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Segue a última hora de todo o que che interesa en materia de I+D+i. 
O  noso boletín diario é o de maior difusión por subscrición en Galicia, 
tal como o amosan os máis de 3.000 subscritores que reciben no seu 
correo electrónico un resumo de xeito gratuíto do máis destacado en 
materia de novas tecnolóxicas. 
A que agardas? Subscríbete XA!

A través de Google Currents podes levar Código Cero  no teu smartphone 
ou tablet. A aplicación está dispoñible para a súa descarga gratuíta en:

O teu espazo na Rede

Síguenos en:
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Neste número 
de Código Cero 
formalizamos 
algo que case 
con toda proba-

bilidade será unha tónica 
para nós a partir de agora: 
a achega de 40 páxinas en 
troques das 32 que viñan 
sendo habituais. Isto non 
é un capricho. Vale que vai 
representar máis gasto para 
Código Cero, e non están os 
tempos como para enlear a 
situación máis do que está, 
pero definitivamente non 
tiñamos outra opción, xa 
que doutro xeito a listaxe de 
contidos que tiñan que ficar 
no tinteiro, fóra de publica-
ción, era inmensa:  novas, 
reportaxes, artigos, entrevistas, comenta-
rios de novidades TIC e un longo etcétera. 
Probablemente, dende que existe Código 
Cero, esta sexa a época na que máis infor-
mación de valor  xorde dende a nosa terra 
no eido tecnolóxico-dixital. E todo, malia 
a que está caendo, esta maldita situación 
económica na que estamos mergullados, 

que está a levar ao peche 
de empresas e ao des-
pedimento continuo de 
profesionais compañeiros. 
E, con todo, seguen a 
multiplicarse os esforzos 
do noso sector por saír 
desta, por sobrepoñerse e 
por reconstruír o sistema 
produtivo por enteiro 
para que non volva pasar 
algo coma isto. Para que 
non se dependa tanto das 
cousas que nos levaron 
a onde estamos. Esas 
burbullas construtivas 
ou financieiras. O fenó-
meno TIC galego debería 
facernos reflexionar sobre 
a valía das nosas empre-
sas, que, aínda tendo todo 

en contra para saír adiante, están a tentar 
facelo poñendo todo da súa parte, talento, 
profesionalidade, maxín, capacidade 
de anticipación, innovación e potencial 
colaborador con outras empresas e pro-
fesionais (innovación aberta). En Código 
Cero tratamos agora de darlle a todo isto 
un oco máis grande, tal e como se merece. 

Equipo
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Recíclame

HUMOR TECNOLÓXICO

O aproveitamento dos 
recursos computacionais 
era o tema de portada 
do número 8 de Código 
Cero, que saia do prelo 
en febreiro de 2003, hai 
pois 10 anos. O Grid, 
unha novidosa iniciati-
va, ocupaba o especial 
daquel número no que 
amais se falaba de como 
facer unha tenda virtual 
e recollianse exemplos 
xa en funcionamento en 
Galicia. 

No apartado de nova 
economía falabamos 
das start-up, e da banca 
electrónica. E xa no ca-
pitulo de repaso ás webs 
do noso pais a sección 
barlovento, analizaba as 
páxinas das tres universi-
dades galegas. 

Coma sempre unha 
ampla cantidade de arti-
gos de análise e opinión 
asinados por especialis-
tas, o repaso das novida-
des de xogos, pc prácti-
co e linux, completaban 
aquel número de hai xa 
dez anos. 
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O MOMENTO DO GRID
SOLUCIÓNS PRÁCTICAS

OSCARS EN INTERNET
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Recíclame

Organizado pola empresa Ludica7, 
o vindeiro día 22 de marzo, a partir 

das 16:30 horas, celébrase en Santiago 
un evento que colle ben de preto a todos 
aqueles profesionais galegos que arestora 
estean a pisar un terreo até hai poucos 
anos inexplorado: o terreo das redes e 
servizos 2.0 e as súas múltiples potencia-
lidades para calquera das moitas facetas 
dunha empresa (creala, traballar nela, pro-
mover produtos, comunicarse con clientes 

ou socios, traballar con eles, facer marca, 
etc). Estamos a falar da terceira edición de  
Compostweets 2013, III Encontro Anual de 
Social Media en Galicia, que vén da man 
da firma compostelá Lúdica 7 (especiali-
zada en accións formativas sobre servizos 
sociais ou na achega de recursos para a 
publicación dixital do xeito máis cómodo 
e eficaz posíbel) e que se celebra nun dos 
grandes centros de operacións TIC da nosa 
terra: o Centro de Novas Tecnoloxías de 
Galicia. 

O encontro desenvolverase con fei-

tura de xornada de divulgación e traballo 
en común, dirixida sobre todo aos profe-
sionais da web 2.0, tentando, entre outros 
aspectos, fomentar o networking entre 
todos eles.

En palabras dos responsábeis de Lúdica 
7, os obxectivos de Compostweets pasan 
por crear, manter no tempo e ampliar un 
punto profesional de encontro arredor do 
fenómeno das redes sociais e semellantes. 
Asemade, preténdese establecer ligazóns 
duradeiras con outras accións profesio-
nais semellantes que se levan a cabo na 
xeografía estatal. “Queremos vincular a tó-
dolos profesionais da Web 2.0, facendo, na 
medida do posible, networking”, comen-
tan dende a empresa compostelá.

Lembrar que a vindeira edición de 
Compostweets dará comezo o día 22 a 
partir das 16.30 horas, cun relatorio a 
cargo de Rodolfo Carpintier, considerado 
un dos pais da Internet en España (formou 
parte de Servicom, o primeiro ISP que 
chegou aos 50.000 clientes de pagamen-
to, 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 
se permitirá a participación de 3 propos-
tas de negocio na Web tras inscribirse 
na páxina web de Compostweets (www.
compostweets.com). Como en anteriores 
ocasións é de agardar que Compostweets 
poida servir como un evento formativo, 
que este ano será de acceso libre ata com-
pletar aforo, e como punto de encontro 
para profesionais e entusiastas das redes 
sociais en Galicia. 

 Este mes de marzo tódo-
los internautas (xa non só 

galegos) estamos de celebración. 
A Wikipedia en galego, A Galipe-
dia, chega aos dez anos de vida e 
traxectoria e isto, tendo en conta os 
tempos que corren (menos axudas 
institucionais e menos de calquera 
cousa) e que estamos a falar dunha 
iniciativa impulsada por voluntarios, 
é ao noso parecer un gran motivo 
de festexo. Asemade, non se trata 
dunha ferramenta de interese para 
unha necesidade puntual. Falamos 
dun recurso que unha boa parte dos 
internautas galegos (e non galegos) 
empregan decote, moi decote, co 
privilexio de acceder de balde e de 
poder empregar (respectando a 
fonte, claro) os contidos. Un dos días 
sinalados foi o pasado venres 8 de 
marzo, unha xornada na que tamén 
se celebrou que o día 4 a Galipedia 
foi alén dos 100.000 artigos. Todo un  
logro a ter en conta, que os coordi-
nadores do proxecto agradecen á 
longa listaxe de persoas e colabora-
doras anónimas que fixeron posíbel 
este dobre fito histórico.  A maiores, 
o sábado 9 celebrouse unha intensa 
xornada divulgativa, con diferentes 
conferencias e charlas, no Colexio 
Maior de Fonseca en Santiago de 
Compostela. Falouse da Galipedia, de 
proxectos wiki, de empresas galegas 
que usan licenzas semellantes á da 
Galipedia e  de activismo cultural en 
Internet e de coñecemento libre e 
democracia. 

As vantaxes de traballarmos en clave 2.0, ao 
detalle en Compostweets o 22 de marzo

Os internautas 
galegos celebran os 
dez anos e os 100.000 
artigos da Galipedia

 |novas | RESUMO DE ACTUALIDADE TIC |

III Encontro Anual
de Social Media en Galicia

CENTRO DE NOVAS TECNOLOXIAS DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

22 de marzo

OS INVITAMOS A TODOS AL

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
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Calquera cousa que se faga para axudar a que a mocidade 
consiga emprego, ten que ser benvida por forza. E se ademais, 

esa iniciativa abre camiños innovadores para servir de modelo a 
outras que veñan detrás, mellor que mellor. A cousa aínda adquire 
novas dimensións se no seu punto de mira está o relanzamento da 
economía propia dun lugar, parte da súa identidade. O portal de 
emprego, MARJOB, presentado os días pasados pola Universidade 
de Vigo, cumpre estes e outros requirimentos. Trátase dunha iniciati-
va en liña do Campus de Mar, un buscador de ofertas de emprego e 
bolsas relacionadas co eido marítimo (de tan forte e longa tradición 
na nosa terra), que pretende converterse “nun punto de encontro 
entre a oferta e a demanda de oportunidades laborais no devandito 
ámbito de actividade”. 

Segundo conta Luis Fernández, responsábel da Área de Trans-
ferencia do Campus do Mar, esta plataforma desenvolveuse para 
“establecer unha conexión robusta, baseada en necesidades reais, 
entre os principais actores do mercado laboral do sector do mar”. 
Posta en marcha oficialmente ante os medios o venres 1 de marzo 
(pero xa en activo previamente), a web acubilla arestora 78 ofertas 

de emprego e bolsas en diferentes países do mundo (o noso, Arabia 
Saudita, EE UU, Suráfrica, Singapur, Dinamarca, Francia, etc) e en 
distintos eidos do coñecemento (calidade alimentaria, enxeñaría 
naval, bioloxía). 

MARJOB: portal galego prol da inserción 
laboral no eido marítimo

NACCE celebra a súa xornada de remate o 
vindeiro 14 de marzo en Santiago 

Continúa achegando impulso para as nosas empresas o 
Proxecto NACCE, a iniciativa transfronteiriza para pór remedio 

ás eivas competitivas e de internacionalización do tecido TIC de ám-
balas beiras da raia galego-portuguesa. A nova actividade visíbel do 
proxecto, que poría o punto final ao programa (amosando resulta-
dos obtidos), celébrase o vindeiro 14 de marzo, na Escola Galega de 
Administración Pública (EGAP), 
no barrio de Fontiñas en Santia-
go de Compostela. Esta última 
xeira visíbel de traballo (que 
non é a derradeira, posto que 
o Proxecto NACCE segue vivo 
na traxectoria de cada empresa 
participante e é ben proba-
ble que os foros e encontros 
regresen con novas edicións da 
iniciativa), contará coa presenza 
dos mentores-expertos adheri-
dos ao proxecto acompañados 
dos profesionais e emprende-
dores aos que achegaron a súa 
experiencia, dando conta todos 
eles dos froitos recollidos. 

As actividades darán comezo 
ás 9.15 horas, co rexistro de asistentes. Logo, ás 9.45 horas, virá a 
apertura institucional, a cargo do director xeral de Traballo, Odilo 
Martiñá, o presidente de AGESTIC, José María López Bourio, o xe-
rente da Cámara de Comercio de Vigo, José Manuel García Orois, e o 
director executivo do Centro de Computaçâo Gráfica, Eduardo Pinto. 
Tamén haberá representantes da Universidade de Vigo e AIMinho. 

A continuación, ás 10.30 horas, virá a mesa primeira de emprende-
dores de NACCE, na que interveñen algúns dos profesionais que 
recibiron achegas tecnolóxicas e formativas da man do proxecto. 
Máis polo miúdo, Rebeca Babarro (Vouaxenda), David Sequeiros 
(Wiimbo) e Luis García Landín e Patricia García (104 Cubes). Ás 11.50 
celébrase unha nova mesa, desta volta dando acubillo aos expertos 

en emprendemento e busca de 
novos mercados. Son Alfonso 
Pérez Pereira, de Espafil e máis 
Andrés Mazaira, de Bridge 
Mediatech. A clausura está pre-
vista para as 13.15 (con Beatriz 
Mato, conselleira de Traballo) 
e a mesa número tres para 
as 13.45, coa intervención de 
emprendedores como Wilfredo 
Santana, de Anubia. 

O Proxecto NACCE ins-
críbese dentro da segunda 
convocatoria do Programa de 
Cooperación Transfronteiriza 
España-Portugal 2007-2013, 
e participan a Consellería de 
Traballo e Benestar da Xunta 

de Galicia, AGESTIC (Asociación Galega de Empresas TIC), Cámara 
de Comercio de Vigo, Universidade de Vigo, AIMinho (Associaçao 
Empresarial) e o CCG/ZGDV (Associaçao Centro de Computaçâo 
Gráfica). Diríxese a estimular o sector TIC de Galicia e do norte de 
Portugal, favorecendo a creación de emprego e de empresas tecno-
lóxicas. 
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A Universidade de Coruña segue dar mos-
tras de estar na vangarda da investigación 
en e-Saúde, é dicir, no desenvolvemento e 
aproveitamento de novas tecnoloxías de 
información para mellorar, en calquera das 

súas manifestacións e tipoloxías, a atención sanitaria. 
Sobre todo, facendo fincapé nos colectivos en risco 
de exclusión social ou con características que os 
afastan da autonomía diaria. Este compromiso pola e-
Saúde témolo visto nas achegas do CITIC, nos impor-
tantes achados do Laboratorio de I+D de Intelixencia 
Artificial da UDC ou no labor da unidade UCATEA 
no achegamento das TIC aos devanditos colectivos. 
Agora, é a quenda dos integrantes do Centro de In-

formática Médica e Diagnóstico Radiolóxico, IMEDIR, 
dos que falamos recentemente nesta revista para dar 
conta dun importante recoñecemento (da Fundació 
Agrupació Mútua de Barcelona) aos seus esforzos 
por converter en realidade, a través de tecnoloxía de 
seu, o acceso ao computador de persoas con lesión 
medular. Pois ben, sobre esa experiencia volven estar 
de actualidade con In-TIC, aplicación que amplía as 
potencialidades e dá meirande carta de oficialidade á 
tecnoloxía devandita.

In-TIC, máis polo miúdo, é unha tecnoloxía pioneira 
ao servizo das persoas con diversidade funcional, 
incrementando así as súas opcións de comunicación, 
aprendizaxe e lecer a través dun acceso simplificado 
ao ordenador e ao móbil e un comunicador dinámico. 
Segundo informa a Universidade da Coruña, onde se 

insire IMEDIR, “as súas características tanto de perso-
nalización como de acceso, xunto coa súa distribu-
ción gratuíta, fan de In-TIC unha aplicación única, xa 
que hoxe en día non existe ningún sistema semellan-
te a disposición dos colectivos con discapacidade”. 
A iniciativa en cuestión, engádese, xorde dunha 
colaboración entre a UDC e a Fundación Orange, co 
patrocinio do Plan Avanza do Ministerio de Industria, 
Turismo e Comercio. Ademais conta con diversas 
entidades colaboradoras, como ASPACE Coruña 
(Asociación de Pais de Nenos con Parálise Cerebral), o 
Centro de Día de Cruz Vermella da Coruña e ASPA-
NAES (Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do 
Espectro Autista da Coruña).

A aplicación creada polo Centro IMEDIR (grupo 
integrado por investigadores/as das disciplinas de 
enxeñaría informática, terapia ocupacional e logope-
dia), ten como obxectivo pór a tecnoloxía ao servizo 
do usuario con diversidade funcional para “facerlle a 
vida algo máis sinxela”. Entre as súas características 
principais inclúese “un gran nivel de simplificación”, 
factor fundamental para que a ferramenta poida 
ser empregada polo máis amplo abano de persoas, 
facéndose fincapé en usuarios con parálise cerebral, 
trastornos do espectro autista, diversidades funcio-
nais físicas e cognitivas ou dificultades de visión. 
Asemade as persoas maiores ou dependentes tamén 
poden atopar nesta ferramenta un importante instru-
mento para a mellora da súa calidade de vida. 

O sistema permite o acceso á aplicación a través de 
pantalla táctil, tablet, ratos, axudas técnicas de acceso 
ao ordenador, premedores, teclados adaptados ou 
sistemas de varrido personalizados. 

In-TIC converteuse en realidade por medio de dous 
vieiros fundamentais: un sistema de acceso simplifica-
do á tecnoloxía (que permite crear contornos perso-
nalizados para un acceso simplificado ao ordenador e 
ao móbil), e un comunicador dinámico (para persoas 
que non teñan adquirido a linguaxe oral ou teñan 
dificultades a nivel físico, cognitivo ou sensorial). “En 
definitiva”, informa o Centro IMEDIR, “o proxecto po-
sibilita a accesibilidade (chegar ás TIC), a usabilidade 
(facerse coas TIC) e a e-Inclusión; por iso existen dúas 
interfaces diferentes: a do usuario ou usuaria final e 
a do titor ou titora (familiares, docentes, terapeutas e 
outro persoal de apoio), que poderán crear, deseñar 
ou adaptar os teclados ou pantallas virtuais segundo 
as necesidades específicas de cada persoa”.

Máis información en www.proyectosfundaciono-
range.es/intic/.

O centro galego IMEDIR achega tecnoloxía para permitir a 
vida TIC de persoas con diversidade funcional

 |IMEDIR | MELLORA A ATENCIÓN SANITARIA |

Ferramentas anti-fenda
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O pasado sábado 2 de marzo rematou a 
primeira parte do curso sobre o sistema 
operativo Android organizado polo Co-
lexio Profesional de Enxeñería Técnica 
en Informática de Galicia (CPETIG) en 

Santiago de Compostela. A actividade formativa, 
dirixida achegar aos nosos profesionais os segredos, 
vantaxes e potencialidades do sistema operativo de 
meirande proxección futura en todo tipo de móbi-
les, terá continuidade a  vindeira fin de semana, o 8 
e 9 de marzo, (en horario de venres tarde e sábado 

pola mañá). Durante as primeiras xeiras desenvol-
vidas polo CPETIG, nas que participaron máis de 
20 profesionais, levouse a cabo unha introdución 
de todo o conxunto de tecnoloxías que forman o 
paquete libre Android para pasar, logo, a avaliar 
cada un dos seus compoñentes de xeito separado 
e como interactúan entre eles para desenvolver 
aplicacións. 

A acción formativa sobre estas ferramentas 
impulsadas por Google desenvolveuse, ao igual 
que o fará vindeira fin de semana, no Gran Hotel 
Santiago (Avenida Mestre Mateo 27). Nas seguintes 
citas, as do 8 e 9 de marzo, abordaranse no curso 
formativo cuestións como as visións de conxunto 

sobre os fundamentos esenciais de Android, ou o 
xeito en que as aplicacións comunícanse entre si. 
Os relatores-profesores tamén incidirán nun tema 
de gran interese, para usuarios, desenvolvedores e 
empresas subministradoras de aplicacións, o tema 
da seguridade, tanto no que se refire ao momento 
do desenvolvemento das aplicacións como na 
execución das mesmas.

Como dixemos os días pasados, o curso é de 
especial valor para os seus impulsores, os membros 
do colexio profesional de enxeñeiros técnicos en 
Informático. Así, a xuízo do CPETIG, non hai dúbida 
posíbel sobre o valor dunha acción formativa como 
a devandita que se centre no sistema operativo de 
Google, unha ferramenta que ten a gran vantaxe de 
ser libre (está baseada en Linux), polo que as posibi-
lidades de traballo e acceso sobre ela e arredor dela 
son enormes. Segundo informa o colexio facéndose 
eco dos datos do último estudo de mercado rea-
lizado pola consultora Kantar Worldpanel, oito de 
cada dez smartphones adquiridos en España entre 
setembro e decembro do pasado ano contaban co 
sistema operativo Android, seguido moi de lonxe 
do software de Apple, Blackberry, Nokia e Windows. 
“Este dato ven a destacar a importancia de realizar 
ciclos formativos como o que pon en marcha o 
CPETIG xa que constitúen un importante nicho de 
mercado para diversos profesionais das TIC (progra-
madores, deseñadores, analistas, enxeñeiros infor-
máticos, xefes de proxecto...)”, informan fontes do 
colexio profesional galego. E proseguen: “Ademais, 
hai que ter en conta que os teléfonos intelixentes 
xa supoñen o 45% do parque de terminais móbiles 
en España, e que a súa implantación non deixará 
de medrar nos vindeiros anos co cal, de seguir nas 
actuais porcentaxes de implantación dos sistemas 
operativos Android nos smartphones, cursos como 
este desenvolvido polo CPETIG son fundamentais 
para aquelas persoas que desexen ampliar o seu 
coñecemento e habilidades nunha tecnoloxía tan 
emerxente e demandada”.

