta colabo-
ración transfronteririza? Ou é que 
xa se poden ver claramente? Haberá 
continuidade do Proxecto NACCE?

-Os resultados son visibles día a día, 
hai un maior número de persoas 
interesadas e inscritas no proxecto, 
a afluencia aos foros foi considera-
ble e aínda quedan uns meses para 
que poida incrementarse. En canto á 
continuidade, unha vez avaliado a to-
talidade do proxecto con nosos socios 
estudaremos como articular novas 
formas de colaboración e impulso das 
empresas TIC, é intelixente seguir o 
bo camiño unha vez que xa están os 
piares postos. 


Asistentes na celebración dun dos foros 

NACCE máis recentes
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A edición de xaneiro da LaconNetwork, encontro 
gastronómico que ten lugar os derradeiros venres 
de cada mes para xuntar a emprendedores e profe-
sionais do sector TIC galego para facer networking 
en distintas ubicacións da nosa xeografía, adiouse 
durante a celebración do seu 3º aniversario para po-

der coincidir o 1 de febreiro co acto de entrega dos Premios de 
EGANET, cos que a Asociación de Empresas Galegas Dedicadas 
á Internet e ás Novas Tecnoloxías recoñece a distintos proxectos 
desenvolvidos na nosa comunidade, e a coincidencia de ambos 
eventos reverteu nun grande éxito de público, con máis de 300 
asistentes que destacaban pola súa riqueza, estando representa-
da unha boa parte do colectivo profesional tecnolóxico galego, 
que pese á conxuntura económica desfavorable continúa a 
dinamizarse para sortear as dificultades en boa medida coas 
sinerxías que xorden dos encontros presenciais que proliferaron 
nos últimos anos.

mesas reDonDas sobre o emprenDemento
Ao estarmos ante unha edición de aniversario da LaconNet-

work, o evento, en vez de limitarse a un xantar, viña completado 
cunha serie de mesas redondas e relatorios, comezando cos 
exposición de fórmulas de apoio ao emprendedor da man de 
Antonio del Corral, presidente de Vindeira Capital Network; Juan 
Diego Pereiro, xestor de WeKCo; Juan Carlos Bugallo, director 
xerente da Fundación Universidade da Coruña; Manuel García, 
director de Zarpamos; e Carlota Sánchez Puga, directora de 
desenvolvemento económico e fomento do emprego de Nova-
caixagalicia; que quixeron dar unha visión positiva do empren-
demento, incidindo na necesidade de fomentar a súa cultura e 
a confianza nos proxectos que poden converterse en motores 
económicos.

Tras a mesa redonda contouse coa presenza de Roi Correa, de 
Menús.es, quen contou a súa experiencia como gañador do pre-
mio Emprendedor XXI Galicia do ano pasado, o que serviu tamén 

|LaconNetwork | Premios EGANET |

Grande éxito de convocatoria 
na celebración conxunta da 
LaconNetwork e os Premios EGANET
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para coñecer un pouco máis estes premios e animar aos presentes 
a optar aos mesmos na convocatorio de 2013.

A primeira quenda de intervencións da mañá rematou cunha 
mesa sobre as achegas a emprendeduría, na que intercambiaron 
experiencias e comentarios José Ramón Ojea, director de Servizos 
Avanzados do Consorcio da Zona Franca de Vigo; Pelayo Novoa, 
de Redinvest do Club Financeiro de Vigo; Juan Manuel Cividanes, 
director xeral de XesGalicia; e Cormac Leggett, de Enisa, que esti-
veron contudicos por Fernando Martínez Valdueza, da Escola de 
Negocios de Novacaixagalicia.

emprenDeDores exemplares
Tras un breve descanso, e para pechar a sesión matinal, Javier de 

Andrés Marín, fundador e director xeral de Ticketea, compartiu co 
auditorio a súa experiencia profesional e a súa aventura empren-
dedora, dando numerosos consellos para os que queiran dar o 
salto de emprender, nun relatorio instrutivo e animado que deu 
pé a un dos momentos máis memorables da xornada ao repartir 
folios entre os asistentes animándoos a facer avións de papel para 
atinar nunha diana xigante como exemplo da busca de solucións 
a problemas, que pode servir para ilustrar os distintos tipos de 
emprendedor que podemos atopar.

Tras o xantar habitual da LaconNetwork, botou a andar a 
sesión de tarde, que comezou cun relatorio de Johann Huber, de 
TechReactor, quen expuxo a súa experiencia profesional ante a 
audiencia, dando a entender que quedan moitos ámbitos nos que 
introducir innovacións, e chamando a buscar os mercados nos que 
poder facelo, o que en moitos casos supón a exportación tecnoló-
xica, que no seu caso levouno a emprender tanto nos EE.UU. como 
no Xapón, lugares onde puido participar en proxectos moi inte-
resantes de usos de tecnoloxía móbil, marketing multicanle, con-
verxencia de dispositivos... solucións que parecían moi ousadas no 
seu momento, pero que lograron callar ao atopar o seu nicho.

entrega Dos premios eganet
Tras un completo programa de relatorios e charlas, que conta-

ron cunha divertida animación por parte do Víctor Grande, o có-
mico fixo de mestre de cerimonias do acto de entrega dos Premios 
EGANET, que este ano celebraban a súa novena edición.

Durante o acto, o presidente de EGANET, Víctor López, quixo 
facer un chamamento á sociedade para que continúen a apoiar 
ao sector TIC, que pese ás moitas dificultades continúa a innovar e 

dar froitos de grande valor, como demostran ano a ano as edicións 
destes galardóns repartidos en 5 categorías a concurso, ás que se 
suma un Premio Especial, que este ano recaeu a título póstumo 
en Víctor Gulías, profesor da Universidade da Coruña e director do 
CITIC, que contribuíu á posta en valor do I+D galego no ámbito da 
informática.

A primeira categoría á que se fixo entrega do Premio EGANET 
foi a de Aplicación Software, que recaeu en OnTouch DS, unha 
solución de OnTouch Nova Tecnoloxía Publicitaria, que emprega o 
recoñecemento de imaxes para personalizar os contidos que apa-
recen en paneis publicitarios, iniciativa que conseguiu o recoñece-
mento este ano, pero que tivo uns rivais tamén moi destacables, 
como o sistema de pagamentos dende o móbil SetPay, a solución 
de visualización interactiva eVidens e a tecnoloxía de recoñece-
mento de movementos Skeltrack.

O proxecto que conseguiu o recoñecemento ao mellor negocio 
en liña correspondeu nesta edición a Construdata21 Internacional, 
que facilita información de obras en todo o mundo a golpe de 
clic, converténdose nun grande exemplo de servizo dun sector 
tradicional que soubo modernizarse co uso das TIC, e que logrou 
destacar fronte a outros 3 proxectos que apostaran polo B2C: Per-
fumes TIN TIN, Eat Galicia S. Coop. Galega e a Óptica Diagonal.

Á categoría de Comunicación Dixital concorreron proxectos moi 
diferentes, como a narración en tempo real a través das platafor-
mas dixitais dun proxecto arqueolóxico, a campaña de promoción 
baseada na aplicación móbil Pandeireta Pro ou o boneco viaxeiro 
Stabri, resultando gañador deste galardón a campaña promocio-
nal de ARTEC primavera2012 de Nasas Social & Media.

O proxecto Emprendedor TIC máis destacado desta edición dos 
Premios EGANET foi o ePocketGuide de Petrilla Tech, que ante-
púxose a outros como Geodoing, Siguetuliga e Wiimbo.

Na categoría de Proxecto Colaborativo Empresarial TIC ante-
púxose a Probeta, a aplicación Eleccións GALICIA e Bits for Mee-
tings, a solución LIFE + AtlanticVineyards, coa que a Deputación 
de Pontevedra xa conseguira hai poucos meses o Premio INEO 
ao Produto ou Servizo TIC máis innovador de 2012 do que fíxose 
entrega na Noite Galega das Telecomunicacións.

