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Chegou o verán, 
con todo o que 
iso implica para a 
Sociedade da In-
formación: unha 

certa inclinación cara ao 
lecer e un claro fincapé na 
mobilidade. Asemade, non 
hai dúbida, tirámoslle máis 
partido á Rede como fonte 
de información turística, 
cultural e de ocio. Se temos 
un destino en mente, cu-
briremos tódolos aspectos 
referente a el: como chegar 
de xeito máis doado, como 
aforrar máis, onde aloxar-
nos, que monumentos 
ou paraxes naturais ver e 
coñecer, etc. Hoxe en día só concibimos unha 
alternativa a isto, preguntar aos coñecidos, 
e aínda así cómpre recoñecer que por moi 
fiábeis que estes sexan, sempre buscaremos 
unha segunda opinión na Rede. Dun tempo a 
esta parte, o sector TIC amósase moi produti-
vo á hora de satisfacer este tipo de demandas: 
guías e roteiros para descargar, aplicacións, 
etc. A nosa terra non é unha excepción. Para 
quen o dubide, se cadra seríalle de valor ter 
en conta que os vindeiros días vaise celebrar 

en Ourense unha xuntanza 
que nos pon no eixe europeo 
da investigación en novas 
ferramentas para conservar e 
promover o noso patrimonio, 
facendo fincapé no seu po-
tencial turístico e de riqueza. 
Falamos da Conferencia In-
ternacional sobre Territorios 
Creativos que se desenvolve 
entre os días 26 e 28 de xuño 
e que ten o obxectivo de 
reunir a diferentes expertos 
en novos xeitos de expresión 
e creación procedentes do 
noso país e tamén de Francia, 
Gales e o Norte de Portugal 
(beira atlántica común). Ao 
seu abeiro presentarase 

os novos recursos para o pulo turístico da 
Ribeira Sacra (aplicacións para móbiles e 
tablets sobre a contorna do Sil e do Miño en 4 
idiomas: galego, castelán, inglés e portugués), 
así como a futura remodelación do Centro 
de Interpretación da Ribeira Sacra e da Vida 
Monástica de San Pedro de Rocas. Estaremos 
atentos ao que alí se nos conte, aínda que só 
sexa para contemplar un fenómeno moi in-
teresante: a prolongación, vía as TIC, do noso 
pasado cara ao futuro. 

Equipo
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Humor tecnolóxico de Henrique Neira

 Seguimos coa mesma teima. Como 
medimos as audiencias de Internet? 
Naquela ocasión no noso número 
12 de Código Cero repasabamos o 
Estudio Xeral de Medios (EXM) que 
facía pública a porcentaxe de galegos 
que se conectaba a Internet en xuño 
de 2003: un 18,9 por cento, e nós, na 
nosa publicación, faciamos a análise 
daqueles datos. As cifras cambiaban 
de xeito significativo cando se cambia-
ban os métodos de traballo. Así nolo 
facía saber o "Informe do estado das 
tecnoloxías da información e Internet 
na sociedade galega”, presentado pola 
Consellería de Cultura, segundo o que 
a cifra de internautas galegos ascendía 
a un 25,12 por cento do total, unha 
porcentaxe que estaba 7 puntos por 
riba do EXM.

Hoxe, a pesar do tempo pasado, 
seguimos a ter discrepancias sobre o 
sistema de medición. Así, o sistema uti-
lizado por grandes medios feito desde 
estados Unidos, non mantén controis 
que poidamos cualificar de acertados 
en países pequenos como Galicia. Este 
sistema, por exemplo, sitúa como un 
dos medios “galegos” máis visitados o 
xornal “El Periódico de Catalunya”, e en-
tre as dez páxinas galegas máis vistas, 
dúas porno con sede en Polonia. Será 
por aquilo de que existe unha Galitzia 
nese país. 

E por riba o galego caendo en posi-
ción na clasificación mundial, que non 
en visitas. Claro chineses e brasileiros 
son máis. 

NÚMERO 12 • XUÑO/XULLO 2003

INTERNAUTAS GALEGOS

¡¡CADA DÍA SOMOS MÁIS!!

AUDIOVISUAL GALEGO

XA SOMOS OS TERCEIROS DE ESPAÑA

POWERLINE TELECOMUNICATIONS 
A REVOLUCIÓN DOS ENCHUFES

NETGAME CAIXANOVA

CINCO DÍAS NO OCÉANO DIXITAL

NOVA EDICIÓN DO FIMO
CON PASO FIRME
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TIC made in galicia
Xa podes analizar a seguridade das redes Wi-Fi ás que te co-

nectas, consultar no móbil como avanzan as obras da túa casa, 
controlar a información de empresa que levan os teus emprega-
dos nos seus dispositivos ou escribir cun bolígrafo dixital dispo-
ñible para o novo sistema operativo de BlackBerry. Todo grazas 
aos últimos produtos innovadores desenvolvidos por empresas 
TIC galegas asociadas a INEO.

| 5Código Cero

O Centro de Excelencia de Vigo 
amosa o gran potencial das nosas 
ferramentas TIC

O Centro de Excelencia de Vigo segue a xerar boas 
novas para o noso tecido innovador e tecnolóxico. 

Segundo fixeron saber os participantes nun encontro 
recente organizado polo Centro, “Galicia sitúase hoxe en 
día como referente internacional no desenvolvemento de 
ferramentas tecnolóxico-dixitais de última xeración para 
a industria”. Esta mensaxe foi o eixe do evento Últimas 
tendencias TIC con aplicación industrial,  cuxo obxectivo 
foi achegar á sociedade as novas actuacións que está a 
impulsar o noso sector. A cita contou co apoio da Escola de 
Organización Industrial (EOI), o Consorcio da Zona Franca 
de Vigo (CZFV) e a Universidade de Vigo (UVIGO), e máis o 
co-financiamento do Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional e o Ministerio de Industria.

Durante o encontro, celebrado en CITEXVI,  os profesio-
nais reunidos compartiron cos asistentes as potencialida-
des dos nosos novos desenvolvementos e dos que están 
aínda por vir. Na cita, entre outros profesionais, estivo 
presente o director de Tagtum, Manuel Montes, que deu 
a coñecer un innovador sistema que permite verificar a 
autenticidade dun produto, rexistrar a súa titularidade e 
mesmo facilitar a súa recuperación en caso de perda ou 
roubo. Esta tecnoloxía consiste nunha aplicación que dota 
aos obxectos da capacidade de comunicación total co 
usuario, ofrecéndolle contidos multimedia personalizados 
e permitíndolle realizar xestións relacionadas co produto a 
través do seu teléfono móbil. 

Pola súa parte, Manuel Álvarez, técnico do Centro Tec-
nolóxico AIMEN, compartiu cos asistentes as posibilidades 
que ofrece o uso da visión artificial para a optimización 
dos procesos (un dos traballos presentados foi o Proxecto 
Vieira, un sistema baseado en visión 3D para analizar as 
características das vieiras e clasificalas). Francisco Sánchez, 
director de Electrónica, HMI e Sistemas ITS do Centro 
Tecnolóxico de Automoción de Galicia, avaliou a evolu-
ción dos vehículos nos últimos anos e insistiu en que a 
electrónica “é un vector fundamental para a innovación 
na industria do automóbil”. Pola súa parte, Andrés Tarascó 
de Tarlogic, afondou na necesidade de minimizar os riscos 
informáticos aos que están expostas as organizacións para 
evitar así o roubo de información e contribuír a unha xestión 
máis eficaz do TIC. Por último, Felipe Gil e Luís Sabucedo 
presentaron os traballos realizados por diferentes equipos 
da Escola de Telecomunicacións da Universidade de Vigo 
para promover o uso da radio definida por software en 
lugares onde os móbiles non teñen cobertura. 
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 TARLOGIC: Xa está dispoñible para a súa descarga unha 
versión gratuíta, e actualmente en Beta, de Acrylic Wi-Fi, o 

software de análise e monitorización de redes sen fíos desenvol-
vido pola empresa galega Tarlogic Security. En www.tarlogic.com 
poderás facerte cun produto que permite a análise de seguridade 
de redes Wi-Fi, a identificación de debilidades técnicas e a triangu-
lación de calquera dispositivo de comunicacións, tanto puntos de 
acceso como terminais de clientes.

 AYCO: A plataforma de bolígrafo dixital BlackPen desen-
volvida por Ayco xa está dispoñible para o novo sistema 

operativo de BlackBerry. Así o deu a coñecer en Madrid na Black-
Berry Experience Forum (BEF), onde se presentaron as novidades 
relativas ao sistema BlackBerry 10. O BlackPen permite transmitir 
todo o que se escribe sobre un papel a un sistema informático 
en tempo real, replicando o documento manuscrito orixinal e 
os datos ou accións que se incluísen ao cubrir a folla, utilizando 
elementos tan tradicionais como o bolígrafo e o papel. Máis infor-
mación en www.myblackpen.com. 

 CROSSNET: Tendo en conta que o 80% dos traballadores 
utilizan o mail corporativo nos seus móbiles persoais e que a 

metade almacena nos seus dispositivos contactos ou información 
de empresa, Crossnet lanza Crossmobile. Unha innovadora solu-
ción de seguridade móbil que permitirá ás compañías asegurar os 
seus datos nos aparellos dos empregados, ademais de administrar 
os dispositivos móbiles de empresa para o uso exclusivo de apli-
cacións laborais. Sempre coñecerán o estado e a localización dos 
aparellos, podendo borrar os seus datos en caso de perda, roubo 
ou baixa do traballador.

 CORUNET: Esta firma vén de deseñar para o Grupo De-
sarrolla a App (Android e iOS) máis innovadora no sector 

da construción en España, que lle permite ao usuario facer un 
seguimento detallado do avance das súas obras desde os seus 
dispositivos móbiles. Compatible cos modelos máis estendidos 
de Smartphone, esta aplicación informática xa está dispoñile en 
Google Play para descarga dos usuarios de 
Android, e en Apple App Store, compatible 
con iPhone e iPad desde iOS5.
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O director de Telefónica en Galicia, Manuel Alonso, reuniuse co 
alcalde de Vigo, Abel Caballero, para presentarlle os plans de 

despregamento na cidade galega de fibra de telecomunicacións até 
o fogar (tecnoloxía FTTH, Fiber To The 
Home). Os traballos para instalar a 
nova rede, que xa están en marcha), 
suporán, en palabras de Alonso, “un 
investimento de 8 millóns de euros, 
a xeración de 100 empregos e o 
subministro a máis de 60.000 fogares 
do núcleo urbano da tecnoloxía máis 
avanzada que existe actualmente no 
mercado para transmisión de datos”. 
En total, engadiu, despregaranse máis 
de 70.000 quilómetros de fibra por 
toda a cidade.
Na súa conversa tamén se tratou a 
cuestión do traballo feito até o de 
agora, que xa rematou nalgunhas 
áreas, como por exemplo no polígono do Caramuxo, onde Telefónica 
dará a coñecer as vantaxes que a devandita tecnoloxía achega para as 

empresas alí emprazadas (o acto desenvolverase o xoves 27 de xuño 
no Hotel Hesperia). 
Alonso e Caballero acordaron tamén establecer mecanismos de 

coordinación entre Telefónica e o 
Concello para que as obras molesten 
o menos posible aos cidadáns. De 
feito, a operadora sinalou que está a 
darlle prioridade ao despregamento 
a través das conducións xa existentes, 
para reducir desta maneira ao máxi-
mo o traballo a pé de rúa. Segundo 
engadiu, a extensión de fibra óptica 
até o fogar prolongarase ao longo das 
vindeiras semanas, “convertendo a 
Vigo nunha das primeiras cidades de 
España en dispor desta infraestrutura 
que é quen de acadar velocidades in-
finitas de transmisión de datos, e que 

permitirá aos vigueses non só dispor 
dos servizos máis avanzados que se comercializan actualmente e dos 
que poidan desenvolverse nas próximas décadas”.  

Telefónica inviste 8 millóns para levar fibra
até 60.000 fogares do núcleo urbano de Vigo 

 A empresa Brainstorm Multimedia 
cederá de balde durante un ano 

21 licencias de eStudio, o seu software 
profesional máis avanzado, para a 
formación e experimentación no ámbito 
da escenografía virtual e grafismo 3D no 
Laboratorio de Innovación e Aplicación 
Audiovisual da Facultade de Ciencias da 
Comunicación que coordina o profesor 
Enrique Castelló. A cesión formalizouse 

a través dun convenio de colaboración 
asinado en San Xerome polo reitor Juan 
Casares Long e o director de Márketing e 
Comunicación de Brainstorm Multimedia, 
Miguel Churruca. 
Esta cesión desinteresada dun software 
cuxo custe no mercado superaría o me-
dio millón de euros consolida a xa dilata-
da colaboración de Brainstorm Multime-
dia coa Plataforma para a innovación e a 
experimentación en contidos dixitais da 
Universidade de Santiago de Compos-
tela (CIDUS) orientada á investigación 
de excelencia en I+D+i, á transferencia 
tecnolóxica ao sector audiovisual e 
multimedia, así como á capacitación 
profesional en todas as fases do ciclo de 
vida de calquera tipo de contido dixital. 
Para a súa creación, CIDUS contou con 
importante financiamento do Ministerio 
de Industria, Turismo e Comercio, Red.es 
e CRUE, ao clasificarse na convocatoria 
pública competitiva Profesionais Dixitais 
do Plan Avanza 2. 

A USC e Brainstorm colaboran na formación 
en escenografía virtual e grafismo

ATRIGA subministrará 
telematicamente 
información á Deputación
 de Ourense

 A Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA) 
quere facilitar os recursos para reducir 

a burocracia nas administracións públicas, 
e tras pechar acordos coas deputacións de 
Pontevedra e A Coruña, asinou recentemente 
o convenio de colaboración coa Deputación 
de Ourense, nun acto no que participaron 
a conselleira de Facenda e presidenta de 
ATRIGA, Elena Muñoz Fonteriz, e o presiden-
te da Deputación de Ourense, José Manuel 
Baltar, asinantes do convenio que contaron 
coa presenza do director da ATRIGA, Ulpiano 
Villanueva. 
A través deste convenio o organismo provin-
cial poderá obter directamente da ATRIGA 
toda aquela información de tipo económico 
precisa para a concesión de subvencións, axu-
das ou para efectuar todo tipo de contratación 
con particulares sen requirir tal documenta-
ción aos mesmos, o que supón un funciona-
mento menos burocrático e máis áxil. De esquerda a dereita Juan Casares Miguel 

Churruca e Enrique Castellx
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4gotas.com ve a luz cunha 
predición meteorolóxica para a 
Noite de San Xoán

Vigo segue a apuntalar o seu futuro como referente da investi-
gación aeroespacial. Así nolo conta o Consorcio da Zona Fran-

ca, que xunto coa Fundación INCYDE e grazas ao financiamento dos 
fondos FEDER (80%) e ás propias achegas nacionais da Zona Franca 
(20%), vai organizar os vindeiros 27 e 28 de xuño unha xuntanza 
profesional para viveiristas galegos interesados en desenvolver a súa 
actividade nun eido de traballo especialmente prometedor: o dos re-
cursos de comunicación e investigación en órbita. O encontro (polo 

miúdo en spainbai.com) 
desenvolverase baixo o 
epígrafe A transferencia 
de tecnoloxía do espazo ás 
PEME: unha oportunidade 
para as empresas. En total, 
agárdase a presenza de 
máis de 100 empresas 
residentes dentro dos 
viveiros galegos que 
forman a Rede de INCYDE 
a día de hoxe.

A conferencia inaugural 
virá da man do astronau-
ta alemán Ulrich Walter, 

que en 1993 voou a bordo do transbordador espacial Columbia 
na misión STS-55 (Spacelab D-2), como especialista de carga útil 
pasando 9 días, 23 horas e 40 minutos no espazo. Despois do seu 
voo espacial, traballou durante catro anos máis no DLR.  Desde 2003, 
foi profesor no Instituto de Astronáutica da Universidade de Múnic, 
ensinando e investigando a tecnoloxía dos satélites. 

O Hai pouco máis dun ano o servizo de documentos de 
Google, Google Docs, mudou de filosofía aspirando a 

ser un almacenamento en liña chamado Google Drive, e nas 
últimas horas experimentou outro novo cambio significativo, 
como é a incorporación de traducións a 18 novos idiomas che-
gando a un total de 65. Deste xeito, aparte de africáner, lingua 
amárica, cingalés, chinés de Hong Kong, español latinoame-
ricano, lingua estoniana, francés canadense, islandés, khmer, 
lingua laosia-
na, malaio, 
nepalí, persa, 
suahili, urdú 
e zulú, agora 
tamén pode-
mos accede 
a este servizo 
en éuscaro e 
galego.

Deste xeito, 
non só temos 
o sistema de 
menús de 
Google Drive 
en galego, senón que cando editemos un documento de texto, 
unha folla de cálculo ou unha presentación dentro do sistema 
ofimático web de Google teremos dispoñible un corrector 
ortográfico de galego e incluso poderemos tirar proveito do 
tradutor de Google para converter os textos doutras linguas ao 
galego e viceversa. 

O Ás poucas horas de es-
trearse en marzo de 2012 o 

dicionario da Real Academia Galega 
(RAG) a través da páxina web da en-
tidade, a xente de GalApps adaptou 
a súa aplicación móbil de dicionario 
de galego para que consultase tal 
fonte oficial para amosar os resulta-
dos das súas consultas, convertendo 
o DicionarioGalego nunha aplica-
ción imprescindible tanto para iOS 
como para Android, pero coa última 
actualización da páxina 
web da RAG e a estrea 
dunha aplicación móbil 
oficial do seu dicionario, 
a ferramenta desenvol-
vida de xeito altruísta 
por GalApps deixou de 
operar, e ante a falta de 
recursos para arranxala 
decidiron suspender o 
desenvolvemento da 
aplicación, retirándoa 
das tendas de descargas 
en liña. 
Dende GalApps láianse 
da pouca colaboración 
da RAG, e lamentan que 
desboten cartos e esforzo des-
envolvendo unha aplicación que 
duplica as funcionalidades doutra 

xa existente, no que consideran 
que é unha dilapidación de cartos 
públicos. 
Aproveitan o adeus desta valiosa 
ferramenta para facer reconto do 
que conseguiu como desenvol-
vemento independente: máis de 
30.000 descargas, unha valoración 
media dun 4,7 de 5 con máis de 150 
valoracións e chegar á listaxe das 
100 primeiras aplicacións a nivel 
estatal cunha aplicación galega. 

A Zona Franca de Vigo amosa as 
oportunidades do ámbito espacial

Adeus ao DicionarioGalego de GalApps

 O Nos últimos días os medios de comunicación 
galegos non pararon de consultar aos expertos 

en predicións meteorolóxicas de cara a unha das datas 
máis celebradas en moitos puntos da xeografía galega 

como é a Noite 
de San Xoán, 
e para atender 
á demanda de 
tal información 
temos unha 
nova fonte 
de consulta, 
4gotas.com, 
que polo mo-
mento presenta 
un mapa da 
Península Ibé-
rica permitindo 

consultar a predición para a noite do vindeiro domingo 
en numerosos puntos, indicando o estado do ceo, a 
temperatura e o vento previsto para tal data. 
Esta nova plataforma en liña dáse así a coñecer ao 
mundo, aínda que a súa estrea non chegará ata o 
vindeiro 2 de xullo, cando este proxecto emprendido 
polos expertos en meteoroloxía Carlos F. Balseiro, Pablo 
Carracedo, Beatriz Hervella e Eduardo Penabad estreará 
os seus servizos (actualmente en fase de probas) cos 
que queren ofrecer unha atención persoal afastándose 
dos fríos datos meteorolóxicos. 

Google Drive adopta ao galego entre 
as súas 65 linguas

 |novas | RESUMO DE ACTUALIDADE TIC |
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 | Vodafone | TECNOLOXÍAS DE VERÁN |

Tecnoloxías de 

verán
Vese que os festivais de verán son unha oportu-

nidade magnífica para que os operadores de 
telefonía móbil amosen tecnoloxías innovado-
ras, e ao igual que hai uns anos Orange 
presentaba o seu Power Pump co gallo 

do Festival de Glastonbury, agora é Vodafone quen 
aproveita as celebracións na Illa de Wight para facer 
o propio, o que xa resulta evidente ao facer alí acto 
de presenza do camión de recarga da compañía, 
que fan parada en grandes encontros onde resulta 
doado esgotar a batería do móbil para ofrecer os 
seus clientes a posibilidade de facer unha recarga. 
Este impresionante camión de Vodafone permite car-
gar ata 2.000 móbiles á vez, servizo que a compañía 
británica ofrece de balde aos seus clientes, esperando 
cargar uns 72.000 teléfonos durante este verán. 

