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Número 120

E
ste verán aconteceu na nosa terra un accidente 
ferroviario que ficará fixo na nosa nosa memoria 
non se sabe xa canto, e para cando esta revista 
chegue ás mans do lectores, sen dúbida que aínda 
se falará deses acontecementos que nos estarre-

ceron e fixeron de Compostela, durante moitos días, unha 
cidade en estado de shock. Porén, a conmoción e o pesar 
aínda perdura e, dalgún xeito, marcan o fondo e a feitura 
de calquera tarefa que encetemos estes días. Comezamos 
polo tanto esta editorial do número 120 de Código Cero 
cunha homenaxe a tódolos que sufriron na contorna da 
curva da Grandeira, unha homenaxe que é pouca cousa, e 
máis tendo en conta o alcance da nosa revista (un alcance 
sempre limitado, tanto pola temática tratada, tan específi-
ca, como por unha tirada que, cos medios dos que dispo-
ñemos, non se pode comparar á dos grandes medios de 
comunicación galegos). Con todo, é o noso desexo sumar-
nos a unha chea de medios dixitais que amosaron nidias e 
fondas mostras de solidariedade coas vítimas do accidente 
ferroviario, ao igual que múltiples empresas que expuxeron 
a súa dó e as súas condolencias, ás que cómpre engadir aos 

colectivos galegos de enxeñeiros en Informá-
tica e en Telecomunicacións (CPEIG, CPETIG e 
COETG-AETG), que empregaron cadansúas web 
para lanzar comunicados de pesar, como tamén 
o fixeron as asociacións de usuarios e programa-
dores de software libre, asociacións empresa-
riais e mesmo centros de investigación. O noso 
sentir, polo tanto (por moito que realmente este 
número de Código Cero pouco se diferencie dos 
inmediatamente previos e tamén dos que están 
por chegar, coas reportaxes, artigos e entrevis-
tas de costume xerando case todo arredor da 

innovación tecnolóxica galega), segue aínda con todas e 
todos os que deixaron en Angrois as súas vidas, coas súas 
familias e persoas achegadas e tamén con quen se puxo a 
disposición dos viaxeiros, axudándoos e mitigando no posí-
bel a súa dor. 

Código Cero4 |

Humor tecnolóxico de Henrique Neira

 Hai dez anos o número 13 
de Código Cero, centraba a súa 
atención na sinatura electrónica, 
salientando  de xeito rimbomban-
te  a fin do vello DNI tal como o 
coñeciamos.  “Galicia: un chisco 
por diante na carreira da dixi-
talización administrativa” era o 
titular baixo o que analizábamos 
a incipiente posta en marcha 
dos servizos cidadáns. Nacía a 
e-administración electrónica de 
uso masivo.

No noso percorrido na xa 
publicación mensual,  pasabamos 
revista ó proxecto de “Compostela 
Monumental”, unha pequena e in-
cipiente asociación de comercian-
tes baixo o lema “Unidos farémolo 
mellor” empresarios que dende 
o principio amosaron un claro 
interese por ser máis competitivos 
a través do apoio mutuo utilizan-
do as novas tecnoloxías.  Por certo, 
os albores do e-comercio co apoio 
do Cesga  eran obxecto tamén 
de reportaxe naquel número de 
xullo- agosto de 2003 no que 
falabamos da nova economía, da 
domótica galega, e do posicio-
namento das páxinas galegas na 
rede, da que nos seus primeiros 
postos apenas houbo pequenos 
cambios, se exceptuamos a des-
aparición de portais emblemáti-
cos como Vieiros.com , Xornal.com 
ou o buscador Biwe.es, e a suba 
das páxinas das tendas do grupo 
Inditex, que, dentro do fenómeno 
de compras pola rede,  van gañan-
do posición a nivel mundial.

Pc práctico, xogos, trebellos e e 
software libre completaban aquel 
número que pouco a pouco ia ga-
ñando seguidores e que dez anos 
despois segue informando sobre o 
mundo tecnolóxico do noso país e 
no noso idioma. Grazas a todos. 