Como colofón a esta completa xornada, dende EGANET fíxose 
entrega dun recoñecemento ás empresas asociadas que supera-
ron os 10 anos, como vén a ser tradicional nestas galas de entrega, 
que serven así para destacar a perseveranza e consolidación de 
distintos proxectos empresariais galegos con base tecnolóxica.
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Que unha ferramenta útil e 
de uso común como Wordpress 
teña a interface de usuario dispo-
ñíbel en galego, na súa flamante 
versión 3.5, é sempre unha boa 
nova, tal e como sinalamos a co-
mezos deste ano en Código Cero, 
pero a cousa convértese en nova 
excelente cando se nos conta 
que a tradución á nosa lingua é 
do 100% na 3.5.1, tal e como se 
pode ver na táboa de idiomas 
dispoñíbeis en wordpress.org 
para este servizo gratuíto de 
creación e mantemento de 
blogs. Isto significa, entre outras 
cousas, que amais do panel de 
uso común, tamén veremos 
en galego elementos como os 
menús de administración. 

Temos todo isto ao alcance 
da man na versión 3.5.1 de 
Wordpress, que pon en xogo 
a corrección de 37 bugs con 
respecto á 3.5. Lembrar que 
detrás deste importante traballo 
atópase o grupo de localización 
de WordPress ao galego. Dende 
este colectivo informan, para 
que ninguén se durma e tódolos 
usuarios de novas tecnoloxías en 
galego poidan ter ao alcance da 
man as vindeiras versións deste 
aplicativo de publicación de 
bitácoras, que é preciso seguir 
traballando para corrixir posíbeis 
erros e ir dando forma á vindeira 
achega 3.6, agora en desenvol-
vemento. 

Como noutras ocasións, lem-
bran que non está de máis que 
cada quen poña o seu gran de 
area no labor de adaptación ao 
galego desta e outras ferramen-
tas libres, e máis tendo en conta 
que se trata dun labor desintere-
sado, sen arela de lucro nin máis 
recompensa que traballar a prol 
do idioma e da programación 
aberta, feito por voluntarias/os.

O coñecemento aberto, eixe 
dun encontro do grupo Gis-T 
Idega

O grupo Gis-T Idega da Univer-
sidade de Santiago vai organizar 
na recta final deste curso aca-
démico un encontro de traballo 
arredor da información e o 
coñecemento sen barreiras. Máis 
polo miúdo, trátase dun work-
shop titulado Innovación Aberta e 
Open Data, a celebrar entre o 19 
e o 23 de xuño na Universidade 
Nova de Lisboa. Arestora, informa 
a USC, o encontro está aberto a 
presentación de contribucións 
orixinais relacionadas cos temas 
de interese en formato de arti-
gos, textos curtos ou pósteres. 
As achegas poderanse presentar 
ata o 26 de febreiro en español, 
portugués ou inglés. 

Trátase dunha iniciativa que 
conta coa colaboración do Unión 
Xeográfica Internacional e do 
Colexio de Enxeñaría Informática 
de Galicia que se vai desenvol-
ver no marco da 8ª Conferencia 
Ibérica de Sistemas e Tecnoloxías 
da Información (CISTI2013). A 
conferencia e máis o workshop, 
informa o grupo da USC, “permiti-
rán definir espazos de interrela-
ción para o coñecemento mutuo 
de persoas e colectivos interesa-
dos nos laboratorios cidadáns e 
no open data”. 

Lembrar que a filosofía-meto-
doloxía do Open Data avoga por 
que determinados datos estean 
dispoñibles de forma libre a 
todo o mundo, sen restricións de 
copyright nin patentes, ou outros 
mecanismo de control. Ou sexa, 
que falamos de ceibar os datos 
co fin de promover o seu empre-
go e mellorar, en última instancia, 
a calidade de vida dos cidadáns 
por medio de mellores servizos e 
máis coñecemento. 

Seunpeso Producións, mestu-
ra de selo profesional e colectivo 
de creadores independentes 
de todo, con sede no concello 
coruñés de Vedra, está a presen-
tar estes días, facendo ben de 
rebumbio na Rede, unha nova 
edición do seu LAV, Laboratorio 
Audiovisual de Vedra. Malia tra-
tarse, como o seu propio nome 
indica, dunha xuntanza creativa 
sobre audiovisual, o certo é 
que os seus promotores non 
queren, unha vez máis, deixar 
pasar a oportunidade de tocar 
cuestións que van estreitamente 
cinguidas ao feito de facermos 
unha curta, unha longametraxe 
ou un vídeo-clip. Falamos das 
novas tecnoloxías da informa-
ción. En representación destas, 
o programa contará cunha parte 
importante da súa vertente 
máis libre de ataduras e licenzas 
na nosa terra. Por exemplo os 
membros da Comunidade O 
Zulo, que nos lembrarán entre 
outras cousas que xa hai unha 
chea de ferramentas abertas das 
que tirar partido no audiovisual. 
As diversas actividades celebra-
ranse na segunda e a terceira fin 
de semana da febreiro. LAV013 
achegará, segundo nos contan 
os seus responsábeis, unha cum-
prida ración de obradoiros “xa 
clásicos” con outros máis ligados 
aos tempos convulsos nos que 
andamos. Entre os obradoiros 
preparados, a intención é abran-
guer cuestións útiles e prácticas 
ao tempo que se fornecen guías 

e recomendacións para 
crear do xeito máis econó-
mico e rendíbel: vídeos de 
combate, loita escénica, 
radio Internet e pod-
casts, son en produción 
audiovisuais, documentais 
web, videoclips, dirección 
artística en clave low cost, 
o intérprete ante a cámara, 
animación stop motion, 
etc.  

GALPon imparte un obradoiro 
Linux na UVigo

O colectivo GALPon, compro-
metido coa difusión e promo-
ción dos programas abertos 
na nosa terra, vai impartir os 
vindeiros días unha actividade 
formativa para permitirnos co-
ller a rendas do código aberto. 
Ou sexa, para coñecer ben en 
que consiste, que vantaxes pon 
e xogo, que recursos concretos 
achega esta filosofía-opción de 
traballo en desenvolvemento e 
que posibilidades de empren-
demento nos pon ao alcance da 
man. A actividade vén da man 
do Vicerreitorado de Extensión 
Universitaria e Estudantes da 
Universidade de Vigo, e presén-
tase baixo o epígrafe Introdu-
ción ao Software Libre e GNU/
Linux. Este obradoiro insírese 
na programación de obradoiros 
do 2º cuadrimestre do curso 
2012-2013 da Universidade. 
A actividade desenvolverase 
neste ano académico, dende 
o vindeiro 18 de febreiro até o 
17 de abril. O seu obxectivo, en 
detalle, é levarnos da man cara 
a un emprego e administración 
básicos en sistemas operativos 
e aplicacións en plataformas 
GNU/Linux: navegadores, edito-
res, mensaxería, correo e outras 
ferramentas. Desenvolverase 
no Campus de Vigo, na sede da 
Escola de Enxeñería de Teleco-
municación, contándose cun 
máximo de 17 prazas. 

Damos conta dos máis recentes achados e convocatorias galegas en 
materia de software libre  

Cada día unha barreira menos
| Software Libre | RECENTES ACHADOS |

a versión 3.5.1 De 
worDpress, cen por 
cen Dispoñíbel na nosa 
lingua

GALPon imPArte un 
obrAdoiro Linux nA 
uViGo

A edición 2013 
do LAborAtorio 
AudioVisuAL de VedrA 
Ponse reVoLucionAriA

o coñecemento Aberto, 
eixe dun encontro do 
GruPo Gis-t ideGA
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A empresa Centum (centum.es), especializa-
da en proxectos avanzados de tecnoloxía 
para a comunicación e enxeñaría do sinal, 
realizou recentemente unha serie de 
ensaios en voo sobre un sistema desen-

volvido conxuntamente entre os profesionais da 
devandita compañía e o grupo de investigadores do 
centro galego Gradiant (gradiant.org). Falamos de Li-
feSeeker, unha tecnoloxía 
de procura de persoas 
en cuxa materialización 
tamén participaron arreo 
a Universidade de Vigo 
e máis a empresa Soc-e. 
O obxectivo das devan-
ditas probas feitas por 
Centum foi o de validar a 
integración de LifeSeeker 
nun vehículo aéreo non 
tripulado (UAV), segundo 
informa Gradiant. Amais 
disto, buscábase a ob-
tención de información 
exhaustiva sobre as súas 
capacidades de radiolo-
calización e comunica-
ción.  