Defensa Do futuro 
Da profesión 

As entidades estatais 
CONCITI (da que forma 
parte o Colexio Profesional 
de Enxeñaría Técnica en 
Informática de Galicia) 
e CCII (na que se integra 
o Colexio Profesional de 
Enxeñaría en Informática 
en Galicia), reuníronse na 
sede do Ministerio de In-
dustria cos representantes 
principais da Subsecretaría 
de Industria e a Secretaría 
de Estado de Telecomuni-
cacións para, entre outras 
cousas, avaliar en común as 
cuestións que afectan máis 
directamente ás profesións 
informáticas. Cómpre lem-
brar que o CONCITI é un 
consello estatal de colexios 
autonómicos presidido 
polo galego Marcos Mata, 
á súa vez presidente do 
CPETIG. Segundo infor-
maron CONCITI e CCII, no 
transcurso da devandita 
reunión tratouse un tema 
de “especial preocupación 
para o colectivo”, o ante-
proxecto de Lei de Servizos 
Profesionais, onde os re-
presentantes da profesión 
trasladaron ao Ministerio a 
súa posición respecto deste 
anteproxecto interesándo-
se polo estado de tramita-
ción do mesmo. Lembrar 
que a postura do CONCITI 
sobre o dito anteproxecto 
foinos achegada de primei-
ra man os meses pasados, 
nun comunicado no que 
se avogaba por fortalecer 
e preservar a profesión 
de enxeñeiro técnico en 
Informática e recoñecela 
en igualdade de condicións 
con respecto ao resto de 
enxeñeiros técnicos. 

Volvendo ao encontro 
celebrado no Ministerio, 
sinalar tamén que permitiu 
coñecer o avance na apro-
bación dos estatutos xerais 
de ámbolos consellos, e 
que permitirá, se se cum-
pren os prazos previstos, 
que estean aprobados 
antes do verán de 2013, así 
como a incorporación des-
tas entidades ao Consello 
Asesor das Telecomunica-
cións e da Sociedade da In-
formación, comprometida 
para o primeiro semestre 
do ano.

| CPETIG  | INTRODUCE AOS PROFESIONAIS NO DESEÑO DE APLICACIÓNS ANDROID | 

diantándonos
ao futuro

O CPETIG introduce aos nosos profesionais nas 
posibilidades de deseño de novas aplicacións que achega 
Android 



Da man de Fabián Plaza, avogado e membro do partido Piratas 
de Galicia (piratasdegalicia.org), chegounos os días pasa-
dos unha interesante proposta para limitar a corrupción e 
incrementar a transparencia da xestión pública a través do 
uso das novas tecnoloxías da información. A medida, mate-

rializada pola plataforma cidadá Grava o teu Pleno e apoiada pola dita 
agrupación galega, consiste nunha proposta para os Gobernos locais de 
todo o Estado, co fin de que aproveiten a oportunidade que as redes lles 
brindan en materia de achegamento á cidadanía. A nivel galego, estas 
entidades xa contactaron cos equipos de goberno de Santiago, Vigo, Co-
ruña e Ourense, convidándoos a rexistrar e emitir (streaming) en Internet 
os seus plenos municipais. “Deste xeito”, cóntanos Fabián, “nada se faría 
ás costas dos habitantes, e reduciríanse as decisións arbitrarias ou pouco 
axustadas a Dereito; nos tempos que corren, en que os casos de corrup-
ción abundan, cremos que isto resulta case indispensábel”. 

Unha das grandes vantaxes desta iniciativa para os Concellos, cuxas 
contas adoitan estar nestes tempos en estado crítico, é que a súa apli-
cación non lles implicaría gasto algún. Polo tanto, informan os Piratas, 
non debera haber problema orzamentario para aprobar a proposta, só 
vontade política. Cómpre sinalar que hai precedentes galegos neste tipo 
de actividades, precedentes que poñen a Lugo na vangarda da comuni-
cación dixital coa cidadanía. Como lembraremos, o alcalde da cidade da 
Muralla, José López Orozco, foi pioneiro á hora de empregar o blogomillo 
para recibir suxestións e propostas dos seus veciños, primeiro cun blog 
de seu e logo converténdoo nun videoblog. De xeito complementario, a 
Deputación Provincial puxo en marcha recentemente un proxecto que 
é moi semellante ao que vén agora da man de Grava o teu Pleno, e que 
consiste precisamente niso: en achegar unha xanela en liña ás xuntanzas 
de goberno do órgano provincial. A xuízo dos Piratas, demostrouse que 
“é posíbel levar a cabo esta iniciativa”. A intención da agrupación política 
galega, sobre a base disto, é colocar á nosa terra na vangarda do Gober-
no Aberto, que consiste nun uso eficaz en rendíbel das novas tecnoloxías 
para achegar as institucións á cidadanía e traballar a prol da transparen-
cia e a participación. Volvendo ao caso da Deputación de Lugo, de novo 

Para que quede CONSTANCIA
Piratas de Galicia convida aos Concellos 
galegos a ofrecer os seus plenos en Internet 
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pode- mos botar man dun 
proxec- to seu recente para 
entender a filosofía deste movemen-
to: a apertura dos procesos orzamentarios de 
seu á concorrencia directa dos veciños da provincia, unha 
iniciativa da que tamén falamos en detalle en Código Cero. 

“A nosa iniciativa” engade o grupo político, “busca con 
isto reducir a distancia social que hai entre a clase política e 
a cidadanía, que cada vez sente menos representada polos 
seus cargos electos; así ao facilitarse o acceso á actividade 
consistorial, Piratas de Galicia cre que a xente sentirá unha 
maior proximidade cos políticos municipais”. E engaden, 
facendo referencia aos recursos a prol da boa xestión que se 
poñen en xogo: “Para os impulsores do proxecto isto tamén 
mellorará a transparencia institucional, nun momento clave 
en que cada vez aparecen máis casos de corrupción; o feito 
de que os Plenos sexan accesibles por calquera, e que que-
de un rexistro claro do que dixo e votou cada participante, 
fará que a toma de decisións sexa menos opaca e, por tanto, 
que haxa menos corrupción.

Unha proposta sen problemas económicos ou técnicos
Segundo os artífices da idea, non debería haber ningún 

problema para adoptala, xa que os requisitos son practi-
camente nulos. Non hai ningún custo no que se refire aos 
programas usados, xa que existen moitas versións total-
mente gratuítas. Respecto ao material técnico, as novas 
tecnoloxías permiten levar a cabo o proxecto até cun simple 
teléfono móbil. Por se quedase algún reparo, os expertos de 
Piratas de Galicia ofrecéronse na iniciativa a proporcionar os 
coñecementos técnicos que fagan falta e mesmo a instalar 
os programas e ensinar a usalos ás localidades interesadas.

Vangarda galega
A proposta fíxose chegar a diversas cidades como 

Santiago, Vigo, Coruña, Ourense ou Arteixo. Tras avaliar os 
resultados obtidos, Piratas de Galicia planea estendela a 
todas as localidades galegas que poida, co fin, segundo as 
súas propias palabras, de "colocar a Galicia na vangarda dos 
sistemas de "Goberno aberto" ("Open Government") e como 
exemplo e referente no uso de novas tecnoloxías para que 
a Administración achéguese á cidadanía". De feito, ofréce-
se a outras localidades a posibilidade de que se poñan en 
contacto cos impulsores da idea (a través do correo elec-
trónico contacto@piratasdegalicia.org ) se queren que se 
lles explique como levala a cabo no seu ámbito de xestión, 
sen ningún custo. Piratas de Galicia recorda que a cidade de 
Lugo recentemente foi pioneira neste tipo de innovación, 
polo que cren que o proxecto é non só necesario, senón 
perfectamente viábel.

 |piratas de galicia | GRAVA O TEU PLENO |



 | entrevista | BERTHA GUIJARRO |

C.C. Cal é, para entendernos, o gran 
cometido do Centro  de Investigación en 
Tecnoloxías da Información e as Comuni-
cacións, tamén coñecido como CITIC, que 
non podemos deixar de destacar? Levar 
os máis innovadores achados na dita ma-
teria á sociedade e ao tecido empresarial 
galego?

B.G. O Centro de Investigación en Tecno-
loxías da Información e as Comunicacións 
(CITIC) é un centro Tecnolóxico impulsado 
pola Universidade da Coruña, para fomen-
tar a I+D+i aplicada nas novas Tecnoloxías 
da Información e a Comunicación. Supón 
un punto de encontro entre universidade e 
tecido produtivo no que se combinan de-
partamentos de investigación de empresas 
con investigadores universitarios, consti-
tuíndo un ámbito mixto que posibilita a co-
laboración e a transferencia de coñecemen-
tos. Todos os proxectos que se levan a cabo 
no CITIC son de investigación aplicada e en 
colaboración coas empresas, partindo do 

obxectivo de redundar sobre a sociedade 
achegando beneficios tanxibles mediante 
a incorporación das novas tecnoloxías. Nos 
últimos cinco anos o CITIC ten colaborado 
en torno a 100 proxectos de transferencia 
tecnolóxica.

C.C. Como se leva o coñecemento xera-
do polo centro que vostede dirixe á socie-
dade e ás empresas? Como se soluciona 
no CITIC a suposta falta de comunicación 
entre universidade-empresa que os máis 
críticos din que unha das grandes eivas do 
sistema de investigación galego?

B.G. O que realmente importa tanto 
á Universidade como á empresa é obter 
novas ferramentas de innovación para 
poder mellorar os niveis de produción. A 
Universidade é unha fonte de talento e 
coñecemento que as empresas han de ter 
en conta, unha gran parte do futuro empre-
sarial encóntrase no presente universitario, 
non só polos estudantes que tarde ou cedo 

pasarán a formar parte das empresas; ta-
mén polos proxectos de investigación que 
se realizan dende ela ou en centros como o 
CITIC. Dende o CITIC temos unha comuni-
cación constante co tecido empresarial ga-
lego e nacional, ademais de con diferentes 
organismos institucionais. Participamos en 
eventos ou foros nos que presentar os no-
sos proxectos, ademais de organizar cursos, 
talleres e xornadas orientadas a empresas e 
investigadores para que coñezan de primei-
ra man os proxectos que se están levado 
a cabo e as súas diferentes aplicacións. 
Recentemente participamos en Transfie-
re, o foro máis importante en España do 
sector I+D+i que desenvólvese en Málaga 
e no que mantivemos diferentes reunións 
coa administración andaluza en torno ás 
SmartCities. En definitiva, adoptamos unha 
actitude dinamizadora e proactiva respecto 
á transferencia de tecnoloxía, tratando de 
implicarnos e implicar ás empresas de noso 
arredor en todas as oportunidades que 
xorden.

Falamos coa coordinadora do CITIC

GuijarroBertha
“ Unha gran parte do futuro empresarial 
encóntrase no presente universitario ”
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A innovación galega baseada nas posibilidades do 
dixital ten un dos seus eixes fundamentais, básicos, no 
Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información 
e as Comunicacións (CITIC) da Coruña. Este espazo de 
I+D, impulsado pola Universidade da Coruña, salienta 
entre outras moitas cousas pola marcada vertente 
social de tódolos proxectos que acubilla: semellan ter 
sido postos en marcha para favorecer cuestións como 
a inserción, a mellora da atención sanitaria ou a loita 
constante e firme contra a fenda dixital. Asemade, as 
súas iniciativas son casas abertas: fomentan a colabo-
ración e o fluxo cara a fóra do que alí se xera, ou sexa a 
transferencia. Máis que nunca, estamos ante un ache-
gamento entre universidade e empresa, a día de hoxe 
contando con máis de 200 investigadores fornecendo 
a súa experiencia e procedentes dos sectores público 
e privado, galegos e de máis alá. Segundo nos recorda 
a coordinadora do CITIC, Bertha Guijarro Berdiñas, no 
último lustro o centro ten traballado en arredor dun 
centenar de proxectos de transferencia. Na súa opi-
nión, este alicerce de colaboración, esta xuntanza de 
forzas distintas, é algo natural e lóxico que en centros 
o CITIC faise simple. A fin de contas, di, “a Universidade 
é é unha fonte de talento e coñecemento que as em-
presas han de ter en conta e unha gran parte do futuro 
empresarial encóntrase no presente universitario”



C.C. Cantos investigadores traballan a 
día de hoxe ligados ao centro coruñés? 
Proceden do ámbito público ou tamén do 
privado?

B.G. Na actualidade no CITIC traballan 
máis de 200 investigadores dos sectores 
público e privado distribuídos entre 12 áreas 
tecnolóxicas de actividade e 11 grupos de 
investigación.

C.C. Avalíenos o estado de saúde actual 
do CITIC. Igual que se lle tomásemos o 
pulso. Podemos dicir que haberá CITIC para 
rato?

B.G. Por suposto. Aínda que aínda queda 
moito camiño por percorrer, a innovación 
recoñécese como unha vía de mellora para 
as empresas. Por un lado, os investigadores 
estamos moi concienciados da necesidade 
de poñer os resultados da nosa investiga-
ción en práctica ao servizo da sociedade, 
e tamén as empresas son cada vez máis 
conscientes do enriquecedor que resulta a 
colaboración con centros de investigación 
e universidades. Neste sentido, o papel de 
centros como o CITIC é, sen dúbida, cada 
vez máis importante. E por outro, resultan 
moi positivas e fundamentais certas accións 
por parte a Administración, como a recente 
creación da GAIN, as convocatorias Innterco-
necta ou a Compra Pública Innovadora, que 
se encargan de recordarnos a importancia 
desta colaboración.

C.C. Que destacaría, brevemente, do ano 
que vimos de deixar atrás en materia de 
Investigación e Desenvolvemento xurdi-
da do centro que vostede dirixe? De que 
exemplos concretos de proxectos do CITIC 
cre que debemos sentirnos orgullosos as 
galegas e os galegos?

B.G. En 2012 todos os grupos de investi-
gación que integran o CITIC tiveron unha 
grande actividade, desenvolvendo un gran 
número de proxectos que presentamos a 
empresas e administracións e que recibiron 
unha grande acollida. Por exemplo, pre-
sentamos 25 solucións innovadoras para as 
iniciativas InnovaSaude e H2050 promovidas 
polo SERGAS co fin de cubrir as necesidades 
actuais e futuras do sistema sanitario galego. 
Entre estas propostas encóntranse moni-
torizacións activas, sistemas intelixentes 
para a detección precoz de enfermidades 
crónicas ou sistemas de e-dinamización para 
a promoción e seguimento de vida sauda-
ble. Tamén habemos de destacar algúns 
dos proxectos do Grupo de Investigación 
en Visión Artificial e Recoñecemento de 
Patróns (VARPA) como a tese doutoral que 
bota luz ao diagnóstico da apnea do sono 
ou a patente que obtiveron en Estados 

Unidos para o proxecto SIRIUS que estuda a 
microcirculación retiniana. Recentemente o 
Concello da Coruña fixo público a resolución 
do concurso sobre SmartCity no que particii-
paremos activamente dentro do consorcio 
de empresas que resultaron adxudicatarias; 
de feito, xa estamos a levar a cabo inicia-
tivas nesta liña como o PIMUS, Punto de 
Información Intelixente para a Mobilidade 
Urbana Sostible, presentado como proxecto 
piloto para o Concello da Coruña. Sen ser 
un proxecto de investigación, tamén me 
gustaría destacar o I Fórum Colaboración 
Universidade-Empresa: Oportunidades de 
financiamento en I+D a empresas TIC que 
organizamos dende o CITIC, encontro no 
que participaron 80 representantes de 50 
empresas do sector TIC, Centros Tecnolóxi-
cos e grupos de investigación.

C.C. En que áreas de traballo poderíamos 
dicir que destaca o Centro? É certo que a 
e-Saúde é un dos seus puntos fortes?

B.G. Pola diversificación que presentamos 
nas nosas áreas de actividade resulta com-
plicado destacar unha por enriba doutra, 
algunhas delas son máis vistosas porque 
teñen unha repercusión máis social como 
pode ser o ámbito da saúde, algo que nos 
afecta a todos. En total as nosas áreas de 
actividade son:
• Busca e Recuperación de información para 

a empresa e a administración
• Integración de aplicacións e Información
• Intelixencia Artificial e Aplicacións

• Media en Rede e Fogar Dixital
• Métodos de Usabilidade e Validación de 

Sistema
• Procesado de Imaxes Dixitais
• Sistemas de Comunicacións  Sen Fíos
• Sistemas de Información en Web
• Sistemas de Información Xeográfica
• Sistemas Distribuídos e Arquitecturas 

orientadas a servizos
• Visualización Avanzada

E as súas aplicacións son múltiples, dende 
a saúde que comentabamos, ata buscas de 
información, predición de risco de incendios, 
a domótica ou a trazabilidade.

C.C. Cales son os obxectivos do CITIC no 
que respecta ao desenvolvemento galego? 
Credes que tendes algo que aportar para 
sacar á nosa terra do furgón de cola da 
Unión Europea?

B.G. Nun panorama como o galego, onde 
a maioría das empresas son microPEME que 
non se poden permitir manter departamen-
tos de I+D, o CITIC pode xogar este papel e 
axudarlles a producir solucións innovadoras 
que as fagan diferenciarse das demais. O 
noso compromiso coas empresas galegas é 
máximo, aínda sendo conscientes de que é 
necesario moito traballo para que se produ-
za unha colaboración fluída e continua entre 
empresas e centros de investigación. Aínda 
quedan moitas empresas que descoñecen 
que esta relación pode ser fonte de éxito, 
e que neste labor de concienciación e de 
darnos a coñecer traballamos cada día.
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Instalacións do CITIC no Campus de Elviña
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Case unha de cada tres empresas que presentaron
un produto no CDTIC conseguiu pechar unha vendaA 
Memoria do Centro Demostrador TIC de Gali-
cia (CDTIC) para o ano 2012 pon de manifesto 
que esta infraestrutura pública está a ter unha 
boa resposta e consegue contribuír á xerar 
negocio 

no sector TIC galego, recollen-
do datos como que o 30% das 
empresas que presentaron un 
produto ou servizo no CDTIC 
conseguiron pechar unha venda 
entre o profesionais asistentes á 
sesión demostradora, indicador 
que ascende ao 41% no caso 
das empresas TIC que recibiron 
solicitudes para a elaboración de 
orzamentos.

Outro dato salientábel é que o 
70% dos profesionais asistentes 
manifestou interese en implantar 
algunha das solucións presen-
tadas, aínda que non solicitasen 
orzamento ou material para a súa 
compra, pois a conxuntura econó-
mica actual non resulta favorábel 
para este tipo de investimentos 
que precisan dun financiamento 
difícil de acadar.

Durante o pasado 2012 o CDTIC, promovido pola AMTEGA, aco-
lleu a presentación de 36 solucións tecnolóxicas de 24 provedores 
galegos a través de 32 actividades. Ademais, o Centro ofreceu 150 
horas de formación especializada a través de 15 talleres, onde os 

Grazas á colaboración entre a AMTEGA, 
a Consellería de Cultura e Educación e 
Edicións Xerais os empregados da Adminis-
tración galega e dos concellos poden agora 
acceder ao Dicionario xurídico galego en 
liña, ferramenta que en 2011 publicárase en 
papel e que agora chega a un público maior 
grazas á Rede, recollendo preto de 2.000 
entradas nas que se presentan en galego 
normativo conceptos esenciais do Dereito, 
información crítica sobre a lexislación vixen-
te en España e termos e institucións propias 
do Dereito Civil de Galicia.

Durante a presentación oficial desta nova 
solución en liña estiveron presentes o con-
selleiro de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, Xesús Vázquez; a directora da 
Axencia para a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia (AMTEGA), Mar Pereira; e o direc-
tor de Edicións Xerais de Galicia, Manuel 

novo Dicionario xuríDico en liña para os nosos traballaDores públicos

Bragado. No acto tamén participaron o 
director xeral de Xustiza, Juan José Martín, 
e o secretario xeral de Política Lingüística, 
Valentín García. 
Segundo o conselleiro de Cultura e 
Educación, a nova achega constitúe unha 
“manifestación clara da firme vontade do 
Goberno galego de apoiar que a lingua ga-
lega e a sociedade que a falan siga gañando 
protagonismo no ámbito das tecnoloxías”, 
ao que Vázquez Abad engadiu que o 
Dicionario xurídico en liña materializa as 
directrices do Plan Xeral de Normalización 
Lingüística. 

Mar Pereira sinalou que o Dicionario 
xurídico en liña se suma ao catálogo de 
recursos lingüísticos que a Administración 
autonómica contribuíu a por a disposición 
dos empregados públicos e da cidadanía 
nos últimos anos como o corrector Galgo 


A sala de realidade virtual do Centro Demos-
trador TIC

Valentín García, Juan José Martínez, Jesús 
Vázquez e Mar_Pereira, na presentación do 

dicionario xurídico


| AMTEGA | 

asistentes puideron adquirir coñecementos sobre cloud computing, 
aplicacións para smartphones, comercio electrónico, redes sociais 
como ferramenta de promoción dixital e as últimas novidades sobre 
realidade virtual e aumentada. 

En total, máis de 650 profesionais 
participaron nas actividades levadas 
a cabo no CDTIC, o que supón un in-
cremento relativo do 64% no segundo 
semestre de 2012 con respecto ao 
mesmo período do ano anterior, xa 
que o CDTIC entrou en funcionamento 
en xullo de 2011. 