Pero o camión de Vodafone non é a única tecnoloxía 
de recarga que está a amosar a compañía, senón que 
tamén está a dar a coñecer un accesorio interesante, 
o Power Pocket, un peto para a recarga de dispositi-
vos que pode incorporarse nun saco de durmir e nuns 
pantalóns curtos grazas ao traballo do Departamento 
de Ciencia Informática e Electrónica da Universidade de 
Southhampton. Este peto que xera enerxía para cargar o 
móbil baséase no efecto termoeléctrico (concretamente 
o efecto Seebeck), ou sexa, aproveita a temperatura do 
corpo humano para producir electricidade, de xeito que 
8 horas durmindo nun saco de durmir cun Power Pocket 
podería dar a un móbil enercía para falar 24 minutos (ou 
ter o móbil 11 horas en espera) mentres que ao aplicar 
esta tecnoloxía a un peto dun pantalón curto nunha 
xornada de paseo e baile poderiamos poderíamos dar a 
un smartphone 4 horas máis de autonomía.

Estas solucións están a probarse este verán no Reino 
Unido, experiencia que serve para comprobar o seu com-
portamento na práctica, centrándose agora os esforzos 
dos investigadores en conseguir que esta tecnoloxía sexa 
o suficientemente resistente para o noso día a día, po-
dendo chegar a casar no futuro cos distintos dispositivos 
electrónicos que poderemos vestir no futuro.

Redución ou eliminación dos compRomisos 
de peRmanencia 

Os operadores móbiles tradicionais, en vista de que 
entrar nunha guerra de prezos cos OMV non parece ser a 
mellor política para atraer a clientes doutras compañías, 
adoptan outras medidas para gañar en atractivo, e así 
estes días puidemos ver como Vodafone España elimina 
o compromiso de permanencia das súas tarifas cando 
o cliente non adquira un terminal, á vez que os clientes 
tanto novos como actuais que se fixeran cun móbil ao 
contratar a súa tarifa verán como o seu compromiso de 
permanencia pasa de 24 a 18 meses. Os novos clientes de 
Vodafone Integral (Vodafone ADSL + Base ou RED) tamén 

Código Cero8 |

Vodafone proba uns 
pantalóns e un saco de 
durmir como dispositivos de 
carga para o móbil

ven reducido o seu compromiso de permanencia de 18 a 
12 meses.

Pero estas non son as únicas melloras nas súas tarifas 
de Vodafone, senón que tamén está a axustar os seus 
plans de prezos con máis valor e novas vantaxes como a 
extensión dos beneficios de Vodafone yu aos clientes de 
contrato cunha nova tarifa que por 20 euros/mes inclúe 
chamadas e mensaxes ilimitados con outros Vodafone 
yu, 200 minutos a todos, 1 Gb de datos e SMS ilimitados; 
lanza a tarifa para Hablar y Navegar en Europa RED, que 
permite aos clientes de Vodafone RED falar e navegar por 
outros países da Unión Europea por 4 euros/día cun límite 
mensual de 1.000 minutos, 1.000 SMS e 1 Gb de datos; 
amplía os minutos da tarifa Base3 de 250 a 350 minutos 
mantendo o prezo; e ata o 31 de xullo ofrecerá descontos 
de ata 50 euros na compra de terminais para os clientes 
de Vodafone Integral. 
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RecReando

| Galicia, eixe de investigación | GRADIANT IMPULSA O SEU POTENCIAL EN SIMULACIÓN |

RecReando calqueRa Realidade

a inteRnet das cousas

Entre o amplo abano de tecnoloxías que son obxecto de traballo 
e investigación no centro Gradiant, atópase unha que nos toca ben 
de preto, a nós os usuarios das TIC e tamén a todo o inmediato e 
familiar que nos rodea: dende un equipo de música até un chisquei-
ro, pasando por múltiples exemplos do que poderiamos chamar 
prolongacións tecnolóxicas de nós mesmos. Falamos do concepto 
da Internet das Cousas (Internet of Things, IoT), unha metodoloxía de 
traballo que persegue dotar de novas capacidades aos elementos da 
nosa vida diaria, sendo obxectivo disto permitir que aqueles “poidan 
percibir, integrar e presentar os diferentes aspectos do mundo físico 
como participantes activos máis”. Así nolo conta Diego Celix Salgado, 
investigador de Gradiant, que explica que do que se trata é de que os 
obxectos compartan datos con outros membros da Rede ou con cal-
quera outra parte interesada en recoñecer eventos e cambios na súa 
contorna para reaccionar de xeito autónomo de maneira axeitada. 

Trátase dunha tecnoloxía pero tamén dunha filosofía de traba-
llo, que en Gradiant está a abrir importantes liñas de investigación 
arredor de sistemas operativos como Contiki e protocolos como 
CoAP ou 6LoWPAN, amais de ter xerado varios desenvolvementos 

innovadores. Segundo nos 
recorda Diego Celix, IoT acaparou 
un gran interese nos últimos 
anos, e arestora está a piques de 
provocar unha nova transforma-
ción de Internet, unha vez que a 
Rede interconectou ás persoas 
a un ritmo e a unha escala sen 
precedentes. A xuízo do investi-
gador, a vindeira revolución será 
a de facer o mesmo cos obxec-
tos, facilitando a creación de 
contornas intelixentes. Pero, con 
todo, hai atrancos que salvar. “Un 
dos principais problemas para 
o desenvolvemento software 
para IoT”, explica, “é como crear 
de maneira sinxela aplicacións 
interactivas que combinen varios 

dispositivos heteroxéneos, que poidan traballar a través de diferentes 
tecnoloxías de conexión; outro dos problemas a salientar é asegurar 
que os servizos que se definan continúen a funcionar cos dispositivos 
e tecnoloxías futuras”. 

O camiño que percorre un servizo tecnolóxico, digamos 
un programa ou unha aplicación, até os nosos móbi-
les ou computadores, é máis longo do que pode pa-
recer a ollos alleos. De parármonos a pensar en como 
pode ser o proceso, sairá de xeito inevitábel a palabra 

“probas”. Isto, en termos TIC, adóitase chamar validación. Trátase, 
durante esta etapa, de comprobar o axeitado funcionamento dos 
dispositivos nos diferentes escenarios nos que se van aplicar. Até 
aquí todo ben, pero que acontece se estes escenarios que serán o 
destino das nosas tecnoloxías fican ben lonxe, alén das nubes ou 
moi por debaixo da superficie do mar? Para facer que a validación 
sexa posíbel nestes supostos, entran en xogo as máis modernas 
técnicas de simulación. Entre os centros estatais que máis están 
a traballar neste eido atópase o centro galego Gradiant, que xa ten 
achegado cousas como un simulador de canle hardware que permite 
emular situacións e emprazamentos que, empregando as canles 
habituais de coñecemento, non daríamos acadado.   

A simulación aplicada ás probas de desenvolvemento de disposi-
tivos ou aplicacións ten ademais un valor extra nestes tempos que 
corren. Amais de facer o traballo máis inmediato, de axilizalo, achega 
o seu punto anticrise. Ou sexa, que por este vieiro sen dúbida redú-
cense gastos. Para logralo, as diferentes técnicas usadas reproducen 
as condicións reais en contornas de laboratorio, empregando para 
iso a simulación de canle e deste xeito permítese recrear tamén as 
condicións máis adversas ás que se enfrontará o sistema de comuni-
cacións desenvolvido. Segundo nos conta Iago Gómez, investigador 
de Gradiant, un simulador de canle é unha ferramenta que permite 
substituír a canle de comunicacións do mundo real situada entre o 
transmisor e o receptor (efectos introducidos no sinal polo espazo 
exterior ou o medio acuático nos exemplos anteriores). Isto, engade, 
realízase proporcionando ao receptor unha versión distorsionada 
do sinal xerado polo transmisor, empregando modelos matemáticos 
para caracterizar os efectos da canle real. En base a todo isto, teremos 
un escenario de probas cen por cen controlado, moi axeitado para 
automatizar as medidas de prestacións. Seguindo este fío, Gradiant 
desenvolveu a capa física dun bo número de sistemas de comuni-
cacións, xa sexan ópticas, sen fíos ou por 
cable, incluíndo técnicas monoportadora ou 
multiportadora e sistemas SISO, MISO, SIMO 
e MIMO. Estes proxectos, como é de supor, 
precisaron ser validados. Para efectualo, 
botouse man de varias solucións encami-
ñadas a materializar a simulación de canle, 
ferramentas de software ou equipamento 
hardware. 

Máis polo miúdo, Gradiant desenvol-
veu un simulador de canle hardware que 
permite emular efectos como os seguintes: 
atenuación e esvaecementos de acordo a 
distintos modelos estatísticos, modelado 
das imperfeccións non controlábeis dos 
dispositivos mediante a adición de ruído, 
multitraxectos xerados polo reflectido nos 
obxectos da contorna ou cambios produci-
dos nunha onda provocados polo movemen-
to relativo entre o transmisor e o receptor. Gradiant, informa, conti-
núa con esta liña de investigación para dotar ao simulador de novas 
funcionalidades e estendelo a novas plataformas, maximizando así o 
seu potencial para ser transferido ás empresas tecnolóxicas.

Gradiant impulsa o seu potencial en 
simulación para validar tecnoloxías



Internet of Things

Fonte da imaxe: 
DLR: http://www.kn-s.dlr.de/People/Haas/multipath_propagation.jpg
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 | entrevista | FERNANDO SUÁREZ |

Código Cero: Ainda queda algo de tempo para a Noite da Enxe-
ñaría en Informática que organiza cada ano o CPEIG, pero se cadra 
nos podes ir avanzando algunhas novidades.....

Fernando Suárez: Se ben é certo que aínda queda tempo para a 
Noite, que celebraremos o día 4 de outubro, xa estamos a traballar 
arreo para que todo saia o mellor posible. Este ano reunirémonos 
no Hotel Monumento San Francisco, en Santiago, nunha contorna 
monumental que conta con amplos espazos  para a celebración e 
que permitirá unha maior relación se cabe, entre todos os participan-
tes. Como todos os anos, haberá distintos premios e recoñecementos, 
dos que podo adiantar a concesión do premio Ada Byron a Susana 
Ladra, pola súa aínda breve aínda que espectacular traxectoria e 
que debe servir como referente para que moitas nenas se animen a 
cursar estudos de Enxeñaría en Informática e rematar coa fenda de 
xénero que afecta ás profesións tecnolóxicas. Ademais deste premio, 
entregaremos outros como o de Proxecto Fin de Carreira, aberto xa ás 
candidaturas dos recentes titulados e que conta cunha dotación de 
1.000€ para o gañador, ou os galardóns Iniciativa Empresarial, Iniciati-
va Emprendedora, Iniciativa da Administración ou Traxectoria Profe-
sional. Estamos moi ilusionados pois celebramos xa a quinta edición 
do evento, polo que podemos dicir que xa é un evento consolidado. 
Agardamos estar preto dos 250 asistentes, entre colexiados, empre-
sas, representantes das administracións públicas e premiados. 

C.C.: Como se atopa a día de hoxe o borrador da Lei de Servi-
zos Profesionais que exclúe aos enxeñeiros en Informática e aos 
enxeñeiros técnicos en Informática dos recoñecementos e dereitos 
que tradicionalmente se lle outorgan ao resto das enxeñerías? Hai 
novidades ao respecto?

F. S.: Pois polo de agora seguimos no mesmo punto: as profesións 
de Enxeñaría e Enxeñaría Técnica en Informática non aparecen no 
listado de enxeñarías que recolle o borrador, e polo tanto, dese tra-

O CPEIG mobilízase contra a crise 
produtiva poñendo en marcha unha rede 
de asesores TIC para as nosas empresas

Obxectivo: producir mellor
Fernando Suárez, presidente do CPEIG

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de 
Galicia, CPEIG, non ten acougo. Por unha banda, está a 
celebrar múltiples actividades de divulgación e formación 
sobre cousas como a Administración Electrónica (o que 
podemos facer para subirnos canto antes ao seu carro e do 
mellor xeito posíbel) ou a navegación segura con relación 
á nenez, e por outra banda os seus membros xa están a 
amañar os detalles da súa festa anual por excelencia, unha 
festa que tamén nos colle de preto a tódolos demais (os 
que non somos membros do CPEIG). Falamos da Noite 
da Enxeñaría en Informática, que este ano celébrase o 4 
de outubro. Por se isto fose pouco, o colexio non cede un 
milímetro, máis ben o contrario, na loita pola defensa da 
profesión que representa, e as críticas ao borrador da Lei 
de Servizos Profesionais son un exemplo claro deste com-
promiso. A continuación falamos con Fernando Suárez, 
presidente do CPEIG, para que nos amose en que estado 
se atopan, arestora, todas estas frontes abertas. Frontes 
ás que podemos engadir outra máis: a mobilización dos 
enxeñeiros contra a crise a través da creación dunha rede 
de asesores TIC para as nosas empresas. 

tamento que se dará ás enxeñarías en global no marco da prestación 
dos servizos profesionais. Isto supón unha discriminación a dúas 
profesións chave no futuro tecnolóxico, social e económico do noso 
país. Como ben dis, aínda estamos a falar dun borrador, co que non 
é algo definitivo, pero nos continuamos a tentar concienciar a todas 
as instancias (políticas, gobernamentais, administrativas, etc.) de que 
esta exclusión é un risco para o desenvolvemento e o futuro de Espa-
ña. Preocúpanos non só os efectos inmediatos desta posible exclu-
sión, senón as implicacións futuras que poida ter cando se aborden 
asuntos fundamentais como os relacionados coa ciberseguridade, 
a protección de infraestruturas críticas, etc, xa que todo apunta a 
que os profesionais con maiores coñecementos neses eidos ficarían 
excluídos dos grupos de traballo que se constitúan para tales fins.

C.C.: Seguides adiante co programa Navega con Rumbo.  A que 
responde esta preocupación por protexer ao menores dun mal uso 
das redes? 

F.S.: Cremos que como colectivo temos a responsabilidade de for-
mar e concienciar do uso responsable da tecnoloxía non só aos me-
nores, senón tamén aos responsables da súa educación. Moitas veces 
estamos a falar de nativos dixitais e a nosa preocupación é que os ne-
nos non se convertan en orfos dixitais, perdendo o referente dos país 
e titores no que atinxe á formación no contexto tecnolóxico. Internet 
e as redes sociais forman parte do mundo dos nosos menores e son 
ferramentas fundamentais para a súa educación e formación integral, 
ademais de que serán elementos relevantes no seu futuro persoal 
e profesional, e por isto é importante que aprendan a empregalos 
canto antes e coa maior responsabilidade e seguridade posibles. 
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A Consellería de Educación 
e a AMTEGA comprenden e 
comparten esta preocupación 
e por este motivo o programa 
está a ser un éxito, estando a día 
de hoxe na súa terceira edición. 
Nestes anos, chegamos xa a 
uns 400 centros educativos e 
formado a máis de 40.000 nenos 
e nenas nos riscos, pero sobre 
todo nos beneficios que ofrece 
Internet e os recursos que pon 
ao noso dispor.

Pero tamén estamos preocu-
pados por outros colectivos de 
idades no tocante á segurida-
de en Internet. É por isto que 
participamos activamente en 
conmemoracións como o Día de 
Protección de Datos, editando e 
difundindo manuais e recomen-
dacións para garantir un uso 
correcto, seguro e produtivo da informática.

C.C.: Estades a colaborar coa Escola Gale-
ga de Administración Pública en materia de 
divulgación e impulso da Administración 
Electrónica. En que consiste exactamente 
esta colaboración?

F.S.: Efectivamente, estamos a traballar coa 
EGAP no desenvolvemento do Curso Supe-
rior de Administración Electrónica, xa na súa 
terceira edición. Este curso pretende afondar, 
desde unha perspectiva técnico-xurídica, na 
concepción da Administración Electrónica, 
incidindo na importancia que ten a súa im-
plantación nas distintas entidades públicas 
da nosa comunidade. Os contidos do progra-
ma enfocarán desde distintas perspectivas 
a Administración Electrónica para que os/as 
destinatarios/as adquiran ou perfeccionen 
os coñecementos teóricos e prácticos da 
informática e do dereito completando a súa 
formación no dereito da informática.

O curso ten unha duración de 114 horas, 
cun alto compoñente práctico. Aproveita-
mos tamén a plataforma de teleformación 
coa que conta a Escola para facilitar parte 
dos contidos, de xeito que o seguimento por 
parte dos alumnos pódese facer a distancia. 

Ademais, hai tres conferencias plenarias 
con carácter aberto, que vanse desenvolver a 
razón de unha por cada un dos módulos nos 
que se estrutura o curso. Estas conferencias 
están a ser impartidas por profesionais de 
contrastada traxectoria nacional e internacio-
nal, como Pablo García Mexía, Rafael Millán 
Calenti ou Francisco García Morán 

A Administración Electrónica é para nos un 
dos eixes nos que fundamentar a difusión e 
formación no eido das tecnoloxías da infor-
mación, xa que non só supón unha revolu-
ción no xeito de entender as relacións coas 
Administracións Públicas, senón tamén unha 
oportunidade para a modernización de toda 
a sociedade a través da concienciación do 
beneficio que supón a informática a todos os 
niveis da nosa vida.

C.C.: E da vosa colaboración con AMTEGA 
para formar unha Rede de Asesores Tecno-
lóxicos, que nos podedes dicir? Cal será o 
cometido destes asesores? En que se van 
beneficiar as nosas empresas en xeral de 

contar con este novo equipo de traballo?
F. S.: No contexto de crise actual no que se 

atopa mergullada a economía nacional e in-
ternacional, é clave apoiar e impulsar a produ-
tividade do tecido empresarial, fomentando 
o fortalecemento das empresas e economías 
locais. As TIC, xunto a I+D+i, son eidos do co-
ñecemento chamados a ser peza fundamen-
tal da recuperación da competitividade das 
nosas empresas, e impulsar a transformación 
da sociedade cara o que se ven a denominar 
Sociedade do Coñecemento.

O obxectivo xeral do proxecto proposto 
é fortalecer o territorio e favorecer o medre 
económico a través da xeneralización do uso 
das novas tecnoloxías na comunidade, co 
fin de contribuír ao pulo económico e social 
impulsando o uso e implantación das TIC no 
tecido empresarial produtivo, como un dos 
piares máis importantes para lograr que as 
empresas sexan máis competitivas e melloren 
a súa produtividade. Para lograr ese impulso 
de implantación das TIC nas empresas da 
comunidade, propóñense dous grandes 
obxectivos específicos a considerar. Por unha 
banda, axudar ás empresas a definir as súas 
necesidades, en función do seu modelo de 
negocio e no marco das TIC, asesorándoas 
sobre as solucións máis axeitadas para cada 
caso. Pola outra, darlles atención no proceso 
de adopción de solucións TIC, sobre todo 
software libre. Estas tarefas serán comple-
mentadas, de xeito transversal, con procesos 
de formación para as empresas na cultura da 
I+D+i, que permitan introducir e instituciona-
lizar nestas procesos de innovación continua 
que potencien as áreas produtivas, preparan-
do e transformando ás firmas para afrontar o 
mercado global do presente e do futuro. 

A incorporación das novas tecnoloxías e a 
cultura da innovación ao contexto diario das 
empresas traerá consigo un intenso estímulo 
e dinamización da actividade económica, que 
fomentará a aparición de novas oportunida-
des de negocio e iniciativas de emprende-
mento, así como contribuirá a xerar as con-
dicións axeitadas para atraer o investimento 
dende fora da nosa terra. De xeito adicional, 
as TIC son un vehículo de establecemento de 
pontes entre persoas e organizacións públi-
cas e privadas, derrubando as barreiras físicas 
e orográficas características da Comunidade e 

achegando servizos e produtos 
a calquera cidadán ou empresa 
con independencia do lugar 
físico onde se atope.

Con estes obxectivos en 
mente, a creación dunha Rede 
de Asesores Tecnolóxicos (RAT) 
permitirá un asesoramento 
tecnolóxico por profesionais 
con capacidades competencias 
acreditadas, para todas aquelas 
pequenas empresas, autónomos 
e emprendedores que queiran 
afrontar unha modernización 
tecnolóxica do seu negocio, 
permitindo con isto aumentar 
a eficiencia e produtividade, 
sendo en definitiva máis com-
petitivos. 

A iniciativa contará cunha 
serie de eventos presenciais en 
distintas cidades ao longo da 

xeografía galega, a xeito de pulo e difusión 
da mesma, formación, así como a creación 
da propia Rede, que fornecerá asesoramento 
en liña continuado e permanente á demanda 
existente. Froito destas xornadas, confeccio-
narase unha listaxe de empresas interesadas 
en participar no programa de diagnóstico, 
formación e asesoramento personalizado no 
marco das TIC.