Os ensaios desenvol-
véronse o pasado mes de 
decembro no  aeródromo 
de Villanueva de Gállego 
(Zaragoza), consistindo 
nunha serie de despraza-
mentos a baixa altitude 
e en liña de visión directa. 
Os traballos, cualificados 
de “éxito” polos responsá-
beis do sistema, serviron 
para validar o perfecto 
funcionamento das 
comunicacións e máis 
do control da platafor-
ma embarcada. Tamén 
certificaron positivamente 
a capacidade de detec-
ción e de xeolocalización 
de sinais de radiofrecuencia despregadas en terra a 
xeito de radio-balizas.

Os resultados dos ensaios, informa Gradiant, están 
a ser avaliados arestora co fin de verificar as capaci-
dades e  potencialidades do sistema. Este supuxo o 
desenvolvemento dun novo sistema de telecomu-
nicacións para emerxencias que é quen de buscar 
e localizar, rapidamente e de maneira autónoma, a 
persoas que se atopan desaparecidas en zonas de 
alta montaña, devastadas ou rexións de difícil acceso, 

explican os profesionais de Centum. E proseguen: “O 
sistema aproveita a enorme penetración social que 
as tecnoloxías de comunicación móbiles tiveron nos 
últimos anos para converter un teléfono móbil nun-
ha radio-baliza de emerxencias capaz de guiar aos 
equipos de rescate até a posición exacta do mesmo”. 

Unha das claves de LifeSeeker radica na súa auto-
nomía. Así, ao funcionar de xeito independente das 

redes convencionais 
de telecomunicacións, 
ten a capacidade de 
atopar o terminal da 
persoa extraviada e, 
tamén, de achegar 
servizos de voz e men-
saxería curta “mesmo 
en zonas onde non 
exista cobertura móbil, 
proporcionando así 
aos equipos de rescate 
unha vía de comunica-
ción directa coa vítima 
e a posibilidade de 
coñecer o seu estado 
ou calquera outro dato 
relevante que facilite a 
operación de salva-
mento”.

A integración de 
LifeSeeker en sistemas 
aéreos non tripulados 
(UAS) permite  operar 
de noite, con visibilida-
de reducida ou baixo 
condicións meteo-
rolóxicas adversas 
que “farían imposible 
calquera outro tipo 
de misión aérea, 
limitando ademais os 
riscos que este tipo de 
operacións implican 
para a seguridade dos 
pilotos”. Polo tanto, 
estamos ante un 
sistema “efectivo que 

axiliza as operacións de rescate, reducindo o tempo 
de rastrexo e aproveitando as horas nas que as 
misións de procura convencionais non son posibles, 
reducindo os custos da operación e maximizando 
así as probabilidades de éxito en misións onde cada 
segundo é vital. As probas realizadas permitíron-
nos comprobar a gran precisión de localización do 
sistema e a funcionalidade de mensaxería mediante 
o envío de SMS”, explican desde as entidades que 
desenvolveron o prototipo.

Por segundo ano 
consecutivo, as entida-
des CITEXVI, EnergyLab 
e Gradiant, organizan 
en febreiro e marzo, 
unha serie de obradoi-
ros e xornadas dirixidas 
a estudantes de ESO e 
Bacharelato centradas 
na tecnoloxía e na 
eficiencia enerxética 
no edificio CITEXVI, 
situado no Campus 
Universitario de Vigo 
(CUVI). As xornadas 
arrincarán o vindeiro 
19 de febreiro, e repeti-
ranse o 21, 26 e 28. En 
marzo, desenvolveran-
se os días 5, 7, 12, e 14 
do mes. 

As actividades de Efi-
cienTIC 2013 (eficientic.
blogspot.com), inclui-
rán demostracións e vi-
sitas guiadas, comple-
tadas con obradoiros 
para aprender como 
utilizar a tecnoloxía 
que nos rodea do xeito 
máis eficiente posible e 
como esta mesma tec-
noloxía pode axudarao 
medio ambiente, como 
as enerxías renovables 
poden alimentar as 
nosas máquinas ou 
como facer funcionar 
aparatos sen electrici-
dade.

As prazas están cu-
bertas e hai centros en 
lista de espera. A orga-
nización espera que as 
actividades “sirvan para 
achegara os rapaces á 
ciencia e á tecnoloxía 
e que fagan súas ferra-
mentas que permiten 
un aforro enerxético 
considerable”.

Gradiant e Centum ensaian con éxito un sistema para a busca 
de persoas perdidas: o LifeSeeker

Á procura da operación de 
rescate mÁis eficaz

| Galicia, eixe de investigación |  SISTEMA PARA A BUSCA DE PERSOAS PERDIDAS |

 chega eficientic 2013



Código Cero22 | Número 114

| Deputación de Pontevedra | COLABORA NA DIFUSIÓN DAS NOVAS TECNOLOXÍAS |

a Deputación De ponteveDra 
comprometiDa coa Divulgación 
Das novas tecnoloxías
Os retos nas cidades dixitais e a eficiencia e aforro de 
custos nos servizos públicos

Código Cero Número 11422 |

A Deputación de Pontevedra informou estes días que está a 
colaborar na difusión das novas tecnoloxías da información 
co principal obxectivo de achegar estas aos diferentes sec-
tores socio-económicos da provincia, buscando deste xeito 
a mellora na competitividade das empresas, da administra-

ción pública e, en definitiva, contribuíndo á calidade de vida da cida-
danía. 

Dentro desta estratexia colaborativa durante o mes de xaneiro de 
2013, Amancio Varela, xefe de servizo de Novas Tecnoloxías da institu-
ción, participou no congreso Os Retos nas cidades dixitais e no semina-
rio sobre Eficiencia e aforro de custos nos servizos públicos.

O primeiro destes eventos tivo lugar o pasado 14 de xaneiro en Vigo 
e foi organizado por INEO, asociación fundada no ano 2006 como res-
posta das empresas TIC galegas á importancia estratéxica que está a 
adquirir este sector e que na actualidade está representada polos prin-
cipais organismos, institucións, confederacións empresariais e entida-
des do noso sector TIC.

Dentro do congreso Os Retos nas cidades dixitais celebrouse unha 
mesa redonda, moderada por Amancio Varela, na que se debateron as-
pectos relacionados coa estratexia europea no ámbito de Smart Cities 
e especialización intelixente das rexións (denominada Europa 2020). 
Nesta mesa participaron Xosé Lago García, subdirector xeral de Acción 
Exterior e Cooperación Transfronteiriza da Xunta de Galicia e Ramón 
Quiroga Límia, subdirector xeral de Xestión e Cooperación Económica 
coas Entidades Locais da Xunta de Galicia.

Durante o debate analizouse a estratexia europea destinada ao im-
pulso das iniciativas Smart Cities. No transcurso do mesmo destacouse 
a problemática do elevado crecemento de poboación nas cidades para 
as próximas décadas. Este feito, sinalouse, abre grandes retos para fa-
cer fronte á eficiencia destes espazos con gran densidade poboacional. 
Para asegurar a calidade de vida da cidadanía e a sustentabilidade das 
urbes iniciouse xa o camiño cara a un modelo de cidades intelixentes 

co obxectivo de facer fronte á necesidade de transformación destas 
desde un enfoque integral e innovador. 

Amancio Varela, pola súa parte, sinalou a importancia de definir es-
tratexias comúns que teñan en conta a tódolos axentes e permita a 
participación e cooperación interadministrativa: “Moitos concellos e 
empresas comezaron a traballar en iniciativas que avanzan neste sen-
so, pero queda moito camiño por percorrer. E esta viaxe non se fai só 
desde os propios municipios, tamén debe facerse desde organismos 
públicos superiores. É por iso que a Comisión Europea, dado o contexto 
actual de fonda crise económica e financeira, promove a estratexia de 
crecemento Europa 2020, unha estratexia global cuxo fin é fomentar a 
xestión eficiente e intelixente, o crecemento sustentable en Europa e 
achegar un marco para que os países que forman parte da Unión poi-
dan saír fortalecidos da crise financeira e económica actual”.

Outro aspecto posto en valor foi a importancia da Especialización 
Intelixente das Rexións, outra das iniciativas enmarcadas dentro da xa 
mencionada Europa 2020, que persegue a  vantaxe competitiva, pero 
tamén comparativa respecto doutras rexións, e que ademais lles per-
mita desenvolver novas actividades de futuro. Neste sentido, a Deputa-
ción de Pontevedra sinalou que está a fomentar o papel do sector TIC 
na posta en marcha das Smart Cities, un elemento fundamental para 
“xerar valor económico e social, reducindo o gasto e mellorando a efi-
ciencia dos servizos que dan resposta ás necesidades cidadás”.