Lembremos que o centro ten como 
obxectivo facilitar ás empresas do 
sector tecnolóxico os medios para 
achegar a súa oferta de produtos ás 
empresas doutros sectores produtivos. 
Constitúe pois un punto de encontro 
entre a oferta TIC e a demanda tecno-
lóxica do tecido empresarial galego. 
Deste xeito, as empresas TIC poderán 
desenvolver solucións innovadoras 

adaptadas ás necesidades de mercado de empre-
sas doutros sectores produtivos, que coñecerán 
os produtos tecnolóxico-dixitais máis axeitados 
para optimizar os seus negocios e terán a oportu-

nidade de trasladarlles demandas concretas ás empresas do ámbito 
tecnolóxico. 

O Centro Demostrador TIC de Galicia é froito dun convenio de 
colaboración entre a Xunta de Galicia e o Ministerio de Industria, 
Enerxía e Turismo. 

2.0, o bUSCatermos, o dicionario Digalego, 
o Dicionario de pronuncia da lingua galega 
en liña ou o acceso á Enciclopedia Galega 
Universal.

Impulsando o encontro da 
oferta coa demanda



Case unha de cada tres empresas que presentaron
un produto no CDTIC conseguiu pechar unha venda os órganos xuDiciais 

galegos efectuaron 2.449 
viDeoconferencias en 2012
A modernización tecnolóxica da Xustiza 

non se limita á informatización dos seus 
soportes, senón á aplicación das TIC aos seus 
funcionamento diario, o que pode supor 
un importante aforro, como no caso dos 
desprazamentos para tomas de declaración, 
interrogatorios a procesados, testemuñas e 
peritos, que poden substituírse por videocon-
ferencias, o que en Galicia supuxo o aforro 
de máis de 260.000 euros durante 2012 
segundo vén de dar a coñecer a AMTEGA. 
Isto foi posible grazas ao uso dunha rede de 
videoconferencia composta por 55 equipos 
de sala que dan servizo á totalidade das salas 
preferentes (menores, violencia de xénero, 
penal e vixilancia penitenciaria). 
Actualmente están instalados 310 postos de 
videoconferencia persoal nos equipos dos 
usuarios das fiscalías, o IMELGA e dos xuíces e 
maxistrados das vilas galegas, estando previs-
to a súa ampliación a 600. 
O aforro económico en desprazamentos 
(reducindo custos por dietas, gastos de 
custodia e investimento en vehículos) non é 
a única vantaxe do uso da videoconferencia, 
senón que tamén axiliza a actividade xudicial, 
permite unha maior seguridade ao evitarse 
traslados nos casos de reclusos e presos pre-
ventivos aos órganos xurisdicionais, redúcese 
o desprazamentos de peritos, testemuñas e 
partes e facilítase unha mellor organización 
do traballo nos órganos xudiciais
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Como punto de encontro na Rede 
entre provedores e demandantes 
de produtos e servizos tecno-
lóxicos dende a Administración 
Autonómica puxeron en marcha 

o MapaTIC.gal, plataforma web do Centro 
Demostrador TIC, dependente da AMTEGA, 
que dispón dun directorio categorizado 
que un tras un ano de actividade recolle 
412 referencias de produtos e servizos e 
conta con 178 
provedores. 
O perfil pre-
dominante de 
provedores TIC 
neste escaparate 
virtual é o das 
micro PEME, que 
representan o 
52% do total, se-
guidas das PEME 
(25%) mentres 
que a mediana 
empresa e a gran 
empresa supoñen 
un 10% e un 3%, 
respectivamen-
te. No caso dos 
demandantes, o 
sector que solicita 
máis produtos TIC 
é ó do comercio, seguido do eido 
da educación a Industria cultural 
e empresas dos sectores primarios 
agricultura, pesca e gandaría. 

En canto aos produtos oferta-
dos, a maioría (37%) son solucións 
de xestión empresarial, seguidos 
de software especializado (19%), 
portais e plataformas web (15%), 
electrónica e comunicacións (10%) 
hardware e sistemas de base (9%), 
contidos dixitais, multimedia e 3D 
(5%) e seguridade informática (5%).

Por categorías de servizos tec-
nolóxicos os de maior presenza no mapa 
son os de auditoría e consultoría (43% 
), seguidos dos de desenvolvemento de 
software e contidos (34%) e nunha menor 
porcentaxe os de soporte e e mantemento 
de infraestruturas e sistemas (12%) e forma-
ción (11%). 
Este escaparate tecnolóxico de Galicia, 
accesíbel en cdtic.xunta.es/mapatic, é froito 
dun convenio de colaboración entre a 
Xunta de Galicia e o Ministerio de Industria, 
Turismo e Comercio, a través de Red.es, e 
está co financiado con fondos FEDER. Como 
lembraremos, darse de alta no MapaTIC.
gal permite ás empresas demandantes de 

tecnoloxía “participar activamente no esce-
nario da oferta e a demanda tecnolóxica ga-
lega, publicando necesidades tecnolóxicas 
non cubertas pola oferta actual”, informan 
os responsábeis desta iniciativa. E engaden: 
“Deste xeito, poden entrar en contacto con 
provedores TIC galegos interesados en des-
envolver novos produtos que se adapten ás 
súas necesidades concretas”.

Por certo que a través do MapaTIC.gal os 
demandantes tamén 

poden visualizar as 
solucións máis inno-
vadoras para o seu 
sector de actividade 
e cal é o grao de im-
plantación, así como 
casos prácticos das 
mesmas. Asemade, 
poden comparar as 
solucións tecno-
lóxicas, prezos, 
utilidades existentes 
para o seu nego-
cio; e tamén teñen 
meirandes recursos 
para mellorar a 
comprensión e coñe-

cemento relativos as novas tecnoloxías da 
información, a través dun glosario tecnoló-
xico, “cunha linguaxe sinxela e un enfoque 
práctico”. 

No caso dos provedores tecnolóxicos, o 
MapaTIC fornéceos dun escaparate virtual 
para amosar en detalle as súas capacidades, 
produtos e servizos así como o contacto 
con potenciais demandantes das súas solu-
cións. Polo tanto, infórmase, “proporciona 
un escenario para crear oportunidades de 
negocio TIC local e fomenta a cooperación 
intersectorial de cara a mellorar a competi-
tividade do sector tecnolóxico galego”.

A publicación do Dicionario foi posible 
grazas á contribución de máis de 130 profe-
sionais do ámbito da xustiza –tanto do eido 
gaelgo como de fóra comunidade autó-
noma–, baixo a dirección dos maxistrados 
Luciano Varela e Xosé Xoán Barreiro. Tamén 
colaboraron co seu labor de supervisión un 
equipo de catro lingüistas coordinado por 
Manuel González, membro da Real Aca-
demia Galega e coordinador científico do 
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación 
en Humanidades.

A publicación transcende os canons que 
a lexicografía establece para os chamados 
dicionarios descritivos temáticos ou profe-
sionais. Polas súas características, constitúe 
un dicionario de tipoloxía enciclopédica no 
que, con absoluto rigor científico, e tamén 
con inmenso coidado, se aborda o comple-
xo universo xurídico galego. 

o mapatIc.gal 
completa o seu prImeIro ano de actIvIdade 
con máIs de 400 recursos catalogados
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Comezou a conta atrás para presentar 
proxectos de innovación á segunda 
convocatoria do programa FEDER- Innter-
conecta, unha iniciativa xestionada pola  
Axencia Galega de Innovación e mais o 

CDTI e que está co-financiada polo Fondo Tecnolóxico. 
O seu obxectivo é financiar proxectos de innovación 
que desenvolvan tecnoloxías novidosas, con aplicación 
nos sectores produtivos galegos con maior proxección 
económica e comercial, ademais de facilitar o avance 
tecnolóxico e industrial da Comunidade. Trátase, en de-
finitiva, de desenvolver aplicacións tecnolóxicas que se 
poidan producir e vender desde aquí e que contribúan a 
xerar riqueza para a nosa Comunidade. Coma na edición 
anterior, o orzamento mínimo de cada proxecto é de 1,5 
millóns de euros e a duración non debe superar os dous 
anos naturais. Ademais, ten que contar coa participación 
de tres empresas independentes e de, cando menos, un 
organismo de investigación. 

Tralo éxito da primeira convocatoria, na que se finan-
ciaron 26 proxectos de innovación, cun investimento 
total de 65 millóns de euros entre público e privado e 
con arredor de 150 entidades de innovación implica-
das; Innterconecta intensifica a súa aposta por Galicia 
e incrementa notablemente a súa dotación, pasando 
dos 30 millóns de euros da primeira fase aos 75 millóns 
de euros que están dispoñibles nesta nova edición, co 
obxectivo de mobilizar máis de 150 millóns de euros de 
investimento total. 

O prazo de presentación de proxectos finaliza o 4 de 
abril. Por iso é tan importante o labor que desenvolve 
INEO, na súa condición de Axente PIDI do CDTI en Galicia 
e dende a Oficina de Proxectos, que está ao dispor dos 

optare solutions

Luis Alves, CEO de Optare Solutions: 
"A participación no proxecto AIBOT da 
primeira convocatoria de Innterconecta 
permitiu a Optare  Solutions desenvolver 
en Galicia tecnoloxía propietaria para a 
integración dos sistemas de xestión dos 
operadores, peza chave da estratexia de 
internacionalización da empresa.  Malia 
as dificultades iniciais para definir o con-
sorcio, a colaboración con outros socios 
permitiunos mellorar os procesos e as 
capacidades de organización da empresa 
e enriquece enormemente os resultados 
obtidos coa achega dos diferentes puntos 
de vista de cada un”.

saecData
Enrique Perez Barros, director de Saec-
data: “Desde Saecdata valoramos moi 
positivamente a nosa participación no 
programa Innterconecta a través do 
proxecto "Celtic: Coñecemento Estra-
téxico Liderado por Tecnoloxías para a 
Intelixencia Competitiva". A participación 
supuxo un empuxe importante de cara ao 
desenvolvemento colaborativo, onde as 
sinerxias das empresas que colaboramos 
no proxecto permítennos obter resul-
tados dificilmente alcanzables a título 
individual. A comunicación e cooperación 
son aspectos fundamentais que se ven 
fortemente potenciados neste tipo de 
programas”.

itelsis
Gerardo Garcia Alvela, director xeral de 
Itelsis: "Actualmente, en Itelsis estamos a 
liderar un proxecto Feder Innterconecta 
cuxo obxectivo final é conseguir que a 
rede dun operador de telecomunicacións 
sexa moito máis eficiente, reducindo o 
consumo enerxético dos equipos empre-
gados e optimizando o uso do espectro 
radioeléctrico. Para a compañía, a parti-
cipación en Innterconecta supuxo un im-
portante avance en termos de innovación 
aberta, pois a colaboración con outras 
compañías do noso sector permitiunos 
acceder a novos eidos de coñecemento 
no ámbito da eficiencia espectral." 

| Ineo  | INTERCONECTA II | 

Enerxía produtiva
INNTERCONECTA II: unha oportunidade única 
para financiar proxectos de innovación en galicia

seus asociados para asesora-
los durante todas as fases do 
proxecto e, especialmente, 
axudalos na elaboración das 
memorias técnico-económi-
cas. A isto únese, ademais, 
o seu labor identificando 
proxectos TIC que poidan 
beneficiarse do Programa 
Innterconecta II.

Durante este mes, or-
ganízanse en Galicia catro 
eventos nos que as empresas 
interesadas en concorrer a 
esta segunda convocatoria 
poderán aclarar todas as súas 
dúbidas, persoalmente, con 
técnicos do CDTI. INEO co-
organiza dous destes eventos. 
A primeira cita é o martes 12 
de marzo, ás 11:00 horas, na 
sede do Consorcio da Zona 
Franca de Vigo. O evento será 
inaugurado pola Delegada 
Especial do Estado para a 
Zona Franca, Teresa Pedrosa 
e mais o Director da Axen-
cia Galega de Innovación, 
Manuel Varela. A segunda 
xornada está prevista para o 
luns 18, a partir das 11:30 ho-
ras, na sede da CEP en Vigo, e 
será inaugurada por Francisco 
Xosé Conde López, consellei-
ro de Economía e Industria, 
e Xosé Manuel Fernández 
Alvariño, presidente da CEP. 

Nestes dous eventos, 
representantes do CDTI 
explicarán as características 
deste segundo programa, as 
diferenzas coa convocatoria 
anterior e as chaves que de-
terminarán a aprobación dun 
proxecto. A continuación, 
expertos do CDTI reuniranse 
con representantes dos con-
sorcios dos proxectos que se 
queiran presentar a esta nova 
convocatoria. As empresas 
asociadas a  INEO interesadas 
en participar nestas xorna-
das poden reservar praza no 
e-mail difusion.gain@xunta.
es

CASOS DE ÉXITO
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 | Telecon  | REDUCE O GASTO ENERXÉTICO | 

A galega Telecon presenta unha tecnoloxía 
para reducir o gasto enerxético nun 20% 
(e máis)

Freo á factura
desorbitada

A compañía galega Telecon vén de desenvolver un sistema 
de xestión intelixente para facernos máis doado o camiño 
da rendibilidade, da eficiencia e, claro está, do aforro 
enerxético e do respecto polo medio ambiente. Trátase 
de Ecohub, unha tecnoloxía que, en termos concretos 

que nos axuden a entender o seu radio de alcance, permitiríanos 
rebaixar a nosa factura da luz até nun 20%. Ecohub, que tamén é 
marca distintiva de mercado, é aplicábel igualmente a outros submi-
nistros para o fogar ou a empresa, como a auga ou o gas. Basica-
mente, o que fai é identificar e corrixir ineficacias; recibir alertas de 
incidencias e documentar o gasto real para comparalo coa factura 
que envía a compañía que achega servizo. Estas son algunhas das 
vantaxes que o sistema Ecohub ofrece a empresas, organismos pú-
blicos e edificios. E todo isto, sinala Telecon, en beneficio de algo que 
nos interesa a todos, e máis nestes tempos de menores orzamentos, 
de estreiteces económicas e, cómpre non esquecelo, de fraxilidade 
medioambiental (o factor ecolóxico, que cada vez nos preocupa 
máis, e está ben que así sexa). Fala-
mos do aforro enerxético. 

Segundo informa Telecon, só 
cunha primeira corrección de 
problemas e unha optimización do 
funcionamento dos equipamentos, 
é perfectamente posíbel chegarmos 
ao 20% de redución na factura.

como funciona?
A plataforma inclúe unha serie de 

sondas e analizadores que recollen 
información sobre o consumo das 
diferentes instalacións (iluminación, 
climatización, proceso de datos) 
e avalían os parámetros e circuns-
tancias da súa actividade (horarios, estacionalidade, presenza ou 
ausencia de traballadores ou visitantes nas instalacións). Os datos 
recollidos son enviados a un concentrador que, á súa vez, subminís-
traos ao servidor da Plataforma de Xestión Enerxética Centralizada 
de Ecohub. Este software, informa a empresa galega, “procesa a 
información e presenta os informes correspondentes a través dun 
cadro de mando personalizábel ao que os responsables da empresa 
poden acceder en todo momento desde calquera dispositivo con 
conexión a Internet”. O sistema tamén xera alertas cando se produce 
algunha incidencia fóra dos parámetros considerados normais, e 
permite realizar unha comparación automática da factura do submi-
nistrador para ver se se axusta ao consumo real.

Jacobo Penide, socio e director de Desenvolvemento de Nego-
cio de Telecon, define a devandita plataforma como un xeito de 
axudarnos a chegar a onde en circunstancias normais non daríamos 
chegado: a medir fornecemento e consumo de luz, auga e gas para 
poder xestionalo de primeira man. A partir de aí, da xestión, permí-
tenos tomar decisións para conter o gasto e optimizar a factura. “O 
noso sistema”, engade, “baséase na filosofía da mellora continua, tal 

e como a 
entende e 
promove a 
norma ISO 
50001; pero 
o que real- mente fai 
diferente a Ecohub é que integra medición, 
transmisión de datos e análises nunha plataforma de 
control dispoñible as 24 horas do día os 365 días do ano e accesible 
desde calquera lugar”. Pero, cales son os problemas ou eivas que 
detecta Ecohub nunha primeira xeira de traballo? Segundo fai saber 
Telecon, son do máis variado: emprego non axeitado da climati-
zación, falta de control sobre o prendido ou apagado de luces ou 
maquinaria, fugas nas instalacións ou mesmo a contratación de 
potencias que son superiores ás requiridas. Un primeiro traballo 
sobre esta base permite aforros, como dixemos, do 20%, pero a taxa 
de redución pode subir de xeito doado. Isto é posíbel porque “os 

informes que xera Ecohub poden ser 
unha base sólida para renegociar a 
factura coa compañía subministra-
dora ou para pór en marcha investi-
mentos en equipos ou sistemas que 
melloren a eficiencia enerxética da 
compañía”. Por sectores de activida-
de, a plataforma ten potencial para 
cubrilos todos. Porén, tal e como 
nos comenta Penide, ten unha serie 
de características que a fan espe-
cialmente útil para áreas produtivas 
tradicionais da nosa terra, como a 
conserveira, o sector lácteo ou o 
vitivinícola. Todo isto por mor dos 
altos consumos de maquinaria de 

conservación e refrixeración. Con todo, tamén amosa potencialida-
des importantes para edificios de oficinas, centros cívicos, hospitais, 
residencias e outros edificios con consumos altos e nos que, “debido 
á trasfega de residentes ou pacientes, visitantes e traballadores, faise 
difícil controlar o gasto”.

Sinalar que arestora Telecon traballa na aplicación desta tecno-
loxía en firmas dos sectores conserveiro, gran consumo e retail. 
"Estamos centrados no mercado doméstico, pero temos plans a 
medio prazo para a internacionalización de Ecohub", conclúe Penide.

ecoloxía si ou si
Segundo informa Telecon, a nosa terra consume cada ano unha 

cantidade de enerxía eléctrica equivalente á que se xeraría coa 
combustión de 1,6 millóns de toneladas de petróleo. Un pouco máis 
da metade dese consumo, o 52%, corresponde ao sector industrial, 
mentres que os servizos levan un 20% e o consumo doméstico outro 
25%. Malia a crise económica, e agás unha lixeira caída entre 2007 
e 2009, o consumo medra cada ano, como amosan os estudos do 
Instituto Enerxético de Galicia (INEGA).
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FINALMENTE TWITTER 
INCORPORA O 
GALEGO GRAZAS Á 
CONTRIBUCIÓN 
DE TRADUTORES 
VOLUNTARIOS

A USC ACHEGA UN TRADUTOR EN LIÑA GALEGO-ESPAÑOL-INGLÉS

TEMÁTICA GALEGA 
Poñemos a disposición dos lectores a nosa escolma mensual de 
información TIC relacionada estreitamente coa nosa cultura

O Instituto de Educación Secundaria 
(IES) de Curtis vén de convocar 

o primeiro Certame Escolar de Blogs 
encamiñado a calquera membro do centro 
durante o curso 2012-2013. O Equipo de 
Normalización e Dinamización Lingüística 
(ENDL) deste instituto persegue con este 
certame recoñecer a importancia dos blogs 
como ferramenta didáctica e a súa utilidade 
para a motivación do alumnado, quere 
tamén fomentar o emprego activo das TIC e 
a creación de espazos positivos para a lingua, 
amais de aumentar 
o uso do galego na 
Rede, promocionar 
a nosa cultura, 
complementar 
a formación 
do alumando 
e potenciar a 
colaboración 
educativa 
entre pais, nais, 
profesorado 
e persoal non 
docente do IES de 
Curtis. 

Emporiso, para elaborar unha bitácora en 
internet son precisos coñecementos polo que 
haberá unhas xornadas de formación para a 
creación de blogues que se levarán a cabo 
os días 6, 7 de marzo e 4 de abril, de 16:00 
a 19:00h. Cómpre dicir que as prazas son 
limitadas, tendo preferencia os membros do 
ENDL e os matriculados en Ciclos Formativos, 
Bacharelato e PCPI. 

Cales serán os requisitos para entrar a 
participar neste concurso? Pois basicamente 
empregar a lingua galega na redacción. 
En canto á temática, esta será libre, mais 

valorarase dun xeito especial os blogues que 
traten aspectos da cultura galega (música, 
literatura, arte, patrimonio, audiovisual, 
medioambiente, voluntariado, novas 
tecnoloxías, graffiti...).

O prazo de inscrición do concurso estará 
aberto entre os días 15 e 30 de marzo no blog 
Son de noso. Os traballos faranse públicos o 17 
de maio -Día das Letras Galegas e da Internet- 
na mesma bitácora. Até ese intre os autores e 
autoras deberán actualizar o seu blog que terá 
que conter un mínimo de oito entradas. 