NÚMERO 13 • AGOSTO/SETEMBRO 2003
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É o noso desexo sumarnos 
a unha chea de medios 
dixitais que amosaron 
nidias e fondas mostras de 
solidariedade coas vítimas 
do accidente ferroviario.
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No que vai de ano un 
44% da facturación 
da Administración 
autonómica tramitouse 
de xeito electrónico

Vigo foi a sede da cuarta entrega da xuntanza Start 
Weekend Galicia, da que, segundo nos contan os 

organizadores, saíron un total de sete emprendemen-
tos en 54 horas. Como lembraremos, as xuntanzas start 
weekend diríxense a xuntar baixo un mesmo teito a em-
prendedores que devecen por materializar as súas ideas 
innovadoras e os recursos precisos para acadalo. Ao seu 
favor contan coa axuda de máis xente coma eles, amais 
de desenvolvedores, deseñadores e expertos. O obxectivo 
final é atopar as propostas máis viábeis e cooperar para 
apuntalar o seu futuro. 

Dos sete proxectos elixidos, o gañador foi Here I am, 
unha aplicación de móbil que se poderá configurar con 
alarmas para que notifique se un neno non chegou a un 
determinado lugar nunha determinada hora. A idea é po-
sibilitar que, a través das novas tecnoloxías, os pais estean 
tranquilos en todo intre respecto da seguridade dos máis 
pequenos, comentou Bárbara Liniado, membro do equipo 
xunto a David Fernández, Diego Fernández, Fernando 
Julián Freire e Álex Paz.

En segundo lugar quedou Deskally, denominado como 
"o AirBNB dos negocios". Deskally pon en contacto a xente 
que busca un espazo onde traballar con empresas que 
teñen parte das instalacións de seu por debaixo do seu 
limiar de rendibilidade. Ou sexa, infrautilizadas. En tercei-
ro lugar situouse Miradi, unha web na que se publican 
propostas de proxectos para darlles visibilidade e buscar 
un equipo que colabore para levalas a cabo. 

O Feirón, iniciativa do 
operador galego R da que 

comezamos a escoitar a falar en 
novembro do ano pasado coa 
posta en marcha dunha plataforma 
compostelán para favorecer a co-
municación entre os vendedores e 
os compradores locais, ten visos de 
converterse nun proxecto 
aplicábel a toda a nosa 
xeografía. En realidade, 
non é que teña visos nin 
que sexa un proxecto: 
trátase dunha realidade 
confirmada pola propia 
compañía de telecomu-
nicacións. Polo tanto, o 
que comezou sendo un 
experimento para botar 
unha man ao pequeno co-
mercio e ás empresas de 
Compostela (mergulladas 
nunha competición constante con 
grandes empresas de meirandes 
recursos e potencial de compra), dá 
o chimpo a todo territorio galego. 
A fin de contas, o que acontece en 
Santiago (esa loita pola super-
vivencia das pequenas e media-
nas empresas fronte ás grandes 

superficies e compañías en xeral), é 
aplicábel a todo o país. Que vai pór 
Feirón a disposición do comercio 
galego? Pois para comezar, unha 
ferramenta de xestión de clientes 
baseada nas nosas tecnoloxías que 
busca establecer ligazóns entre 
compradores e pequeno comer-

cio, tendas ou mesmo empresas 
de servizos, “de xeito que todos 
saian gañando”, informa R. Entre 
as actividades concretas a desen-
volver inclúense premios por ir ás 
tendas, ao tempo que se lles ofrece 
aos clientes información detallada 
sobre produtos e servizos de xeito 
ordenado e organizado.  

O Colexio Oficial de Enxeñeiros 
de Telecomunicación de Galicia 

(COETG) convoca unha nova edición dos 
Premios Galicia das Telecomunicacións 
2013, que serán entregados no marco da 
XVIII Noite Galega das Telecomunicacións 
e da Sociedade da Información o vindeiro 
25 de outubro no Gran Hotel da Toxa e es-
tará dedicado ás TIC aplicadas á mobilida-
de viaria, con especial fincapé na mellora 
da seguridade e da sustentábilidade no 
sector da automoción. Os recoñecemen-
tos que se entregarán no día estelar 
das telecomunicacións galegas serán 
o Premio COETG-Gerardo García 
Campos á mellor iniciativa empresa-
rial no sector TIC 2013, patrocinado 
pola Fundación homónima e dotado 
con 6.000 euros, é unha iniciativa 
que premia aqueles proxectos 
empresariais emerxentes no ámbito 
das TIC que representen unha inno-
vación, coa finalidade de darlles un 
impulso económico, empresarial e 
social a aquelas empresas que están 
empezando a súa andaina; o Premio 
COETG-Gradiant á mellor tese 
doutoral aplicada ao sector TIC 2013, 
distinción que pretende fomentar a reali-
zación de teses doutorais como vehículo 
de xeración de coñecemento e recoñecer 
a aqueles investigadores das universi-