A segunda das iniciativas nas que participou o órgano provincial foi 
o seminario sobre Eficiencia e aforro de custos nos servizos públicos cele-
brado o pasado 15 de xaneiro de 2013 en Santiago. Esta iniciativa en-
márcase dentro dun conxunto de seminarios que baixo o mesmo nome 
está a organizar a fundación Sociedade da Información. Para contarnos 
máis sobre os aspectos relacionados coa eficiencia e aforro de custos 
no sector público entrevistamos a Amancio Varela, xefe de servizo de 
Novas Tecnoloxías da Deputación de Pontevedra.

-Amancio, que é para ti eficiencia e o aforro de custos?
-Poderiamos definir a eficiencia como a capacidade de dispor de al-

guén ou de algo para conseguir un efecto determinado, pero persoal-
mente gústame máis falar de eficiencia en termos de relación entre os 
recursos empregados nun proxecto e os logros conseguidos co mes-
mo. Cando se utilizan menos recursos para acadar un mesmo obxectivo 
ou cando se acadan máis obxectivos cos mesmos ou menos recursos, 
podemos falar de eficiencia. É importante diferenciar entre a eficiencia 
e a eficacia xa que esta última é o nivel de consecución das metas e 
obxectivos marcados, é dicir, a eficacia fai referencia á nosa capacidade 
para lograr o que nos propomos e a eficiencia fai  referencia á mellor 
utilización dos recursos. Por outra banda, o aforro de custos non é máis 
que a forma de evitar un gasto ou consumo maior, buscando a mellor 
maneira de realizar unha actividade.

-Que implicacións ten a aplicación de políticas que melloren a efi-
ciencia e potencien o aforro na Administración?

-A eficiencia e o aforro de custos nos servizos do sector público im-
plican conseguir o máximo aproveitamento dos recursos dispoñibles, 
é dicir, facer máis con menos.  A aplicación das TIC nos modelos de 
xestión da administración pública leva unha importante redución de 
traballo obtendo  unha importante mellora da produtividade. Ademais, 
permite romper as barreiras do tempo e a distancia ao ofrecer servizos 
en calquera intre e evitar a necesidade de desprazamentos para a rea-
lización de trámites, mellorando desta forma a cohesión do territorio e 
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acadando unha administración máis próxima ao cidadán. É importante 
salientar que esta mellora nos servizos públicos beneficia por igual aos 
cidadáns, ás entidades locais, ás empresas e ao resto de institucións.

-Que iniciativas ten a Deputación para aumentar a eficiencia e o 
aforro de custos?

-A Deputación está a realizar un importante esforzo económico e 
humano en aspectos considerados claves. O primeiro deles fai fincapé 
na normalización das infraestruturas e procesos de negocio da insti-
tución. Neste sentido, cabe destacar a construción do novo Centro de 
Proceso de Datos unificado (CPDu) da institución que fai uso de con-
tornas virtualizadas, consolidadas e normalizadas que permiten a súa 
escalabilidade. Esta nova infraestrutura garante a posta en marcha de 
novos modelos de xestión baseados na optimización dos procesos de 
negocio e na prestación de servizos tecnolóxicos centralizados, eficien-
tes e monitorizados.

Outro aspecto especialmente relevante á hora de mellorar a eficien-
cia e reducir os custos é o relativo á centralización e unificación das 
infraestruturas, os aplicativos e os servizos. Así, por exemplo, o novo 
CPDu permite reducir o número de elementos físicos e, con iso, os cus-
tos de mantemento, á vez que se mellora a eficiencia enerxética. Por 
outra banda, habilita á Deputación para a construción de sistemas cor-
porativos que eviten a duplicidade de información grazas ao uso de 
bases de datos únicas, como é o caso do sistema para o inventario e 
xestión de activos provinciais centralizado, incluído dentro do proxecto 
depoGAP, xestión de activos provinciais. Neste senso, están a pórse en 
marcha outras iniciativas como o emprego do software como servi-
zo de forma centralizada a través dunha nube privada (depoCLOUD), 
a xestión de tributos do ORAL, a asistencia intermunicipal ou as apli-
cacións de administración e licitación electrónica incluídas dentro do 
proxecto eDepo, a administración nun CLICK. 

-Ademais dos cambios devanditos, que outros aspectos está a po-
tenciar a Deputación?

-A Deputación está a traballar noutros aspectos que van máis aló 
dos simplemente tecnolóxicos. Un dos máis significativos é o fomento 
da cooperación entre as administracións grazas á utilización de plata-
formas de interoperabilidade que garantan a compartición de infor-
mación entre as mesmas, así como o fomento da cooperación entre 
o sector público e privado de cara a acadar un aumento da eficiencia. 
Neste sentido, puxéronse en marcha varias iniciativas para fomentar a 
cultura emprendedora e potenciar o uso do TIC nas pequenas e media-
nas empresas da provincia de Pontevedra dentro do proxecto depoTIC, 
a tecnoloxía nas túas mans.

Como se pode comprobar as áreas de mellora son moi amplas e non 
me gustaría esquecer aspectos como a racionalización que nos permite 
aliñar os servizos TIC en función das necesidades de cada intre, creando 
para iso novos modelos de xestión e realizando reformas organizativas 
que optimicen o uso dos recursos, a conciencia ecolóxica que nos per-
mite reducir o impacto ambiental ao diminuír o uso do papel ou a re-
dución do consumo enerxético grazas á construción de infraestruturas 
máis eficientes. Nestes ámbitos a Deputación puxo en marcha proxec-
tos para reducir os custos de telefonía e de impresión e outros desti-

nados a potenciar a conciencia ecolóxica como o proxecto Life Viñas 
Atlánticas, que minimiza o uso de produtos fitosanitarios na viticultura.

-Coas iniciativas que o órgano provincial leva a cabo, que resulta-
dos obtivo a institución na mellora da eficiencia e o aforro de custo 
nos servizos ofrecidos?

-Pois por exemplo unha unha redución do 100% nos custos de tele-
fonía para o caso de chamadas internas e dun 50% en telefonía móbil, 
todo isto grazas ao emprego de sistemas de telecomunicacións basea-
das en tecnoloxía IP. Outro aspecto que contribuíu a cumprir os obxec-
tivos de redución de custos e mellora da eficiencia foi a construción do 
novo CPD unificado que supuxo a supresión de 8 CPD distribuídos e lo-
grou unha mellora da eficiencia enerxética dun 35%, a redución de ele-
mentos físicos nun 20% e o aforro dun 25% nos custos de mantemento. 

Por outra banda, a potenciación do uso de sistemas corporativos 
supuxo un aforro do 15% en custos de licenzas e a implantación dun 
modelo de impresión baseado no custo por copia supuxo un aforro de 
custos a curto prazo de 30% e unha redución no uso do papel de ao 
redor dun 25% nun primeiro momento, aspirando a lograr unha dimi-
nución de até o 80% no medio prazo.

-Con respecto ás iniciativas que aínda están en proceso de implan-
tación existe unha previsión da medida na que afectarán á mellora 
na eficiencia e do aforro de custo?

-Unha das iniciativas que se está a implantar na actualidade e que 
afectará moi positivamente no aumento da eficiencia é a implantación 
da plataforma de tramitación electrónica da institución. Grazas ao uso 
desta ferramenta, os procedementos de contratación contan na actua-
lidade cunha xestión centralizada e interconectada de forma automá-
tica con outros sistemas, como o de contabilidade ou o de facturación, 
entre outros, que permitirá a redución dos recursos humanos  precisos 
para a xestión administrativa e garantirá unha redución do 25% nos 
tempos de tramitación. No ámbito da eAdministración están a realizar-
se importantes esforzos na mellora dos servizos cos que se pretende 
garantir, por exemplo, unha diminución de 30 a 5 días nos tempos de 
tramitación dos procedementos de facturación, ou de 15 a 5 días no 
caso da publicación de anuncios no Boletín Oficial da Provincia de Pon-
tevedra.