Será, por tanto unha das tarefas a abordar, 
facer unha radiografía ou análise das organi-
zacións obxectivo para estudar os procesos 
de cada unha e planificar e recomendar 
a implantación de ferramentas TIC. Unha 
vez realizado o estudo das necesidades e 
a situación de negocio dunha empresa, é 
fundamental orientar as ferramentas TIC 
concretas a implantar ao tamaño, obxectivos 
estratéxicos e medios económicos e materiais 
da empresa da que se está a falar. Como pro-
duto do análise de cada empresa, realizarase 
un informe detallado de recomendacións 
organizativas e TIC que se lles entregará 
ao remate do mesmo. O obxectivo deste 
informe é definir as correccións dos aspectos 
organizativos que impacten nos proxectos de 
integración TIC, e dirixir a entidade cara o mo-
delo máis axeitado de integración para o seu 
tamaño de empresa. O informe de recomen-
dacións TIC elabórase a través dunha visita 
ás instalacións de cada empresa e a través da 
análise detallada dos procesos de negocio 
e ferramentas TIC que lles dan soporte. O 
estudo reflectirá as necesidades máis impor-
tantes detectadas así como a priorización en 
implantación de ferramentas TIC que desexa 
a empresa acometer. Recolleranse tamén des-
cricións de tipo organizativo dos procesos, xa 
que é fundamental que os procesos estean 
definidos de maneira axeitada para que a 
implantación das ferramentas TIC teña senso 
de seu e poida ter garantías plenas de éxito. 
Realizarase asemade unha investigación 
DAFO da empresa. O analista que abordará 
os traballos será experto e contará coas ferra-
mentas axeitadas para avaliar as situación de 
negocio e TIC de cada empresa e poder crear 
unha diagnose acertada. En base aos datos 
recabados elaborarase unha folla de ruta para 
a mellora de procesos na empresa que dispo-
rá dunha dimensión TIC pero tamén dunha 
dimensión organizativa. 

Os profesionais galardoados na pasada edición da Noite da Enxe-
ñaría en Informática de Galicia
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Santiago en Red (santiagoenred.com) é un portal en liña de negocios, 
acabado de pór en marcha, que ten o punto de mira en innovadores xeitos de 
promover, vender e distribuír. Ou sexa, que dende Santiago en Rede apóstase 
de cheo por esa fórmula que se ben non nos vai sacar da crise, si que está a axu-
dar, dende logo, a que certos sectores do tecido produtivo manteñan o tipo ou 
mesmo vexan un aquel de luz: falamos da promoción e o comercio electrónicos. 
A confianza no ecommerce, fundamento de Santiago en Red, non semella unha 
confianza inventada. Tanto os estudos recentes da Comisión de Mercado das 
Telecomunicacións coma os do Observatorio Nacional das Telecomunicacións e 
da Sociedade da Información (ONTSI) apuntan ao elevado potencial da activida-
de comercial electrónica, aplicada ao tecido produtivo, para axudarnos a atopar 
escenarios alternativos aos que nos levaron á crise. Polo tanto, Santiago en Red 
axudaralles ás empresas de Santiago e contorna, de toda índole, a facer o que 
viñan facendo até o de agora (crear, promoverse, vender, distribuír) pero dunha 
maneira diferente. Que se gaña con isto? Pois, como comezo, estar na Rede, que 
cada vez máis, a nivel empresarial, é o máis parecido que hai a existir. Para saber 
un pouco máis dos obxectivos e liñas de traballo do devandito portal, puidemos 
falar con Ignacio Lens Sarasquete, principal impulsor desta iniciativa, para quen 
está claro que é hora de empezar a facer as cousas dun xeito diferente. 

Código Cero: Que terán as empresas de Compostela que colaboren con 
Santiago en Rede que non tiveran ata o de agora na súa actividade tradicio-
nal? Que poderían gañar? Que poderían perder? 

Igancio Lens: Pois ante todo terán outra opción a estar presentes na Rede de 
Redes. Terán tamén un portal onde poderán pór noticias ou publicar ofertas que 
sairán publicadas tanto en Internet como na aplicación móbil que moita xente 
levará no seu peto.

C. C.: Cales son os servizos máis importantes que pon a disposición dos 
negocios locais o teu portal?

I. L.: Os servizos que o portal ofrece comezan cunha ficha onde se describe o 
negocio, cos seus datos, paxina web, correo electrónico, xeolocalización, e que 
incorpora dúas solapas mais, unha de noticias e outra de ofertas, que sairán 
publicadas os días pactados. Tamén poderán optar a facer cursos de comercio 
electrónico, marketing dixital, Badulake (xestionar unha tenda virtual) ou de 
Webber, que é unha forma moi sinxela de facer paxinas web. O portal irá incor-
porando elementos, cada pouco, para mellorar a medida que as ideas vaian 
xurdindo. Xa teño algunhas ideas ao respecto que penso que beneficiarán aos 
clientes. Penso que cara a setembro xa estarán listas.

C. C.: Diciamos na entradiña desta entrevista que portais como Santiago en 
Red amosan unha vontade de querer facer as cousas de maneira oposta, que 
non teñan nada que ver coa crise esta na que estamos metidos, case sen ex-
cepción, e sen moitas opcións de ver o final. Cres que é verdade isto? Fai falta 
que a xente se anime a estar na Rede e nos móbiles dos clientes potenciais, a 
anunciarse e promoverse en liña, a dar conta das súas ofertas e descontos e 
levalos o máis lonxe posíbel?

I. L.: Ben, eu trato de ser positivo e a xente ten necesidade de crer. Poñemos 
enriba da mesa ferramentas para ter máis presenza no mercado co conseguinte 
beneficio económico. 

C. C.: Que opinas das vantaxes que teñen as redes para as empresas 
galegas e para as que che collen máis de preto, pola túa actividade, as de 
Santiago de Compostela? 

I. L.: Cada vez mais, a xente busca, indaga máis na Rede como primeiro paso 
para tomar unha decisión, e isto fai que o que non teña presenza neste medio, 
perda moitas posibilidades de vender os seus produtos ou servizos.

C. C. : Con Santiago en Rede, vaste limitar a Santiago capital ou tamén 
pensas chegar á súa comarca e arredores? Tes en mente algún proxecto para 
estender a fórmula a outras comarcas ou cidades?

I. L.: Polo de agora só teño Santiago capital, pero non 
descarto medrar, coa conseguinte creación de emprego, 
pero son consciente de que as cousas hai que facelas con 
calma e ben feitas e, coma outros moitos, estou moi pen-
dente das axudas que o Goberno poña enriba da mesa.

C. C.: Estás a centrarte en ámbitos comerciais con-
cretos ou queres ter, no teu portal, unha oferta o máis 
completa, integral e universal posíbel? 

I. L.: No portal haberá todo tipo de negocios, dende 
avogados, pasando por médicos, arquitectos ou tendas de 
animais. Restaurantes, moda, etc. Ninguén queda fóra.

C. C.: De cara ao cliente ou usuario, que lles ofrece o 
teu portal? Se eu quixera mercar un portátil concreto, 
e quixera facelo en Compostela, o antes posíbel, como 
me axudaría Santiago en Red? Axudaríame tamén a 
conseguir produtos máis baratos? 

I. L.: Si, haberá a posibilidade de engadir e publicar 
ofertas, de consultalas, que sairán nas primeiras paxinas 
do buscador Google, ademais da ligazón das empresas 
que publiquen as devanditas ofertas. Todo é mellorable e 
xa estou dándolle voltas a melloras no servizo.

C.C.: Como están respondendo as empresas locais? 
Con cantas contades a día de hoxe e con cantas espera-
des contar a finais de ano?

I. L.: Nestes momentos, que levo 10 días, conto con máis 
ou menos vinte empresas. Están a responder bastante 
ben, non é un produto caro, e sempre é unha opción máis, 
unha opción a ter en conta, para aparecer no mercado. 
A finais de ano gustaríame ter arredor das trescentas 
empresas. 

C. C.: Cales son as principais pegas ou escusas que 
vos poñen as empresas para non animarse a comezar o 
camiño da  súa actividade comercial na Rede? Que lles 
dicides para convencelas?

I. L.: A crise, como poderedes supoñer, é o principal 
motivo de rexeitamento. Moitas empresas non saben o 
que vai pasar mañá, se terán que botar o peche ou pode-
rán aguantar un mes ou dous mais. A incertidume é moi 
grande. Eu amósolles o produto aos empresarios e aos 
profesionais, para que se convenzan por si mesmos.

C. C.: Cres que hai algún sector do tecido produtivo 
compostelán que precise, máis que os demais, estar na 
Internet e nos móbiles dos usuarios potenciais, anun-
ciando os seus produtos e comunicándose coa xente?

I. L.: Penso que todos os sectores deben estar na Rede 
en maior o menor medida. Pódese dicir que o que non 
este na Rede, non sairá na foto. 

En marcha Santiago en Red, combustíbel
en liña para as empresas da capital galega

Oportunidade para saír na foto



s capacidades do Centro de Investigación en Tecnoloxías da 
Información e as Comunicacións (CITIC) puxéronse de novo 
de manifesto en dúas das súas Áreas Tecnolóxicas: Sistemas 
Distribuídos e Arquitecturas orientadas a servizos xunto a 
Media en Rede e Fogar Dixital. As investigacións realizadas 
nestes campos culminaron en dous relevantes proxectos

que, entre outros beneficios, supoñen un grande aforro de custos, 
ademais de ofrecer novos servizos ás empresas que repercutirán sobre 
a sociedade en xeral..

PROWESS: Mellora e garantía de calidade para 
servizos web

Dentro da Área Tecnolóxica Sistemas Distribuídos e Arquitecturas 
orientadas a servizos do Centro, varios dos seus investigadores enca-
bezados por Laura Castro están participando no proxecto europeo 
PROWESS, no que tamén se inclúen outras empresas, centros de investi-
gación e universidades de Reino Unido, España e Suecia.

O obxectivo de PROWESS é pro-
porcionar ás empresas de software 
ferramentas e técnicas que lles 
permitan someter os seus produtos 
a un proceso de proba sistemático 
e eficiente, de maneira que se me-
llore e garanta a eficacia dos seus 
produtos antes de que sexan postos 
a disposición dos usuarios. A través 
deste proxecto, os investigadores 
do CITIC colaboran con empresas 
desenvolvedoras de software no ámbito dos servizos web e as aplica-
cións de Internet contribuíndo a mellorar a súa calidade e competitivi-
dade.

Segundo Laura Castro, investigadora do CITIC inmersa no proxecto 
PROWESS, “estas probas previas son vitais e cada día reciben unha 
maior atención xa que as empresas comezan a ser conscientes de que 
construír software de calidade non pasa por realizar maiores investi-
mentos de diñeiro ou tempo en probas que non son efectivas; o que se 
necesita realmente son procesos e ferramentas de proba que realmente 
atopen os erros no software de xeito rápido e, de ser posible, automá-
tico. Os desenvolvedores de software normalmente gozan facendo 
software, e non tanto probándoo, pero probalo é esencial para garantir 
que todo funciona como se espera antes de que chegue aos usuarios”.

Syntheractive: novas experiencias no mundo 
da televisión

Doutra banda, o área Tecnolóxica Media en Rede e Fogar Digital do 
CITIC desenvolveu Syntheractive, proxecto do equipo de investigadores 
coordinado por Miguel Barreiro que revoluciona o mundo da televisión, 
ofrecendo novas experiencias ao usuario, servizos e aforro de custos 
para os operadores.

A tecnoloxía empregada para 
o desenvolvemento de Synthe-
ractive consiste nun motor de 
aplicacións para televisión que 
se aloxa en remoto e que é 
válida para calquera televisor 
conectado ou dispositivos 
como tablets ou smartphones. 
Mediante este proxecto accé-
dese a aplicacións moito máis 
complexas sen que os usuarios
 teñan a necesidade de instalar ningún aparello.

Para Miguel Barreiro, “os beneficios que aporta Syntheractive 
diríxense nunha dobre vía: por unha banda, para os operadores que o 
incorporen. Non só polo aumento da súa oferta, tamén polo aforro de 
custos que supón xa que ao estar aloxado na nube, todas as actuali-
zacións que se realizan se acometen de xeito automático, non hai que 
cambiar equipos, nin cableado nin ningún tipo de soporte físico; e por 
outra, para os usuarios que ademais de contar cun servizo de lecer e 
información que inclúe mosaicos de canles interactivos en 3D, xogos 
en alta resolución, poden desde ver un partido de fútbol en grupo cos 
seus amigos, consultar revistas, facer procuras inmediatas de canles ou, 
ata, pode incorporar aplicacións sanitarias para seguimentos médicos 
ou telepresencia”.

Con estes proxectos o CITIC amosa o seu potencial de investigación 
en sectores tan dispares como o fogar ou os servizos en Internet, en liña 
co seu obxectivo de representar un punto de encontro entre a Universi-
dade e a Empresa, fomentando a transferencia de coñecemento.

http://citic-research.org/

A

Axudas do programa de consolidación e estructuración de unidades de investiga-
ción competitivas: Agrupación Estratéxica CITIC (CN2012/211). Cofinanciado por:

   

 

 
 

s capacidades do Centro de Investigación en Tecnoloxías da 
Información e as Comunicacións (CITIC) puxéronse de novo 
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a sociedade en xeral..

PROWESS: Mellora e garantía de calidade para 
servizos web

Dentro da Área Tecnolóxica Sistemas Distribuídos e Arquitecturas 
orientadas a servizos do Centro, varios dos seus investigadores enca-
bezados por Laura Castro están participando no proxecto europeo 
PROWESS, no que tamén se inclúen outras empresas, centros de investi-
gación e universidades de Reino Unido, España e Suecia.

O obxectivo de PROWESS é pro-
porcionar ás empresas de software 
ferramentas e técnicas que lles 
permitan someter os seus produtos 
a un proceso de proba sistemático 
e eficiente, de maneira que se me-
llore e garanta a eficacia dos seus 
produtos antes de que sexan postos 
a disposición dos usuarios. A través 
deste proxecto, os investigadores 
do CITIC colaboran con empresas 
desenvolvedoras de software no ámbito dos servizos web e as aplica-
cións de Internet contribuíndo a mellorar a súa calidade e competitivi-
dade.

Segundo Laura Castro, investigadora do CITIC inmersa no proxecto 
PROWESS, “estas probas previas son vitais e cada día reciben unha 
maior atención xa que as empresas comezan a ser conscientes de que 
construír software de calidade non pasa por realizar maiores investi-
mentos de diñeiro ou tempo en probas que non son efectivas; o que se 
necesita realmente son procesos e ferramentas de proba que realmente 
atopen os erros no software de xeito rápido e, de ser posible, automá-
tico. Os desenvolvedores de software normalmente gozan facendo 
software, e non tanto probándoo, pero probalo é esencial para garantir 
que todo funciona como se espera antes de que chegue aos usuarios”.

Syntheractive: novas experiencias no mundo 
da televisión

Doutra banda, o área Tecnolóxica Media en Rede e Fogar Digital do 
CITIC desenvolveu Syntheractive, proxecto do equipo de investigadores 
coordinado por Miguel Barreiro que revoluciona o mundo da televisión, 
ofrecendo novas experiencias ao usuario, servizos e aforro de custos 
para os operadores.

A tecnoloxía empregada para 
o desenvolvemento de Synthe-
ractive consiste nun motor de 
aplicacións para televisión que 
se aloxa en remoto e que é 
válida para calquera televisor 
conectado ou dispositivos 
como tablets ou smartphones. 
Mediante este proxecto accé-
dese a aplicacións moito máis 
complexas sen que os usuarios
 teñan a necesidade de instalar ningún aparello.

Para Miguel Barreiro, “os beneficios que aporta Syntheractive 
diríxense nunha dobre vía: por unha banda, para os operadores que o 
incorporen. Non só polo aumento da súa oferta, tamén polo aforro de 
custos que supón xa que ao estar aloxado na nube, todas as actuali-
zacións que se realizan se acometen de xeito automático, non hai que 
cambiar equipos, nin cableado nin ningún tipo de soporte físico; e por 
outra, para os usuarios que ademais de contar cun servizo de lecer e 
información que inclúe mosaicos de canles interactivos en 3D, xogos 
en alta resolución, poden desde ver un partido de fútbol en grupo cos 
seus amigos, consultar revistas, facer procuras inmediatas de canles ou, 
ata, pode incorporar aplicacións sanitarias para seguimentos médicos 
ou telepresencia”.

Con estes proxectos o CITIC amosa o seu potencial de investigación 
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Axudas do programa de consolidación e estructuración de unidades de investiga-
ción competitivas: Agrupación Estratéxica CITIC (CN2012/211). Cofinanciado por:

As capacidades do Centro de Investigación en Tecnoloxías 
da Información e as Comunicacións (CITIC) puxéronse de 
novo de manifesto en dúas das súas Áreas Tecnolóxicas: 
Sistemas Distribuídos e Arquitecturas orientadas a servizos 
xunto a Media en Rede e Fogar Dixital. As investigacións 

realizadas nestes campos culminaron en dous relevantes proxectos
que, entre outros beneficios, supoñen un grande aforro de custos, 
ademais de ofrecer novos servizos ás empresas que repercutirán 
sobre a sociedade en xeral..

pRoWess: melloRa e gaRantía de calidade paRa 
seRvizos Web

Dentro da Área Tecnolóxica Sistemas Distribuídos e Arquitecturas 
orientadas a servizos do Centro, varios dos seus investigadores enca-
bezados por Laura Castro están participando no proxecto europeo 
PROWESS, no que tamén se inclúen outras empresas, centros de 
investigación e universidades de Reino Unido, España e Suecia.

O obxectivo de PROWESS é proporcionar ás empresas de software 
ferramentas e técnicas que 
lles permitan someter os seus 
produtos a un proceso de proba 
sistemático e eficiente, de ma-
neira que se mellore e garanta a 
eficacia dos seus produtos antes 
de que sexan postos a disposi-
ción dos usuarios. A través deste 
proxecto, os investigadores do 
CITIC colaboran con empresas 
desenvolvedoras de software no 
ámbito dos servizos web e as aplicacións de Internet contribuíndo a 
mellorar a súa calidade e competitividade.

Segundo Laura Castro, investigadora do CITIC inmersa no proxecto 
PROWESS, “estas probas previas son vitais e cada día reciben unha 
maior atención xa que as empresas comezan a ser conscientes de 
que construír software de calidade non pasa por realizar maiores 
investimentos de diñeiro ou tempo en probas que non son efectivas; 
o que se necesita realmente son procesos e ferramentas de proba 
que realmente atopen os erros no software de xeito rápido e, de ser 
posible, automático. Os desenvolvedores de software normalmente 
gozan facendo software, e non tanto probándoo, pero probalo é 
esencial para garantir que todo funciona como se espera antes de 
que chegue aos usuarios”.

syntheRactive: novas expeRiencias no mundo da 
televisión

Doutra banda, o área Tecnolóxica Media en Rede e Fogar Digital do 
CITIC desenvolveu Syntheractive, proxecto do equipo de investiga-
dores coordinado por Miguel Barreiro que revoluciona o mundo da 
televisión, ofrecendo novas experiencias ao usuario, servizos e aforro 
de custos para os operadores.

A tecnoloxía empre-
gada para o desenvol-
vemento de Synthe-
ractive consiste nun 
motor de aplicacións 
para televisión que se 
aloxa en remoto e que 
é válida para calquera 
televisor conectado 
ou dispositivos como 
tablets ou smartpho-
nes. Mediante este 
proxecto accédese a aplicacións moito máis complexas sen que os 
usuarios
 teñan a necesidade de instalar ningún aparello.

Para Miguel Barreiro, “os beneficios que aporta Syntheractive 
diríxense nunha dobre vía: por unha banda, para os operadores que o 
incorporen. Non só polo aumento da súa oferta, tamén polo aforro de 
custos que supón xa que ao estar aloxado na nube, todas as actua-
lizacións que se realizan se acometen de xeito automático, non hai 
que cambiar equipos, nin cableado nin ningún tipo de soporte físico; 
e por outra, para os usuarios que ademais de contar cun servizo de 
lecer e información que inclúe mosaicos de canles interactivos en 3D, 
xogos en alta resolución, poden desde ver un partido de fútbol en 
grupo cos seus amigos, consultar revistas, facer procuras inmediatas 
de canles ou, ata, pode incorporar aplicacións sanitarias para segui-
mentos médicos ou telepresencia”.