O xurado do 
certame estará 
composto por 
membros do ENDL, 
profesorado de 
Informática do 
centro de Curtis 
e un blogueiro/a 
de moita sona. 
A súa valoración 
suporá un 60% da 
puntuación total, 
o 40% restante 
será outorgado 
pola comunidade 

virtual.
E que se valorará no blog en cuestión? Pois 

a calidade lingüística, o interese dos contidos, 
o deseño e orixinalidade, a inclusión de 
contidos propios, a actualización e número de 
entradas, os recursos e ligazóns de interese, 
as posibilidades que achegue o blog ou a 
participación e comunicación coa comunidade 
virtual. 

Por último, engadir que o fallo farase público 
na primeira semana de xuño e o premio 
(un tablet) será entregado polo blogueiro/a 
convidado.

O IES DE CURTIS CONVOCA O I CERTAME 
ESCOLAR DE BLOGS 

| cultura galega na rede | ESCOLMA MENSUAL DE INFORMACIÓN TIC |

Dende Twitter 
anunciaron o pasado 20 

de febreiro (por segunda vez) 
que, tras engadir o pasado 
verán á súa páxina web ao 
catalán e ao éuscaro, agora 
dan o paso de trasladar esas 
linguas ás aplicacións oficiais 
para Android e iOS, á vez que 
en Twitter.com incorporan o 
romanés e o galego grazas á 
colaboración de toda unha 
comunidade de tradutores que 
facilitaron que esta plataforma 
estea dispoñible en máis de 35 
linguas.

Lembremos que este avance 
da nosa lingua en Twitter foi 
posible en boa medida polas 
campañas que animaron aos 
usuarios de Twitter a solicitar a 
incorporación do galego nesta 
plataforma (que segue aberta á 
incorporación de máis linguas) 
e ás moitas contribucións de 
voluntarios que propuxeron 
e votaron as distintas cadeas 
de texto que compoñen 
a interface de usuario 
Twitter a través do Centro 
de Tradución que continúa 
aberto ás colaboracións, o que 
posibilitará que, tras a estrea do 
Twitter en galego chegue logo 
a tradución das súas aplicacións 
móbiles como vén de acontecer 
co catalán e o éuscaro.  

O sistema aberto Opentrad, 
desenvolvido pola empresa galega 

Imaxin sobre a base da ferramenta de 
tradución automática Apertium (da 
Universidade de Vigo e de Alacant), 
segue a darnos ledicias aos usuarios de 
novas tecnoloxías que, no noso día a día, 
vémonos obrigados a recibir e achegar 
comunicacións en varias linguas, incluída, 
por suposto, a nosa. Desta volta, a alegría 
é para as persoas que traballen no 
contorno da Universidade de Santiago, 

xa que a institución educativa puxo ao 
seu dispor o acceso a un tradutor en liña 
galego-español-inglés personalizado 
e desenvolvido sobre o alicerce de 
Opentrad. 

Por certo que o novo recurso da USC é 
quen de adaptar ás devanditas linguas, 
de xeito correcto, terminoloxía específica 
do ámbito académico, como por exemplo 
os nomes de servizos e unidades, 
centros, facultades ou departamentos 
universitarios. Recordar que estas e outras 
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R, RECOÑECIDA CO PREMIO CELANOVA, CASA 
DOS POETAS GRAZAS AO SEU APOIO AO GALEGO 

A USC ACHEGA UN TRADUTOR EN LIÑA GALEGO-ESPAÑOL-INGLÉS

A WEB DE CONTOS INTERACTIVOS DE GALAXIA 
PRESÉNTASE NA FEIRA DO LIBRO DA HABANA

O proxecto Galaxia Tales (galaxiatales.com) xa non é só 
noso: vai ser de todo o mundo. Así nolo contan fontes 

da editorial galega, responsábel desta web de contos interactivos 
en liña, que foi presentada os días pasados en Cuba, no marco da 

novena edición 
do Encontro de 
Literatura Infantil e 
Xuvenil, inserida á 
súa vez na Feira do 
Libro da Habana. 
A presentación 
veu da man do 
escritor cubano 
Joel Franz Rosell, 
autor dun dos 
relatos multimedia 
incluídos no 
proxecto galego, 
Así comezaron as 

aventuras de Rosa 
dos Ventos e Xan Pericán. Segundo fai saber a editorial, a iniciativa 
Galaxia Tales gustou, e moito. Isto, din, ficou patente na boa 

cantidade de persoas que se deron cita na posta en longo e máis no 
coloquio posterior, onde se fixo fincapé na novidade e orixinalidade 
do produto. “Comentouse tamén a agradable sorpresa que supuña 
o feito de que un editor tradicional como é Galaxia non tivese medo 
algún en publicar primeiro o conto en formato dixital e só despois 
como libro impreso, pois esta é a intención de Galaxia con este conto 
de Joel Franz Rosell”, engade Francisco Castro, editor da sección de 
Infantil e Xuvenil do selo vigués. Por certo que o devandito autor 
cubano desprazarase tamén ao segundo Congreso Iberoamericano 
de Literatura Infantil e Xuvenil (CILELIJ), onde amais de falar nunha 
mesa redonda sobre literatura para a nenez, aproveitará para 
presentar novamente Galaxia Tales. Como lembraremos, esta é 
unha achega dixital de relatos para a cativada, listos para seren 
visualizados e mercados dende calquera soporte que teña conexión 
a Internet. A páxina, que abre novos camiños para o achegamento 
da cultura á cidadanía (neste caso a cidadanía de menor idade), 
fornece contos en galego, castelán e inglés. Estas achegas non só 
conteñen animacións, senón tamén música orixinal e locución nas 
tres linguas para que poidan ser gozadas de moitas maneiras. 

Segundo informa Galaxia, os relatos nacen cun prezo simbólico de 
2,42 euros e dende a web existe a posibilidade de, antes de mercar, 
visualizar aproximadamente un 20 por cento de cada conto.

vantaxes, con todo, non nos van ceibar da 
obriga de facer un repaso final e persoal do 
texto traducido, tal e como fariamos cun 
artigo adaptado a outra lingua de xeito 
manual. Volvendo á ferramenta presentada 
pola USC, engadir que ofrece outros pares 
de linguas, galego-inglés, inglés-galego, 
español-inglés, inglés-español, “e algunhas 
outras que se encontran en distintos niveis 
de desenvolvemento”, sinalan fontes da 
institución compostelá. 

Entre os servizos extra que pon á nosa 

disposición atópase a adaptación de 
anacos de texto ás devanditas linguas 
de xeito inmediato. Asemade, tamén é 
quen de manter os formatos orixinais 
dos documentos que acheguemos e, 
igualmente, ten potencial de traducir 
páxinas web con só facerlle chegar a 
URL de seu. Para acceder a este novo 
servizo (por medio de tradutor.usc.
es) é preciso que nos identifiquemos 
como membros da comunidade 
universitaria.

O Un ano máis o premio Celanova, 
casa dos poetas quere recoñecer 

o labor a prol da cultura galega en 
todos os seus eidos. Neste ano 2013 o 
galardón irá parar a mans da empresa R, 
operadora galega de comunicacións por 
fibra óptica. O premio -organizado pola 
Fundación Curros Enríquez de Celanova 
(Ourense)- consta dunha medalla de 
prata, obra do escultor Acisclo Manzano, 
que reproduce por unha cara a casa de 
Curros Enríquez e pola outra cinco “C” 
que simbolizan a letra pola que comezan 
os elementos identificativos deste 
premio “Casa, Curros, Celanova, Castor 
e Celso”. Engadir, para aqueles que o 
descoñezan, que o nome de “Castor” 
refírese a Castor Elices -poeta romántico 
contemporáneo de Curros- oriúndo 
tamén de Celanova. Pola outra banda 

está o nome de “Celso”, pertencente ao 
tamén poeta Celso Emilio Ferreiro.

Emporiso, a empresa R recibirá tamén 
unha placa de prata cun resumo da acta 
do acordo, para dar fe da concesión 
do premio. Así, no acto de entrega, o 
premiado asina no libro de honra do 
premio, adoitando a deixar unha frase 
para o recordo.

E cando se dará a coñecer de xeito 
oficial o premio? Pois será arredor do día 
7 de marzo, coincidindo co cabodano do 
falecemento de Manuel Curros Enríquez, 
sendo a entrega do mesmo o primeiro 
domingo de setembro (inmediato ao 
día 31 de agosto), data do finamento 
de Celso Emilio Ferreiro; tentando 
unir así, as datas referenciais das dúas 
figuras máis sobranceiras das letras de 
Celanova. 

E quen será o xurado deste galardón? 
O xurado estará composto de maneira 
exclusiva polo Padroado da Fundación 
Curros Enríquez, presidido polo alcalde 
de Celanova e da que forman parte 
representantes de diversas institucións 
e entidades galegas, amais de xentes 
de diversos ámbitos culturais e sociais 
de Celanova, tendo como figura máis 
salientable a do escritor orixinario de 
Vilanova dos Infantes, Xosé Luís Méndez 
Ferrín. 

Como curiosidade citar a algúns dos 
agasallados con este recoñecemento, 
figuras tan senlleiras como: Xosé Luís 
Méndez Ferrín, Uxío Novoneyra, Ricardo 
Carvalho Calero, Ánxel Fole, o grupo 
Milladoiro, Isaac Díaz Pardo, Luz Pozo 
Garza, Xohana Torres, Luís Tosar....



| proxecto Higea |  MELLORA A ATENCIÓN AO DOENTE | 

Tódolos eidos de actividade en liña deben ir 
acompañados de medidas que garantan a 
privacidade da información dos seus usuarios, 
pero se cadra hai algúns onde estas medidas 
son especialmente necesarias. Por exemplo 

o ámbito da saúde. Segundo informa estes días o centro 
Gradiant, o sector sanitario ten avanzado moito neste camiño, 
malia que non foi doado, pero se cadra fícalle unha materia 
pendente: avanzar no camiño da computación na nube. E case 
con toda probabilidade que non lle quede máis alternativa 
que afianzarse nel, posto que se trata dunha metodoloxía de 
traballo de ampla proxección e que podería pór ao seu alcance 
múltiples vantaxes. Pero claro, está o tema da  seguridade dos 
datos. Para solucionar estes baleiros, Gradiant uniu forzas cun-
ha empresa galega, Coremain, froito do cal xurdiu o proxecto 
Higea.

En palabras das dúas entidades, que traballan conxun-
tamente neste desenvolvemento, esta iniciativa xorde co 
obxectivo de crear unha aplicación na nube orientada á xes-
tión dos datos de valoración dos doentes que almacene ese 
coñecemento de xeito seguro. Esta aplicación conta co apoio 
do Ministerio de Economía e Competitividade, que concedeu 
recentemente unha axuda económica, baixo o subprograma 
INNPACTO. Con este proxecto, Gradiant e Coremain fan “unha 
clara aposta pola innovación para contribuír á sustentabilida-
de do sistema sanitario, conseguindo non só unha mellora na 
atención ao paciente senón unha maior eficiencia nos custos 
dos servizos e os accesos ás aplicacións, sen necesidade de 
telas aloxadas nas infraestruturas do propio centro sanitario”, 
explican fontes das dúas entidades.

Higea, que seguirá o modelo SaaS (Software as a Service) 
de maneira que o cliente poderá facer uso das aplicacións 
que contrate co provedor, diríxese a cumprir cunha serie de 
obxectivos tecnolóxicos como son o almacenamento cifrado 
e seguro dos datos sanitarios (integrando de forma flexíbel 
bases de datos relacionais e non relacionais, e un eficiente pro-
cesado e acceso aos mesmos, grazas ao emprego de cachés 
(locais e na nube) e ao sistema de xestión das bases de datos, 
respectivamente. Este é o alicerce sobre o que o se vai cons-
truír un edificio encamiñado a permitir o aproveitamento dos 
beneficios da computación na nube (dispoñibilidade total da 
información para os usuarios autorizados, accesibilidade, redu-
ción de carga de traballo e de operacións que recaen agora na 
empresa externa, aforros en infraestrutura e almacenamento, 

melloras na calidade de servizo, etc). Sobre esta arquitectura 
executaranse aplicacións hospitalarias como software como 
servizo. Asemade, os dispositivos de acceso usarán só navega-
dores e estándares web, polo que a solución amosada gañaría 
en eficiencia e independencia con respecto á plataforma. 

Sobre as aplicacións concretas de todo isto, Gradiant infor-
ma que é moi posíbel que entre as vantaxes máis salientábeis 
que se poñen en xogo se sitúe o pago por uso. “Desta manei-
ra”, engade, “os custos fixos en tecnoloxía de calquera organi-
zación sanitaria poden converterse en variábeis, destinando 
o aforro que diso se deriva a outras unidades nas que sexa 
preciso facer un maior investimento ou outros eidos como o 
da investigación”. Esta metodoloxía posibilita igualmente un 
“considerábel aforro de tempo, xa que as horas dedicadas a 
mantemento e atención a usuarios convértense en tempo 
destinado ás áreas de competencia sanitaria, incrementando o 
valor da entidade en termos de produtividade”.

A maiores, está o factor escalabilidade, que é como se coñe-
ce no eido informático á capacidade dun sistema de adaptarse 
aos cambios e aos contornos sen que se reduza a operativida-
de nin a calidade do mesmo. Este factor é un dos elementos 
clave da computación na nube e das súas diferentes vertentes. 
Dito doutra maneira: as ferramentas e servizos na nube non 
adoitan a entender de tamaños e orzamentos, polo que as 
súas solucións tecnolóxicas son perfectamente adaptábeis a 
calquera empresa, sexa cal sexa a súa envergadura. A xuízo de 
Gradiant, a nube pode configurarse como un modelo tecno-
lóxico útil nas organizacións sanitarias a curto prazo. “O foco”, 
di, “debe estar en comprender como o cloud computing pode 
integrarse coas infraestruturas existentes, como un elemento 
máis, e en como superar as dúbidas e preocupacións de pro-
fesionais e responsábeis sanitarios sobre a súa aplicabilidade 
neste ámbito”. O proxecto Higea ten xusto diante un reto a ter 
moi en conta: convencer aos xestores tecnolóxicos da sanida-
de española da idoneidade do Cloud, polo que deberá expor 
con claridade as solucións aos puntos febles que se amosan 
á hora de incorporar esta tecnoloxía ao ámbito 
sanitario, como son a seguridade, a 
fiabilidade e a localización da 
información. 
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Mellorando a 
atención ao doente

O proxecto galego Higea diríxese 
a dotar da seguridade axeitada á 

sanidade na nube

Prototipo de dispensador de medica-
mentos intelixente con comunicación 
bluetooth e conectado ao teléfono móvil 
que axuda ao doente a usar adecuada-
mente os medicamentos





Segundo nos recordan dende Vigo, no centro Gradiant, 
vivimos tempos duros para tódolos eidos sociais, económi-
cos, produtivos e educativos. Nada se salvan nin sequera 
aqueles ámbitos que 
máis potencial teñen para 

sacarnos da focha da crise (buscan-
do novos xeitos de producir, novos 
materiais, novas enerxías) e para 
mellorar a nosa calidade de vida, 
como por exemplo a investigación. 
En definitiva, conta Gradiant, “a crise 
non perdoa nin á ciencia”.   Así, todos 
somos testemuñas de até que punto 
os recortes en investigación provo-
can unha fuga masiva de cerebros 
ao estranxeiro, cousa que levou ás 
principais sociedades científicas  a 
alertar da perda dunha xeración de 
mozos investigadores. A nosa terra 
non está ceibe deste fenómeno. Para 
contrarrestalo na medida do posíbel, 
o Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia (Gradiant) puxo 
en marcha, xa hai tempo, unha serie de medidas concretas. Estas ini-
ciativas permitíronlle, entre outras cousas, reter profesionais e mesmo 
captalos. Unha parte destes esforzos canalízase a través do proxecto 
europeo Liftgate, financiado con 2,3 millóns de euros, que posibilitou 
a chegada de seis novos talentos que traballaban no estranxeiro, tres 
españois, unha brasileira, un francés e un italiano. Son seis perfiles 
distintos que complementan e 
reforzan as liñas de investigación do 
centro naquelas áreas que se quere 
potenciar. “Fixemos unha procura 
internacional de captación de per-
soal cunha serie de perfís que nos 
achegan competencias novas que 
complementan ao que xa temos”, 
explica Fernando Pérez González, 
director de Gradiant, un centro que 
o pasado ano captou 3,5 millóns de 
euros en proxectos españois e in-
ternacionais e de contratos con em-
presas. Fernando Pérez láiase, pola 
contra, dos atrancos burocráticos 
que existen para fichar a científicos 
internacionais. “Foi un pesadelo -di-, é máis doado traer a un futbolista 
que a un científico”. As fichaxes achegan, ao seu xuízo, “novas formas 
de pensar, habilidades e coñecementos que non son doados de 
atopar en España”. A enxeñeira eléctrica brasileira Helena Fernández 
López, que logrou abaratar o custo da telemonitorización de pacien-
tes nun hospital de Portugal, confía en poder “ampliar a oferta de 
traballo do centro en tecnoloxías relacionadas coa saúde e o benes-
tar”. O francés Arnaud Quirin, experto en minería de datos e con máis 
de 30 publicacións científicas internacionais, é outro dos captados, do 
mesmo xeito que Gabriele Boccolini, experto en comunicacións por 
satélite; Luis Rodero, especialista en computación na nube; Carmela 
Troncoso, unha referente en sistemas de seguridade, ou Enrique Argo-
nes, experimentado en recoñecemento biométrico. Todos valoran a 
relación de Gradiant coa empresa. “Así temos a ocasión de ver como o 
noso traballo incide sobre o mundo real”, resume Luis Rodero.

protocolos De análise facial  
seleccionaDos polo Karlsruhe institute 
of technology

O grupo Face Image Processing 
and Analysis (FIPA) do Karlsruhe 
Institute of Technology (KIT) 
incluíu entre os seus benchmarks 
o proposto polo centro galego 
Gradiant e máis a Universidade 
de Vigo no artigo Single- and 
Cros- Database Benchmarks 
for Gender Classification Under 
Unconstrained Settings, elaborado 
no marco do proxecto VISAGE e 
que foi presentado no Workshop 
Benchmarking Facial Image 
Analysis Technology (BeFIT) da 
International Conference on 
Computer Vision (ICCV) 2011. O 
protocolo proposto permite a 
grupos de investigación de todo 
o mundo obter unha avaliación 

estandarizada e fiable das prestacións do seu sistema 
de clasificación por sexo. Esta estandarización posibilita, 
ademais, comparar de forma sinxela e xusta as prestacións 
coas obtidas por outros investigadores que utilicen este 
benchmark.

celebrouse a nova eDición De eficientic 2013

A partir do pasado 19 de febreiro 
desenvolveuse a segunda edición de 
EficienTIC, unhas xornadas organizadas 
por CITEXVI (Cidade Tecnolóxica de 
Vigo), Gradiant (Centro Tecnolóxico de 
Telecomunicacións de Galicia) e Ener-
gyLab (Centro Tecnolóxico de Eficiencia 
e Sostibilidade Enerxética). O evento 
en cuestión -que se celebrou no edifi-
cio CITEXVI do Campus Universitario de 
Vigo (CUVI)- encamiñouse de novo a 
estudantes de Secundaria e Bacharela-
to de toda a xeografía galega, e ao seu 
abeiro leváronse a cabo unha serie de 
obradoiros centrados na tecnoloxía e na 

eficiencia enerxética. 
E que se viu en EficienTIC 2013? Pois houbo lugar para demostra-

cións e visitas guiadas, obradoiros para aprender a usar a tecnoloxía 
que temos máis preto do xeito máis eficiente posible (mesmo axu-
dando ao medio ambiente!), un achegamento ás enerxías renovables 
(posible fonte de alimentación das nosas máquinas) e métodos para 
facer funcionar aparellos sen electricidade.

Outra das actividades desta segunda quenda de EficienTIC foi o 
Obradoiro de móbiles, no que se puido aproveitar para doar móbiles 
obsoletos, xa que hai una caixa disposta para isto nas instalacións do 
edificio CITEXVI.