Outro dos obxectivos a medio prazo é poder garantir que os tempos 
de rexistro de expedientes diminúan tanto no seu tempo de inicio, dos 
1-2 días da actualidade a 4-5 horas, como no tempo de traslado do ex-
pediente, dos 3 días actuais a ser instantáneo. 

En resumo, gustaríame destacar a importante transformación que 
están a sufrir as Administracións Públicas na actualidade e na que as 
Novas Tecnoloxías desempeñan un papel dinamizador. Un cambio que 
vén esixido polas circunstancias económicas que nos tocou vivir, pero 
ao mesmo tempo supón unha oportunidade única para poñer ao día 
esta grande empresa que é o sector público. É necesario perfeccionar 
o xeito de medir, hai que reducir a actividade con sensatez naqueles 
casos que non quede máis remedio e hai que revolucionar o modelo 
de prestación de servizos, construíndo iniciativas e solucións que ga-
rantan a transparencia no desenvolvemento da actividade pública, así 
como a relación cos cidadáns e as empresas. En definitiva conseguir 
mellorar a eficacia e a eficiencia na xestión administrativa.
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CESGA E CARTOGALICIA UNEN FORZAS E BRINDAN O SEU 
APOIO AOS CIENTÍFICOS GALEGOS

A FACTORÍA EURODIXITAL ADAPTA A SÚA EXPERIENCIA EN VIAXES VIRTUAIS AO TERRITORIO ESTATAL

REDEGAL LANZA UNHA APLICACIÓN PARA 
DESENVOLVERMOS ARMARIOS

Innovación para ver e tocar 
Achegamos nestas páxinas o noso menú habitual de desenvolvementos 
galegos perfectamente cociñados e servidos 

Os días pasados naceu con 
corazón galego un novo medio 

de comunicación con vocación global, 
Mundiario, mundiario.com, autodefinido 
como o “primeiro periódico global de 
análise e opinión” e que buscará cubrir 
temas de actualidade económica e 
política, información que ampliarase con 
novas doutras seccións grazas a un amplo 
cadro de colaboradores. Os responsables 
desta nova publicación dixital son os 
promotores iniciais de Xornal.com, o 
xornalistas José Luis Gómez e Antonio 
Sangiao, que ocuparán os postos de editor 
e adxunto ao director respectivamente. 

Xeira Comunicación é a compañía que 
sustenta este novo medio, que en vez de 
orientarse ao mercado galego mira agora 
a España, América Latina e EE.UU., e nos 
seus primeiros pasos conta entre as súas 
firmas cos analistas políticos Antonio 
Campos Romay, Kotska Fernández, 
Miguel Martínez Losada e Jacinto Parga, 
a crítica de arte de Rosario Sarmiento, 
o fotoxornalismo de Xurxo Lobato e os 
arquitectos Elena Sarmiento e Emilio Argiz. 
Mundiario conta tamén con presenza en 
Facebook e Twitter, e busca potenciar a 
súa información coa participación dos 
lectores.

MUNDIARIO, NOVO MEDIO GLOBAL GALEGO

O pasado 22 de xaneiro Cartogalicia 
-empresa dedicada á topografía 

e á cartografía- e CESGA -o Centro de 
Supercomputación de Galicia- asinaban 
un acordo de colaboración a prol da 
comunidade científica galega. Así, en 
base a este achegamento, a compañía 
comprometíase a achegar o acceso 
gratuíto a todos os investigadores das 
universidades e OPIs galegas da súa 
rede Galnet, unha rede complementaria 
do Sistema Global de Navegación por 
Satélite (GNSS) que abrangue a toda 
xeografía no que a posicionamento por 
satélite se refire. 

Os datos obtidos contribuirán a unha 
meirande precisión, xa que Galnet é 
hoxe o primeiro servizo en Galicia de 
posicionamento de alta precisión con 
receptores capaces de procesar datos das 

Redegal, empresa galega de novas 
tecnoloxías e socia de EGANET, 

presentou os días pasados un novo servizo 
de seu destinado a impulsar o potencial 
como deseñadores de móbeis que levamos 
dentro. Máis polo miúdo, trátase dunha 
aplicación gratuíta para trebellos iPad, 
desenvolvida en colaboración co Grupo de 
Informática Gráfica e Multimedia da ESEI 
de Ourense, co obxecto de permitirnos 

dar forma a novos armarios en poucos 
minutos, e engadíndose a posibilidade de 
compartirmos o resultado final do noso 
traballo en deseño-carpintería coas nosas 
amizades. A aplicación chámase Sketch 
Arm (sketcharm.com). 

Máis polo miúdo, Sketch Arm é o 
resultado dunha colaboración dos 
profesionais de Redegal con Celso Campos 
Bastos e Iván Rodriguez Conde (Grupo 
de Informática Gráfica e Multimedia da 
ESEI de Ourense, Universidade de Vigo). 
Como dixemos, permite crear deseños 
tridimensionais de armarios de xeito doado 
e rápido, a través da pantalla táctil do 
tablet. “É a única ferramenta para o deseño 
conceptual en 3D que posibilita crear en 
poucos minutos, e coas xemas dos dedos, 
un armario totalmente personalizado”, 
informa Redegal. E engade: “Estamos 
ante un recurso para imaxinar, descubrir e 
entreterse, que ademais inclúe a opción de 
compartir o deseño cos amigos”.

| innovación galega | MENÚ DE DESENVOLVEMENTOS GALEGOS |

A iniciativa galega Factoría 
Eurodixital, logo de introducir 

na Rede as viaxes a Santiago ou 
Manzaneda co valor engadido de 
poder facelas sen movernos de 
diante do noso computador, quere 
estender a fórmula ás principais xoias 
patrimoniais, turísticas e naturais do 
Estado español. E está a facelo a través 
dun novo servizo, spainsecret.com, 
unha ferramenta coa que a empresa 
galega busca “contribuír a promover 
España no mundo” ao tempo que 
se achega unha oportunidade de 

autoemprego a disposición de “quen 
queira integrarse neste desafío”. A nova 
proposta, amais dunha aplicación a un 
pais enteiro (España) da experiencia de 
visitas virtuais da Factoría en enclaves 
máis concretos, semella consistir en 
si mesma nunha estratexia anti-crise.  
Spainsecret.com, que se basea como 
dixemos no modelo de viaxes virtuais 
en 360 graos (unha das marcas da 
casa), constitúe, en palabras dos seus 
responsábeis, “a mellor ferramenta 
posíbel como soporte de negocio e 
como factor de xeración de riqueza”. A 
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AXOUXEREGAMES CONVERTE UNHA TIRA 
CÓMICA NUNHA APLICACIÓN MÓBIL

AYCO ADAPTA A SÚA SOLUCIÓN 
DE BOLÍGRAFO DIXITAL A 
BLACKBERRY 10

CESGA E CARTOGALICIA UNEN FORZAS E BRINDAN O SEU 
APOIO AOS CIENTÍFICOS GALEGOS

A FACTORÍA EURODIXITAL ADAPTA A SÚA EXPERIENCIA EN VIAXES VIRTUAIS AO TERRITORIO ESTATAL

CABOZO PERMITE INTEGRAR IMAXES 
ENVOLVENTES DE PHOTO SPHERE

A xente de AxouxereGames continúa a lanzar aplicacións para 
dispositivos móbiles pero, nesta ocasión, en vez de publicar 

un novo xogo, sorpréndenos con Crítico Cinematográfico Comic, 
aplicación para Android que facilita o acceso ás tiras cómicas de 
Broderik, el Crítico Cinematográfico, un crítico de cine que comparte 
as súas opinións sobre distintas películas e situacións dun xeito 
sarcástico que ata o momento podiamos ler na web e que agora está 
dispoñible dun xeito atractivo para dispositivos móbiles. 
A tira é obra de Adrián 
Rodríguez LoboGris, 
un dos fundadores 
de AxouxereGames, 
e aínda que leva 
varios anos facéndoa, 
foi en 2011 cando 
decidiu convertela 
nun webcomic, 
dando agora un paso 
máis ao ofrecela 
como aplicación que 
irá incorporando 
novos contidos 
cada mes (máis en 
axouxeregames.com).