Con estes proxectos o CITIC amosa o seu potencial de investigación 
en sectores tan dispares como o fogar ou os servizos en Internet, en 
liña co seu obxectivo de representar un punto de encontro entre a 
Universidade e a Empresa, fomentando a transferencia de coñece-
mento. 

http://citic-research.org/
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CITIC: pola forTaleza 
do TeCIdo empresarIal 
galego

As investigAcións en i+D+i Do centro De investigAción en tecnoloxíAs DA informAción 
e As comunicAcións teñen un clAro obxectivo: promover o Desenvolvemento DA 
socieDADe A trAvés Do Aumento DA competitiviDADe DAs empresAs DA comuniDADe



As microempresas galegas acadan a media estatal en 
dispoñibilidade de computador, acceso á Rede e web de seu

a temos os datos da enquisa do Instituto Nacional 
de Estatística (INE) sobre Uso das TIC e comercio 
electrónico nas empresas 2012/2013 e, segundo 
avanza o Observatorio para a Sociedade da Infor-
mación de Galicia tras a análise do documento, hai 

nela unha serie de informacións moi a ter en conta acerca 
do medre do sec-
tor tecnolóxico-
dixital e, tamén, 
decisivas sobre o 
afianzamento das 
novas ferramentas 
no noso tecido 
produtivo xeral. 
Segundo informa 
o Observatorio, 
as microempresas 
galegas expe-
rimentaron no 
último ano un 
incremento global 
nos indicadores 
do uso das novas 
tecnoloxías que as 
fan converxer, por 
primeira vez, coa 

media estatal na dispoñibilidade de ordenador, conexión 
a Internet e páxina web. “O 64,9% das microempresas ga-
legas dispón de acceso a Internet situando a Galicia no 7º 
posto no ranking de CCAA fronte ao 16 da enquisa anterior 
e a menos de 1 punto da media estatal”, infórmase. 

En canto ás empresas galegas de 10 ou máis asalaria-

X

| AMTEGA | 

dos, a práctica totalidade (98,5%) dispón de ordenador e 
conexión a Internet (98,2%), un pouco por riba da media 
estatal (98%). “Neste segmento empresarial”, explica o 
Observatorio, “a nosa Comunidade supera ao conxunto do 
Estado no uso do software libre, da recepción da factura 
electrónica, na sinatura dixital e na velocidade e calidade 
da banda larga contratada”. 

Segundo informa o INE no seu estudo, a práctica totali-
dade (99,3%) das empresas galegas de 10 ou máis empre-
gados con conexión a Internet, ten contratada banda larga. 
Un 56,4% conta cunha velocidade entre 2 Mbps e 10 Mbps, 
superando a media estatal que se sitúa no 55,1%. No treito 
de velocidade entre 10 Mbps e 30 Mbps, a porcentaxe é 
do 29,6%, de novo por riba da media estatal (29%). Entre 
as empresas galegas con conexión a Internet, case o 65% 
accede á Rede a través de telefonía móbil de banda larga. 
Un 98,1% das empresas galegas deste segmento dispón de 
correo electrónico, 0,3 puntos por riba da media estatal e 
un 95,1% dispón de telefonía móbil, 0,4 puntos máis que a 
media estatal. 

Por outra banda, o 64,4% destas empresas dispón de 
páxina web. Un 26,6% das empresas galegas de 10 e máis 
traballadores recibiu facturas electrónicas, superando en 
medio punto á media estatal. En canto ás ferramentas de 
xestión empresarial, os ERP son usados no 31% das em-
presas galegas deste segmento empresarial, case 6 puntos 
máis que no ano 2012 e o 26,6% empregan aplicacións 
para xestionar a información dos clientes (CRM) 

Asemade, engádese, o 16,3% das empresas galegas de 
10 e máis traballadores empregaron solucións de Cloud 
Computing (Computación na Nube), salientando nos ámbi-
tos de Almacenamento, Backup e Software.

O programa TransformaTIC, en marcha este ano

Máis ordenadores, 

A nosa terra contará este ano cunha 
nova iniciativa para collermos pulo, dende 
o sector TIC, no espallamento cara a novos 
mercados e novos chanzos de produtivi-
dade. Así informou AMTEGA (Axencia para 
a Modernización Tecnolóxica de Galicia) 
tras o seu recente Consello Reitor, no que 
se avaliou polo miúdo este novo progra-
ma, o Plan TransformaTIC, unha iniciativa 
dirixida a xuntar os recursos cos que conta 
co Goberno galego para crear e desenvol-
ver unha estratexia única de crecemento e 
competitividade TIC. “Esta iniciativa”, informa 
a Axencia, “formúlase como unha acción 
de Goberno, liderada por AMTEGA como 
órgano responsable da política tecnolóxica 
da Xunta, que contará coa colaboración e a 

implicación dos axentes do sector: o Clúster 
TIC, os centros tecnolóxicos, os grupos de 
investigación e as tres universidades Galegas 
para xuntar esforzos, aliñar obxectivos e 
favorecer o crecemento do sector”.

A xuntanza do máximo órgano da Axencia 
estivo presidida polo vicepresidente e 
conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, 
a directora da AMTEGA, Mar Pereira, e está 
integrado por representantes das oito con-
sellerías. Segundo fixeron saber, o programa 
TransformaTIC busca impulsar un sector TIC 
integrador que apoie o desenvolvemento 
do resto dos sectores estratéxicos de Galicia 
e, ao mesmo tempo, sexa quen de afian-
zarse como sector competitivo, innovador 
e xerador de emprego cualificado. Para 

máis software libre e máis e-factura


Mar Pereira Alfonso Rueda presiden o 
Consello da Amtega
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AMTEGA lanza o blog colaborativo Xente Dixital 
Finalmente xa está operativa a bitá-

cora Xente Dixital, un espazo sobre as 
vantaxes que a tecnoloxía ofrece á vida 
cotiá, dirixido a todo o mundo e aberto á 
colaboración e as achegas dos intern-
autas. Xente Dixital, unha iniciativa da 
Axencia para a Modernización Tecnoló-
xica de Galicia (AMTEGA) para difundir 
e compartir coñecementos e consellos 
prácticos sobre tecnoloxía, está dispo-
ñíbel en blogs.xunta.es/xentedixital. Esta 
nova canle de comunicación estrutúrase 
arredor de seis seccións fixas: Actualida-
de, Cursos, Guías Prácticas, Sabías que...?, 
Casos de éxito e XD a fondo. Cada semana 
abordarase un tema “en profundidade, 
desde distintas perspectivas e sempre 
dun xeito ameno e accesible a todo tipo 
de públicos”, informa AMTEGA. Haberá, 
tamén, achegas de vídeos, fotos e expe-
riencias en primeira persoa para acompa-
ñar estas informacións da sección de 
Actualidade.

Desde o espazo Cursos, ofrecerase 

toda a información sobre a 
actividade formativa da Rede 
de Aulas CeMIT, pero tamén 
doutras actividades sobre 
formación dixital de inte-
rese. Desde Guías prácticas 
forneceranse manuais de uso 
sobre aplicacións TIC e a sec-
ción ¿Sabías Que...? achegará 
pílulas informativas sobre 
cuestións curiosas do eido 
tecnolóxico. Guías prácticas, 
pola súa parte, dará acubillo 
a pequenos titoriais, conse-

llos e experiencias prácticas para que a 
navegación pola Rede sexa aínda mellor. 
“Esta sección”, informa AMTEGA, “nace 
con vocación colaborativa, de maneira 
que sexan os propios usuarios os que 
ensinen aos internautas como e de que 
maneira empregan a Rede para sacar o 
mellor proveito dela”. 

A través de XD a fondo analízanse polo 
miúdo diversos temas de actualidade 
“que permitirán achegar conceptos, 
actuacións e mesmo explicacións sobre 
tecnoloxía nunha linguaxe que todo 
o mundo poida entender, afastada de 
tecnicismos”. Pola súa parte, a sección 
Casos de éxito está destinada a per-
soas ou empresas non TIC que estean 
a salientar ou mellorar grazas a incor-
poración da tecnoloxía. “Xente Dixital”, 
explican fontes da Axencia, “é dende 
hoxe unha fiestra aberta aos internautas 
e, por iso, nace con vocación de foro no 
que debater sobre tecnoloxía e nutrirse 
das suxestións e experiencias de todas e 

todos os que se asomen a ela”. 
A través da súa presenza nas 

redes sociais, XD convida a parti-
cipar e compartir coñecementos, 
así como a recibir todo tipo de 
comentarios e propostas, para o 
que se habilitou unha caixa de 
correo na que todas as ache-
gas dos cidadáns na Rede son 
benvidas.

Polo que respecta ás redes sociais, 
sinálase no estudo do INE, “un 25,6% 
das empresas galegas de 10 e máis 
empregados utilizaron algún tipo de 
medios sociais (Facebook, Linkedin, 
Google+,etc), fronte ao 29,1% da media 
estatal; ademais un 11,6% empregou 
canles para compartir contidos multi-
media (Youtube, Flickr, etc) e un 10,5% 
fixo uso de blogs ou Twitter”.

No que atinxe á Administración 
Electrónica, amósase que o 88,4% 
das empresas galegas de 10 e máis 
empregados interactuou coas AAPP a 
través de Internet, un 2,7% máis que no 
ano anterior. En cuestións de software 
libre, as nosas empresas de dez ou máis 
empregados superan á media estatal 
no seu uso. Así, informa o INE na súa en-
quisa, practicamente tres de cada catro 
emprega software de código aberto, 3,9 
puntos máis que a media estatal. 

Asemade, no período 2012-2013, o 
uso das TIC nas microempresas galegas 
experimentou o que o Observatorio 
para a Sociedade da Información en 
Galicia cualifica de “crecemento conside-
rable”, que permite converxer coa media 
estatal en ordenador, Internet, e páxina 
web e mesmo superar a devandita liña 
no uso de telefonía móbil. Deste xeito, 
engádese, o 71,2% das microempresas 
galegas dispón de ordenador, fronte ao 
71,6% do Estado. O crecemento deste 
indicador en Galicia foi dun 13,6%, “moi 
superior ao crecemento estatal (0,4%), 
reducindo a fenda de 8,58 puntos a 0,4 
puntos”, engade o Observatorio. 

máis software libre e máis e-factura

acadalo, o Goberno galego “traballará 
no aliñamento entre as necesidades 
tecnolóxicas do sector público e os sec-
tores produtivos e a oferta tecnolóxica 
do tecido tecnolóxico-dixital”. Isto, enga-
diuse no Consello Reitor, “traducirase 
no eido público no desenvolvemento 
de proxectos tecnolóxicos articulados a 
través da compra pública de tecnoloxía 
innovadora e de proxectos tecnolóxicos 
de gran envergadura para os sectores 
estratéxicos para Galicia”. Deste xeito, “o 
sector público poderá dispoñer das so-
lucións máis avanzadas na prestación de 
servizos e avanzarase na incorporación 
efectiva da tecnoloxía nos principais 
sectores produtivos”. 
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| .gal | UNHA REALIDADE EN 2014  |

O 14 de xuño foi un día histórico para a Internet galega porque 
ICANN publicou a súa actualización semanal de resultados de 
avaliación de candidaturas para novos dominios de primeiro 
nivel para a Internet, figurando entre as 720 candidaturas 
que superaron a avaliación inicial o noso desexado .gal, o 

que supón que a primeiros de 2014 poderemos contar cun dominio para 
a lingua e a cultura galegas que dea unha maior proxección a Galicia no 
mundo.

Para dar conta desta conquista froito de máis de 7 anos de traballo por 
parte da sociedade galega en xeral, a Asociación PuntoGal convocou unha 
ronda de prensa no Instituto Rosalía de Castro en Santiago de Compos-
tela, enclave considerado moi representativo para este tipo de anuncios 
(pois está frecuentado pola mocidade e destacou no seu día por ser o pri-
meiro instituto compostelán no que se impartiron clases de Informática), 
nun acto no que o presidente da entidade, Manuel González, manifestou 
a súa satisfacción por ter superado as esixencias de ICANN para que sexa 
posible que o sufixo .gal lembre ao mundo a existencia dunha “comunida-
de que se chama Galicia e unha lingua que se chama galego”.

sete anos de tRaballo
González fixo un repaso da historia da Asociación, nacida como unha 

entidade integradora dos distintos ámbitos sociais, tanto do interior de 
Galicia coma da Galicia exterior: o mundo da cultura, as Universidades, as 
empresas... procurando evitar todo tipo de partidismos e logrando tamén 
a colaboración e o compromiso de todas as forzas políticas.

Durante este percorrido participouse nas xuntanzas internacionais da 
ICANN, para dar a coñecer entre os seus membros a existencia dunha 
lingua e cultura propias de Galicia, para convencelos da necesidade dun 
dominio .gal, facéndolles entender que a nosa lingua non só ten carác-
ter oficial no noso territorio, senón que tamén goza de presenza fóra da 
comunidade autónoma. Para perseguir este obxectivo uníronse forzas 
con outras candidaturas lingüísticas e culturais, constituíndo un grupo de 
traballo (ECLID) no que tamén participaban vascos, escoceses, bretóns e 

galeses, para facer así forza en conxunto, o 
que está a dar os seus froitos pois Bretaña 
xa conseguiu o seu .bzh o mes pasado e o 
dominio .eus confirmouse ao mesmo tempo 
que o .gal.

Pero, aparte de facer presión ante ICANN, 
a Asociación PuntoGal tamén realizou un la-
bor de cara á comunidade galega, realizan-
do distintas campañas de concienciación 
para dar a coñecer á sociedade as vantaxes 
de contar cun dominio propio, buscando 
apoios individuais (sumando 12.835 a través 
da súa páxina web) e de entidades (114) e 
buscando apoio político (conseguindo que 
os gobernos galegos, os partidos políticos, 
os grupos parlamentarios galegos e mesmo 
o goberno do Estado manifestasen o seu 
respaldo á iniciativa).

Pero tras todos estes traballos iniciais, a 
candidatura galega adiouse moitos meses 
por mor de numerosos atrancos por parte 
de ICANN para recibir candidaturas para 
novos dominios da Internet, pois quixe-
ron establecer un mecanismo regulado 
para converter este tipo de solicitudes 

O dominio .gal 
         será unha realidade en 2014


A presentación da aprobación do .gal por parte de ICANN realizouse no Instituto 
Rosalía de Castro en Compostela


Manuel González considerou impres-
cindible para Galicia o ter visibilidade 
na Rede
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euros) e o aval (40.000 euros) esixidos pola 
ICANN–, aínda que cómpre destacar que o 
novo dominio galego non pretende man-
terse grazas a financiamento público, senón 
que busca ser sustentable por si mesmo e 
incluso xerar beneficios que poidan reverter 
na sociedade galega a través de programas 
que fomenten o galego nas TIC.

Último tRamo do camiño
Agora que xa estamos na recta final para 

que o .gal sexa unha realidade, González 
quixo destacar as moitas vantaxes que terá 
o contarmos cun dominio de noso, pois 
permite reivindicar as nosas lingua e cultura 
na Rede mediante o uso de tal sufixo, in-
cremente a cohesión da sociedade galega, 
facilitará a localización de información 
relacionada co galego e a nosa cultura (o 
que incluso poderán aproveitar os buscado-
res de Internet para unha clasificación máis 

eficaz dos contidos en galego), boa parte 
dos ingresos económicos realizados pola 
compra de dominios de Internet volverán 
á nosa comunidade, contribuirá ao desen-
volvemento das TIC en Galicia e permiti-
ranos ter unha voz en certos organismos 
que gobernan a Internet. O presidente da 
Asociación quixo destacar que “o futuro do 
noso país en Internet é o futuro do noso país 
en moito máis que Internet, porque Internet 
significa moitas máis cousas que a propia 
informática, a propia Rede. Internet significa 
a comunicación, significa a visibilidade ao 
mundo enteiro. Eu creo que un país que non 
teña visibilidade en Internet, unha cultura 
que non teña visibilidade en Internet, ten un 
futuro moi negro”.

A Asociación PuntoGal entra agora nun 
proceso de varios meses no que asinar o 
contrato de delegación do novo dominio 
coa ICANN, o establecemento da normativa 
que regulará o funcionamento do novo 
dominio (como a elaboración dunha listaxe 
de nomes problemáticos que deben de 
ser excluídos como nomes de dominio), o 
establecemento dun proceso de reservas 
prioritarias... pasos que levarán a que en 
2014 sexa posible abrir o rexistro de identifi-
cadores co sufixo .gal ao público xeral, aínda 
que antes os propietarios de marcas rexistra-
das, as entidades públicas e que traballen a 
prol do idioma, así como os propietarios de 
marcas internacionais inscritos na Trademark 
Clearinghouse, poderán reservar os seus 
dominios como unha medida preventiva, 
evitando así os casos de cybersquatting que 
durante moito tempo ensombreceu aos 
dominios de Internet máis empregados.

Nos vindeiros meses realizaranse distintas 
campañas de comunicación para dar a co-
ñecer os prazos nos que cidadáns, entidades 
e empresas da nosa comunidade poderán 
realizar os seus rexistros baixo o novo do-
minio de primeiro nivel, que espera recibir 
milleiros de solicitudes durante o primeiro 
ano, converténdose nun referente para a 
nosa comunidade na Rede. 

nun proceso estándar, de aí que pese a 
ter moito avanzado dende 2006, non foi 
ata maio de 2012 cando puido darse por 
presentada a candidatura galega da que 
por fin temos resposta afirmativa, para o 
que tamén fixo unha grande contribución a 
Administración galega, nos últimos tempos 
a través da AMTEGA, facilitando os recursos 
económicos que fixeron posible presentar a 
candidatura galega –dentro das cantidades 
económicas subministradas pola Xunta 
estarían os custos de matrícula (150.000 


Manuel González ma-
nifestou a súa satisfac-
ción por ter subido este 
chanzo de cara a facer 
realidade o .gal


Ao acto de presenta-
ción acudiron numero-
sos medios de comuni-
cación para dar conta 
deste fito histórico para 
a lingua e a cultura 
galegas
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|especial | CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE TERRITORIOS CREATIVOS |

Ao abeiro do proxecto Imagina Atlántica, engádese, “tamén se 
deseñaron programas de intercambio de estudantes e profesio-
nais; realizáronse seminarios técnicos internacionais; creáronse 
produtos e circuítos turísticos e culturais utilizando os recursos 
patrimoniais e as capacidades de expresión dos territorios; 
realizouse un concurso de obras de arte numérica, implicando 
unha posta en común de recursos do espazo atlántico, así como 
a circulación dos creadores a través de accións colectivas de 

produción orientadas á valorización do patrimonio histórico”. A 
maiores, creouse unha plataforma virtual para difundir o traballo 
dos novos creadores e máis un espazo de colaboración para 
profesionais, estudantes, novos creadores e formadores. Grazas 
a isto, e a circulación de novos deseñadores e artistas, vaise facer 
posíbel que os gañadores do Concurso de Arte Dixital amosen 
as  súas obras  en Ourense durante a celebración da Conferencia 
Internacional sobre Territorios Creativos. 

Segundo engade a Deputación de Ourense, o organismo 
traballou arreo na preparación e execución do programa de 
intercambio de novos profesionais, “destacando as bolsas para 
estadías curtas en Angoulême, a meca da banda deseñada euro-
pea, para as que foron seleccionados algúns dos profesionais da 
ilustración máis recoñecidos a nivel galego como son o ourensán 
David Rubín, Santy Gutiérrez, Iván Súarez, Jano Viñuela, Sergio 
Covelo, etc”.

Volvendo á Conferencia Internacional sobre Territorios Creati-
vos, sinalar que o prazo para presentar solicitudes está xa aberto 
e pódense realizar os trámites a través da web da conferencia 
(planificacion.depourense.es/territorioscreativos), así como 
coñecer o programa de seu. Asemade, estase a achegar cumprida 
información sobre o acontecemento nas principais redes sociais, 
como Facebook ou Twitter. 

Ourense acolle a partir do 26 de xuño un xuntanza 
europea sobre novas ferramentas na mellora e 
promoción do patrimonio 

Deputación de Ourense vai organizar os días vindei-
ros un encontro de arela global sobre a potencia-
lidade das ferramentas innovadoras ao servizo do 
rexistro, conservación e promoción da nosa cultura 
e as súas pegadas visíbeis. O evento, inserido nas 

actividades do proxecto Imagina Atlántica (imagina-atlantica.
eu), celebrarase os días 26 e 28 de xuño no Centro Cultural 
Marcos Valcárcel. O obxectivo da Conferencia Internacional sobre 
Territorios Creativos (planificacion.depourense.es/
territorioscreativos), así se fai chamar este encon-
tro, será reunir a diferentes expertos internacionais 
en novos xeitos de expresión e creación, en novas 
tecnoloxías e en desenvolvemento local proce-
dentes do noso país e tamén de Francia, Gales ou 
Portugal. O eixe temático serán as ferramentas 
innovadoras da imaxe. 