Informar que o encontro EficienTIC -cofinanciado pola FECYT 
(Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía) e o Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación- desenvolveuse os días 21, 
26 e 28 de febreiro e os días 5, 7, 12 e 14 de marzo. 
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Contra a fuga
de Cerebros
O centro Gradiant pon e marcha medidas para 
captar talento do exterior

| Galicia, eixe de investigación | GRADIANT CAPTA TALENTOS DO EXTERIOR |

De esquerda a dereita: Enrique Argones, Luis Rodero, 
Helena Fernández, Arnaud Quirin, Carmela Troncoso 
e Gabriele Boccolini



O servizo de raizame galega Doafund.com comeza a impedir
             o desaloxo de familias dos seus fogaresa  

iniciativa Doafund.com, posta en marcha por mans 
galegas para habilitar na Rede un acubillo onde 
apadriñarmos fogares en risco de desafiuzamento, 
sobre todo por mor do labor incansábel dos bancos, 
xa está a traballar 

impedindo o desaloxo de familias 
na nosa terra dos seus domicilios. 
Como lembraremos, Doafund.
com non é exactamente un servizo 
posto en marcha por unha ONG, 
senón unha mestura de moitas 
cousas diferentes felizmente 
combinadas e resoltas, sobre todo 
polo que ten de achado innovador 
e de carreiro a seguir para outras 
iniciativas semellantes que, sen 
renunciar ao beneficio económi-
co, traballen ao mesmo tempo, 
declarada e notoriamente, a favor 
da sociedade. Estamos pois ante un 
híbrido entre empresa, ONG anti-
crise e comunidade 2.0, que bota 
man da metodoloxía para xuntar 
forzas nas redes: a metodoloxía do 
crowdfounding. Segundo se nos 
contou os días pasados, Doafund.
com xa ten as súas primeiras gran 
vitorias. Ou sexa, poñendo freo a 
procesos de desafiuzamento en 
toda España (mentres se escribía 
este artigo, un total de oito, pero 
todo apunta a que os días vindei-
ros a cifra seguirá medrando e moi-
to, poñendo de relevo unha mala 
nova, que é a teima dos bancos por 
seguir adiante con métodos pouco 
éticos e que ademais os despres-
tixian perante os clientes, e tamén 
unha boa nova: a solidariedade 
da xente, que está máis viva ca 
nunca).  

Máis polo miúdo e facendo refe-
rencia ás persoas que nos quedan máis preto, dicir que os internau-
tas que reúnen fondos no dito servizo foron quen, para comezar, de 
pór freo ao desaloxo da familia Varela da súa casa de Miño, unha fa-
milia que, como tantas outras da nosa terra, viuse imposibilitada de 
achegar os pagos da súa hipoteca á entidade financeira correspon-
dente por mor dunha situación produtiva e laboral que, casualmen-
te, veu derivada en parte por unha mala xestión xeral das entidades 
financeiras e de quen dirixe as rendas da maquinaria económica. O 
sistema de Doafund.com permitiu a esta familia habilitar un perfil 

de seu, á vista dos internautas-colaboradores, solicitando 286 euros 
para pagar unha mensualidade da hipoteca e acadar un pequeno 
aprazamento, un respiro. As axudas chegaron de xeito inmediato 
procedentes de varias ducias de persoas de toda España, anóni-

mas, conseguindo que se adiase o 
proceso de desafiuzamento. Amais 
da familia Varela de, o servizo xa dá 
acubillo arestora a unha de Vigo, 
outra de Pontevedra e outra da 
Guarda, ademais de xente que se 
vai inscribindo procedente de toda 
España. 

Como lembraremos, detrás deste 
servizo (elixido recentemente para 
para participar nunha lanzadeira 
europea tecnolóxico-social, UEIA), 
hai mans galegas. Máis polo miúdo 
as de Fernando Sierra e Luis Jimé-
nez, que recentemente definiron o 
seu proxecto, agora unha realidade, 
como “un proxecto social sostíbel 
para evitar que a xente sexa ex-
pulsada dos seus fogares por mor 
da crise”. Así, “xurdiu pois como 
necesidade social fronte ao modelo 
tradicional de ONG, asociacións 
que a día de hoxe soen ter proble-
mas de financiamento debido á 
dependencia de fondos públicos”, 
engaden. 
A iniciativa-web, que por desgraza 
só se achega aínda en castelán 
(aínda que estamos seguros que en 
breve recibirá a inclusión das outras 
linguas oficiais do Estado, xa que 
estamos a falar dun sitio en beta), 
é unha iniciativa empresarial pero 
tamén unha fronte de acción social. 
Segundo nos contaron hai unhas 
semanas os seus responsábeis, 
estamos ante un “proxecto sostíbel 

dende o punto de vista económico 
que acada unha innovación transformadora de carácter tecnolóxico 
ao pór en marcha a súa actividade por medio da web e as redes 
sociais”. A pregunta que nos podemos facer é: como se financia 
o proxecto? Pois ben, pois é precisamente a través dos pagos. De 
feito, as entidades participantes en Doafund ocúpanse de achegar 
financiamento a través dunha porcentaxe dos ingresos que obteñen 
coas cotas hipotecarias mensuais que se logran para as familias; 
iso é posíbel xa que mediante o devandito servizo web tamén elas 
conseguen reducir os impagos que amorean os bancos.

Solidariedade anónima

| Doafund.com | COMEZA A IMPEDIR O DESALOXO DE FAMILIAS |
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Durante os vindeiros meses a Asociación de 
Empresas Galegas de Software Libre (AGA-
SOL) desenvolverá un estudo para identificar 
o impacto económico do cambio a ferramen-
tas ofimáticas de fontes abertas nos postos 

de usuario, así como analizar as necesidades tecnolóxicas, 
organizativas e formativas que require esta medida nos 
ordenadores da Administración galega; análise que ela-
borarase a través dun convenio que vén de asinarse entre 
Mar Pereira, directora da Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia, e Alejandro Escobar, presidente de 
AGASOL. Agárdase ter os resultados do estudo a finais de 
ano, determinándose a dimensión e os prazos do plan de 
migración que se elaborará en base ao estudo.

O estudo é un dos compromisos da Xunta contidos no 
seu Plan de Software Libre, seguindo unha estratexia que 
se elabora en colaboración con axentes do sector, o que 
permitiu, en palabras da AMTEGA, “duplicar a porcentaxe de 
ordenadores da Administración autonómica con ferra-
mentas de software libre nos últimos 3 anos, de xeito que 
actualmente o 94% dos equipos empregan algún tipo de 
programa aberto”.

O acordo asinado entre ámbalas dúas entidades esta-
blece tamén 3 liñas de actuación dirixidas á difusión do 
software libre na sociedade, a súa utilización nas microem-
presas e a mellora dos recursos de formación a distancia na 
Administración autonómica. 
Así, AGASOL creará un conxunto de solucións tecnolóxicas 
de software libre destinadas a cubrir as necesidades de 
xestión de microempresas e autónomos, que se presentarán 
no CDTIC, onde instalaranse para seren probadas. En base 
ao estudo das plataformas de teleformación existentes 
no mercado formularase a elección do tipo de plataforma 
máis axeitada para a prestación dos diferentes servizos de 
formación en liña que ofrece a Administración autonómica. 
Tamén recolleranse recomendacións de solucións de apren-
dizaxe virtual a implementar.

A terceira acción recollida no acordo asinado establece 
a colaboración de AGASOL coa Oficina de Software Libre 
da Xunta para reforzar o labor de asesoramento que realiza 
este departamento tanto dentro da Administración como 
de cara á sociedade. 

a cuarta parte Dos proveDores Do mapatic 
galego achega open source

O software libre era unha opción para as empresas antes 
da crise, e agora, no medio dun túnel económico ao que 
non lle vemos a saída, aínda máis. Isto non o dicimos nós, 
senón a consultora Gartner nun dos seus máis recentes 
estudos, no que certifica para 2016 unhas previsións de 
crecemento para a industria TIC do software aberto do 
95% de penetración en grandes empresas. A nosa terra 
non é unha excepción a esta tendencia, e unha chea de 
responsábeis empresariais xa entenderon hai tempo que a 
tendencia é a estandarizar, liberar, dispoñibilizar e permitir 

AGASOL estudará a migración ao software libre dos escritorios 
informáticos dos empregados da Xunta

Código aberto 
de boas a primeiras
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Computador 
con Ubuntu, 
sistema libre 
que xa foi 
implantando 
a través do 
Proxecto 
Abalar

marxe de adaptación de códigos fonte. Así nolo certifican 
os datos recentes do MapaTIC que presentou a axencia 
AMTEGA os días pasados e que reflectimos en detalle nas 
páxinas previas deste número de Código Cero. Na investi-
gación amósase que un de cada catro provedores ofrece xa 
solucións con licenza libre. 

En termos máis concretos, dicir que o MapaTIC.gal, 
recurso que achega xa máis de 400 produtos e servizos tec-
nolóxicos, contando tamén con 178 provedores, presenta 
unha porcentaxe do 22,30% no que respecta a solucións 
ofrecidas con licenzas abertas. Amais, preto da cuarta parte 
dos provedores fornecen servizos open source. Recordar 
que o devandito Mapa, servizo que vén da man do Centro 
Demostrador TIC (pertencente a AMTEGA e emprazado no 
CNTG, o Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia), é unha 
plataforma web que ten como obxectivo servir de punto 
de encontro virtual entre as empresas TIC e as empresas 
doutros sectores que demandan solucións tecnolóxicas. 
Polo que atinxe aos produtos ofertados, a maioría (37%) 
son solucións de xestión empresarial, seguidos de software 
especializado (19%), portais e plataformas web (15%), elec-
trónica e comunicacións (10%) hardware e sistemas de base 
(9%), contidos dixitais, multimedia e 3D (5%) e seguridade 
informática (5%). Por categorías de servizos tecnolóxicos os 
de maior presenza no mapa son os de auditoría e consulto-
ría (43%), seguidos dos de desenvolvemento de software e 
contidos (34%) e nunha menor porcentaxe os de soporte e 
o mantemento de infraestruturas e sistemas (12%) e forma-
ción (11%).   



Temos nova achega de software libre 
con compoñente galego. Desta volta, 
o que nos cae nas mans é a versión 
4.0.1 dun programa destinado a facer 
posíbel a tecnoloxía de videoconferen-
cias entre os usuarios de programas 
abertos. Falamos do software libre 
Ekiga, cuxa última actualización (a 
4.0.1.) incorpora unha boa cantidade 
de elementos desenvolvidos dende a 
nosa terra, máis polo miúdo dende a 
asociación AGASOL (a través de Igalia) 
e máis AMTEGA (Axencia para a Moder-
nización Tecnolóxica de Galicia), dúas 
entidades que están a colaborar non 
só na máis que posíbel linuxización 
dos computadores da Xunta senón 
tamén no pulo a novas ferramentas 
e aplicacións e na mellora doutras xa 
existentes. Como por exemplo Ekiga, 
un recurso no que tamén ten cola-
borado Trasno facendo posíbel a súa 
galeguización.

Por certo que as melloras aplicadas 
en Ekiga da man de AMTEGA e AGASOL 
colleron corpo ao longo do ano 2012, 
para a súa implantación nas aulas da 
rede CeMIT e co obxectivo de dotar 
aos espazos que non contaban con 
equipos de videoconferencia desta 
tecnoloxía de comunicación a distancia 
pola vía do software. Como dixemos, 
AMTEGA dispuxo da colaboración de 
AGASOL, que a través da firma Igalia 
deu forma a novas funcionalidades 
para adaptar Ekiga ás devanditas 
necesidades docentes das aulas. 

“Grazas a este desenvolvemento e coa 
incorporación de Ekiga durante o 2013 
como software base no equipamento 
da rede CeMIT”, informan, “será posíbel 
que todas as aulas poidan contar coa 
funcionalidade de acceder a cursos por 
videoconferencia”.

Sinalar que as tarefas desenvolvidas 
por AGASOL consistiron, ente outras 
cousas, na incorporación do soporte do 
protocolo H.239, co fin de facer posíbel 
a transmisión dos datos multimedia 
de xeito simultánea co vídeo remoto. 
Permítese, polo tanto, “ver a imaxe do 
escritorio do ordenador do docente 
de xeito simultáneo ao vídeo da imaxe 
do profesor captada pola cámara dos 
equipamentos de videoconferencia”. 
No desenvolvemento desta nova fun-
cionalidade aproveitouse para mellorar 
o soporte de Ekiga para a interacción 
cos servizos H.323 Gatekeeper exis-
tentes na infraestrutura corporativa 
da Xunta de Galicia. Estes servizos 
realizan a tradución entre direccións 
IP e os identificadores da telefonía IP. 
Todos os desenvolvementos realizados, 
infórmase dende Mancomún, atópanse 
acubillados na versión de desenvolve-
mento pública do proxecto, estando os 
relativos ao soporte de H.239 e mellora 
do soporte de Gatekeepers incorpo-
rados xa na última versión estable 
4.0.1. Salientar tamén que o proxecto 
Ekiga está dispoñible en galego grazas 
á labor dos voluntarios do proxecto 
Trasno.

Dende The Document Foun-
dation veñen de anunciar 

a dispoñibilidade LibreOffice 
4.0, paquete de ferramentas 
ofimáticas libre que con esta 
versión “fai realidade o soño da 
comunidade durante os últimos 
12 anos” e reflicte por primeira 
vez os obxectivos fixados en se-
tembro de 2010: un código base 
máis limpo e claro, un conxunto 
de prestacións melloradas, unha 
mellor interoperatividade e un 
ecosistema máis diverso e inclu-
sivo. Como non podía ser doutro 
xeito, o LibreOffice 4.0 tamén 
está dispoñible de balde en 
galego. Vémolo en gl.libreoffice.
org/descarga. 
En menos de 30 meses de traba-
llo LibreOffice medrou consi-
derablemente até converterse 
no proxecto independente de 
software de escritorio destinado 
á produtividade máis grande do 
mundo, que conseguiu atraer 
a máis de 500 desenvolvedores 
dos que a tres cuartas partes son 
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voluntarios totalmente indepen-
dentes. 
LibreOffice 4.0 incorpora nume-
rosas novidades entre as que 
podemos destacar a integración 
con moitos sistemas de adminis-
tración e xestión documental (Al-
fresco, Sharepoint 2010, Nuxeo, 
OpenText, SAP NetWeaver Cloud 
Service...) a través do estándar 

libreoffice completa a súa versión 4.0 (tamén Dispoñíbel en galego)

a versión 4.0.1 De eKiga contou con importante contribución 
galega

CMIS, mellora a interoperavili-
dade con documentos DOCX e 
RTF, pode importar documentos 
de Microsoft Publisher, mello-
ra a súa interface de usuario 
(integrando Unity e permitindo 
utilizar o sistema de temas de 
Firefox para personalizar a súa 
aparencia), introduce unha nova 
técnica aos diálogos das fiestras, 

permite que a cabeceira e o pé da 
primeira páxina dos documentos 
de Writer sexan distintas ao do 
resto de páxinas, inclúe nume-
rosas melloras en Calc (como ex-
portar os gráficos en JPEG e PNG), 
permite utilizar unha aplicación 
de mando a distancia para presen-
tación de Impress para dispositi-
vos Android (polo momento só na 
versión para Linux e LibreOffice, 
aínda que nunha actualización 
admitirá todas as versións da sui-
te) e moitas outras melloras que 
recibirán cos brazos abertos todos 
os partidarios das ferramentas de 
software libre que en casos como 
este demostran o seu valor con 
creces, pola contribución que Li-
breOffice supón á posibilidade de 
desligar o uso profesional de equi-
pos informáticos co pagamento 
de licenzas de software á vez que 
axuda á adopción de formatos de 
ficheiro estándar (elemento chave 
para o seu intercambio e a súa 
interoperabilidade). 



apache openoffice supera a liña Das 40 millóns De 
Descargas 

Logo de que a suite aberta OpenOffice caese en mans da Apa-
che Software Foundation, semella que unicamente podemos falar 
de boas novas para o devandito paquete de ferramentas ofimático 
e os seus moitos seareiros. De feito, nada máis materializarse esta 
adopción, unha vez que foi presentada a primeira versión xurdida 
deste acubillo, OpenOffice foi quen de superar a cifra de un millón de 
descargas. Segundo nos fixo saber os días pasados a fundación, hai novo 
fito do que falar na historia da suite. Concretamente, conseguíronse superar 
as 40 millóns de descargas. Unha cifra a ter en conta posto que o proceso de 
doazón a Apache está aínda moi recente, e durante este tempo só houbo un 
lanzamento. Para o reconto de descargas só se tiveron en conta as imaxes de ins-
talación baixadas desde SourceForge, non contabilizándose as descargas de código 
fonte e paquetes de idiomas. España ocupa o sétimo lugar no ranking de descargas 
por países de Apache OpenOffice, con 1.045.954 descargas. En Estados Unidos rexis-
tráronse 5.757.055 descargas. 

O pasado 24 de xaneiro, varias multinacionais TIC de gran 
presenza nos mercados xuntaron forzas en Madrid para avaliar 
e afinar, conxuntamente, os beneficios que achega a filosofía 
do software libre para as institucións estatais, autonómicas e 
locais. Entre as compañías reunidas no evento Administración 
Pública Open Forum 2013 atopábanse Red Hat, HP ou Intel, 
ombro con ombro cuns 180 executivos procedentes dos máis 
dispares chanzos do sector público, aos que se lles enumera-
ron, un tras outro, os motivos da devandita recomendación 
de programación aberta sobre programación privativa. Para 
comezar: hoxe en día, por moito que se diga o contrario, hai 
unha chea de programas libres tan útiles, recomendábeis e 
competitivos coma os seus equivalentes pechados. E todo 
isto coa vantaxe da súa meirande accesibilidade económica 
(importantísimo nestes tempos), a inmunidade (xeralmente) a 
infeccións e a dispoñibilidade a nivel de código fonte.    

Máis polo miúdo, os asistentes puideron coñecer de pri-
meira man as características do software empresarial de Red 
Hat, aberto e sen licenzas, que amosou as vantaxes de utilizalo 
coas plataformas HP ProLiant baseadas en procesadores Intel. 
As tres empresas explicaron como invisten e colaboran para 
ofrecer aos servizos tecnolóxico-dixitais de seu a meirande 
calidade posíbel, incrementando a produtividade e reducindo 
os custos. Ademais, varios organismos públicos expuxeron a 
súa experiencia práctica e os resultados obtidos ao empregar 
tecnoloxía open source empresarial para cubrir as súas deman-
das con exemplos concretos en áreas como a virtualización, 
as ferramentas de xestión e automatización, ou o servidor de 
aplicacións, entre outros. 

Entre os presentes atopábase Rafael Achaerandio, director 
de Investigación de IDC España, quen sinalou que a axenda 
política afronta hoxe en día o reto da eAdministración e de 
compatibilizar este proceso de dixitalización co meirande 
aforro de custes, buscando a maior eficiencia e rendibilidade 
posíbel. Todo isto, dixo, é perfectamente viábel a través da 
programación aberta, e máis tendo en conta as demandas que 
existen en materia de transparencia e acceso aos datos por 
parte dos cidadáns, o “que obriga ás administracións a afrontar 
novos retos tecnolóxicos, nun momento histórico que coincide 
cunha importante crise económica, que recortou os recursos, 
humanos e materiais, dos que dispoñen”.

Entre os presentes tamén se atopaba Roberto Moreno, direc-
tor xeral de Telecomunicacións e Novas Tecnoloxías do Gober-
no de Canarias, que expuxo o éxito da adopción de software 
libre empresarial na Administración autonómica, coa que se 
prevé aforrar en tres anos un 70% do custo total na área de vir-
tualización de servidores, pasando dun investimento requirido 
dun millón de euros en software propietario de virtualización, 
a 300.000 euros con Red Hat Enterprise Virtualization. 
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opera 
optará polo 

software libre nos 
seus navegaDores web

Opera Software publicou recen-
temente un comunicado no que dá 

a coñecer que os navegadores web 
para ordenadores, tablets, teléfonos e 

televisores chegaron aos 300 millóns de 
usuarios/mes, asegurando que están a 

esforzarse para conseguir aínda máis peso 
no sector dos smartphones, para o que entre 
outras cousas deixarán gradualmente de 
empregar o seu motor Presto para empregar 
WebKit, que é o máis empregado en platafor-
mas móbiles. 
Deste xeito Opera Software aproveitaría a 
forza das comunidades de código aberto que 
sosteñen a WebKit e Chromium para mello-
rar os seus produtos, en vez de empregar 
unha solución propietaria. Actualmente 

Opera xa está a participar nestes proxec-
tos libres, e como adianto do que 

permitirá o seu novo navegador para 
smartphones, durante a vindeira 

edición do Mobile World Con-
gress amosarán unha versión 

previa do seu navegador 
para Android basea-

do en WebKit.



Seguimos a falar de boas novas relacionadas coa nosa 
lingua e o software libre, dúas cousas que, xuntas, locen 
especialmente ben.  Agora é a quenda da nova entrega da 
compilación de programas da contorna KDE, a 4.10. Trátase, 
para situármonos, do máis recente chanzo subido por KDE, 
que é como se coñece a unha comunidade de software libre 
internacional e máis a unha das súas principais criaturas: un 
paquete de programas para o ambiente de traballo (todo o 
que precisamos decote para tirarlle o máximo proveito a un 
sistema operativo calquera).  Pois ben, segundo nos contan 
os membros da asociación Trasno, responsábeis da adap-
tación á nosa lingua destas e doutras moitas ferramentas 
(un traballo encomiábel que fan de xeito voluntario para 
beneficio de todas e todos), xa temos ao alcance da man a 
devandita versión 4.10 do paquete da contorna libre. Vémola 
na web do colectivo galego, trasno.net. 