Unha das novidades máis destacables en Android 4.2 é sen 
dúbida a posibilidades de tomar fotografías envolventes 

no que deron en chamar Photo Sphere, utilidade que permite 
retratar o noso contorno para amosalo coma se estivese dentro 
do Street View de Google, e que polo momento ten unha difusión 
moi reducida, tanto polos poucos dispositivos que funcionan con 

Android 4.2 como 
pola limitación de uso 
desta ferramenta (que 
practicamente está 
limitada a Google+) 
o que non impediu 
á xente de Cabozo a 
facilitar a integración 
na súa web, cabozo.
com, de xeito que os 
usuarios de Android 
4.2 poden publicar 
estas imaxes no seu 
taboleiro (para o que 

recomendan versión móbil de Cabozo) para que poidan gozarse 
dende o ordenador (aínda que o soporte de navegadores web 
aínda é algo limitado, recomendándose especialmente o uso de 
Google Chrome).

xuízo da Factoría, as máis  de 250.000 
visitas en 2011 que atesourou o seu 
servizo descubregalicia.com amosan 
a “súa potencialidade nun mundo 
cada vez máis pequeno grazas ao uso 
das novas tecnoloxías”. A isto cómpre 
engadir os recoñecementos obtidos en 
2009 de mans da  Unión Europea, que 
distinguiu a descubregalicia.com e a 
virtualplanet360.com como exemplos 
de “boas prácticas no ámbito da 
creatividade e a innovación”.
Toda esta experiencia é a que acumula, 
precisamente, o novo servizo posto 

en marcha, que presenta as múltiples 
facetas dun destino único á vez que 
diverso, en palabras da Factoría. E 
engade: “Quen entre na nova web 
atoparase cunha detallada folla de 
ruta do lugar elixido; verá que grazas á 
súa versatilidade é posible trasladarse 
virtualmente a unha cidade e percorrer 
as súas rúas, deterse nas súas prazas, 
explorar os seus edificios, entreterse 
nas súas praias ou coñecer a súa 
oferta de hoteis e restaurantes desde 
calquera parte do mundo sen máis 
axuda que Internet”.

constelacións GPS, GLONASS e a futura Galileo. 
Pola súa banda, o CESGA achegará a infraestrutura para redundar e protexer o 

servizo de datos. 
Dicir que a rede Galnet dispón de receptores GNSS que constitúen estacións base 
espalladas por toda a nosa terra, cunha distancia entre elas de arredor de 60 ou 70 

quilómetros, e que monitorizan os sinais 
dos satélites dos sistemas GPS e GLONASS. 
Deste xeito, os datos resultantes para a 
corrección diferencial producidos pola 
rede chegarán de balde aos científicos de 
Galicia e poderán ser incorporados para a 
execución de proxectos de investigación, 
desenvolvemento e innovación (I+D+i). 
Engadir que para a difusión dos datos 
empregarase de xeito exclusivo Internet, 
e poderase acceder a eles desde un 
computador de sobremesa ou -no caso de 
medicións de campo- mediante teléfonos 
móbiles ou con dispositivos que operen 
con ligazóns de radio.

A empresa galega Ayco, especializada no 
desenvolvemento de solucións tecnolóxicas que 

faciliten o traballo dos seus clientes en boa medida 
grazas ao aproveitamento e á innovación a través do 
desenvolvemento web e móbil, o comercio electrónico, 
a integración de sistemas e as redes sociais, continúa 
na súa liña e, só un día despois da presentación oficial 
de BlackBerry 10 (BB10), anuncia que preparou a 
plataforma da tecnoloxía de bolígrafo dixital BlackPen 
para que soporte o novo sistema operativo móbil, 
demostrando así o seu compromiso de actualización 
e incorporacións das últimas novidades tecnolóxicas 
para optimizar os seus produtos e servizos. 
Dende Ayco levan tempo facendo un seguimento 
de BB10, participando de eventos como o BlackBerry 
World, polo que xa levan meses traballando no 
desenvolvemento de actualizacións de solucións como 
BlackPen. Lembremos que BlackPen é un produto que 
permite transmitir todo o que se escribe nun papel a 
un sistema informático en tempo real, replicando o 
documento manuscrito orixinal e os datos ou accións 
que se inclúan ao cubrir a folla, trasladando unha 
operativa tradicional ao contorno dixital dun xeito 
que non modifica as rutinas de traballo, pero axiliza os 
procesos de captación de datos.  
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ARCHOS presenta un teclado-tapa para iPad

TREBELL   S
TECNOLÓXICOS

O ano pasado o fabricante francés 
ARCHOS incorporou tapa convertible en 

teclado a varios dos seus tablets, e in-
spirándose en tal iniciativa, presentan 
agora o teclado Bluetooth ARCHOS 

Design para iPad, un teclado 
completo QWERTY magnético 

compatible con iPad 2 
e novo iPad que ten 
só 5 milímetros de 

grosor e conta cun pé 
de apoio regulable. A súa carcasa 

é de aluminio e vai chegar ao mercado en 
marzo a un prezo de 69 euros, sendo unha solución 

bastante axeitada para quen desexe utilizar o iPad para labores de 
produtividade.

Entre as vantaxes deste teclado está o feito de que adhírese mag-
neticamente ao iPad, o que resulta moi cómodo durante o transporte 
(protexendo a pantalla e apagando/acendendo automaticamente a 
pantalla do tablet segundo estea a tapa posta ou non), a súa 
batería (recargable por USB) ten unha 
autonomía de meses e o 
teclado QWERTY, aparte 
das teclas habituais, tamén 
inclúe numerosos accesos 
directos para iOS. Este teclado 
mide 241 x 186 x 5 milímetros e 
pesa 240 gramos.

A compañía española Geeksphone, que xa colocara no mercado 
dos smartphones baseados en Android, presentou hoxe en Madrid 
osprimeiros móbiles destinados aos desenvolvedores do futuro 
sistema Firefox OS, para o que contan coa colaboración de Telefónica 
e da Mozilla Developer Network.

Estes novos terminais móbiles están 
pensados para probar as capacidades 
reais de Firefox OS, para poder desen-
volver as súas aplicacións e probalas 
nun dispositivo real e non ter que 
basear o proceso unicamente en emula-
dores, o que pode lembrar aos móbiles 
Nexus de Google, aínda que desta 
ocasión os smartphones non estarán 
dispoñibles para usuarios finais.

Os primeiros móbiles con Firefox 
OS fabricados por Geeksphone serán 
o Keon (con procesador Qualcomm 
7225A a 1 GHz, pantalla de 3,5 polgadas 

e cámara de 3 Mpíxeles) e o Peak (con procesador Qualcomm 8225 
de dobre núcleo a 1,2 GHz, pantalla de 4,3 polgadas e cámaras de 
8 e 1,3 Mpíxeles), que poderán verse en vivo na vindeira edición da 
Campus Party Brasil, que botará a andar o 28 de xaneiro. Estamos 
ante uns móbiles cunhas prestacións bastante limitadas (512 Mb de 

RAM, 4 Gb de almacenamento interno, 
procesadores propios dos móbiles con 
Android máis baratos e baterías de só 
1.580 e 1.800 mAh) polo que enténdese 
que entre as virtudes que agardan para 
os móbiles que funcionarán con esta 
plataforma baseada en HTML5 estará o 
seu prezo axustado.

Para promover o desenvolvemento de 
aplicacións para Firefox OS, o vindeiro 
26 de xaneiro dende Firefox organizan 
en máis de 20 localizacións de todo o 
mundo o Firefox App Day, que no caso 
español terá lugar en Madrid.

Os móbiles para desenvolvedores de Firefox OS 
serán de fabricación española

En 2010 Blusens presentaba a súa solución para achegar a Internet 
e a reprodución multimedia ao televisor, o Web:tv, produto do que 
conseguiron espremer o seu potencial durante moitos meses, e abon-

dado na mesma liña presentan 
agora a familia SMART TV NANO, 
que permite integrar de xeito 
doado o sistema operativo Linux 
en calquera televisor con HDMI 
facilitando así a navegación web 
a través da conexión Wi-Fi N, así 
como o acceso aos milleiros de 
aplicacións e xogos dispoñibles 
en Google Play. Deste xeito 
podemos empregar o televisor 
para ver fotografías, escoitar 

música e reproducir vídeo (para contidos tanto na Internet como en 
local), consultar o correo electrónico, acceder ás nosas redes sociais e 

moitos usos máis propios dun 
ordenador, pero dos que agora 
poderemos gozar comodamente no salón grazas 
a este dispositivo compacto que inclúe un mando 
a distancia sen fíos con función tanto de teclado 
coma de rato.