Como dixemos, a actividade encádrase dentro 
do proxecto Imagina Atlántica, unha iniciativa que, 
segundo informa a Deputación, posibilitou xa o 
desenvolvemento de importantes actividades de 
promoción do patrimonio do Espazo Atlántico. 
Entre estas accións, o organismo provincial galego 
salienta a creación de novas ferramentas para o 
pulo turístico da Ribeira Sacra (aplicacións para 
móbiles e tablets sobre a contorna do Sil e do Miño 
en 4 idiomas: galego, castelán, inglés e portugués), 
así como a futura remodelación do Centro de 
Interpretación da Ribeira Sacra e da Vida Monás-
tica de San Pedro de Rocas, que se presentarán na 
Conferencia. Asemade, a Deputación destaca que a iniciativa deu 
aos novos creadores “unha oportunidade para a realización de 
prácticas e difusión das súas producións, facendo fincapé nos 
recursos existentes e dando lugar á creación e promoción do 
emprego xuvenil neste ámbito”.

A 

Conferencia Internacional
    sobre Territorios Creativos


Mosteiro de San Estevo de Ribas de Sil na Ribeira Sacra, unha 
das áreas a promover polo proxecto Imagina Atlántica
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numeRosos expeRtos euRo-
peos en audiovisual e tic

A Conferencia Internacional sobre 
Territorios Creativos que vai acoller Ou-
rense entre os 26 e 28 de xuño (no Cen-
tro Cultural Marcos Valcárcel), contará 
cunha ampla listaxe de expertos euro-
peos en diferentes códigos de linguaxe 
ao servizo do desenvolvemento terri-
torial e a promoción do patrimonio. O 
evento, que como dixemos forma parte 
das actividades do proxecto Imagina 
Atlántica, vén da man da Deputación 
de Ourense, co-participante nesta 
iniciativa europea, unha fronte común 
de institucións e empresas que tiran 
partido das novas tecnoloxías da imaxe 
no camiño de universalizar e potenciar 
traxectos turísticos e culturais. Por 
exemplo, e facendo referencia ao papel 
despregado polo organismo provincial, 
os traxectos turísticos e culturais da 
nosa Ribeira Sacra, que contará cunha 
aplicación para teléfonos intelixentes 
e tablets que será presentada na dita 
conferencia. Amais disto, o programa 
achégase completo. Entre as principais 

actividades atopamos, por exemplo, 
a presentación do propio proxecto 
Imagina Atlántica (o xoves 27 pola 
mañá), a presentación dos máis re-
centes achados en animación e banda 
deseñada galega ou a posta en longo 
das obras xeradas a raíz do Concurso 
de Arte Dixital organizado ao abeiro do 
dito Proxecto. Entre a longa listaxe de 
relatores (algúns aínda por confirmar), 
contarase coa presenza (entre outros) 
de Xavier Hurteau (director xeral 
delgado de GrandAngoulême), Pascal 
Chauchefoin (profesor da Universida-
de de Poitiers e experto en territorios 
creativos de GrandAngoulême), Mario 
Augusto Pereira (xornalista e presen-
tador da RTP, TV Portuguesa), Manuel 
Gago (director de culturagalega.org, 
profesor na Universidade de Santiago e 
editor de Capítulo 0) ou Carlos Martíns 
(presidente da Axencia para o Desen-
volvemento de Industrias Creativas de 
Porto).

xoves, 27 de xuño. xoRnada de mañá. 
9.00 h. Acreditacións dos participantes.
9.30 h. Benvida institucional.

•	Manuel Baltar. Presidente da Deputación de Ourense. 
•	Representante da Xunta de Galicia.
•	Director do Programa Espazo Atlántico. (Pendente de confirmación) 
•	Xoán Vázquez Mao. Secretario xeral do Eixo Atlántico. 

9.50 h. Presentación do proxecto IMAGINA ATLÁNTICA.
Presentación Exhibición de Arte Dixital.

•	Francisco González. Director do Centro Cultural Marcos Valcárcel.
•	Xavier Hurteau. Director xeral delegado GrandAngoulême. 
•	Artistas gañadores do Concurso de Arte Dixital (Phillipe Boinard, Gaëtan Gromer, 

Julien Roide).
10.15 h. - 11.30 h. Industrias creativas, territorios creativos: un novo estímulo para o desen-
volvemento en Europa?

•	 Xavier Hurteau. Director xeral delegado GrandAngoulême. 
•	 Xesús Lage. Profesor da Universidade de Vigo (coordinador do Grupo Territorios Creati-

vos do Proxecto IMAGINA ATLÁNTICA. 
•	 Pascal Chauchefoin. Profesor da Universidade de Poitiers. Experto territorios creativos 

de GrandAngoulême. 
11.30 h. - 12.00 h. Café.
12.00 h. - 13.30 h. Valorización do patrimonio cultural e o desenvolvemento turístico a través 
das novas tecnoloxías: tendencias e perspectivas.
•	12.00 h. - 13.00 h. Territorios Creativos: "Proxectos piloto en  Guimarães e na Ribeira Sacra"

•	Jean-Jacques Lottermoser, presidente de Monument Tracker
•	Mario Augusto Pereira. Xornalista e presentador da RTP (TV Portuguesa). Responsábel 

de Ideias & Conteúdos, LDA.
•	Francisca Abreu. Concelleira de Cultura da Câmara Municipal de Guimarães. 
• José Antonio Velo. Responsable de Astrágalo Studio, SL. 

•	13.00 h. - 13.30 h.¨O proxecto piloto en Santiago de Compostela¨.
•	Yolanda Otero Balsa. Subdirectora xeral de Promoción de Actividades (Dirección Xeral 

de Xuventude e Voluntariado, Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia).
13.30 h. Aperitivo. 

xoves, 27 de xuño. xoRnada de taRde.
16.00 h. - 19.30 h. Experiencias nos territorios creativos (Animación, etc.).
•	16.00 h. - 16.45 h. Torre dos Mouros. "Un proxecto de arqueoloxía e divulgación".

•	Manuel Gago. Director de culturagalega.org, profesor na Universidade de Santiago e 
editor de Capítulo 0. 

•	16.45 h. - 17.30 h.Animación e banda deseñada en Galicia: A curta "Birdboy".
•	Alberto Vázquez. Debuxante de banda deseñada. 

Premio Goya á mellor curta de Animación 2012. 
•	17.30 h. - 18.00 h. Café.
•	18.00 h. - 18.45 h. A animación en Galicia: o filme "Engurras".

•	Ángel de la Cruz. Escritor, director e produtor de películas de animación.  
•	18.45 h. - 19.30 h. "O desenvolvemento de industrias creativas no norte de Portugal"

•	Carlos Martíns: Presidente da Axencia para o desenvolvemento de industrias Creativas 
(ADDICT) con sede no Porto. Portunal.

MEETING-POINT:
•	Sala de xuntas a disposición dos asistentes.

venRes, 28 de xuño. xoRnada de mañá.
10.00 h. - 13.30 h. A formación e os intercambios internacionais, vectores de apoio aos 
proxectos de cooperación innovadores.
10.00 h. - 10.30 h. Saídas laborais para ovos profesionais. Presentación de IMAGIN´A JOB. 

•	Zoé Saffar. Asociación 16000 Images. Presentación de Axencia Images.
•	Christine Famallier, consultora do Groupe AMNYOS

•	10.30 h. - 11.00 h. "Como desafiar a creatividade audiovisual no Norte de Portugal?"
•	Hilário Amorim. Coordinador do programa VideoGang (Guimarães 2012).

•	11.00 h. - 11.30 h. Café.
•	11.30 h. - 12.15 h. "O ensino da animación en Galicia"

•	Xosé Luis Carreira. Profesor da Escola de Arte "Antonio" Faílde (Ourense). 
•	Raquel Anta. Profesora da Escola de Arte "Mestre Mateo" (Santiago de Compostela). 

•	12.15 h. - 13.00 h. Experiencias prácticas en Angoulême.
•	2 bolseiros da Xunta de Galicia. David Martín e Ana Belén González.
•	Santy Gutiérrez. Presidente da Asociación Galega de Profesionais da Ilustración (AGPI).

Mesa redonda sobre as saídas laborais dos novos profesionais. 
•	13.00 h. Clausura oficial.

•	Representante da Deputación de Ourense. 
•	Xoán Vázquez Mao. Secretario xeral do Eixo Atlántico. 
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Unha beira común

Conferencia Internacional sobre Territorios Creativos que se vai 
celebrar os días vindeiros en Ourense, xuntando a algúns dos 
principais especialistas europeos en revalorización e defensa 
da riqueza patrimonial pola vía das novas canles de expresión e 
comunicación, sitúase ao abeiro dunha iniciativa máis ampla, o 

proxecto Imagina Atlántica. Este programa, á súa vez, enmárcase no Programa 
Transnacional Espazo Atlántico 2007-2013, co-financiado ao 65% polos fon-
dos FEDER. O seu obxectivo é estimular a posta en marcha de novos vieiros 
de produtividade, opostos ao que nos levaron á crise, e que se baseen ante 
todo no coñecemento e no coidado das características culturais e sociais de 
cada contorna. Ou sexa, que estamos a falar dunha iniciativa para fomentar 
a actividade económica a través do desenvolvemento local e dun aproveita-
mento rendíbel e creativo das novas tecnoloxías da imaxe. E todo “a escala 
atlántica”, poñendo estas tecnoloxías a disposición do patrimonio desta beira 
oceánica na que se emprazan os pobos participantes no proxecto (Gales, 
Poitou-Charentes, Galicia e Norte de Portugal). 

O proxecto aposta por experimentar co artellamento dun cluster (termo 
inglés que se emprega nos eidos tecnolóxico e empresarial para referirse a 
distintos agrupamentos ou conxuntos integrados de elementos) que poña 
en rede a creación de traxectos turísticos e culturais, empregando os recursos 
que ofrecen as novas ferramentas da imaxe. Un exemplo disto é o traballo 
despregado pola Deputación de Ourense, integrante do proxecto Imagina 
Atlántica, para achegar valor engadido á Ribeira Sacra a través dun proxecto 
piloto innovador que, por certo, vaise presentar na conferencia. 

As actividades do proxecto consistiron primeiramente na creación dun 
eixe de competencias e recursos atlánticos da imaxe. Esta actividade, informa 
a Deputación de Ourense, articulouse na identificación e inventariado dos 
polos de imaxe existentes no territorio do Arco Atlántico (empresas, enti- dades de formación, equipamentos públi-

cos, asociacións e outras entidades cuxa 
actividade está consagrada ao dominio da 
imaxe). Por outra banda, ao abeiro de Ima-
gina Atlántica definiuse e púxose en marcha 
unha liña de programas de intercambio 
para novos profesionais e expertos, plans de 
fluxo de bolseiros e estudantes e diferentes 
seminarios técnicos internacionais ligados ás 
actividades do proxecto. Este tamén se está a 
centrar, como dixemos, na posta en valor do 
patrimonio atlántico e das súas capacidades 
de expresión, e todo a través de propostas 
como a animación de circuítos turísticos (gra-
zas ao apoio dun equipo transnacional de 
expertos e ao emprego de novas tecnoloxías 
de imaxe). Asemade, o proxecto configurou 
unha axenda de promoción de seu, favore-
cendo a circulación de creadores por medio 
dun concurso internacional e organizando a 
conferencia internacional que se vai celebrar 
en Ourense. A maiores, púxose en marcha o 
grupo de traballo Territorios Creativos, que 
se encamiña a capitalizar o conxunto de 
experiencias das actividades previas para dar 


Os Canóns do Sil, un dos eixes da 
Ribeira Sacra


Unha das primeiras xuntanzas de Imagina Atlántica en Angoulême, no país 
de Poitou-Charentes, Francia

A 
Imagina Atlántica achega cooperación e tecnoloxías 
para o pulo económico dos catro pobos costeiros 
que integran o proxecto
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• A creación dunha guía dixital para descu-
brir o patrimonio que implica a realidade 
aumentada, proposta pola compañía 
Monument Tracker. 
A proposta vencedora foi a realizada por 

Monument Tracker. 

2 Territorios Creativos 
O obxectivo desta actividade é a constitu-

ción dun grupo de traballo composto polas 
diferentes colectividades da rede Imagina 
Atlantica e dos expertos autorizados para 
efectuar a análise do potencial e as oportuni-
dades dos territorios do arco atlántico. Neste 
marco, o grupo de traballo contempla cinco 
reunións sobre os 4 espazos europeos cuber-
tos polo programa (Galicia, Norte Portugal, 
País de Gales, Poitou-Charentes) para actuar 
sobre o sector da imaxe a escala europea, 
subliñar a importancia da cultura como ele-
mento de creatividade e de cohesión social 
e favorecer os intercambios de saber e de 
competencias, entre outros moitos obxec-
tivos. A finalidade é presentar ás instancias 
europeas, tanto os estados membros como 
ás institucións locais e rexionais, as propos-
tas concretas sobre o plan operacional con 
vistas a emendar ou orientar as políticas xa 
en execución.

visitas de profesionais novos e emprendedo-
res e a posta en marcha de seminarios pro-
fesionais. “Estes programas de intercambio”, 
informa a Deputación de Ourense, “artéllanse 
ao redor de transferencia de competencias, 
do coñecemento dos recursos rexionais e so-
bre a difusión da información sobre os modos 
de organización para definir as colaboracións 
entre os socios”.

Fundamentos e socios do pRoxecto
Imagina Atlántica é un proxecto desenvol-

vido no marco do programa de cooperación 
transnacional INTERREG IV B Espazo Atlántico, 
financiado polo Fondo Europeo de Desen-
volvemento Rexional (FEDER). Este proxecto, 
de tres anos de duración (2010-2013), ten 
por obxectivo crear, no espazo atlántico, un 
cluster sobre as novas tecnoloxías dentro do 
sector da imaxe e a súa aplicación innovadora 
para a promoción dixital do patrimonio do 
Espazo Atlántico. O proxecto agrupa a Gales, 
Poitou-Charentes (Francia), Galicia e o Norte 
de Portugal. A nivel máis específico, cónta-
se con Grand Angoulême (Francia), o Eixo 
Atlántico - Galicia e Portugal, a Deputación de 
Ourense, a Xunta de Galicia, a Fundação da 
Juventude - Norte Portugal e CAST Limited - 
País de Gales. 

estudo pormenorizado das necesidades dos 
socios do proxecto e na conseguinte posta 
en marcha dende Grand Angoulême dunha 
solicitude de propostas a nivel europeo para 
o desenvolvemento dunha ferramenta de 
acceso que emprega a tecnoloxía da imaxe 
(cinema, exploracións en 2D e 3D) coas 
funcionalidades que incluímos de seguido: 
cubrir tódolos sectores de idade permitin-
do o acceso ao maior número de persoas, 
impulsar a asociación de termos animación-
interactividade-conservación do patrimonio, 
presentar a cidade ou contorna implicada de 
xeito orixinal e achegar unha base tecnoló-
xica e metodolóxica de tódolos territorios 
do Proxecto Imagina Atlántica. Tres foron 
finalmente os proxectos seleccionados: 
• Creación dun circuíto dixital para descubrir 

a herdanza da sociedade proposta por 
Axon Deseño.

• A proxección dunha creación de produción 
audiovisual proposta polo ETC.


Outra das reunións mantidas ao abeiro do proxecto

forma a unha estratexia de promoción dunha 
“Eurorrexión Atlántica virtual das tecnoloxías 
da comunicación e da imaxe”. 

actividades pRincipais

1 Produto Piloto Turístico Innovador
Como dixemos, entre as accións incluí-

das no proxecto atópase unha iniciativa de 
vangarda para impulsar o potencial turístico 
das contornas participantes en Imagina 
Atlántica, máis polo miúdo un Produto Piloto 
Turístico Innovador cuxo xermolo estivo no 

3 Programas de Intercambio 
Elaborado co obxectivo de favorecer os 

achegamentos entre os actores locais dos 
diferentes territorios para a creación do 
devandito cluster, os programas de intercam-
bio están dirixidos para un público de novos 
profesionais e, tamén, de expertos consolida-
dos. Entre as accións concretas a desenvolver 
atópanse a celebración dun workshop entre 
universidades e escolas superiores do Arco 
Atlántico, a elaboración dos programas de 
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ntre as empresas que participarán na 
xuntanza de Territorios Creativos de 
Ourense (procedentes dos países que 
pechan fileiras arredor de Imagina Atlán-
tica), atópase unha compañía francesa de 

longo percorrido en materia de recursos turístico-culturais para 
teléfonos intelixentes. Falamos de Monument Tracker (www.
monument-tracker.com), que 
estará representada no congre-
so galego polo seu presidente, 
Jean-Jacques Lottermoser (xoves 
27 ás 12.00 horas), e que dará 
a coñecer, no marco desta cita, 
as vantaxes e utilidades do seu 
traballo na nosa terra e no norte 
portugués: o desenvolvemen-
to de guías para smartphones 
e tablets sobre Guimarães, a 
Ribeira Sacra e as súas múltiples 
riquezas turísticas e paisaxísticas. 
Monument Tracker, xurdida en 
2010, atesoura malia este relati-
vamente escaso tempo de vida 
unha completa bagaxe de apli-
cacións (para Android e iOS) acerca dalgunhas 
das cidades europeas que máis turistas atraen 
ao longo do ano. Por exemplo: Londres, París, 
Barcelona, Cannes, Madrid, Roma, Florencia, 
Toulouse, Venecia, Cannes, Lyon ou Milán. O 
xermolo da compañía estivo na constatación, 
por parte de Lottermoser, dun baleiro impor-
tante para os viaxeiros a pé de camiño: a im-
posibilidade de coñecer boa parte do relativo 
aos monumentos que atopan no seu itinerario 
polo mundo, a súa historia ou a súa función. 
Amais de aplicacións de guías interactivas para 
teléfonos intelixentes, a empresa traballa nou-
tro eido de gran proxección: xogos turísticos 
para a promoción dos atractivos das cidades. 
Falamos da colección Brad in, cuxa implanta-
ción xa foi solicitada por 23 urbes francesas, co 
fin de ampliar as súas políticas de valorización 
de patrimonio. Por outra banda, a firma salienta 
polo seu compromiso a prol da conservación da riqueza artística e 
paisaxística dos territorios urbanos ou rurais nos que traballa. Trátase 
dunha dupla función: actuar sobre os valores históricos das diferen-
tes contornas e sensibilizar ao público no respecto a estes edificios. 
Todas estas experiencias lanzadas por Monument Tracker xa orixina-
ron a creación dunha importante comunidade en liña que segue de 
preto os seus produtos e servizos e opina sobre eles. Neste senso, a 
empresa ten amosado en diferentes entrevistas que se debe aos seus 
usuarios e ás súas demandas, proba disto son unha boa parte das 
súas aplicacións recentes, dirixidas a satisfacer demandas concretas 
dos seus seareiros.  

xesÚs lage avalía a situación da 
industRia cultuRal da contoRna 
atlántica

A iniciativa de Imagina Atlántica en Ourense, 
a desenvolver como dixemos entre os días 27 
e 28 de xuño en Ourense, dará acubillo (entre 
outros moitos relatorios, debates e presenta-
cións) á intervención de Xesús A. Lage, docente 
da Universidade de Vigo e responsábel do Gru-
po Territorios Creativos do devandito proxecto, 
que exporá a situación da industria cultural e 
marcará recomendacións de futuro para este 

sector. 
Informar que a cita terá lugar 

no Centro Cultural da Deputación 
Provincial de Ourense, que é un dos 
socios do proxecto xunto á Xunta 
de Galicia, o Eixo Atlántico, a Grand 
Angoulême, a Fundação da Juven-
tude e a CAST Limited. Segundo 
subliñou Lage Picos, “dentro de 
Imagina Atlántica o meu papel foi 
coordinar, por encargo do Eixo At-
lántico e durante un ano, un grupo 
internacional que tiña como obxec-
tivo analizar a situación, o potencial 
e as oportunidades que achegan as 
industrias culturais, centrándonos 
no eido audiovisual e multimedia 
e tendo especialmente en conta a 

súa vinculación co desenvolvemento 
do turismo e do patrimonio”.

Asemade, os asistentes a esta 
actividade de Imagina Atlántica poderán coñecer de primeira man 
proxectos creativos de carácter multimedia e/ou audiovisual de éxito, 
algúns deles iniciativas piloto desenvolvidas no marco do proxecto 
en cuestión nos diferentes países participantes na iniciativa. Deste 
xeito, entre os obxectivos desta aposta estaban a posta en marcha de 
cinco proxectos piloto sobre xeitos innovadores de promoción dixital 
do Espazo Atlántico, amais da creación de contactos entre empre-
sa, festivais, creadores e profesionais; da realización dun concurso 
internacional de arte dixital; da organización de programas de inter-
cambio para novos profesionais e estudantes e da creación dunha 
plataforma web colaborativa. 