Entre o que nos achegan inclúese o espazo de traballo 
Plasma 4.10, que mellora con respecto a anteriores entregas 
a interacción con dispositivos móbiles e que foi obxecto de 
importantes optimizacións no deseño gráfico e visual, ao 
tempo que tamén se impulsou a empregabilidade e máis o 
rendemento. Tamén, de cara aos desenvolvedores, a nova 
plataforma de desenvolvemento KDE 4.10 incorpora máis 
APIs a QT Quick. Segundo informan dende Trasno facendo 
referencia ao posto privilexiado da nosa lingua (por separa-
do e como galego-portugués) no panorama internacional 
de fornecemento de programas abertos, “o galego está entre 
unha das poucas linguas ás que se traduciu KDE ao completo 
para este lanzamento”. No grupo de localización de KDE ao 
galego, coa coordinación de Marce Villarino e as traducións 
de Adrián Chaves, Xosé Calvo, Xabier Villar e Miguel Branco, 
chegouse a obter a interface gráfica de KDE totalmente 
traducida en con moitos módulos revisados de novo por 
completo. “A documentación do proxecto”, informan, “está ao 
55%, algo ben difícil de conseguir nun proxecto tan amplo; 
agora intentarase a localización doutros recursos, non só de 
textos das interfaces, e a continuar a mellora da calidade das 
traducións feitas”. 

O Centro Social Novacaixagalicia de Vigo está a dar acubillo 
a unha serie de actividades dirixidas a ampliar os coñe-

cementos en programación aberta dos nosos profesionais da 
informática e do desenvolvemento web e máis dos usuarios 
en xeral de ferramentas TIC. Máis polo miúdo, trátase dunha 
cumprida listaxe de obradoiros que tocan cuestións como por 
exemplo os diferentes xeitos de tirarlle partido á plataforma 
virtual Moodle (no mes de febreiro) ou as vantaxes que pode-
mos atopar de converternos ao software libre dende diferentes 
planos de realidade (como usuarios de a pé, como empresas ou 
ben como representantes das institucións públicas). A inten-
ción da Fundación Novacaixagalicia, segundo nos contan den-
de Mancomún, é a de estender esta liña de actividade a cidades 
como Coruña e Santiago. Cómpre estar atentos. 

O programa, logo dos cursos de febreiro (dous), inclúe as 
seguintes actividades vindeiras:
•	 Obradoiro Drupal. Nivel iniciación Obradoiro de 12 horas 

de duración repartidas nas mañás dos sábados 4, 11 e 18 
de maio de 10:00 a 14:00 horas. Neste obradoiro os alum-
nos tomarán contacto cos conceptos básicos do emprego 
de Drupal como Sistema Xestor de Contidos (CMS) web. O 
obxectivo é que os participantes poidan, sen ter coñecemen-
tos técnicos específicos de programación web, construíren 
e xestionaren unha páxina web plenamente funcional e 
atractiva.

•	 Obradoiro Drupal. Nivel intermedio. Obradoiro de 12 horas 
de duración repartidas nas mañás dos sábados 25 de maio e 
1 e 8 de xuño de 10:00 a 14:00 horas. Neste obradoiro afon-
darase en como tirar máis partido dunha instalación básica 
de Drupal, facendo que ofreza moitas máis funcionalidades 
a maiores, de forma que se poida utilizar para propósitos 
específicos máis alá dunha páxina web, como poida ser un 
escaparate virtual de produtos, unha intranet corporativa, un 
sistema xestor de tarefas, etc.

•	 Obradoiro Drupal. Nivel avanzado. Obradoiro de 12 horas 
de duración repartidas nas mañás dos sábados 15, 22 e 29 de 
xuño de 10:00 a 14:00 horas.  Este obradoiro, o máis técnico 
dos tres que se basean en Drupal, está dirixido a acadar o 
máximo nivel de personalización do devandito xestor.

•	 Obradoiro de instalación de servidores domésticos mul-
timedia (Mediacenter). Obradoiro de 10 horas de duración 
repartidas nas tardes dos luns do 6, 13, 20 e 27 de maio e 3 
de xuño de 19:00 a 21:00 horas.  Aprenderase a instalación 
e uso de servidores multimedia para uso doméstico “dunha 
maneira sinxela e entretida tentando que calquera usuario 
poida levalo a cabo nun PC de gama media”.

trasno pon á nosa Disposición a contorna 
KDe sc 4.10 en galego

cursos De programación aberta no 
centro social novacaixagalicia De vigo
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A Asociación Galega de Empresas TIC faise 
cun dos catro galardóns da fundación 

Fundetec falou a nosa lingua

| premios fundetec | "FALARON GALEGO" |

a  
oitava edición dos 
premios de Fundetec, 
tal e como viñemos 
anunciando (e preven-
do), foi especialmente 

nosa. En palabras da organización deste 
certame, a dita fundación, na resolución 
final dos premios estes “falaron galego”. 
De feito, na entrega destes recoñece-
mentos celebrada en Madrid o xoves 
21 de febreiro pola noite, impuxéronse 
dúas entidades nosas polo seu labor de 
desenvolvemento TIC e, máis polo miú-
do, pola súa arela de levalo á sociedade. 
Falamos da Deputación de Pontevedra 
(da que falamos máis en detalle nas 
páxinas seguintes) e máis da Asociación 
Galega de Empresas TIC, AGESTIC. 

O organismo provincial obtivo o 
Premio ao Mellor Proxecto de Entidade 
Pública ou Privada dirixido a PEME, mi-
croempresas e Autónomos, todo grazas 
ao seu proxecto Life+Viñas Atlánticas. 

Pola súa parte, AGESTIC recibiu o 
Premio ao Mellor Proxecto de Entidade 
Sen Ánimo de Lucro dirixido a Cidadáns 
pola súa iniciativa Destino Emprego 
(destinoempleo.org), unha iniciativa 
que xa ten pasado por esta revista, na 
que falamos en detalle das persoas 
beneficiadas, laboralmente falando, 
pola formación tecnolóxica que pon en 
xogo: máis de 300 mulleres galegas até 
o de agora. 

En palabras de AGESTIC, “Destino 
Emprego é un proxecto piloto que 
persegue a formación de mulleres co 
fin de favorecer a súa incorporación ao 
mercado laboral ou a posta en marcha 
da súa propia empresa”. Para iso, achega 
dous itinerarios formativos dixitais (a 
modo de liñas de metro) que, segundo 
o destino sexa o emprego ou o autoem-
prego, componse de diferentes paradas 
que proporcionan unha serie de con-
tidos e recursos, fornecendo ademais 
titores e asesoramento personalizado 
específicos. A directora de Políticas 
Públicas de Google España, Bárbara 
Navarro, entregou o seu trofeo e o seu 
cheque de 15.000 euros a José María 

López Bourio, presidente de AGESTIC, 
quen fixo saber que “neste complicado 
contexto económico e social, este tipo 
de proxectos adquiren máis sentido, e é 
clave o labor dos organismos interme-
dios, próximos ao cidadán e ao tecido 
empresarial local”. Amais, reclamou a 
continuidade e réplica dos proxectos 
financiados con diñeiro público para 
garantir o seu máximo percorrido e 
utilidade.

máis logros galegos

Pero houbo máis presenza galega na 
recta final dos galardóns de Fundetec. 
De feito, o terceiro gañador foi Oficio 
e Arte, Organización dos Artesáns de 
España, Premio ao Mellor Proxecto de 
Entidade Sen Ánimo de Lucro dirixido 
a PEME, Microempresas e Autónomos 
por Talleres abertos, un proxecto que foi 
desenvolvido pola Asociación Galega 
de Artesáns (finalista na edición ante-
rior destes galardóns) e que agora deu 
o chimpo a nivel estatal. Ou sexa, que 
a Asociación Galega de Artesáns foi 
indirectamente (e directamente tamén) 
a responsábel deste recoñecemento, ao 
ter creado no seu seo a aplicación para 
iOS e Android Obradoiros Abertos, ago-
ra premiada na súa versión en castelán: 
Talleres Abertos. 

Pola contra, non acadou o trofeo a 
Axencia para a Modernización Tecno-
lóxica de Galicia (AMTEGA), finalista 
na categoría de Mellor Proxecto de 
Entidade Pública ou Privada dirixido a 
Cidadáns co seu proxecto Abalar, que 
foi parar finalmente á Dirección Xeral 
da Policía pola súa iniciativa Policía 
2.0. O proxecto Abalar, como lembra-
remos, diríxese a promover o cambio 
do modelo educativo a través das 
TIC, mellorando as competencias da 
comunidade educativa a partir dunha 
estratexia integral que contempla a 
modernización do ensino, a formación 
do profesorado, a dotación de equi-
pamento nos centros educativos e o 
desenvolvemento e a utilización de 
contidos e recursos dixitais. 


A aplicación galega Obradoiros Abertos tamén 
obtivo un novo recoñecemento

 
José María López Bourio, presidente de AGESTIC, 
na súa intervención na gala final do certame
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| Deputación de Pontevedra | PREMIOS FUNDETEC |

Premio 
para o compromiso TIC

A Deputación de Pontevedra valorou moi 
positivamente o galardón obtido polo seu 
proxecto Life+ Viñas Atlánticas
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Como informamos nestas mesmas páxinas do número 115 
de Código Cero, finalmente houbo presenza galega (e tan-
to que foi así) entre as iniciativas tecnolóxico-sociais reco-
ñecidas na nova edición (a oitava) dos Premios da Funda-
ción Fundetec. Unha destas iniciativas foi o Proxecto Life+ 

Viñas Atlánticas promovido pola Deputación de Pontevedra, que se 
impuxo aos seus competidores na categoría Mellor proxecto de entida-
de pública ou privada destinado a PEME, microempresas e autónomos. 
O galardón, que foi recibido na gala do pasado 21 de febreiro polo 
titular da entidade provincial, Rafael Louzán, e polo xefe de servizo 
de Novas Tecnoloxías, Amancio Varela, representa para a entidade un 
importante motivo de satisfacción, non só por vir de quen vén, unha 
fundación que aglutina a boa parte do máis representativo do sector 
TIC de índole pública e privada, senón tamén porque “certifica que a 
Deputación está arestora na vangarda da innovación”, sinala a institu-
ción pontevedresa.

Durante a entrega de premios, celebrada no Museo do Traxe de Ma-
drid, Louzán agradeceu a Fundetec, e a todos os membros do comité 
avaliador, o recoñecemento que supón esta distinción ao proxecto 
Viñas Atlánticas, tanto para a Deputación como para as tres adegas 
socias do proxecto, Paco y Lola, Condes de Albarei e Martín Códax. 
“Valoro moi positivamente o galardón”, dixo Louzán “sobre todo por 
vir de quen vén: unha prestixiosa fundación participada polo sector 
público (Ministerio de Industria) e o sector privado (a través de em-
presas tan relevantes como Google, Telefónica, O Corte Inglés, Intel, 
HP, Ono, Indra e Hibu) para estimular proxectos en favor do uso xene-
ralizado das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (TIC) por 
parte de cidadáns, empresas e institucións”.

Ao seu xuízo, as expectativas iniciais con respecto a este proxecto, 
víronse moi superadas. De feito, non se agardaba obter o éxito aca-
dado nin o ronsel de recoñecementos que o acompañaron, un ronsel 
que comezou cos premios Galicia de Telecomunicacións 2012 ao ob-
ter a distinción de Produto o Servizo TIC máis innovador e pro-
seguiu nos Premios EGANET 2012 como Mellor proxecto 
colaborativo entre empresas. Por este motivo, afirmou 
“estes premios, xunto co de hoxe, anímannos a seguir 
na vangarda da innovación tecnolóxica e a liderar 
novos proxectos nesta mesma liña que espero que 
o ano que ven volvan a merecer a consideración da 
Fundación Fundetec”.

Finalmente, Louzán dedicou o premio ás ade-
gas implicadas tras recoñecer que “todo isto non 
sería posible sen a implicación das tres adegas 
asociadas, dos seus xerentes e técnicos, e, sobre 
todo, sen a decidida e entusiasta colaboración 
dos miles de viticultores das Rías Baixas”. Máis 
que nada, fixo saber, “porque entenderon algo 
que hoxe é fundamental: as inversións xa no 
só no ladrillo e cuestións tanxibles, senón en 
Investigación, en coñecemento e no intanxible. 
Porque comprenderon, en definitiva, que hoxe o 
soporte é a Rede e o mercado”. 

o proxecto LIFE+ VIñas atLántIcas

O proxecto LIFE+ Viñas Atlánticas, desenvolvido en colaboración 
coas adegas Martín Codax, Condes de Albarei e Paco & Lola e con 
financiamento da Unión Europea no marco do programa LIFE +, é, en 
palabras da Deputación de Pontevedra, o proxecto de viticultura in-
telixente máis innovador que se leva a cabo actualmente en España. 
Como lembraremos, ten como obxectivo desenvolver un Sistema de 
Xestión Medioambiental sostible e produtivo para os viñedos da DO 


Rafael Louzán (á dereita), presidente da De-
putación, recibindo o premio de Fundetec
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Rías Baixas o viño albariño, que prevé, con anticipación, a aparición 
do fungo do mildiu. Está composto de tres partes principalmente:
• Unha rede meteorolóxica, formada por estacións meteorolóxicas 

e unha rede sensorial sen fíos de última xeración (WSN), que cons-
ta de puntos de medida e equipos concentradores comunicados 
mediante o protocolo ZigBee, que á súa vez envían a información 
para ao CPD da Deputación empregando a tecnoloxía WiMAX da 
rede Repoblar posta en marcha pola propia Deputación no marco 
doutro proxecto europeo.

• Un modelo matemático de análise do ciclo biolóxico do fungo 
mildium.

• Unha plataforma web (multidispositivo) de xestión que integra 
toda a información recollida cunha rede meteorolóxica e co mo-

delo matemático para medir o nivel de risco do fungo, así 
como para permitir aos viticultores ter todos os datos da 
campaña nun libro de explotación en formato dixital.
“O resultado”, informa a Deputación, “é un Sistema Integrado 

de Xestión no que os medios tradicionais de realizar viticultura 
nas Rías Baixas se vinculan co uso das novas tecnoloxías para 
mellorar habilidades de xestión, comunicación e información, e 
para obter melloras na sustentabilidade ambiental e económica nun 
sector tan importante para Galicia como é o  vitivinícola”.

funDetec
Fundetec é unha fundación (con sede en Madrid) para o Desen-

volvemento Infotecnolóxico de Empresas e Sociedades creada en 
2004 con presenza do sector público (Ministerio de Industria) e o 
sector privado, concretamente as empresas Google, Telefónica, El 
Corte Inglés, Intel, HP, ONO, Indra e Hibu.  A fundación xorde como 
resultado dun esforzo conxunto entre a Administración Pública e o 
sector privado para impulsar a adopción e o uso xeneralizado das 
TIC por parte de cidadáns, empresas e institucións, e incrementar o 
uso de Internet nos fogares españois e nas PEME. No ano 2005, esta 
fundación creou os premios Fundetec co obxectivo de recoñecer 
proxectos das Administracións Públicas e das entidades privadas.

entrega De premios funDetec 2012
A cerimonia de entrega da VIII edición dos Premios Fundetec 2012 

tivo lugar no Museo do Traxe de Madrid, nun acto que contou coa 
presenza de máis de 200 persoas, entre elas representantes das Ad-
ministracións Central, Autonómica e Local e executivos de empre-
sas, fundacións e asociacións de primeiro nivel. Este ano contouse 
por primeira vez coa participación das 17 comunidades autónomas 
de España. As que presentaron un maior número de proxectos foron 

a de Madrid con 73 proxectos, seguida a gran distancia por Andalu-
cía, con 28 proxectos, Cataluña con 25 e Castela e León con 20. No 
caso de Galicia presentáronse 14 proxectos. En total achegáronse 
216 candidaturas.

O xurado encargado de elixir os proxectos gañadores de entre 
as 216 candidaturas estivo formado por Víctor Calvo-Sotelo, presi-
dente de Fundetec e secretario de Estado de Telecomunicacións e 
para a Sociedade da Información; Ignacio Tremiño, director xeral de 
Políticas de Apoio á Discapacidade do Ministerio de Sanidade, Ser-
vizos Sociais e Igualdade; Manuel Mañas, vicerreitor de Innovación 
da Universidade Complutense de Madrid; José Luis Virumbrales, vi-
cepresidente da Asociación Española de Parques Tecnolóxicos; José 
Manuel Vilar, director xerente de CEPYME; Enrique Muñoz, director 
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de Marketing e Relacións Institucionais de Informática El Corte 
Inglés; e Miguel Ángel Turrado, director de Estratexia e Tecno-
loxía de Hewlett-Packard España.

Os catro proxectos gañadores en cada categoría foron:
• A Dirección Xeral da Policía (DGP) co proxecto Policía 2.0, na 

categoría de mellor proxecto de entidade pública ou privada 
destinado ós cidadán.

• A Deputación de Pontevedra co proxecto Life+ Viñas Atlán-
ticas, na categoría de mellor proxecto de entidade pública 
ou privada destinado a PEME, microempresas e autónomos.

• A Asociación Galega de Empresas TIC (AGESTIC) co proxecto Desti-
no Emprego, na categoría de mellor proxecto de entidade non lu-
crativa destinado ós cidadáns.

• A Organización dos Artesáns de España co proxecto Talleres abier-
tos na categoría de mellor proxecto de entidade non lucrativa des-
tinado a PEME, microempresas e autónomos.
Os catro gañadores recibiron como premio o trofeo Xogo na Rede, 

un mosaico de vidro esmaltado sobre madeira, exemplar exclusivo 
creado polo artista José Luis Berrocal. A obra está inspirada no xogo 
do parchís cuxo obxectivo é acadar a arroba central, que representa a 
Sociedade da Información. Así mesmo, fíxose entrega ás dúas entida-
des sen ánimo de lucro dun cheque por valor de 15.000 euros.

A clausura correu a cargo do secretario de Estado de Telecomuni-
cacións e para a Sociedade da Información, e presidente de Funde-
tec, Víctor Calvo-Sotelo, quen asegurou que “ante os retos requírese 
enxeño e creatividade, e iso é o que demostraron todos os premiados 
co recoñecemento de Fundetec. Precisamente, na Axenda Dixital que 
acabamos de presentar sinálase como un dos obxectivos principais 
impulsar a inclusión e alfabetización dixital. Neste sentido, a colabo-
ración público-privada, da que Fundetec é un referente, é imprescin-
dible para seguir avanzando cara a unha sociedade dixital”. 


Louzán dedicou o premio ás adegas implicadas no proxecto.


Premiados por Fundetec



Cando un proxecto emprendedor quere botar a andar atopa moitos 
atrancos no seu camiño que dificultan a súa consolidación como 
empresa, e para acelerar este proceso chega outra nova empresa, 
Zarpamos, que proponse como unha aceleradora de proxectos 
de base tecnolóxica que contribúe a dar forma na fase inicial dun 

produto para convertelo nun negocio rendible, para o que achega coñecemen-
to, experiencia e contactos que permite que dende Galicia sexa posible lanzar 
unha empresa ao mercado internacional.

concurso motion
Dende Zarpamos queren abordar 

proxectos de software no ámbito 
da Internet, sobre web e aplicacións 
móbiles, e para comezar cunha boa 
base de iniciativas organizaron o 
Concurso motiON ao que concorreron 
24 proxectos que foron avaliados, 
seleccionándose 10 finalistas que 
pasaron a unha fase presencial na 
que a través de distintas mesas de 
traballo sometéronse a un construtivo 
escrutinio que serviu de peneira para 
ofrecer finalmente a 6 dos mesmos a 
posibilidade de que Zarpamos na súa 
aceleración.

Entre os proxectos que pasaron a 
criba destacou especialmente Kollect-
Box, orientado a coleccionistas e cun 
grande potencial internacional; ao que 
acompañaron iniciativas como Face-
Detection, un sistema de etiquetado 
automático mediante intelixencia arti-
ficial; Kuiik, un sistema en liña de CRM 
e marketing; Lukkom, un servizo social 
de negocios; Appvisor, unha platafor-
ma móbil de consultas profesionais; e 
Wob, orientado á xestión da informa-
ción para marcas.

De proxectos a empresas 
renDibles

O funcionamento desta aceleradora 
de negocios está deseñado pensan-
do no que o seu fundador, Manuel 
García, querería ter atopado cando 
realizou outros emprendementos 
no pasado, para o que centrou 

Zarpamos no coñecemento, para o que xuntou a un grupo de mento-
res de todo o mundo que poderán acompañar da man aos proxectos 
acelerados (que nalgún caso incluso participarán activamente na 
startup á que contribúan como socios) e unha serie de partners 
(como Vindeira Capital Network, o operador galego R ou Empren-
de Capital) que contribúen a definir os proxectos de cara á capta-
ción de capital (para o que realizan un seguimento periódico).