O Blusens SMART TV NANO funciona cun proce- sa-
dor ARM Cortex A9, 1 Gb de RAM, 4 Gb de almacenamento interno, 
Android 4.0 con soporte de contidos en Adobe Flash, conectividade 
USB 2.0 (tanto para acceder a unidades de almacenamento externas 
ou a teclados e ratos sen fíos por USB). Inclúe preinstaladas aplicacións 
para acceder á web, a YouTube e a Doctape, servizo de almacena-
mento na nube do que inclúe 25 Gb de balde, así como a aplicacións 
exclusivas de Blusens BLU:SHARE PLAY e BLU:SUGGEST.

Este pequeno sistema Android só mide 90 x 34 x 16 milímetros, 
pesa 46 gramos e xa está dispoñible na tenda en liña de Blusens por 
89,90 euros.

Blusens leva Android 4.0 ao televisor a 
través dun pequeno dispositivo HDMI
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Sony anuncia o seu smartphone 
con pantalla Full HD de 5 polgadas

O novo tablet de bq integra teléfono e GPS

nVIDIA presenta unha consola 
portátil baseada en Android 4.1

No marco do CES de Las Vegas a división móbil de 
Sony presentou oficialmente o seu novo e esperado 
smartphone Xperia Z, que vai chegar ao mercado este 
mesmo trimestre e destaca por contar cunha pantalla 
Full HD de 5 polgadas, procesador Snapdragon S4 Pro 
de 4 núcleos, 2 Gb de RAM, 16 Gb de almacenamento 
interno (ampliable mediante tarxetas microSD de ata 
32 Gb), cámaras de 13,1 e 2,2 Mpíxeles, NFC, Bluetooth 
4.0, LTE e varias tecnoloxías características de Sony para 
pulir o que parece ser unha das grandes estrelas dos 
vindeiros meses. Entre os detalles que incorpora este 
grande móbil figura o sensor fotográfico Exmor RS, que 
inclúe HDR para vídeo, un modo de batería STAMINA que cuadriplica a 
autonomía en espera e unha serie de aplicacións da liña WALKMAN.

Este móbil funciona é resistente á auga e ao po (IP57 e IP55) e aínda 
que virá con Android 4.1, será actualizable a 4.2 en breve. O seu grosor 
será de só 7,9 milímetros, pesará 146 gramos e tamén estará dispo-

ñible nun tamaño menos compacto, o 
Sony Xperia ZL, con 9,8 milímetros de 
grosor, 151 gramos de peso e con algun-

has prestacións recortadas (entre as que 
destaca que carece de resistencia á auga e ao po).

Aínda que Sony non detallou prezo e data de lanzamento, a cadea 
británica Phones4U confirmou que terá o Sony Xperia Z o 1 de marzo, 
abrindo xa a súa reserva. Vodafone tamén confirmou que vai distribuír 
o novo móbil de Sony.

Os tabletófonos son unha tendencia 
que parece imparable, de aí que 

non sorprenda moito o paso 
que vén de tomar o fabri-
cante español bq co seu 

novo tablet, pois o bq Elcano 
permite a introdución dunha tar-

xeta SIM no seu interior e, en vez 
de limitar o seu uso para acceder 

á banda larga móbil, tamén per-
mite a realización de chamadas 

telefónicas, polo que sería un 
tablet-teléfono cunha pantalla de 7 

polgadas por un prezo de 199,99 euros.
O bq Elcano funciona cun procesador Cortex A9 

de dobre núcleo a 1 GHz, 1 Gb de RAM, 16 Gb de almacenamento 

interno (ampliable mediante tarxetas microSD) e Android 4.0, a 
súa pantalla IPS de 7 polgadas ten unha resolución de 1.280 x 800 
píxeles, ten conectividade Wi-Fi N, USB 2.0, Bluetooth 4.0 e 3G, GPS 
e unha batería de 4.300 mAh, así 
como cámaras de 5 e 2 
Mpíxeles, polo que 
estamos ante un 
tablet de gama 
media-baixa 
que contribúe 
a difuminar a 
barreira que 
separa o 
smartpho-
ne do 
tablet.

Como grande exemplo de aplicación dos novos procesadores nVI-
DIA Tegra 4 o seu fabricante anunciou no CES de Las Vegas o Project 
SHIELD, unha nova plataforma para usuarios que desexen xogar en 
calque- ra momento e lugar e que permitiría gozar tanto de xogos de 

Android como de PC, por permitir o 
acceso tanto aos xogos dispoñibles 
en Google Play como conectarse 
ao PC para gozar dos seus xogos 
mediante streaming en calquera cu-
rruncho do fogar no que gocemos 
de conectividade Wi-Fi (posibilidade 
dispoñible para os mellores xogos 

de Steam e dende ordenadores 
de certa potencia, tamén con 
gráficas de nVIDIA).

Este orixinal concepto 
consiste nun mando de xogo 
de tamaño completo para un 

uso confortable, unha pantalla 
multi-táctil de 5 polgadas 
cunha resolución de 1.280 x 720 
píxeles, altofalantes de grande 
calidade, Wi-Fi N con 2x2 MIMO 
para conseguir boas velocidades 
de conexión para ostreaming de 
xogos e sistema operativo Android 
4.1.

Cómpre lembrar que actualmente 
hai numerosos xogos de Android opti- mizados para 
aproveitar a potencia dos procesadores nVIDIA Tegra, 
como Dead Trigger e Shadowgun, mentres que entre os títulos 
para PC que poderían gozarse a través da nova consola portátil 
de nVIDIA estarían Assassin’s Creed III, Battlefiled 3, Borderland 2, 
Dishonored,Hawken, Portal 2 e Skyrim entre moitos outros.

Polo momento non se coñece nin a data de lanzamento nin o 
prezo que terá este Project SHIELD.



P
ara poder facerse un oco no mundo dos 
smartphones Microsoft foi consciente que o 
seu sistema operativo Windows Mobile quedara 
totalmente fóra de xogo e decidiu facer borrón 
e conta nova con Windows Phone 7, plataforma 

que xurdiu con bastante acerto por atreverse a innovar na interface 
de usuario, achegando unha experiencia totalmente distintas á que 
temos con móbiles con iOS e Android. A compañía de Redmond 
decidiu percorrer esta nova senda da man da finlandesa Nokia, que 
coa familia Lumia conseguiu crear unha imaxe de marca recoñeci-
ble a atractiva, pero que cos seus primeiros terminais non era quen 
de superar á competencia, de aí que optasen por repetir a mesma 
fórmula que coa primeira Xbox, e antes de deixar morrer á súa cria-
tura, renovárona, dando lugar a Windows Phone 8, un sistema que 
leva no seu corazón a Windows 8, o que permite que actualmente 
poidamos ter no mercado unha experiencia de uso moi semellante 
en smartphones, tablets e ordenadores, o que pode ser unha com-
binación de grande aceptación a longo prazo.

Para que Windows Phone 8 brillase, aínda que exista un variado 
catálogo de móbiles con este sistema, foi preciso deseñar un dispo-
sitivo que non tivese igual, sacando Nokia da chistera o Lumia 920, 
terminal que serviría para amosar ao mundo as bondades da nova 
plataforma móbil de Microsoft á vez que non presumiría de mega-
píxeles ou de polgadas, senón da súa calidade xeral, que puidemos 
probar durante varias semanas dende Código Cero, 

e temos que reco-
ñecer que 
o irmán 
maior da 
familia 
Lumia está 
á altura 
das ex-
pectativas 
creadas.

O Nokia 
Lumia 920 
ten unha 
pantalla 

de 4,5 polgadas cunha resolución de 1.280 x 768 píxeles, que non 
só é máis grande que a do iPhone 5, senón que tamén ten unha 
maior resolución, está protexida contra rabuñaduras, ten unha 
sensibilidade sen igual (pode funcionar con luvas postas ou incluso 
con unllas longas) e presenta unha grande luminosidade para 
facilitar o seu uso en exteriores, características que todas xuntas 
fan que esteamos na mellor pantalla de smartphone que hai no 
mercado, algo que pode apreciarse a simple vista.