Monument Tracker
amosará en Ourense os seus 
traballos sobre a Ribeira Sacra

E 


O docente Xesús Lage, un dos participantes en 
Territorios Creativos

|especial | CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE TERRITORIOS CREATIVOS |
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Logo do éxito acadado cos Sábados Libres 
na Altamar adicados a Arduino e a Ras-
pberryPi e levados a cabo por GALPon 

(Grupo de Amigos Linux de Pontevedra), a 
dita organización viu nesta idea un bo xeito 
de difusión da cultura libre en xeral e decidiu 
darlle continuidade cunha nova iniciativa a 

prol do espallamento do hardware e software 
libre entre entidades educativas e formativas 
da provincia de Pontevedra. Así o contaba 
Mancomún na súa web, dende a cal se 
daba paso á información máis detallada da 
proposta de GALPon. Estamos a falar dunha 
achega a xeito de colaboración para o desen-
volvemento dun proxecto de automática ou 
robótica empregando hardware e software 
libre.

A axuda por parte de GALPon consiste: 
na cesión do hardware libre preciso para o 
proxecto até un importe máximo de 1.000 €, 
no asesoramento técnico para un axeitado 
desenvolvemento na escolla do software a 
empregar e das licenzas a aplicar, na progra-
mación dos scripts, aplicativos ou programas 
necesarios. Amais disto -e en colaboración co 
Proxecto Trasno- ofrecerase axuda para unha 
correcta realización da documentación do 

Tal e como lembramos os días pasados, xa temos nova entrega 
do recoñecemento á mellor investigación dos nosos estudantes 
elaborada sobre o alicerce da programación aberta e dando 

como resultado máis e mellor programación aberta. Falamos do Pre-
mio ao Mellor Proxecto Fin de Carreira con Licenza Libre, que chega 
á súa sexta edición cunha contía de 1.500 euros para o gañador (en 
total son 2.250 euros, repartidos nun primeiro premio de 1.500€ e a 
posibilidade de outorgar un accésit de 750€, se o xurado o considera 
axeitado pola calidade dos proxectos presentados). O galardón está 
patrocinado pola asociación Grupo de Programadores e Usuarios 
de Linux (GPUL) e máis o Consorcio para o Desenvolvemento de 
Aplicacións para a Xestión Universitaria (CIXUG), contándose co apoio 
da Axencia para Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), que 
convoca por segundo ano consecutivo este galardón. 
Esta iniciativa, sinala a Axencia, enmárcase no Plan de Acción en ma-
teria de Software Libre 2013 da Xunta, dentro das liñas de actuación 
para mellorar e potenciar os mecanismos de formación e difusión do 
software de fontes abertas entre a cidadanía galega e en particular 
nos estudantes universitarios. 

Volvendo ao premio, dicir que se encamiña a divulgar as vantaxes 
que ofrece a elaboración dun proxecto fin de carreira, ou fin de 
grao, baixo unha licenza libre, ao tempo que se difunden as propias 
vantaxes da programación aberta. Ao xuízos dos impulsores deste 
recoñecemento, este tipo de traballo representa “un xeito claro de 
diferenciarse do resto de proxectos presentados, e de ser recoñecido 
pola ampla comunidade empresarial galega que traballa no marco do 
código aberto”.

Os requisitos para poder presentarse ao galardón son que o 
proxecto sexa realizado cunha integración libre de calquera linguaxe 
de programación, e ter publicado o software desenvolvido cunha 
licenza libre recoñecida pola Free Software Foundation ou a Open 
Source Initiative. Tamén son admitidos os proxectos que fagan uso de 
hardware libre. Poden optar ao premio tódolos estudantes do Siste-
ma Universitario Galego que teña defendido o proxecto fin de carreira 

cunha nota mínima de 5 puntos, dentro dalgunha das convocatorias 
do curso académico 2012-2013. O prazo de presentación de candida-
turas remata o 31 de outubro. Para as/os interesadas/os, dicirlles que 
poden consultar as bases na páxina do premio en mancomun.org, ou 
poñerse en contacto coa Oficina de Software Libre do CIXUG. 

Segundo nos recordan dende AMTEGA, o recoñecemento ten 
a súa orixe no ano 2007 da man da empresa galega Igalia, “quen 
ao detectar unha importante carencia de profesionais cunha alta 
especialización neste área decidiu pór o seu gran de area para reducir 
esa falla poñendo en marcha este premio”. Como dixemos, o premio 
está dotado inicialmente con 2.250 euros, repartidos nun primeiro 
premio de 1.500€ e a posibilidade de outorgar un accésit de 750€. Os 
patrocinadores desta edición son o CIXUG, cunha achega de 1.500€ 
e a asociación GPUL cunha achega de 750€, ambos ao abeiro dos 
respectivos convenios de colaboración asinados coa AMTEGA para a 
realización de actividades de promoción do código aberto na nosa 
terra. 

Coñecemento para compartir
O Premio ao Mellor Proxecto Fin de Carreira con Licenza Libre 
terá unha contía final de 2.250 euros

GALPon empraza a crear un proxecto de 
automática sobre hardware e software libre

proxecto e a súa tradución ao galego. E, no 
caso de o proxecto resultar gañador, a equipa 
recibirá un premio en metálico de 300 € e fará 
unha presentación pública do proxecto con 
feitura de obradoiro nun dos Sábados Libres 
na Altamar ou noutra actividade semellante 
organizada por GALPon. 

Cómpre informar que poderá acceder 
a esta axuda calquera entidade rexistrada 
formalmente (coa súa sede social na provincia 
de Pontevedra) que teña nos seus obxectivos: 
a formación e/ou difusión da tecnoloxía ou 
o ensino nos graos de educación infantil, 
especial, primaria, secundaria obrigatoria, 
bacharelato e formación profesional (ex-
clúese implicitamente a educación en graos 
superiores). 

As solicitudes deberán enviarse a GALPon 
antes do 1 de outubro de 2012. Un xurado 
de técnicos de diversas disciplinas -nomeado 
pola Xunta Directiva de GALPon- analizará as 
propostas e acordará a cal delas se lles forne-
cerá o material preciso.  
Para máis información cómpre visitar o wiki 
de GALPon. 
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A  Deputación de Pontevedra prepárase para pór en marcha 
o Centro Provincial de Asesoramento Municipal (CPAM) 2.0. 
Este proxecto, que nace tras un proceso de estudo e análise 
sobre as necesidades da provincia, verá por fin a luz e estará 
a funcionar a pleno rendemento nas vindeiras semanas.

As infraestruturas das Tecnoloxías da Información e as Comunica-
cións (TIC) nos concellos da provincia de Pontevedra xogan un papel 
moi importante no desenvolvemento da Sociedade da Información, 
posibilitando o achegamento das administracións aos cidadáns e a 
prestación de servizos a estes.

A Deputación de Pontevedra, consciente do deficiente estado ac-
tual destas infraestruturas nos concellos da provincia, pretende impul-
sar o seu desenvolvemento e implantación, na súa arela de mellorar os 
servizos proporcionados a través das TIC, promovendo deste xeito a 
eliminación da distancia física e temporal entre os municipios, isto é, a 
administración pública local, e os seus cidadáns.

nacemento do pRoxecto
Nesta contorna xérase a definición deste novo proxecto que abran-

guerá estes aspectos e permitirá iniciar unha serie de actuacións en 
aras a reducir e liquidar estas deficiencias. Esta iniciativa eríxese co 
nome de Centro Provincial de Asesoramento Municipal (CPAM) 2.0, 
e xorde inserida dentro do proxecto depoTIC: "a tecnoloxía nas túas 
mans", denominación que pon de relevo a idea de modernización que 
o proxecto achega, tanto na propia administración, mediante a intro-
dución das novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación, como 
para os cidadáns e empresas da provincia.

O que se busca é propor aos concellos da provincia, de forma cen-
tralizada e unificada, solucións tecnolóxicas a medida que emenden as 
súas deficiencias, especialmente no que se refire á súa plataforma de 
sistemas (hardware e software) e comunicacións, para posibilitar así 
o desenvolvemento dunha carteira de servizos de eAdministración e 
servizos avanzados en materia TIC, que permita aos concellos, a través 
de accións de sensibilización, formación, asesoramento estratéxico, 
análise, validación e desenvolvemento colaborativo, apoiar a realiza-
ción de proxectos innovadores coa participación da sociedade.

caRacteRísticas do cpam 2.0
Este proxecto persegue en última instancia o cumprimento dos se-

guintes obxectivos:
• Cohesión do territorio da provincia
• Reforzar a participación cidadá na xestión dos asuntos públicos
• Mellorar os servizos locais
• Impulsar o crecemento económico e a creación de emprego

O proxecto CPAM 2.0 nace como a primeira liña de actuación, que 
do mesmo xeito que un rompexeos, encargarase de rachar e afastar os 
obstáculos iniciais e definir un primeiro camiño a través do que abor-
dar os distintos retos que se expoñen para a consecución dos obxec-
tivos expostos.

Este previuse deseñado e dimensionado para ofrecer os seus servi-
zos a 60 concellos da provincia de Pontevedra, o que beneficiará a un 
gran número de cidadáns da provincia.

O proxecto en si engloba 4 grandes actuacións, tres delas secuen-
ciais e unha transversal:

actuación 1: Realización dunha auditoRía de sistemas e 
comunicacións

Permitirá coñecer o estado actual da infraestrutura tecnolóxica dos 
concellos con precisión milimétrica, o que redundará nunha mello-
ra da eficiencia no traballo diario dos empregados encargados dos 
departamentos TI. Para iso elaborarase un mapa global detallado de 
todo o relacionado coas tecnoloxías da información. Grazas a iso, os 
municipios disporán dunha extensa documentación totalmente ac-
tualizada con toda a información precisa tanto para desenvolver o seu 
labor como para a toma de decisións estratéxicas.   

Non só se realizará un rigoroso inventario, senón que ademais com-
probarase o estado funcional de cada elemento, por exemplo, certifi-
car cada toma de rede, identificando aquelas que non proporcionan 
suficiente largo de banda ou están deterioradas. Como mostra dal-
gúns elementos que se estudarán atópanse:
•	 Cableado e liñas de comunicación. Isto inclúe unha revisión ex-

haustiva desde as tomas de rede, cableado, radioligazóns, etc.
•	 Equipamento de rede e telefonía. Realizarase o inventario de todo 

o equipo de telefonía ben sexa tradicional ou VoIP, examinando o 
cableado, rosetas, a situación de cada elemento e a súa interco-
nexión. Tamén se detallará o equipamento de rede entre o que se 
inclúen hubs, switches, routers, bridges, firewalls xunto coas súas es-
pecificacións técnicas.

•	 Comunicacións sen fíos. Análise de todas as comunicacións Wi-Fi, 
desde aspectos relacionados coa seguridade, indispensable para 
unha administración local, a estudos de rendemento, eficacia e co-
bertura.

•	 Servidores. Revisión polo miúdo de todos os seus elementos (RAM, 
CPU, modelo e capacidade de discos duros, conexións de rede, etc).

•	 PC. Inventario completo de todos os PC dos concellos, con todas as 
súas especificacións técnicas.

•	 Sistemas de monitorización. Realizarase unha análise a dous niveis: 
Hardware, no que se inclúen elementos como alarmas de nivel de 
batería dos SAI, temperatura de CPU, controis de contorna de detec-
ción de inundación, humidade, incendio e a nivel software, como 
poden ser accesos denegados, cambios na configuración, alertas de 
fallos, intrusións, etc.

•	 Controis de acceso. Revisión do bo funcionamento destes dispositi-
vos e a súa correcta configuración.

•	 Bases de datos. Estas son un elemento vital na xestión da informa-
ción e do seu correcto funcionamento depende en gran medida o 
traballo de moitos empregados públicos. Por iso porase énfase na 
optimización do seu rendemento e, por suposto, na revisión da súa 
seguridade para evitar na medida do posible calquera perda de da-
tos. Analizaranse dentro de cada tipo de base de datos existente nos 
concellos (Oracle,Postgres,MySQL,...) os permisos de cada usuario, a 
información á que accede, contidos que acubilla, recompilación de 
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estatísticas acerca da carga, uso de disco, rendemento, etc.
•	 Sistemas de copia de seguridade. Son a última liña de protección 

fronte a un incidente de carácter tecnolóxico, e os que teñen a capa-
cidade de recuperar o estado funcional previo ao contratempo. Por 
iso é importante revisar a arquitectura implantada en cada concello, 
o seu estado, políticas de copias, plan de recuperación, etc.

•	 Antivirus. Revisarase a funcionalidade ofrecida de cada un (protec-
ción contra virus, programas espía, programas maliciosos, correo 
lixo, protección do perímetro, cortalumes, IPS, xestión centralizada, 
etc).

•	 Análise de ameazas e vulnerabilidades. Este é un aspecto moi im-
portante en calquera rede pertencente á administración pública. 
Débense asegurar as comunicacións pois os concellos teñen res-
ponsabilidade sobre unha inxente cantidade de datos sensibles dos 
cidadáns que é preciso protexer.

•	 Auditoría de custos. Analizaranse todos os custos relacionados coa 
infraestrutura tecnolóxica, co obxectivo final de afondar no aforro 
(contratos de mantemento, licencias de software, servizos externali-
zados, gasto en telefonía e datos, etc). 

actuación 2: plan de melloRa individual   
Grazas á recompilación de todos os datos da auditoría, elaboraranse 

propostas de mellora personalizadas para cada concello, tendo como 
eixo principal a redución de custos e a mellora da eficiencia, e aprovei-
tando a infraestrutura da que a día de hoxe dispón a administración 
local.    

Á súa vez proveráselles de propostas que co mínimo investimento 
posible permitan ofrecer un meirande catálogo ou calidade de servi-
zos. Entre as que se desenvolverán de maneira personalizada atópan-
se:
•	 Estratexia de saneamento, para a eliminación de puntos febles e 

malas prácticas na rede de comunicacións.
•	 Proposta de adquisición de novo equipamento, sempre tendo en 

conta a rendibilidade e retorno do investimento.
•	 Redución de custos TI, no que se incluirá un estudo para descubrir 

o réxime de tarifas ideal.
•	 Proposta de formación. Indispensable para mellorar o servizo.

A maiores realizaranse os estudos precisos para fornecer aos conce-
llos de ferramentas coas que mellorar e asegurar a súa infraestrutura 
tecnolóxica. Entre eles atópanse:
•	 Análise completa da seguridade da rede de comunicacións, que 

inclúe todas as accións correctivas a realizar para levar a cabo a se-
curización da infraestrutura fronte a ataques tanto externos como 
internos.

•	 Procedementos de xestión. Personalizados para a casuística de 
cada administración local e que proporcionarán maior eficiencia ba-
seándose en estándares recoñecidos internacionalmente.

actuación 3: plan de melloRa conxunto

Unha vez realizados os plans de mellora individuais estudaranse as 
distintas opcións para a realización dun plan segmentado en distintos 
servizos e solucións de aforro globais aos que cada concello poderá 
elixir adherirse total ou parcialmente. O que se pretende acadar é un 
efecto duplo de aforro e mellora na prestación de servizos achegando 
estes dunha maneira centralizada desde a Deputación de Pontevedra, 
o que segundo indica o órgano provincial, “optimizará a xestión dos 
recursos, posibilitará o apoio e coordinación na resposta a incidentes, 

a configuración e mantemento da rede, asistencia remota, provisión 
dun catálogo de servizos tecnolóxicos tales como telefonía IP, xestión 
de expedientes, alta dispoñibilidade web,  e un longo etcétera”.    

A Deputación é consciente da crecente importancia da seguridade 
nas infraestruturas tecnolóxicas sendo este aspecto cada vez máis crí-
tico. É por iso que desenvolverá ademais unha política de seguridade 
común que se porá a disposición dos concellos e que se rexerá polo 
establecido no Esquema Nacional de Seguridade (ENS).   

actuación 4: centRo de atención ao usuaRio

CPAM 2.0 é un proxecto ambicioso, que aspira a ser “a punta de 
lanza que penetrará na provisión de servizos aos cidadáns, abrindo e 
achandando o camiño a futuras actuacións de aínda maior calado que 
beneficiarán á sociedade no seu conxunto”, informa a Deputación. Por 
iso non só se realizarán as tres actuacións globais devanditas, senón 
que ademais previuse a posta en marcha dun Centro de Atención ao 
Usuario (CAU). Este CAU municipal, en palabras de Amancio Varela, 
xefe do servizo de Novas Tecnoloxías, “é unha das actuacións máis im-
portantes dentro do proxecto, pois facilitará a implantación dos plans 
de mellora propostos, tanto individuais como conxuntos, ademais de 
proporcionar un soporte e asesoramento personalizado no ámbito 
tecnolóxico a cada administración local”.

Este servizo, que se subministrará de maneira centralizada desde 
a Deputación de Pontevedra, permitirá coñecer o estado actual da 
infraestrutura tecnolóxica da provincia en tempo real, posibilitando 
a toma de decisións tanto preventivas como reactivas, ante puntos 
de fallo de calquera índole (intrusións, caídas de sistemas, saturación, 
etc.) co fin de manter e mellorar a calidade dos servizos prestados. 
Para levalo a cabo a Deputación contará cun equipo de profesionais 
formado por:
•	 Técnicos de nivel 1 con ampla experiencia, que se encargarán da 

atención en primeira instancia aos usuarios, recepción de inciden-
cias, primeiro diagnóstico e resolución nos casos que sexa posible.

•	 Técnicos de nivel 2 que se encargarán de resolver aquelas inciden-
cias de maior complexidade que requiran de persoal con experien-
cia e formación en áreas específicas.

• Técnicos de soporte a aplicacións que estarán especializados nas 
tarefas relacionadas co uso e manexo tanto da Plataforma Cen-
tralizada de Administración Electrónica como daqueloutras que 
a Deputación proverá a través dos seus servizos de nube privada, 
depoCloud. 
Esta actuación entraña unha especial dificultade e é, por tanto, un 

gran desafío. A habilidade para ofrecer un servizo de soporte da máxi-
ma calidade desde o minuto cero é un aspecto crítico.

A Deputación de Pontevedra afirma ser consciente do reto que su-
pón enfrontarse a un proxecto así, con catro grandes actuacións que 
aspiran revolucionar a infraestrutura tecnolóxica da provincia. Segun-
do nos explica Amancio Varela, a institución provincial está conven-
cida da súa capacidade para levalo a cabo: "Estamos seguros de que 
teremos ao mellor equipo posible e poremos todo o noso empeño 
en ofrecer un servizo sobresaínte, o cal redundará, sen dúbida nun 
beneficio para o cidadán". 
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Tomámoslle o pulso unha vez máis á linda relación que manteñen 
(e manterán) as redes e a nosa cultura 

 Malia todo o que se ten 
avanzado e todo o que se ten 

loitado, os principais servizos da 
Rede seguen a manexar topónimos 
galegos deturpados. A principal 
causa de todo isto, como xa temos 
dito, é o uso por parte das empresas 
como Microsoft ou Google de mapas 
elaborados nuns tempos en que era 
boa cousa dicir Puentearenas, mapas 
de orixe militar e vinculados a go-
bernos e administracións nada sus-
ceptíbeis de recoñecer as identida-
des de cada pobo dentro do Estado 
español. Pois ben, seguimos a voltas 
co mesmo, segundo nos informa a 
Mesa pola Normalización Lingüísti-
ca. A asociación vén de denunciar 
que Facebook está a achegar nomes 
de localidades galegas afectados de 
deturpación, e todo isto, malia que 
no día a día xa os temos superados 
(xa case ninguén, por sorte, di Rianjo 
ou Ginzo de Limia) e malia as moitas 
queixas que se lle teñen enviado 
a Bing polos seus mapas, que son, 
precisamente, os que usa Facebook. 
Segundo sinala a entidade que 
preside Carlos Callón, chegan decote 
ás súas contas de correo múlti-
ples queixas dos internautas polo 
emprego de nomes castelanizados 
(Puebla del Caramiñal, Sotomayor, 
Orense) na rede social Facebook. Isto, 
engade a plataforma galega, no caso 
dos perfís persoais pode ter amaño 
para as persoas concienciadas, non 
pondo localización no perfil ou 
inventándoa como fai moita xente. 
O problema, sinálase, é que nas 
páxinas de Facebook e nos eventos é 
obrigatorio pór un enderezo real no 
que hai que escoller a vila ou cidade 
das opcións que se despregan no 
campo correspondente, “no que os 
topónimos galegos están case todos 
deturpados”. Así, sinálase, se unha 
persoa das devanditas localidades 
(Rianxo, Pobra do Caramiñal, Xinzo, 
etc), quixera ter un espazo para a 
súa empresa na dita rede social, tería 
por forza que emprazala na versión 
deturpada da súa vila ou cidade. 
Ou ben optar por non ter páxina en 
Facebook. 