Código Cero28 |

Zarpamos busca cubrir “todas as necesidades que 
poida ter para sacar o produto mínimo viable e empe-
zar a facturar” cada unha das súas empresas aceleradas, 
pois “é o que piden os investidores en España” como un 
xeito de demostrar a viabilidade dos negocios antes de 
inxectar capital nos mesmos.

Un dos grandes retos que ten o desenvolvemento 
das iniciativas é atopar un bo modelo de negocio, for-
mar bos equipos de traballo e, principalmente, superar 
a barreira psicolóxica de que os emprendedores non 
teñen un soldo inicial, senón que teñen que producir 
para poder cobrar, o que supón un compromiso moi 
grande cos seus proxectos.  

García agarda que Zarpamos acelere uns 6 proxectos 
nos vindeiros 8 meses, centrándose en conseguir ren-
dibilidade, para o que fixeron a mencionada selección 
de proxectos, aos que procurarán dar o seu pulo inicial 
ata a súa primeira rolda de financiamento. A partir de 
aí saltarán a abordar outros proxectos, estando abertos 
a iniciativas que cheguen dende España e Portugal 
(KollectBox é unha proposta recibida dende Braga), 
lembrando que cando unha empresa chega “cos debe-
res ben feitos” non ten problema para que os fondos 
de investimento e business angels tanto locais como 
internacionais aposten por el, de xeito que unha startup 
que estea ben perfilada pode saltar de Galicia para o 
mundo grazas a unha boa planificación e ao aprovei-
tamento dos recursos e o coñecemento que achegan 
dende plataformas como  Zarpamos.

Zarpamos:
un catalizador o emprendemento 
tecnolóxico con vocación internacional

| Zarpamos | UN CATALIZADOR O EMPRENDEMENTO |

Manuel García García é o socio 
e responsable de Zarpamos

 Os finalistas puideron amosar os 
seus proxectos ante mentores e part-
ners do Concurso motiON

 Os proxectos presentados ao 
Concurso motiON foron analizados 
polo miudo



Finalmente a empresa galega Tagtum presentou na feira Mobile 
World Congress, con gran éxito de público, o seu sistema de 
antifalsificación desenvolvido con tecnoloxía NFC, case con 
toda seguridade o máis miúdo dos que existen a día de hoxe no 
mundo dentro do seu eido. A xuízo dos representantes da firma, 

o auditorio puído ser diferente, pero dificilmente mellor: cómpre ter en 
conta que se trataba do congreso anual de comunicación móbil máis 
importante do Estado e para moitos o máis prestixioso a nivel interna-
cional. As cifras non enganaron: tívose que pór o cartel de completo e 
centos de medios de todo mundo informaron do que alí se presenciou 
(dispositivos revolucionarios, solucións móbiles e tecnoloxías utópicas 
que serán o día a día do mañá). Con este escenario, Tagtum deu a coñe-

cer o seu innovador sistema anti-copia, innovador non só polas vantaxes 
que ofrece, senón polo tamaño: tan ultrarreducido como poidamos 
imaxinar. 

A presentación levouse a cabo o mércores 27 de febreiro, no empraza-
mento de Red.es, onde  a empresa galega abriu actividades amosando o 
amplo potencial de traballo da tecnoloxía NFC, que se emprega decote 
en dar soporte aos pagos polo móbil, pero que pode ser aplicada con 
éxito en materia de seguridade ou de loita contra a falsificación. É cara 
a isto, precisamente, cara a onde se dirixe o sistema que presentou polo 
miúdo a empresa galega: unha tecnoloxía pioneira (a nivel galego pero 
tamén estatal e internacional) na loita contra a fabricación e comercio 
de produtos falsificados. Isto conséguese a través da incorporación-
combinación dun chip integrado polos fabricantes e un smartphone 
ligado ao mesmo. A plataforma logra a comunicación entre o teléfono 
e o chip, xestiona todo o fluxo de información e emite un certificado en 
liña de autenticidade da peza. 

A presentación de Tagtum, que é como se coñece á empresa pero 
tamén á tecnoloxía de seu, contou coa presenza do seu director Manuel 
Montes, quen debullou ante o público os detalles do seu revolucionario 

Tagtum debullou no Mobile World Congress as 
múltiples facetas innovadoras do seu miúdo sistema 
anti-copia

3 milímetros    
de alta tecnoloxía

sistema, abrindo sesión cun convite á innovación e a creatividade 
de cara ao mercado: “A nosa aposta por desenvolver tecnoloxías 
que acheguen confianza no mercado deu xa os seus primeiros 
pasos, agora é o intre no que os fabricantes deben apostar polo 
valor engadido nos seus produtos e marcar diferenzas ante os 
seus competidores”. Segundo fixo saber a empresa galega, o feito 
de no mundo haxa xa uns 6.000 millóns de usuarios de móbiles 
e de que a tendencia é que se axilice e incremente o fluxo de 
datos duns aparellos a outros, abre un vieiro de desenvolvemento 
empresarial e tecnolóxico impensábel hai uns cantos anos. “Coa 
chegada da Internet das cousas, que consiste en dotar aos obxec-
tos de tecnoloxía para que os usuarios poidan interacturar con 
aqueles, nacen innovadoras formas de comunicación”, engade a 
firma galega, facendo fincapé na potencialidade da tecnoloxía 
NFC, que “permite aos dispositivos intercambiar datos con só 
rozarse entre si, e non só como ferramenta de medio de pago, 
senón tamén brindando numerosas posibilidades con múltiples 
aplicacións”. 

Destas posibilidades xorde precisamente Tagtum, unha tecno-
loxía recentemente remodelada, por parte da firma do mesmo 
nome, co obxectivo de acadar a meirande simplificación posíbel. 
Este proceso levou a unha redución notábel das dimensións do 
compoñente electrónico. Sinalar que até hai pouco, a implanta-
ción desta tecnoloxía estaba condicionada por un tamaño míni-
mo de chips de 30 mm de diámetro, “o que impedía integralos en 
artigos de reducidas dimensións, tales como xoias, reloxos, estilo-
gráficas, lentes e un amplo abanico de produtos de luxo”. Porén, 
iso agora mudou recentemente, segundo nos lembran dende a 
empresa galega, que acadou o imposíbel: integrar un minúsculo 
chip de 3 milímetros na súa aplicación móbil, 
xa dispoñibel para teléfonos Android de for-
ma gratuíta. Segundo engaden fontes de 
Tagtum, se ao devandito “lle sumamos 
a posibilidade de conectar o teléfono 
móbil dos clientes con toda unha 
serie de novos 
contidos e fun-
cionalidades 
ofrecidos polo 
fabricante por 
medio do chip, 
estamos ante 
o resultado 
do que hoxe 
en día xa se 
denomina a 
terceira revolu-
ción industrial: 
os artigos 
intelixentes”.

3 milímetros    
 |Tagtum | SISTEMA DE ANTIFALSIFICACIÓN |
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A APP GALEGA WOB LIFESTYLE, ENTRE AS FINALISTAS 
DOS MOBILE PREMIER AWARDS 

MEMORIA PIXELADA PRESENTA O RESULTADO DO SEU TERCEIRO GRAN REDESEÑO

Por diante do futuro
Para quen queira pórse ao día no que de seu si a innovación galega as 
semanas pasadas, aquí van dúas páxinas de contidos

Temos nova web galega de servizos 
para o mundo. Falamos de encaixas.

es, unha plataforma de venda de packs 
de experiencia, posta en marcha por 
emprendedores galegos e co obxectivo de 
acadar, como indica o propio nome da web, 
o pack ideal para cada cliente: o que mellor 
lle acaia, coma un traxe feito a medida. Para 
lograr isto, encaixas.es inclúe un sistema 
de xeolocalización e comportamento do 
usuario, na propia web de seu, co fin de 
obter información precisa e axudar na 
decisión de compra. “Algo que tamén terá 
peso na plataforma móbil que tamén está 
en proceso de desenvolvemento”, sinalan 
os responsábeis desta nova iniciativa.

A idea é ir alén da nosa terra: ampliar o 
radio de alcance de Encaixas até tódolos 

recantos de España e máis alá. Neste 
intre, a web achega corenta servizos para 
facer/agasallar repartidos en seis caixas 
diferentes (Rural Encaixas, Galicia Encaixas, 
Vida Encaixas, Benestar Encaixas, Coruña 
Encaixas e Vigo Encaixas). Por certo que 
estes packs son e pode ser do máis variado: 
estancias en establecementos hostaleiros, 
tratamentos de benestar, degustacións 
gastronómicas, actividades de aventura, 
etc, cada cousa presentada cunha coidada 
feitura de agasallo. Asemade, tódalas 
Encaixas inclúen unha guía con tódalas 
propostas acubilladas no seu seo, máis 
un bono regalo que servirá para gozar da 
escolla que sexa definitiva.

ENCAIXAS: NOVA WEB GALEGA PARA A DISTRIBUCIÓN DE AGASALLOS DE EXPERIENCIA

Memoria Pixelada, web galega 
especializada no eido dos 

videoxogos posta en marcha posta 
en marcha hai catro anos, vén de dar 
un novo chimpo cara ao futuro cunha 
nova actualización e redeseño da súa 
feitura na Rede, un proceso que deu 
como resultado un bo número de 
novidades tanto no eido do deseño 
como nos contidos. Segundo nos 
contan os compañeiros desta canle 
de comunicación nunha completa 
reportaxe-seguimento das circunstancias 
que desembocaron nesta recente posta 
ao día, en catro anos de vida en liña, 
aínda que pareza mentira, pode coller 
todo un mundo. Como lembraremos, o 
punto de partida de Memoria Pixelada 
foi un plantilla predeterminada de blog 

| innovación galega | PARA PORSE AO DÍA EN INNOVACIÓN GALEGA |

A iniciativa Wob Lifestyle, posta en marcha pola firma coruñesa LTK Labs, fíxose un 
oco entre as nomeadas á mellor app da sétima edición do certame Mobile Premier 

Awards, uns galardóns cuxa resolución deuse a coñecer a finais de febreiro en Barcelona 
no marco do salón Mobile World Congress. A listaxe de finalistas, segundo nos contan os 
integrantes de LTK Labs, incluíu nove aplicacións europeas, seis latinoamericanas, dúas 
de Estados Unidos e unha do norte de África. O certame devandito, por certo, vén da man 
de AppCircus co apoio de Intel, Estrela Damm, BlueVia, Mozilla e Facebook. Wob Lifestyle 
é unha aplicación con potencial centralizador para ofrecernos moitas cousas até o de 
agora espalladas nun único punto común de servizo e acceso. Máis polo miúdo, o que pon 
en xogo, a través dunha única xanela, todo aquilo que unha ampla escolma de marcas, 
medios, revistas ou blogueiros de todo o mundo comparten decote nas rúas redes sociais. 
Ou sexa, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Vimeo e Flickr e RSS. “A app galega”, 
explican os seus desenvolvedores, “inclúe moitos aspectos vinculados ao concepto 
de estilo de vida das persoas ofrecendo toda a información (fotos, vídeos e noticias) 
organizada e accesible nun único lugar, dun modo sinxelo e inmediato”. Deste xeito, 
os usuarios de Wob Lifestyle poden gardar a información que lles é de interese e facela 
común cando o desexen e con quen queiran desde o seu teléfono ou tablet Android, 
desde o seu iPhone ou iPad ou desde o seu Windows Phone.
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Os responsábeis da iniciativa de 
mercado ePocketGuide, que dá nome 

a unha guía de viaxes para teléfonos móbiles, 
están estes días a debullar polo miúdo as 
vantaxes deste recurso, recoñecido, como 
lembraremos, na pasada edición dos Premios 
EGANET (Premio ao Proxecto Innovador TIC 
2012) e tamén na máis recente convocatoria 
de FITUR, onde obtivo un “importante éxito 
e interese por parte dos asistentes”, sinalan 
os desenvolvedores do servizo. Segundo nos 
conta Víctor Ayán, un dos creadores desta 
aplicación (director de Desenvolvemento 
da empresa), o primeiro que hai que ter en 

conta é o feito de que se trata dunha guía 
que vén de ver a luz hai ben pouco, que 
aínda non se abriu ao mercado, o que non 
impide que estea xa no punto de mira dunha 
chea de medios, profesionais e usuarios 
vindeiros. 

Ayán recórdanos que o proxecto, malia 
todo, naceu hai dous anos para cubrir un 
baleiro ben definido: o dunha ferramenta 
específica e realmente útil para o viaxeiro. 
Logo disto, veu unha etapa de investigación 
e, paseniño, foi medrando a idea de 
converter o proxecto dun negocio, tal foi 
o potencial de mercado que desenvolveu. 

A GUÍA PARA MÓBILES EPOCKETGUIDE, NO PUNTO DE MIRA DE VIAXEIROS, INTERNAUTAS E PROFESIONAIS TIC
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MEMORIA PIXELADA PRESENTA O RESULTADO DO SEU TERCEIRO GRAN REDESEÑO

OS PROFESIONAIS 
NOVOS DO MARKETING 
GALEGO UNEN FORZAS 
EN PURPLE SHOT 

O ESTUDIO DESOÑOS, PREMIADO NO SMILE FESTIVAL 
POLA WEB DA COOPERATIVA DELAGRO

O pasado mes de febreiro 
soubemos dunha nova 

iniciativa emprendedora TIC 
posta en marcha na nosa terra. 
Trátase de Purple Shot, unha 
empresa-servizo impulsada 
por un grupo de universitarios 

galegos con dous obxectivos 
principais. Por unha banda, 
achegar experiencia laboral 
remunerada a estudantes que 
teñan interese na publidade, a 
comunicación e o asesoramento 
a empresas, e pola outra, lanzar 
e amosar novas fórmulas de 
promoción en liña no mercado, 
“revolucionando o eido do 
marketing en Galicia”, sinalan 
os responsábeis da iniciativa. 
En definitiva, do que se trata 
é de tirar partido do amplo 
potencial creativo do noso 
talento universitario ao servizo 
das devanditas actividades. 
No lanzamento da súa web, 
arestora en beta pero collendo 
folgos, esta nova empresa ofrece 
servizos de balde a empresas 
galegas en crise “para axudar a 
rescatalas mediante campañas 
de imaxe e optimización de 
procesos”, engaden. Para animar 
aos profesionais da nosa terra 
a que boten man do que lles 
ofrece Purple Shot, dende a 
empresa informan que será 
o propio cliente o que fixe o 
prezo polo servizo realizado, 
sen ningún tipo de cantidade 
mínima. Para os estudantes que 
queiran colaborar, habilitan 
un apartado na súa web 
para inscribirse no proceso 
de escolma, onde recibirán 
unha serie de casos a resolver 
para integrárense no seo da 
iniciativa.

A firma galega Desoños, da que 
temos falado polas súas importantes 

contribucións aos eidos galegos dos 
videoxogos e da información sobre 
urbanismo, está estes días de celebración. 
O motivo  cómpre rastrexalo nun certame 

internacional, con nome concreto: o Festival 
Europeo de Publicidade e Humor, tamén 
coñecido como Smile Festival.  A nova edición 
do certame rematou oficialmente o pasado 
venres 1 de marzo, cunha gala de galardóns 
que, grazas a Desoños, tiveron sabor galego. 
Máis concretamente, o estudio galego 
levouse o primeiro premio na modalidade de 
mellor web. O motivo: o desenvolvemento 
da páxina da cooperativa agraria Delagro, 
delagro.org. 

Este premio, informan os responsábeis 
da firma galega, supón o segundo 
recoñecemento á orixinalidade e o 
compoñente innovador do devandito 
traballo, xa que, como lembraremos, tamén 
obtivo unha distinción nos Premios Innova-G, 
que outorga a Asociación Galega de Empresas 
TIC (AGESTIC), como mellor deseño web 
galego do ano 2012.

convencional, logo deu un paso adiante 
con certa axuda do noso webmaster Marcus 
para despois acometer o seu primeiro gran 
redeseño que contou coa colaboración 
e apoio de Marcos Dacosta e a firma 
compostelá Dinahosting. 

A seguinte gran transformación (a 
segunda) foi posta en marcha por AmilGZ 
e retomada polo actual técnico da páxina, 
NetOverflow. E chegamos á terceira, que é a 
que se presenta estes días, e que conta unha 
vez máis “cos dedos máxicos de Net”.    

Esta nova versión, relatan dende Memoria 
Pixelada, trae múltiplas novidades, tanto 
no eido gráfico (coa axuda de xente 
como Gonzalo Sardón, que deseñou o 
novo logotipo) como a nivel profesional 
e de contidos. Por exemplo, desaparece 
o apartado Frikimakes para dar acubillo 

á sección Imaxes e Vídeos pixelados, onde 
se van ir emprazando as fotografías de 
audiovisuais de meirande interese a nivel 
global, “pero cunha distribución moito 
máis cómoda para ler”. Na marxe dereita 
inclúese agora o apartado de Mini-novas, 
para informar de todas aquelas novidades 
que non precisan dunha extensión moi 
longa, e tamén dáse acubillo á posibilidade 
de puntuarmos, como usuarios da web 
e seareiros dos videoxogos, os produtos 
avaliados pola redacción de Memoria 
Pixelada. “Porén”, engaden os responsábeis 
da web, “non terminan aquí as novas, senón 
que redeseñouse completamente a versión 
móbil da páxina, cun aspecto moito máis 
serio e funcional, corrixindo erros anteriores 
e ofrecendo a posibilidade de seguir 
Memoria Pixelada dende calquera lugar”.

Potencial que Ayán cualifica de “infinito”. 
Para darlle forma a esta iniciativa, 

botou man da súa experiencia noutros 
proxectos e, tamén, dunhas boas doses 
de teimosía: “Se queres emprender tes 
que ter claro o obxectivo que procuras, 
porque durante o camiño vas atopar 
moitas dificultades”.  O proxecto consistiu, 
polo tanto, na creación dunha aplicación 
móbil, “sinxela e completa”, que permitise 
ter todo o preciso para levar a cabo 
o que poderíamos cualificar de viaxe 
perfectamente preparada e desenvolvida 
(con toda a marxe natural de imprevistos 

que de xeito inevitábel poden xurdir). 
O caso é que a través de ePocketGuide 
achégasenos información, posibilidade 
de reservar hoteis e actividades de lecer, 
todo por medio dunha única xanela: a 
pantalla do móbil. Abrangue ademais, 
en palabras de Ayán, un “elevado 
compoñente social que permite, ao 
igual que aplicacións como FourSquare, 
compartir coas redes o que estamos 
a facer ou ver; pero cunha importante 
diferenza: compartiremos a información 
só coas persoas concretas que nós 
mesmos teñamos elixido”.

A GUÍA PARA MÓBILES EPOCKETGUIDE, NO PUNTO DE MIRA DE VIAXEIROS, INTERNAUTAS E PROFESIONAIS TIC
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TREBELL   S

Ás portas do Mobile World Congress un dos primeiros fabricantes 
de smartphones en amosar as súas cartas foi HTC presentando o seu 
novo móbil insignia, o HTC One, que pretende axudar á compañía 
taiwanesa a recuperar o terreo perdido, ao colocarse como un dos 
mellores móbiles con Android do mercado. Para comezar, o HTC One 
chega cunha impresionante pantalla Full HD de 4,7 polgadas, un po-
tente procesador Qualcomm Snapdragon S600 de 4 núcleos de 1,7 
GHz, 2 Gb de RAM, 32/64 Gb de almacenamento interno e batería de 
2.300 mAh.

Para destacar, o novo smartphone funciona con Android 4.1.2 con 
HTC Sense 5 e novas características como HTC BlinkFeed (un fluxo de 
actualizacións sociais, novas e fotografías que conflúen no escritorio 
do móbil sen ter que andar saltando entre aplicacións), HTC Boom-
Sound (altofalantes estéreo frontais cun amplificador dedicado) e 

HTC Sense TV (que transforma 
o móbil nunha guía de 

programación e mando 
a distancia para moitos 
televisores).

Pero a moitos poderá 
sorprenderlle unha das 
prestacións estrela do 

HTC One, que é a súa 
cámara traseira, coñecida 
como HTC UltraPixel, que 
recibe un 313% máis luz 
que a cámara doutros 
smartphones, conseguin-
do unhas fotografías moi 
superiores, para o que 
reduce a súa resolución 
aos 4 Mpíxeles, o que 
supón unha firme aposta 
para derrubar o mito 
dos megapíxeles (pois 
consegue disparar imaxes 
de alta calidade sen esaxerar a resolución das mesmas). Tamén 
conta coa tecnoloxía HTC Zoe, que vén a ser algo así como gravar un 
vídeo de 3 segundos no que elixir o momento exacto que queremos 
gardar como fotografía para a posteridade (seleccionando o mellor 
instante).