Outro dos puntos fortes deste novo móbil é a súa cámara, que 
non presume da súa resolución de 8,7 Mpíxeles, senón de contar 
con tecnoloxía PureView e lente Carl Zeiss, o que o converte no 
mellor smartphone actual á hora de disparar fotografías con pouca 
luz e gravar vídeo, pois incorpora un estabilizador óptico de imaxe 
que supón un salto de calidade significativo que podería marcar o 
camiño a seguir por outros móbiles no futuro. O software de Nokia 
tamén axuda a potenciar este elemento, permitindo facer uso de 
disparo intelixente de fotografías, facer panorámicas ou incluso 
aproveitar a realidade aumentada para localizar establecementos 
ao noso redor (coa aplicación Nokia Vista Urbana).

A nivel de hardware tamén destaca por contar con 32 Gb de 
almacenamento interno, unha batería de 2.000 mAh que pode car-
garse sen fíos (tecnoloxía que promete popularizarse nos vindeiros 
anos, e da que este móbil é o principal expoñente), inclúe conec-
tividade NFC (outra tecnoloxía chamada a imporse, tanto para 
pagamentos como para outras solucións sen fíos) e incluso está 
preparado para a telefonía 4G.

Pero toda esta tecnoloxía xunta non serviría de nada se non 
houbese un sistema operativo solvente detrás, e Windows Phone 
8 por fin aproba a avaliación, ofrecendo un menú de inicio que 
abandona as iconas e os widgets para empregar unha solución 
nun punto intermedio que podemos chamar baldosas, un sistema 
de mapas elaborado por Nokia que inclúe navegación sen acceso 
á Internet (e con voz en galego), un Rincón Infantil que permite 
deixar que os cativos empreguen o móbil dun xeito limitado para 
que non perigue a nosa información, integración de Skype e un 
sistema de funcionamento centrado nun uso persoal, facilitando a 
interacción cos nosos contactos dun xeito moi completo no que, a 
voz, as mensaxes de texto e as distintas plataformas sociais com-
bínanse ofrecendo unha experiencia uniforme moi completa sen 

ter que andar saltando entre aplicacións para 
comunicarnos.

Temos, en definitiva, un magnífico 
smartphone, do que poden destacarse un 

par de eivas: o seu tamaño (demasiado 
grande para algúns usuarios, pese a que 

agora haxa smartphones cun tamaño 
moi superior) e o seu peso (185 gra-

mos). Pero moitos son os usuarios que 
perdoan estas carencias, en vista do 

tacto agradable, o agarre cómodo 
e a construción robusta deste 

móbil que dá certa seguridade a 
quen o colle na man e comproba 
que Nokia segue a construír bos 

produtos.
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Supera o millón de copias vendidas

Leva o espírito de Wipeout a iOS

REPuLzE

TORCHLIGHT II 

Os amantes dos xogos futuristas de velocida-
de como o Wipeout de Psygnosis que queiran 
gozar de tal experiencia de xogo en mobilidade 
poderán facerse agora con Repulze, resultado 
do Project Future da desenvolvedora de vi-
deoxogos sueca Pixelbite, e que pode mercarse 
por 0,89 euros na App Store, sendo compatible 
tanto con iPhone coma con iPad.

Repulze colócanos nos mandos dun 
aerodeslizador experimental para superar 
unha serie de desafíos en carreiras fluídas con 
grande detalle gráfico e que pode manexarse 
tocando e inclinando o noso dispositivo móbil 
de Apple. O xogo inclúe polo momento unha 
primeira fase na que figuran 9 circuítos nos que 
competirán 6 aerodeslizadores. A experiencia 
completarase con novos paquetes de contido 
dos que haberá como mínimo 2.

Runic Games recibiu 2013 anunciando que o seu xogo Torchlight 
IIconseguiu superar o millón de unidades vendidas, o que é un 
importante logro para este RPG de acción lanzado o pasado mes de 
setembro e que está a consolidarse como a principal alternativa a 
Diablo III (sendo incluso máis fiel ás primeiras entregas de tal franquía 
que a última entrega de Blizzard).

Cómpre destacar que Torchlight II é un xogo exclusivo para ordena-
dores persoais, non existindo ningún plan de levalo a consolas, paso 
que si é moi posible que dea Diablo III nos vindeiros meses. Actual-
mente a saga de Torchlight está en promoción en Steam, podendo 

 | xogos | TORCHLIGHT II | REPULZE | 

 Por Marcus Fernández

adquirirse o primeiro xogo cun 75% de desconto e esta última entrega 
co 50% (co que quedaría en 9,49 euros) o que é unha boa oportuni-
dade para gozar destes magníficos representantes dun xénero que 
acumula seareiros en todo o mundo.

VER VÍDEO
Trailer do xogo
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Chegará á PS3 no verán

Terán xogo de LEGO no outono

Activision revolucionou o mundo 
dos videoxogos con Skylanders, fran-
quía de xogos que combina software 
con figuras coleccionables, conse-
guindo unha magnífica resposta 
comercial que outros queren imitar, 
e así Disney Interactive anuncia que 

para o vindeiro verán vai pór á venda 
Disney Infinity, xogo exclusivo para 
PlayStation 3 que ofrecerá un mundo 
aberto en constante expansión para que 
os usuarios exploren e personalicen e no 
que tamén tomarán vida as figuras de 
personaxes coleccionables que vaiamos 
conseguindo, converténdose nunha 
especie de caixa de xoguetes virtual.

En cada aventura os xogadores 
deberán resolver quebracabezas, loitar 
contra inimigos e explorar escenarios 

moi recoñecibles para os seguidores dos 
filmes da Disney, mentres coleccionan 
personaxes, vehículos e armas especiais 
en cada mundo.

Esta nova plataforma contará con 40 
pezas interactivas coleccionables, 17 fi-
guras de personaxes de Disney, un portal 
onde haberá que colocar os elementos 
físicos para desbloquealos no xogo e uns 
discos de poder que colocados no de-
vandito portal activarán poderes, armas 
e outras personalizacións.

Inicialmente Disney Infinity contará 
con personaxes tanto de Disney como 
de Pixar, de xeito que poderemos inte-
ractuar cos protagonistas de Piratas del 
Caribe, Los Increibles, Monstruos S.A. ou 
Cars entre outras, para goce dos cativos 
fieis a estas aventuras.

Os videoxogos baseados en figuras de 
LEGO inspiradas noutras franquías están a 
acadar moito éxito, e de cada vez parece 
máis ambiciosos, e en vez de limitarse a 
pequenos grupos de personaxes, parecen 
querer abordar un número de protagonistas 
moi amplo, para que cada xogador poida 
adoptar o papel do seu favorito, e tras LEGO 
El Señor de los Anillos anuncian agora que o 
vindeiro outono chegará a Xbox 360, PlayS-
tation 3, Wii U, PC, Nintendo DS, Nintendo 
3DS e PlayStation Vita o xogo LEGO Marvel 
Super Heroes, que incluirá aos personaxes 
que forman parte da liña de xoguetes que 

leva ese mesmo nome, e que actualmente 
está formada por 8 escenas icónicas da 
Patrulla X, Iron Man e Spider-Man.

O xogoLEGO Marvel Super Heroesofre-
cerá un argumento orixinal no que Nick 
Furia recorre a Iron Man, Hulk, Spider-Man, 
Lobezno e outros heroes da Marvel para 
salvar a Terra da ameazas como o deu Loki 
e o devorador de mundos Galactus, sen es-
quecer o habitual ton de aventura e humor 
dos xogos de LEGO. Teremos así un xogo 
do que gozarán tanto os incondicionais dos 
xogos desta marca como os lectores das 
aventuras de Spider-Man, os Vingadores, os 

Catro Fantásticos, a Patrulla X, os Gardiáns 
da Galaxia e moitos outros personaxes da 
banda deseñada.

Confírmase que neste título poderán 
desbloquearse máis de 100 personaxes do 
Universo Marvel, como Spider-Man, Iron 
Man, Lobezno, o Capitán América, Hulk, 
Thor, a Viúva Negra, Ollo de Falcón, Masacre, 
Loki e Galactus.

O vindeiro número da revista Game Infor-
mer dedicará as súas cubertas a este xogo, e 
na súa páxina web publican un interesante 
vídeo no que adiantan detalles de LEGO 
Marvel Super Heroes.

DISNEy INFINITy 

OS SuPERHEROES
 DA MARVEL 
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