 Finalmente Ir-
mandade.tv xa é 

unha realidade. A nova 
televisión-web, encamiña-
da a achegar pluralidade 
e independencia nun 
panorama informativo 
certamente contaminado 
dende moi variadas fron-
tes, estreouse co programa 
O Debate, conducido por 
Aurélio Lopes. Esta primei-
ra emisión tratou a fondo 
un tema que nos preocupa 
a tódolos galegos, sexamos da ideoloxía 
ou tendencia que sexamos: a quebra das 
caixas galegas e a estafa das preferentes. 
Os programas poden ser vistos cada mar-
tes a través da web da Irmandade.tv, cun 
formato e unha metodoloxía que convida 
aos espectadores, a xeito de comunidade 
2.0, a participar arreo. De feito, pódeno 
facer a través da etiqueta Twitter #Galiza-

SenCaixas e a páxina de seu en Facebook. 
Como lembraremos, Irmandade.tv abro-

lla co obxectivo de acadar unha comuni-
cación máis colectiva, cooperativa e fiábel, 
hoxe en día de abondo comprometida por 
múltiples intereses que afectan non só 
aos medios privados, senón tamén (e se 
cadra máis grave) a unha chea de canles 
públicas. 

A Mesa denuncia 
que Facebook e 
Bing seguen usando 
deturpacións

Estreouse Irmandade.tv

Rede de letras

 A Real Academia Galega (RAG) e a 
Fundación Barrié están a presentar estes 

días un proxecto didáctico conxunto para 
favorecer o coñecemento da nosa cultura 
a través dunha casa-web con diferentes 
estancias que visitar e nas que vivir: vídeos, 
xogos, explicacións ou recursos formativos. 
Falamos do Portal das Palabras (portaldaspa-
labras.org), un acubillo de coñecemento que 
tira proveito de múltiples envoltorios para 
afianzar nas nosas xeracións un contido único 
en todo o senso do termo: a riqueza do noso 
léxico. A web inclúe como dixemos vídeos con 
explicacións sobre os significados das nosas 
palabras, artigos feitos polos membros da 
RAG nos que detallan os termos que máis lles 
gustan e unha versión avanzada do dicionario 
en liña da RAG (con procuras máis exhausti-
vas e específicas, sinónimos e versións deste 
recurso para teléfonos móbiles con sistemas 
iOS ou Android). 

Segundo explica a RAG, a iniciativa vai dirixi-
da a “moitos tipos de persoas, dende rapaces 
en idades escolar a persoas maiores que teñan 
interese polo noso idioma e o seu léxico; ta-
mén cremos que pode ser útil para axente que 
desexe achegarse ao galego aínda que sexa 
de xeito inicial”. A institución tamén salienta 
que o Portal das Palabras ten unha navega-
ción dupla: por unha banda, desde a portada 
accédese directamente aos novos contidos 

publicados e navegando por eles, poderemos 
continuar descubrindo moitos máis; e pola 
outra, mediante os botóns superiores de sec-
cións vaise a cada zona da web, onde veremos 
explicacións de cada apartado así como as 
súas utilidades, podendo así acceder á totali-
dade dos contidos que se leven publicados. A 
responsabilidade dos contidos  do portal corre 
a cargo do Seminario de Lexicografía da RAG 
(que cada semana achegará novos termos e 
explicacións, vídeos, curiosidades ou novas), 
sendo responsabilidade de educaBarrié o 
aproveitamento educativo de aqueles, entre 
outras cousas.  Asemade, a folla de ruta é a de 
publicar tódolos días unha nova palabra da 
que se fornecerá cumprida información sobre 
o seu significado, etimoloxía e outras referen-
cias.  

A RAG e a Fundación Barrié lanzan o Portal das 
Palabras

}{
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 O eido informativo na nosa 
lingua, ligado á Rede, segue 

a reforzarse e ampliar temáticas e 
obxectivos. Entre os responsábeis 
disto atopamos a xente como os 
responsábeis da posta en marcha 
da canle Equipaxe de Man (equi-
paxedeman.com), medio na nosa 
lingua especializado en viaxes por 
todo o mundo, cunha óptica do 
máis interesante (non deixando 
nada por descubrir, non despre-
zando países nin lugares fóra das 
rutas convencionais que impoñen 
as axencias de viaxes, reivindican-

do tamén o noso, achegando 
alternativas ao turismo cego e 
disfuncional de resorts e com-
plexos de luxo). A páxina, un 
blog colectivo onde se dá acu-
billo a diferentes camiñantes 
da nosa terra que contan aquí 
as súas andainas polo mundo 
adiante, é moito máis “que 
unha maleta con roupa para 
dous días, un neceser e unha 
cámara de fotos”. Ou sexa, que 
o nome de Equipaxe de man é 
un xeito de convidarnos a ver 

o inmaterial que está detrás das 
cousas. Por exemplo: relatos de 
viaxes, experiencias, suxestións, 
plans de futuro, compromiso coa 
terra (e coa Terra), texto, imaxes, 
vídeos, etc. As normas desta 
nova canle colectiva (na que xa 
podemos ver as achegas de xente 
como Javimos, Adriana, Ana, 
David, Keruac, Lorena, Mar, Tania, 
Tugui, Ubi ou Vicky) son algo así 
como unhas antinormas: que 
cada quen escriba o que lle pete 
e, sobre todo, dende o máis guste 
de facelo. 

 O pasado mes de abril presentá-
base na Reitoría da Universidade 

de Santiago de Compostela (USC) unha 
aplicación para a consulta dunha base 
de datos en liña de terminoloxía técnica 
multilingüe da USC a través de dispo-
sitivos móbiles de Apple, trátase do 
bUSCatermos. Cómpre dicir que estamos 
perante o recurso lexicográfico máis 
amplo existente para a lingua galega 
que, asemade, tamén é compatible con 
dispositivos móbiles. Así, os terminais 
iPhone e iPad van ser os primeiros en 
contar con esta aplicación que permite 
o acceso a unha base de datos que com-
pila información sobre máis de 150.000 
conceptos das áreas especializadas máis 
diversas (ciencias da saúde, dereito, 
botánica, zooloxía, educación, historia, 
xeografía…). Amais, no bUSCatermos 
recóllense as denominacións máis 
habituais en galego e nas linguas da 
contorna (castelán, inglés e portugués), 
posuíndo un total de máis de 450.000 
formas lingüísticas. 

Os viaxeiros-escritores galegos, en 
Equipaxe de Man

O bUSCatermos xa 
está dispoñíbel para 
dispositivos móbiles

O Consello da Cultura Galega 
estrea  guía móbil 

 A nova televisión en liña Galiza Ano Cero 
(galizaanocero.tv), presentou os días pasados en 

varias das nosas cidades os seus obxectivos, principais 
liñas de actividade e filosofía. Entre outras cousas, os seus 
responsábeis fixeron saber que estamos ante unha canle 
de TV en liña, sen arela de lucro, independente e que se 
constrúe entre todas e todos: coma se dunha comunidade 
2.0 libre se tratase, todas/os somos potencialmente 
espectadores, creadores e pequenos produtores. De 
feito, os seus impulsores habilitaron o pasado luns 3 de 
xuño unha campaña de microfinaciamento en Verkami. 
A iniciativa de procura de apoios xa está a dar bos froitos: 
dende que saíu á Rede acadou case a totalidade do 
orzamento que precisa para botar a andar. Galiza Ano 
Cero xa conta con material dispoñíbel: os programas 
piloto formados por un debate, varias entrevistas e un 
conxunto de tráilers de promoción. Segundo avanzaron 
os responsábeis da televisión, serán lanzados durante os 
corenta días que dura a campaña. Unha vez rematado 
este período, Galiza Ano Cero comezará a traballar para 
comezar as súas emisións a partir do mes de setembro, 
logo do verán. As recompensas derivadas do crowdfunding 
repartiranse antes, xusto cando remate a campaña. O 
proxecto comezará as súas emisións con dous programas 
quincenais, un de debate político e outro de entrevistas. A 
canle de televisión, engadiron os seus promotores, propón 
contidos producidos de maneira colectiva e horizontal, 
sempre en código aberto e con transparencia, difundidos 
baixo unha licenza Creative Commons Recoñecemento - 
Non Comercial - Compartir Igual (CC BY-NC-SA). 

Galiza Ano Cero bótase á rúa 
para preparar a súa andaina en 
liña 

O Consello da Cultura Galega presentou días pasados na Praza do 
Obradoiro unha nova aplicación de balde para smartphones, LEME, 

que pretende axudar a descubrir os equipamentos e recursos culturais 
galegos, nun acto no que participaron o presidente do Consello, Ramón 
Villares, e o director de culturagalega.org, Manuel Gago, que ofreceron 
unha demostración práctica da nova aplicación. 

LEME nútrese dos conti-
dos das bases de datos de 
información xeográfica 
do Consello da Cultura 
Galega, coma o Mapa de 
Equipamentos Culturais, os 
Roteiros da Cultura Galega 
e o proxecto As Escolas da 
Emigración, ofrecendo no 
seu lanzamento máis de 
6.000 localizacións distri-
buídas por toda a nosa 
xeografía e que van dende 
teatros e galerías de arte ata 
castelos e castros.

Esta nova ferramenta 
móbil permite facer turismo 

cultural seguindo o ronsel de destacados escritores, consultar espazos 
de celebración de eventos e mesmo explotar, anotar e compartir novos 
espazos culturais que o usuario considere relevantes, estando tamén 
aberta esta aplicación a que outras entidades poidan incorporar os seus 
espazos xeolocalizados, para converter a LEME nun grande centro de 
recursos móbil sobre a cultura de Galicia. 
LEME foi desenvolvida por Taptil, equipo do que xa vimos outras aplica-
cións destacables como bUSCatermos, Pandeireta PRO e Sendegal. 

{ }
} A presentación da aplicación recollida en 

imaxe por Alejandro Lamas
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OCIOENGALICIA RENOVA 
A SÚA PÁXINA WEB

Coñecemento para exportar
A innovación galega é e seguirá a ser unha fonte inesgotábel 
de recursos e (tamén) de información  

Nos últimos anos, aínda que os 
ordenadores portátiles seguen a ser 

os dispositivos máis habituais para o acceso 
á web, medraron considerablemente os 
accesos dende móbiles, o que en moitos 
casos abordaban numerosos deseñadores 
desenvolvendo páxinas web móbiles 
claramente diferenciadas, pero paseniño vai 
collendo forza a tendencia de apostar polo 
deseño web adaptativo, que consiste en crear 
as páxinas web tendo en conta as distintas 
dimensións de pantalla nas que poden verse, 
de xeito que os seus elementos adoptan unha 
posición e tamaño en función da pantalla na 
que se amosan, de xeito que a mesma páxina 
verase de distinto xeito nun PC e nun móbil. 

Para facer doado comprobar se unha páxina 
web conta cun deseño adaptativo, e ver dun 
xeito aproximado como se vería en distintos 
dispositivos, o estudio compostelán Windsock 
achega a través da súa páxina web, windsock.
es, un simulador que permite introducir un 
enderezo web para comprobar como se 
vería cos tamaños de pantalla de distintos 
tablets e smartphones tanto en vertical como 
en horizontal, aínda que en todos os casos 
correndo a páxina co motor web que teñamos 
no nosos ordenador (de aí que non sexa 
unha simulación completa) o que pode ser 
suficiente para realizar as comprobacións máis 
básicas e para comprobar rapidamente as 
bondades do deseño web adaptativo. 

WINDSOCK ACHEGA UN SIMULADOR
PARA DESENVOLVEDORES

A guía de lecer en liña 
OcioenGalicia (ocioengalicia.

com), da empresa luguesa Paralelo 
43, está a estrear novo deseño, 
coincidindo cun incremento de 
servizos ofertados dende a páxina 
para manter o pulo como unha das 
páxinas web do seu ámbito máis 
visitadas de Galicia. Este espazo 
ofrece unha axenda actualizada 
da actividade sociocultural 
das principais cidades galegas 
(concretamente A Coruña, Santiago, 

Lugo, Ourense e Pontevedra) e as 
súas áreas de influencia, incluíndo 
tamén a carteleira cinematográfica, 
teléfonos de interese e unha guía de 
locais de hostalaría. 
Coa renovación OcioenGalicia 
achégase tamén un apartado no 
que destacan os puntos de interese 
de cada cidade, os seus museos e 
distintas alternativas de lecer. Conta 
tamén co servizo de autobuses das 
distintas cidades e outra información 
de primeira necesidade. 

| innovación galega | RESUMO DO MÁIS DESTACADO EN INNOVACIÓN TIC |

A firma coruñesa CIE Tecnoloxías 
celebrou recentemente en Santiago 

un seminario sobre eficiencia enerxética 
e metodoloxías para abaratar custes na 
factura eléctrica. A cita, á que acudiron 
representantes de máis de vinte compañías, 
desenvolveuse no Centro Demostrador 
TIC (CNTG) da man do director comercial 
de CIE, Ángel Santín, que abriu a xornada 
poñendo de relevo unha importante 
carencia de información no noso tecido 
empresarial: “O novo modelo de xestión 
enerxética no que as empresas poden acudir 
a unha poxa optando por diferentes firmas 
subministradoras segundo os seus intereses 

segue a ser un gran descoñecido para a 
maioría das compañías”. Para Santín, esta 
é a situación actual no sector empresarial 
e público da nosa terra, onde a factura 
enerxética é, cada vez máis, un lastre 
para a súa viabilidade. A sesión celebrada 
no Centro Demostrador TIC dirixiuse, 
precisamente, a botar luz sobre todo isto. 

Máis polo miúdo, no seminario 
explicáronse as claves do novo sistema de 
tarifas e as oportunidades dunha xestión 
dirixida por unha consultora e baseada no 
control telemático do consumo. Segundo 
explicou Santín, para moitos empresarios a 
factura do luz segue a ser “unha única cifra 

a finais de mes”, xa que non poden coñecer 
os detalles do gasto e polo tanto, atopar 
onde se pode aforrar. “Os sistemas de xestión 
telemática que nós implantamos”, explicou, 
“fan sinxelo o achado dos consumos 
residuais, por exemplo en horas que non 
son laborais, e optimizar o consumo”. Outra 
posibilidade que se ofrece é a de negociar 
coas subministradoras enerxéticas e seguir 
as poxas de enerxía que permiten en 
ocasións mercar electricidade a custe cero 
(excluíndo os impostos). Para CIE, estes 
sistemas de eficacia estanse a converter 
en ferramentas indispensábeis para as 
empresas, sobre todo cando xa se albisca 

CIE AMOSA AS SÚAS ALTERNATIVAS TECNOLÓXICAS DE AFORRO ENERXÉTICO

A empresa galega de consultoría e deseño de enxeñaría dixital para as vendas, 
Redegal, vén de informar da súa nova achega de cara ao desenvolvemento de 

comercio electrónico, estamos a falar da tenda online de Naffta by Naxxai, marca de roupa 
deportiva feminina. Emporiso, a nova web de Nafta 
perfeccionou os seus contidos, a súa navegación, 
a visibilidade do mesmo, amais de facer máis 
doado o acceso de cara aos dispositivos móbiles. 
A renovada web posta en marcha por Redegal 
diríxese tamén a contribuír a unha mellora no 
proceso de compra, xa que a navegación polo site 
é moito máis sinxela e rápida. Asemade, cómpre 
engadir que o servizo e as funcionalidades da tenda 
online ofertan agora un servizo ben completo, con 
información e interacción dun xeito máis atractivo 
mediante un deseño totalmente personalizado. 

REDEGAL DÁLLE UNHA VIRAXE Á WEB DA MARCA DE 
ROUPA NAFFTA
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BAHÍA XESTIONARÁ A 
IMAXE MÉDICA DIXITAL 
DO SERVIZO ARAGONÉS 
DE SAÚDE

DISMEDIA PRESENTA UNHA COMPLETA PLATAFORMA DE 
XESTIÓN PARA NOSOS CENTROS EDUCATIVOS

DISPOÑÍBEL A VERSIÓN 6.1.1. DA PLATAFORMA 
EMPRESARIAL LIBRA

A firma compostelá Bahía 
Software vén de anunciar 

a xestión e mantemento do 
sistema de imaxe médica dixital 
do Servizo Aragonés de Saúde. 
Cómpre dicir que Bahía xa conta 
na listaxe dos seus traballos coa 
organización da imaxe médica 
dixital dos centros hospitalarios 
de tres comunidades autónomas 
(Galicia, Cantabria e Aragón) e 
doutros centros de ámbito privado 
desde a fase inicial de consultoría 
e definición das necesidades de 
investigación até a execución dos 
devanditos proxectos. Asemade, 
Bahía tamén leva xestionado máis 
de 4.200.000 estudos ao ano de 
probas diagnósticas baseadas na 
imaxe e, neste caso que nos ocupa 
(o Servizo Aragonés de Saúde) 
Bahía organizará a imaxe dixital 
na rede de hospitais e centros de 
saúde da dita comunidade. Así, 
máis de 3.500 usuarios (dos cales 
405 son cardiólogos) benefícianse 
dos sistemas de imaxe médica 
dixital levados a cabo por Bahía 
Software, que está presente coas 
súas solucións en máis de 30 centros 
hospitalarios públicos e privados. 

A  empresa galega Dismedia, 
especializada en achegar novos 

equipamentos tecnolóxicos aos centros 
de ensino (incluído o seu encerado dixital 
que non cega nin proxecta sombras), está 
a presentar estes días unha Plataforma 
Educativa de xestión para os nosos colexios. 
Esta tecnoloxía, deseñada na súa totalidade 
na Coruña, está xa integrada en varios centros 
concertados da nosa terra, levando as súas 
funcionalidades a máis de 25.000 alumnos. 
Segundo informa Dismedia, estariamos 
ante unha potente tecnoloxía, flexíbel e 
adaptábel ás múltiples evolucións de cada 
centro, e que ademais intégrase en pouco 
tempo en calquera tipo de comunidade 
educativa. Asemade, é indiferente ao número 
de alumnos cos que se conte, pudendo 
(como dixemos) medrar ou simplificarse en 
función do número de usuarios. A plataforma 
de xestión, engade Dismedia, foi concibida 
para achegar as máis completas medidas de 
protección de datos, atendendo a tódalas 

demandas de comunicación dos membros 
da comunidade educativa: dirección, titores, 
profesores, persoal de administración, pais 
e alumnos. A través deste servizo, explica, 
manéxase e actualízase toda a información 
relativa ao colexio, incluídas as actividades 
previstas, a axenda, as notificacións, as 
cualificacións, as faltas de asistencia, os 
horarios, as materias ou as orlas, entre outros 
moitos elementos. 

A A empresa galega Edisa presentou a súa nova contorna de Libra, a 
plataforma tecnolóxica para a xestión e a comunicación empresarial. 

Falamos da versión 6.1.1., xa dispoñíbel e achegando unha serie importante 
de novidades e melloras. Por exemplo: a nivel de configuración de programa 
engádese unha ferramenta de aviso (check) para indicar que ao saírmos, 
de haber cambios pendentes de gravar, grávanse de forma automática sen 
preguntar ao usuario. Asemade, no menú de informes do xerador de informes, 
permítese indicar un persoal de valores por defecto dos filtros, de forma que ao 
executar o parte dende o dito menú, cóbrense automaticamente os filtros de 
informe co persoal seleccionado. Entre outras moitas cousas, a nova contorna 
tamén subministra unha mellora na xestión de imaxes, ao permitirse definir 
o tamaño ao que se debe reestruturar a imaxe antes de ser almacenada por 
Libra.  

unha nova quebra do sistema eléctrico 
español, que amorea un déficit de 28.000 
millóns de euros. Dende a empresa galega, 
apuntan a que ese burato “débese sobre 
todo ás primas que reciben certas enerxías 
como por exemplo as eólicas, e que implican 
uns custes e uns intereses que o Estado 
paga aumentando os impostos”. Deste xeito, 
engádese, a cidadanía estaría a pagar uns 800 
millóns de euros de intereses polo devandito 
déficit, que non é outra cousa que débeda. 
Polo tanto, sinalou Santín, a luz vai seguir 
subindo e as empresas deben artellar unha 
optimización dun gasto que en ocasións 
supón o 60% dos seus custes operativos. 