Para rematar podemos comentar que o HTC One conta con Wi-Fi 
N, Bluetooth 4.0, NFC (nalgúns mercados), GPS, compás dixital, 
micro-USB 2.0 (para USB ou saída HDMI), cancelación de ruído, un 

corpo de aluminio unibody (en cor prata, negra ou verme-
lla), un grosor de 9,3 milímetros e un peso de 143 gramos. 
Sobre o seu prezo, aínda que polo momento non hai in-
formación oficial sobre o tema, en Phone4u.co.uk figura a 
459,95 libras esterlinas (529,75 euros), polo que podemos 
facernos unha idea do rango de prezos ao que podería 
chegar a España o mes que vén (estando confirmada a 

súa dispoñibilidade con Vodafone, Orange e Yoigo).

O HTC One consegue destacar entre 
os novos smartphones con Android

Android está a coller cada vez máis forza como plataforma para 
xogar, e iso sábeno moi ben dende os mercados asiáticos, onde está 
a comercializar unha nova consola portátil moi atractiva, a JXD S7300, 
que pode adquirirse por pouco máis de 130 euros, e ofrece un dispo-
sitivo que funciona con Android 4.1.1 que, cunha pantalla capacitiva 
de 7 polgadas cunha resolución de 1.024 x 600 píxeles convértese 
nun dispositivo de xogo ideal grazas a 2 mandos analóxicos, unha 
cruceta e 4 botóns de disparo (que poden mapearse para xogos 
deseñados inicialmente para unha interface táctil).

A JXD S7300 tampouco queda curta en potencia, pois funciona 
cun procesador ARM Cortex 
A9 de dobre núcleo a 1,5 GHz, 

ten 1 Gb de RAM 
e unha gráfica 
Mali-400 de dobre 

núcleo, sendo capaz 
de correr tanto xogos 
como películas en 
alta definición. Para 
redondear o produto, 
esta curiosa consola 
que pode lembrar á 
PS Vita (aínda que cun 
formato máis grande) 
inclúe 9 emuladores 
precargados que facili-
tan xogar a títulos para 
a primeira PlayStation, 
para máquinas recreativas de Capcom e Neo-Geo 
e para consolas clásicas como a Nintendo 64, Game Boy Advance, 
Super Nintendo, NES e Megadrive, polo que non limitará o seu uso a 
xogos para Android.

Esta consola conta cun almacenamento interno de 8 Gb amplia-
ble mediante tarxetas SD, Wi-Fi N, Ethernet, 3G (característica que 
non detalla debidamente o seu fabricante), cámara de 0,3 Mpíxeles, 
altofalantes estéreo, USB 2.0, toma para auriculares estándar, batería 
recargable e saída HDMI de ata 1.080p. Un bo dispositivo para quen 
queira gozar de xogos en mobilidade, podendo tamén a gozar dun 
dispositivo con Android (p. ex., para consultar a web) sen ter que 
realizar un investimento tan elevado como o dunha consola portátil 
actual, á vez que se abre a porta ao xogo retro..

Un tablet chinés con Android transfórmase 
nunha consola de videoxogos moi versátil

TECNOLÓXICOS
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Philips recupera a súa radio de 1955

Sony presenta a súa nova cámara 
dixital sen espello

Satechi comercializa un pequeno 
router/repetidor

Para revivir os vellos tempos Philips pon á 
venda Radio Original, un receptor de radio 
inspirado no deseño da popular radio que 
comercializara a compañía holandesa en 
1955, pero incorporando o último en tecno-
loxía, de xeito que pode recibir tanto radio 
FM como radio dixital (DAB+), contando 
cunha grande pantalla LCD retroiluminada 
(na que tamén podemos ver a hora) e unha 
entrada de audio para poder empregar o 
dispositivo como uns elegantes altofalantes 
externos que dan un toque clásico ao fogar.

Este receptor de radio con sintonización 

automática, 30 presintonías e altofalantes 
Bass Reflex porase á venda o vindeiro día 1 
a uns 230 euros. Tamén estará dispoñible 
nunha versión que integra unha base para 
iPhone/iPod.

Para os usuarios que buscan levar nos seus viaxes unha cámara 
dixital que poida sacar boas instantáneas Sony propón a súa 

nova NEX-3N, unha cámara bastante 
compacta (109,9 x 62 x 34,6 

milímetros) e lixeira (269 
gramos con batería e 
tarxeta de memoria) que 
presume de ser a cámara 
máis pequena e lixeira do 
mundo cun sensor tamaño 
APS-C, que permítelle 
sacar fotografías detalladas 

e gravar vídeo Full HD, con-
seguindo unhas prestacións 

moi semellantes ás dunha 

cámara réflex.
A Sony NEX-3N 

goza dun grande 
sensor CMOS 
Exmor APS HD de 
16,1 Mpíxeles efec-
tivos e alta sensibi-
lidade (ata un ISO 16.000), un flash retráctil, unha pantalla LCD 
de 3 polgadas capaz de xirarse por 180 graos (facilitando incluso a 
toma de auto fotos) e soporte de TRILUMINOS Colour, tecnoloxía que 
permite gozar dunhas cores vivas e realistas cando vemos os seus 
vídeos e fotografías en televisores BRAVIA con TRILUMINOS Display.

Esta nova cámara de Sony con obxectivos intercambiables chega-
rá ao mercado europeo en marzo, descoñecéndose polo momento o 
seu prezo.

Satechi está a vender por só 39,99 dó-
lares (29,95 euros) un atractivo disposi-

tivo que pode facer de router Wi-Fi e 
de repetidor, polo que, grazas ás súas 
pequenas dimensións, é ideal para 
usuarios viaxeiros que queiran poder 
empregar unha rede local cableada 
comodamente dende o seu portátil e 
outros dispositivos sen fíos 
ou que queiran potenciar 
unha rede Wi-Fi cunha 
cobertura deficiente.

Este pequeno tre-
bello pode establecer 
comunicacións Wi-Fi N 

de ata 300 Mbps, conta 
con 2 portos Fast Ethernet e 

soporta os estándares de seguridade que permiten 
unha rede robusta e protexida de miradas alleas. Cos 
seus modos de funcionamento pode operar como 
un router Wi-Fi estándar (recibe o acceso á Internet 

por cable e compár-
teo por Wi-Fi), como 
repetidor Wi-Fi (toma 
un sinal a través 
de Wi-Fi e replícao 
para mellorar a súa 
cobertura), como 
bridge (pode tomar 
unha rede Wi-Fi e 

conectala cunha 
nova rede sen fíos 

con outro nome, 
xestionando esta 

nova rede de xeito 
separado) e como cliente 

(permite conectarse a unha rede Wi-Fi a través 
dos seus portos Fast Ethernet, facilitando a 

conexión á Rede de televisores, consolas de 
videoxogos e outros dispositivos que care-
zan de Wi-Fi).



REPORTAXE

O salón de actos da Escola Técnica Superior de 
Enxeñaría da Universidade de Santiago de Com-
postela amparou unha conferencia sobre Móbiles 
e videoxogos. Desenvolvemento indie e novos xeitos 
de xogar, que serviu para facer un achegamento 
ao fenómeno dos videoxogos independentes, 

tanto dende o seu punto de vista histórico como a través dunha 
perspectiva máis técnica, amosando algunhas ferramentas que 
actualmente poden axudar ao desenvolvemento de xogos para a 
web e dispositivos móbiles.

Para introducir aos asistentes o socio e deseñador de apli-
cacións móbiles de Movendo, Juan Gestal, fixo un repaso do 
desenvolvemento de videoxogos independentes ao longo do 
tempo, deixando entrever que tras uns primeiros anos no que os 
ordenadores eran a única plataforma accesible para a creación 
dende fóra dun grande estudio, nos últimos tempos avanzouse 
para que as consolas de videoxogos (de sobremesa e portátiles) 
estivesen dispoñibles como unha canle máis para a publicación 
de pequenas creacións, aínda que o factor que máis está a influír 
na proliferación dos xogos indie é sen dúbida o emerxente merca-
do dos smartphones e tablets.

Aínda que ata hai pouco a meirande parte dos videoxogos 

independentes funcionaban en navegadores web (feitos con 
tecnoloxía Flash e semellantes) ou como títulos descargables 
(entre os que destacáronse as obras do español Locomalito, e 
o primeiro episodio do xogo galego AR-K), que practicamente 
calquera poida publicar sen grandes restricións na App Store, en 
Google Play e noutras tendas de aplicacións, fai que a creación 
de xogos por parte de pequenos equipos sexa unha posibilidade 
viable, con moitos exemplos de grande éxitos, no que podería 
considerarse como unha volta ás orixes, existindo un paralelismo 
entre o sector dos ordenadores de finais dos anos 80 e primeiros 
dos 90 e os dispositivos móbiles de agora, con xogos que poden 
acadar un grande impacto grazas á súa mecánica de xogo e non 
polos grandes recursos destinados aos seus gráficos e efectos 
especiais, recuperando bastante peso a xogabilidade pura, o que 
dá pé a unha grande oportunidade de negocio, no que pequenos 
desenvolvedores poden atreverse a realizar xogos de seu.

Nesta última liña tamén incidiron os socios de Tesla Technolo-

Os videoxogos 
independentes: 
unha oportunidade 
de negocio

|móbiles e videoxogos | DESENVOLVEMENTO INDIE E NOVOS XEITOS DE XOGAR |
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gies, Esteban Vázquez e Antonio Varela, que enumeraron moitas 
das ferramentas dispoñibles para facilitar a creación de videoxo-
gos de escritorio, para páxinas web e para dispositivos móbiles, 
deixando claro que existen moitas facilidades para crear xogos 
de xeito independente, pero sempre cun grande esforzo persoal 
e profesional, pois os 
xogos seguen a ser 
proxectos bastan-
te complexos para 
grupos reducidos, 
resultando de vital 
importancia unha boa 
planificación e coor-
dinación, para poder 
cumprir cos prazos 
previstos e acadar así 
os obxectivos fixados 
que permitan a culmi-
nación do traballo nun 
xogo que chegue ao 
mercado a tempo, pois 
as demoras habitual-
mente teñen un custo 
moi elevado (tanto 
polo desaproveita-
mento de recursos 
como polo mero feito 
de que a tecnoloxía 
e as tendencias de 
mercado non paren 
de avanzar, de xeito que un bo proxecto pode perder todo o seu 
pulo se chega cando xa non resulte atractivo ou revolucionario).

Juan Gestal tamén insistiu no potencial innovador que permi-
ten agora os videoxogos, ao que contribúen dende a evolución 
do perfil de xogador típico (que agora é moito máis diverso e cun 
volume de usuarios moi importante) ata as novas posibilidade 
que achegan tecnoloxías como a realidade aumentada, os xogos 
controlados por xestos ou voz, o NFC, o uso do móbil como man-
do... oportunidades que aproveitadas con creatividade poden dar 
lugar a produtos de éxito (como a saga de xogos Invizimals do 
estudo español Novarama, que colleitou boas vendas en todo o 
mundo) ou incluso poden axudar como promoción de produtos 
(como un orixinal xogo que mediante o recoñecemento de son 
detectaba cando o usuario mordía cenorias en miniatura para 
adquirir power-ups). A porta está aberta á creación, de xeito que 
con boas ideas e esforzo é posible dar a luz un videoxogo que 
consiga ter éxito comercial ou servir para outros fins (moitos 
títulos lánzanse como crítica social ou como ferramenta publici-
taria), perspectiva que é interesante ter se estamos a buscar unha 
saída profesional ou simplemente canalizar o talento que noutros 
tempos permanecía oculto por non existir tantas posibilidades 
para a publicación de videoxogos, que son xa o principal sector 
dentro das industrias audiovisuais (sumando un maior volume de 
negocio que o cine e a música xuntos).
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Terán novo xogo descargable no 
verán

Estrea trailer

O pasado outono a canle televisiva Nickelodeon recuperou ás Tartaru-
gas Mutantes nunha nova serie de televisión con gráficos tridimensionais 
xerados por ordenador, e inspirándose na mesma dende Activision anun-
cian que o vindeiro verán vai estar dispoñible en Xbox LIVE Arcade (Xbox 
360), PSN (PS3) e Steam (PC) o xogo Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of 
the Shadows, que será un típico beat’em up con movementos moi fluídos 
que permitirá xogar ata a 4 usuarios á vez en modo cooperativo (fórmula 
que xa adoptaron outros xogos desta franquía no pasado).

Este novo título está a ser desenvolvido por Red Fly Studio, e segundo 
parece, formará parte dunha triloxía, que é de agardar que non defraude, 
pois ao estarmos ante un xogo descargable o público farase unha mellor 
idea do que esperar, evitando así a maldición das conversións de películas 
e series de televisión en videoxogo. 

Tras varias filtración, por fin é oficial o anuncio de Assassin’s Creed IV: 
Black Flag, xogo de Ubisoft que vén de estrear o seu primeiro trailer, e 
que sairá o 29 de outubro en versións para PC, Xbox 360, PlayStation 
3 e Wii U (estando dispoñible máis adiante para PS4 e para a futura 
nova consola de Microsoft), trasladando a historia ao ano 1715, con 
piratas dominando o Caribe, onde estará o capitán Edward Kenway, 
avó do protagonista de Assassin’s Creed III, dando a entender que esta-
mos ante unha especie de spin-off da anterior entrega, pero mudan-
do de protagonista (de aí que avance de número o seu título).

Ás imaxes publicadas coas portadas do xogo nas súas distintas 
plataformas inclúen unha lenda que indica que a versión para PlayS-
tation 3 terá 60 minutos de xogos exclusivo.

Polo que puido verse do xogo dá a impresión de que estamos ante 
unha variación da anterior entrega, incorporando cambios que pro-

AS TARTARUgAS 
MUTANTES

ASSASSIN’S 
CREEd IV 

 | xogos | ASSASSIN´S CREED IV | AS TARTARUGAS MUTANTES |

curan facelo máis atractivo, e fuxindo da Revolución Estadounidense, 
que non callou tanto como era de agardar. O xogo combinará tanto 
escenas en embarcacións (tras funcionar sorprendentemente ben en 
Assassin’s Creed III) con numerosas escaramuzas e secuencias de sixilo, 
na liña ao que esta saga nos ten afeito, pero aproveitando o atracti-
vo do mundo pirata, tan de moda nos últimos anos. Para ir creando 
expectación temos ao propio Barbanegra falando do novo asasino 
da saga de Ubisoft no seu primeiro vídeo promocional (estando xa 
confirmado que o famoso pirata será un dos personaxes históricos 
que fará acto de presenza nesta aventura). 

VER VÍDEO
Trailer do xogo

VER VÍDEO
Anuncio do xogo
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Chegará a PS Vita en setembro

Chega á App Store

AfTER BURNER 
CLIMAX 

KILLzONE: 
MERCENARy 

Hai 3 anos o xogo After Burner Climax, que recuperaba un clásico das re-
creativas de SEGA, estreou versión descargable para Xbox 360 e PlayStation 
3, e agora este título está aínda máis accesible ao chegar á App Store como 
aplicación universal para iPhone e iPad por un prezo de 2,69 euros.

O xogo arcade de cazas de combate é fiel á súa mecánica orixinal, con 
acción frenética, apuntar a aeronaves inimigas e esquivar a avións, foguetes 
e balas ao longo de máis de 20 fases nas que poderemos empregar distintos 
cazas: o F-14D Super Tomcat de Northrop Grumman, o F-15E Strike Eagle ou 
o F/A-1 8E Super Hornet de Boeing (personalizables con 4 pinturas distintas).

After Burner Climax ofrece 3 modos de xogo: arcade, ataque por puntos 
(competindo con outros pilotos de todo o mundo) e Clímax (cando se enche 
o indicador de Clímax pararase o tempo e haberá que marcar inimigos en 
masa para acabar con todos eles á vez). Tamén conta con outras funcións 
como compatibilidade con AirPlay e HDMI, e está adaptado tanto a dispositi-
vos con pantalla Retina como para o iPad mini.

Dende SEGA confirman que a versión para Android deste xogo chegará en 
breve.

A franquía de xogos de acción en primei-
ra persoa, Killzone, tras a súa estrea para 
PlayStation 2, contou cunha secuela para PSP 
(Killzone: Liberation) tras a que logo chegaron 
Killzone 2 e Killzone 3 para PlayStation 3, polo 
que parecía evidente que antes da chegada 
da PlayStation 4 iamos poder gozar dun novo 
xogo portátil da saga, que finalmente tere-
mos o 18 de setembro para PS Vita, e levará 
por nome Killzone: Mercenary, prometendo 
un punto de vista completamente innovador 
este xogo no que tomaremos o papel dun 
mercenario que loitará contra os despiada-

dos Helghast e os perigosos ISA.
Pero non só sabemos agora a data de 

lanzamento de Killzone: Mercenary, senón 
que tamén veñen de publicar imaxes do 
xogo e incluso un trailer onde pode verse o 
mesmo en acción, podendo comprobar que 
este título está a tirar bo proveito do motor 
empregado en Killzone 3, pero levado a un 
dispositivo móbil.

Killzone: Mercenary contará con 9 misións 
para un xogador (de preto dunha hora de 
duración cada unha), achegando unha 
experiencia de Killzone completa e con 

retos adicionais 
que se desbloquean ao superar cada 

misión (instando a volver a xogalas), pero 
non carecerá dun modo multixogador con 
6 mapas para 8 xogadores e con 3 tipos de 
xogo diferentes, garantindo moitas horas de 
acción, suplindo así unha das principais eivas 
dos xogos móbiles deste tipo, que tenden a 
ter unha duración moi curta.

 | xogos | KILLZONE: MERCENARY | AFTER BURNER CLIMAX | 

 Por Marcus Fernández

VER VÍDEO
Trailer de 
lanzamento do 
xogo
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Chegará en setembro para Wii U, 
PS3 e Xbox 360

O último filme de John McClane 
estrea xogo para iOS e Android

Un dos xogos exclusivos máis prometedores para a Wii U era sen lugar a dú-
bidas Rayman Legends, secuela de Rayman Origins, título que supuxo o reboot 

do personaxe que quedara eclipsado por outros personaxes dos seus xogos 
(os Raving Rabbids) e que conseguiu devolver a gloria ao xénero das plata-

formas. Tras adiarse o lanzamento da nova entrega (pese a terse rematado 
o seu desenvolvemento, o que ocasionou queixas públicas dos creadores 

do xogo) temos agora o anuncio de Ubisoft de que iso será unha mala nova 
para Nintendo, pero boa para os seus competidores, xa que o xogo deixará a 

súa exclusividade para chegar tamén para Xbox 360 e PlayStation 3, fixándose o 
seu lanzamento nas primeiras semanas do mes de setembro.

As novas versións de Rayman Legends recaerán no mesmo estudo que com-
pletou o seu desenvolvemento para Wii U, Ubisoft Montpellier, e para enriquecer 

este xogo non só haberá novos niveis que percorrer, senón que tamén incluirá 
novos modos de xogo, novos personaxes e unha nova banda sonora, polo que 

ten moitas bazas para converterse no título de referencia deste xénero durante 
2013. 

Cando chega ás grandes pantallas a película La Jungla: un buen 
día para morir, os dispositivos móbil con iOS e Android reciben ta-
mén un videoxogo baseado na mesma, que leva por título Die Hard 
e que pode descargarse de balde a través de Google Play (inclúe 
compras dentro da aplicación) ou por 0,89 euros da App Store onde 
está dispoñible como aplicación universal (compatible con iPhone 
e iPad).

O xogo permite tomar o papel de Jack McClane, fillo do lenda-
rio policía John McClane (papel interpretado por Bruce Willis nas 
películas) que ten que moverse polas rúas de Moscú e por paraxes 
asolados pola radioactividade de Chernobyl enfrontándose a nume-
rosos obstáculos para salvar ao mundo do terrorismo nuclear.

Estamos ante un xogo de acción en terceira persoa, con gráficos 

RAyMAN LEgENdS 

dIE HARd

 | xogos | DIE HARD | RAYMAN LEGENDS |

tridimensionais de boa calidade (capaz de amosarse a 60 imaxes 
por segundo en pantallas Retina), que emprega as posibilidades 
táctiles como sistema de apuntado e incluso fai uso dunha especie 
de tempo bala chamado adrenalina, que ralentiza a acción para 
eliminar a varios inimigos á vez.

Con este título confírmase unha vez máis que os dispositivos 
móbiles son unha excelente plataforma para xogos inspirados en 
películas, pois habitualmente trasladar tal experiencia a consolas 
domésticas remata cun resultado moi decepcionante, froito do pou-
co tempo de desenvolvemento no que deben concluírse este tipo 
de videoxogos, o que non resulta tan crucial en plataforma móbiles, 
nas que os usuarios son menos esixentes, e os xogos véndense a 
prezos moito máis asumibles. 

VER VÍDEO
Trailer do xogo
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