CIE AMOSA AS SÚAS ALTERNATIVAS TECNOLÓXICAS DE AFORRO ENERXÉTICO

AS CANCELAS ESTREA APLICACIÓN PARA ANDROID

O centro comercial As Cancelas mantén a súa 
aposta polas TIC co lanzamento da versión para 

Android da aplicación que permite aos usuarios de 
smartphones ter toda a información do centro comercial. 
A aplicación, con versións en castelán e galego, pode 
descargarse de balde na Play Store e, ao igual que a 
versión para iPhone lanzada en abril, ofrece aos usuarios 
de dispositivos móbiles as novidades do maior centro 
comercial de Santiago de Compostela: eventos e 
promocións das súas tendas favoritas e acceso directo 
ás súas páxinas web; noticias, calendario e horarios 
das actividades que programa o centro durante toda 
a semana, e toda á información útil sobre o centro 
comercial, como os mapas de situación dos diferentes 

establecementos, calendario e horarios de apertura, rutas de autobús ata As Cancelas e 
outros datos de interese. 
Ademais, a nova ferramenta facilita o acceso directo ás redes sociais do centro para 
participar nos numerosos sorteos e concursos que realiza cada semana As Cancelas en 
Facebook. A aplicación irá crecendo en utilidades nos vindeiros meses para facela cada vez 
máis funcional e práctica para os clientes de As Cancelas. 

{ }
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| patrimoniogalego.net  | CHEGOU AOS 4.000 BENS | 

O catálogo patrimoniogalego.net, acubillo colaborativo en 
liña para o rexistro da nosa riqueza etnográfica e cultu-
ral, chegou os días pasados (trala incorporación da área 
arqueolóxica das Burgas en Ourense, da man de Xosé 
Troiano) aos 4.000 bens inventariados e incluídos. A cifra 

acadouse dous anos despois de botar a andar este espazo virtual cuxo 
obxectivo é, como dixemos, a preservación dos bens culturais galegos a 
través do seu mellor coñecemento colectivo. O certo é que nos últimos 
meses, segundo apuntan os responsábeis do catálogo (entre os que 
se conta o blogueiro Manuel Gago), detectouse maior velocidade no 
avance do proceso de catalogación. Isto foi posíbel grazas ao esforzo 
desinteresado dun cada vez maior número de participantes.

“Ao contrario do que ocorre cos inventarios oficiais”, informan, 
“patrimoniogalego.net permite á cidadanía involucrarse de xeito activo 
no rexistro e inventariado dos monumentos do país, polo que día tras 
día vanse abranguendo maiores áreas do noso territorio conforme se 
suman novos catalogadores, algo que resulta de importancia capital, 
dada a inxente cantidade de bens culturais distribuídos por toda a 
xeografía galega, a maior parte dos cales pendentes aínda de seren 
catalogados”.

Segundo apunta o equipo do catálogo en liña, a clave, o motor da 
iniciativa, está na participación, unha participación que ademais non 
deixa de medrar, facéndoo de xeito expoñencial. Outra das claves está 
nos propios usuarios, os visitantes, con independencia do seu nivel de 
colaboración no proxecto (xente que comeza o seu contacto coa web 
buscando no catálogo un ben cultural que pretende visitar e quere ver 
como se chega e valorar o estado dos accesos e que logo, con posterio-
res visitas, decide implicarse cada vez máis). 

Cómpre lembrar que amais do nome e do emprazamento do ben 
patrimonial en cuestión, no catálogo figuran a súa tipoloxía, datación, 
descrición, propiedade e, por suposto, a accesibilidade e o seu estado 
de conservación, sen esquecer outros aspectos que poidan resultar de 
interese, como é o caso da tradición oral asociada.

No caso de que un ben cultural desaparecese ou conte con elemen-
tos espoliados, estes datos tamén son resaltados nas fichas correspon-
dentes. O portal conta tamén cunha listaxe vermella na que figuran 
aqueles bens que se encontran en peor estado de conservación, “ata o 
punto de perigar de xeito inminente a súa propia existencia”, explícase. 

Creado co soporte técnico de Wordpress e co aloxamento cedido 
por Dinahosting, patrimoniogalego.net é un Sistema de Información 
Xeográfica (SIX) totalmente independente, sen arela de lucro e aberto 
á participación cidadá que polo de agora se limita a catalogar os bens 

de carácter inmoble. Do seu correcto funcionamento ocúpa-
se un nutrido grupo de profesionais de distintas disciplinas, 
coordinado polo divulgador e profesor da USC Manuel Gago. 
Xunto con Gago, ocúpase do deseño e do mantemento da 
web Eladio Rial, mentres que o corpo produción está integrado 
por Álex Bragaña, Soledad Felloza e Milagros Bará. O corpo de 
edición que supervisa as fichas dos bens culturais catalagodos 
está formado por Adela Oyonarte, Carmela Sánchez Arines, 
Franjo Padín, Xosé Gago e Elixio Vieites. Das cuestións xurídicas 
ocúpase o avogado Bernardo Dios e, por último, os xornalistas 
Xurxo Salgado e Félix Aragunde integran o gabinete de comu-
nicación.

na cidade da cultuRa
Patrimoniogalego.net está presente na exposición Patrimo-

nio documentado: a protección e intervención nos bens culturais, 
unha mostra que se presentou na Cidade da Cultura, aberta até 
outubro, e que busca contribuír á visibilidade e coñecemento 
do patrimonio documental que se custodia nos arquivos. A 
devandita web social figura na exposición cun vídeo no que 
se recolle a actividade que realiza en defensa e protección dos 
bens materiais que reescriben e documentan a nosa historia e 
que cómpre, dende tódalas forzas e sen escatimar en esforzos, 
conservar. 

A exposición exhibe unhas 70 pezas, documentos dos fondos 
da Comisaría de Zona do Servizo de Defensa do Patrimonio 
Artístico Nacional e da Comisión Provincial do Patrimonio 
Histórico Artístico que se custodian no Arquivo de Galicia. 
Documentos que se complementan cos procedentes doutros 
arquivos como: Arquivo do Reino de Galicia, Arquivo Municipal 
da Coruña, Real Academia Galega, Arquivo Histórico Provincial 
de Lugo, Arquivo Histórico Provincial de Ourense, Arquivo 
Histórico Universitario de Santiago de Compostela, Parlamento 
de Galicia, Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, Arquivo 
Central da Secretaría de Estado de Cultura, Arquivo Xeral da 
Administración, Real Academia de Belas Artes de San Fernando 
e Congreso dos Deputados. 

O catálogo patrimoniogalego.net 
deixa atrás a liña dos 4 mil bens

Máis mans para 
preservar a nosa 
riqueza cultural 
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Novos portátiles delgados, lixeiros e con 
pantallas táctiles de Sony

Sony presentou os novos integrantes 
da súa gama VAIO no Computex de 
Taipei, que en tamaños de 11 e 13 
polgadas parecen querer converterse 
no referente no rango de Ultrabooks, 
á vez que a principal alternativa aos 
populares MacBook Air de Apple, cos 
que teñen semellanzas innegables.

Os novos Sony VAIO Pro funcio-
na con procesador Intel Core de 
cuarta xeración (ata Core i7), teñen 
un teclado de tamaño completo 

retroiluminado, pantalla táctil 
capacitiva Full HD (ideal 

para Windows 8), 
webcam con sensor 

CMOS Expor R 
e incluso NFC. 
Estes atractivos 

equipos chegarán 
ao mercado europeo a finais 

de mes en cor negra ou prata, desco-
ñecéndose o seu prezo final no noso territorio (nos 
EE.UU. custarán uns 1.149 dólares con pantalla de 11 
polgadas e 1.249 dólares con pantalla de 13 polga-
das).

O Sony VAIO Pro 11 virá equipado con ata un 
procesador Intel Core i7-4500U, 4 Gb de RAM, ata 256 
Gb de SSD, pantalla Full HD de 11,6 polgadas, Wi-Fi N, 
Bluetooth 4.0, USB 3.0, saída HDMI, lector de tarxetas 
SD, webcam, NFC, unha autonomía de ata 11 horas, 

un grosor de 17,2 milímetros e un peso de só 0,87 
quilogramos.

Pola súa banda, o Sony VAIO Pro 13 permite elevar 
a súa RAM ata 8 Gb, a súa unidade SSD ata os 512 Gb 
e a súa pantalla ás 13,3 polgadas, o que provoca un 
peso superior (1,06 quilogramos) e unha autonomía 
inferior (ata 8 horas).

En ambos casos estará dispoñible unha batería 
externa que pode fixarse aos portátiles dotándoos 
dunha autonomía de ata 18 horas no caso do VAIO 
Pro 13 e ata 25 horas para o VAIO Pro 11.

Como curiosidade temos que o adaptador de 
corrente destes portátiles pode comportarse como un 
punto de acceso Wi-Fi, de xeito que facilita a conexión 
de ata 5 dispositivos sen fíos cando esteamos en 
mobilidade. 

TREBELL   S

Aínda que as cámaras dos smartphones son 
cada vez mellores, con grandes resolucións e boa 
resposta en condicións con pouca luz, unha das 
súas grandes eivas para a toma de fotografías 
continúa a ser a súa falta de zoom óptico, elemento 
que os permitiría substituír totalmente ás cámaras 
dixitais compactas, e pensando precisamente nesta 
fusión de dispositivos Samsung anunciou hoxe 
o lanzamento do Samsung GALAXY S4 zoom, un 
novo móbil con Android 4.2 que busca destacar ao 
incorporar unha cámara cun sensor CMOS de 16 
Mpíxeles, zoom óptico de 10x, estabilizador óptico 
de imaxe e flash de xenon.

Samsung tamén quixo aproveitar o feito de 
que, ao empregar a cámara do smartphone o 
seu obxectivo sobresaia con respecto ao resto 
da carcasa do móbil, convertendo ao anel 
de zoom nunha elemento da interface de 
control do móbil, que pode aproveitarse 
para, mediante o seu xiro, axilizar o acceso a 
algunhas funcións.

Pese a que estamos ante un smartphone 
moi competente, non podemos deixar que o 
S4 do seu nome nos engane, e estamos ante un 
móbil moi inferior a GALAXY S4, pois limítase a 
funcionar cun procesador de dobre núcleo a 1,5 
GHz, 1,5 Gb de RAM e 8 Gb de almacenamento 
interno (ampliable mediante tarxetas microSD de 
ata 64 Gb).

Aínda que o dispositivo conta con batería 
de 2.330 mAh, Wi-Fi N, NFC, Bluetooth 4.0 
e LTE, outras prestacións non son tan boas, 
e a súa pantalla de 4,3 polgadas ten unha 
resolución de só 960 x 540 píxeles, ten un 
grosor considerable (15,4 milímetros) e un 
peso excesivo (208 gramos), deixando claro 
que é un smartphone pensado para quen dá 
máis importancia ás fotografías que ao resto 
de funcionalidades. 

O Samsung GALAXY S4 zoom anúnciase como o 
primeiro smartphone cun zoom óptico de 10x

TECNOLÓXICOS
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Sony presenta un receptor de radio que 
pode cargar o móbil mediante manivela

Para poder ampliar a 
autonomía do iPhone 5 o 
fabricante de accesorios 
Belkin anuncia unha nova 
funda coñecida como Grip 
Power Battery Case que 
integra unha batería de 2.000 
mAh (dobrando a autonomía 
do móbil), é compatible cos 
auriculares EarPods, protexe 
o móbil contra golpes, inclúe 
un anel para evitar reflexos 
na cámara, e inclúe un porto 
micro USB que facilita a carga 
tanto da batería externa como 
a interna do smartphone, o 
que supón unha comodidade 

adicional engadida (pois 
este tipo de conectores son 
un estándar adoptado pola 
meirande parte dos telé-
fonos do mercado, o que 
fai doado poder atopar ou 
compartir cargadores).

A funda de Belkin tamén 
presenta un agarre cómodo 
e está á venda nos EE.UU. a 
un prezo de 99,99 dólares e 
no Reino Unido por 89,99 li-
bras esterlinas, ofrecéndose 
este accesorio en diversas 
combinacións de cores: 
negro-gris, negro-branco, 
azul-gris e morado-azul. 

Tras a normalización das pantallas Full HD 
(1.920 x 1.080 píxeles) os televisores de grande 
tamaño están a apostar pola resolucións 4K 
(3.840 x 2.160 píxeles) que achega unha calida-
de como a do cine dixital, pero tal cantidade de 
píxeles en pantalla xa non son exclusiva de pa-
neis de 55 ou máis polgadas, e Asus introdúcea 
no seu novo monitor PQ321, cunha diagonal de 
só 31,5 polgadas. Deste xeito este monitor LED 
sube á ultra alta definición, o que permitiría 
amosar simultaneamente ata 4 pantallas Full 
HD en 1.

Este novo monitor ten un ángulo de visión 
(en horizontal e vertical) de 176 graos, un brillo 

de 350 cd/m2, unha velocidade de resposta de 
8 milisegundos, altofalantes integrados de 2 
W e entradas DisplayPort e HDMI dual (o que 
pode aproveitarse para funcións Picture-in-
Picture.

Este tipo de pantallas poden resultar axeita-
das para visualizar os poucos contidos 4K que 
hai na actualidade, pero tamén teñen resul-
tan de grande utilidade para tarefas como a 
edición de vídeo, facendo que as vistas previas 
dos vídeos a montar poidan achegarse á súa 
resolución real o máximo posible (se son Full 
HD). 

Para aventureiros e persoas que queiran 
cargar a batería do seu móbil en practicamente 
calquera lugar, Sony porá á venda o 20 de xuño 
un curioso receptor de radio FM/AM que integra 
unha lanterna e unha manivela, de xeito que 
pode funcionar con enerxía mecánica, aprovei-
tándoa para alimentarse e para poder cargar 
dispositivos que lle conectemos por USB.

Este dispositivo chegará ao mercado en 2 
modelos distintos: o ICF-B08, que conta cunha 
carcasa de cor prata, é resistente a salpicaduras, 
integra unha batería recargable de 700 mAh 
(aínda que tamén pode funcionar cunha toma 
de corrente continua de 3 voltios) e terá un pre-
zo de 7.000 iens (54,79 euros); e o ICF-B88, dis-
poñible con carcasas de cor branca ou laranxa, 
cunha batería recargable de 900 mAh (podendo 
funcionar tamén con dúas baterías AA), un 
panel solar para mellorar a súa versatilidade e 
un prezo de 8.000 iens (62,62 euros) 

Belkin presenta unha funda con batería para o iPhone 5

O monitor Asus PQ321 introduce ultra alta definición en 
só 31,5 polgadas

TREBELL   S
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Os 3 primeiros xogos estrean 
versión HD para iOS

Microsoft anuncia un xogo exclusivo para 
Windows 8 e Windows Phone 8

HALO

PHOENIX WRIGHT  

Capcom confirmou o lanzamento do seu xogo 
Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy HD para iPhone, 
iPad e iPod Touch como descarga de balde, incluíndo 
os 3 primeiros xogos de Phoenix Wright (Ace Attorney, 
Ace Attorney Justice for All e Ace Attorney Trials and 
Tribulations) como contido descargable mediante 
pagamento. Estes xogos combinan a investigación 
de escenas de crimes con xuízos, nos que o avogado 
Phoenix Wright terá que resolver numerosos misterios 
dun xeito bastante peculiar, que fai que estes xogos 
se convertesen en auténticos referentes no Xapón, 
onde trunfaron en versión para Nintendo DS, e que 
agora recupéranse con gráficos actualizados á alta 
definición.

Para enganchar ao xogador a descarga de balde 
inclúe os 2 primeiros episodios de Phoenix Wright: Ace 
Attorney, tendo que pagar 5,49 euros se queremos 
gozar dos 3 episodios restantes da historia. Os outros 
2 xogos da triloxía poden mercarse soltos a 5,99 
euros, aínda que os interesados en facerse coa triloxía 
completa de vez poden mercala por 14,99 euros, o 
que supón un pequeno aforro.

Entre as curiosidades destes xogos figura un modo 

Everyone Object que permite que os xogadores 
poidan comunicarse cos seus amigos collendo 
aos personaxes e frases do xogo para mandalos 
por e-mail ou publicalos como unha anima-
ción en Twitter. Por desgraza o xogo só está 
dispoñible polo momento en inglés (o que 
resulta un tanto raro, posto que os 3 título 
chegaron a publicarse en español nas 
súas versións de DS). 

 | xogos | PHOENIX WRIGHT | HALO | 

Unha das franquías que marcou o éxito da 
Xbox 360 é sen dúbida a de Halo, pero Micro-
soft non quere deixala só nas súas consolas de 
videoxogos e busca levala a dispositivos táctiles 
con Windows 8 e Windows Phone 8, o que con-
cretará o mes que vén en Halo: Spartan Assault, 
xogo situado entre Halo 3 e Halo 4, que explora 
as primeiras misións do programa Spartan Ops 
e enriquece a historia dos conflitos entre huma-
nos e Covenant. O novo xogo permitirá seguir 
a acción dende os ollos da comandante Sarah 
Palmer ou do Spartan Davis.

Halo: Spartan Assault conta cunha campaña 
para un xogador con 25 misións en batallas 
nunca vistas no universo de Halo vistas dende 
unha perspectiva cenital, unha interface de 
uso que mesturará controis táctiles con outros 
sistemas de manexo (como o teclado e o rato), 
integración con Halo 4 (o xogo permitirá gañar 
puntos de experiencia e desbloquear emblemas 
para tal xogo), competición a través de paneis 
de puntuación en liña, logros e desafíos sema-
nais e incluso compras dentro do xogo para 

adquirir actualizacións e acelerar o adestramen-
to adquirindo créditos para conseguir potencia-
dores, armas ou armadura.

O seu prezo de venda será de 6,99 dólares 
nos EE.UU. (polo que entendemos que en Espa-
ña custará 6,49 euros). 
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Chegará a PS3 e Xbox 
360 o 3 de setembro

O primeiro xogo exclusivo para móbiles do 
creador de Tetris

Tras acadar grande éxito en ordenadores 
persoais, o popular xogo Diablo III prepara a súa 
chegada ás consolas de videoxogos, e aínda que 
na presentación oficial da PlayStation 4 só anun-
ciaron que estaría dispoñible para as consolas de 
Sony, Blizzard confirma que o 3 de setembro este 
agardado xogo lanzarase tanto para PlayStation 
3 como para Xbox 360 a un prezo de venda ao 
público recomendado de 59,99 euros, estando 
xa aberto o seu proceso de reserva nas principais 
tendas de videoxogos (os usuarios que merquen 
o xogo de xeito anticipado recibirán un helmo 
infernal exclusivo, que outorga experiencia adi-
cional a quen o leve posto).

Diablo III estará integramente localizado en es-
pañol (castelán e latino), inglés, alemán, francés, 
ruso, italiano, polaco e portugués (de Brasil) e 
adaptouse ás necesidades dos xogadores de con-
sola, cunha perspectiva de cámara dinámica que 
realza ao heroe, unha nova interface de usuario 
e un sistema de control intuitivo que fará que un 
xogo propio do PC poida gozarse con interfaces 
de uso máis limitadas.

Os xogadores poderán enfrontarse aos 
malvados habitantes dos Infernos Abrasado-
res sos ou en grupos de ata 4 personaxes na 
mesma pantalla nos modos cooperativos local 
e en liña, podendo combinarse grupos de xoga-
dores en local e a través da Internet ao mesmo 
tempo.

Estas novas versións de Diablo III tamén inclui-
rán as novidades que foi recibindo o xogo para 
PC nos últimos meses, de xeito que nas consolas 
poderán gozar dun xogo excelente dende o 
primeiro momento. 

O creador do Tetris, Alexey Pajitnov, volve á 
carga, e desta volta prepara unha serie de xogos 
para dispositivos móbiles en colaboración con 
WildSnake Software, que comezan con Alexey’s 
Challenge: Marbly, o primeiro xogo de Pajitnov 
exclusivo para móbiles e tablets, que vén de 
estrearse na App Store como aplicación Free-to-
Play, de xeito que podemos descargalo de balde, 
podendo adquirir logo moedas para poder con-
tinuar a desbloquear quebracabezas e desafíos 
(sendo tamén posible gañar as moedas dentro 
do propio xogo, como vén a ser habitual dentro 
deste modelo de negocio).

A mecánica de Marbly é bastante sinxela, 
tendo que mover burbullas de cores aliñando 3 
ou máis da mesma cor para facelas desaparecer 
ata limpar o escenario completo, o que pode fa-
cerse sen límite de tempo en escenarios normais 
ou con certas condicións (número máximo de 
movementos, tempo límite...) nos desafías que 
propón o xogo.

Na súa estrea Marbly presenta máis de 180 
quebracabezas que solucionar, e integra o Game 
Center para contar con logros e taboleiros de 
puntuacións. 

DIABLO III 
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