dades galegas que teñan completada a 
súa tese doutoral nun eido aplicable ao 
sector TIC; e o Premio COETG-INEO ao 
produto ou servizo TIC máis innovador do 
2013, instituído pola AETG e patrocinado 
por INEO, a Asociación Multisectorial 
de Novas Tecnoloxías da Información e 
Comunicación, está destinado a recoñecer 
ás empresas que estean a contribuír ao 
impulso do sector galego das TIC e a dina-
mización da Sociedade da Información e 
o Coñecemento en Galicia. 

A cuarta edición de Start 
Weekend Galicia rematou con sete 
emprendementos en 54 horas

O COETG convoca os Premios Galicia das 
Telecomunicacións 2013

 O Goberno galego deu conta 
recentemente do funcionamento 

que está a ter o sistema de factura elec-
trónica, “que acadou o 44% da facturación 
da Xunta ata o 15 de xuño deste ano”, 
converténdose a nosa comunidade na 
“que máis está a utilizar o sistema de 
factura electrónica e, en consecuencia, as 
empresas e provedores da xunta de Galicia 
son os máis beneficiados polo sistema”. O 
Executivo asegura que “estamos practica-
mente en disposición de cumprir a maioría 
dos preceptos da futura lei de factura 
electrónica” anunciada recentemente polo 
Goberno central grazas a que Galicia “ten 
moito camiño andado e estamos logrando 
substituír un modelo máis burocrático en 
papel por un modelo máis simplificado e 
máis ordenado, que é o modelo electró-
nico”. Asemade, destaca o incremento no 
nivel de uso da factura electrónica, que se 
puxo en marcha en febreiro de 2010 e aca-
dou ese ano 21% de implantación, o que 
comparou co dato de decembro de 2012 
do 42% de aplicación, e o do 15 de xullo 
de 2013, que chega ata o 44%. 

A iniciativa Feirón de R esténdese a 
todo o territorio galego 


A entrega de galardóns do COETG-AETG 

da pasada edición
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O CPEIG anunciou os días pasados que 
premiará, no marco da Noite da Enxeñería en 

Informática, a Susana Ladra e máis a Roberto Ba-
ratta. Así, a segunda edición do Premio Ada Byron 
xa ten gañadora e a xunta de goberno do Colexio 
Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia 
(CPEIG) fixo saber o seu nome: estamos a falar da 
enxeñeira informática Susana Ladra (Santiago de 
Compostela, 1984), quen recibirá o seu galardón 
durante a quinta edición da devandita Noite cele-
brada no mes de outubro. 

Achegándonos un pouco á figura da premiada, 
dicir que é enxeñeira e doutora en Informática 
pola Universidade da Coruña, sendo arestora 
profesora contratada doutora na Facultade de 
Informática da mesma Universidade, onde tamén 
exerce de vicedecana de Organización Académica 
aos seus 29 anos. De estudante, foi galardoada 
co Primeiro Premio Nacional de Fin de Carreira de 
Enxeñaría Informática do Ministerio de Educación, 
co Premio Extraordinario de Doutoramento da 
Universidade da Coruña e co Premio á mellor tese 
doutoral no campo da Recuperación da Infor-
mación, outorgado pola Sociedade Española de 
Recuperación da Información. 

Susana Ladra foi nomeada Premio Ada Byron 
pola súa intensa actividade investigadora en dis-
tintas áreas, como recuperación de información, 
compresión, análise de algoritmos e estruturas 
de datos. Asemade, é autora de diversas publica-

cións en revistas e congresos internacionais de 
relevancia.

No que respecta a Roberto Baratta, dicir que 
recibirá o Premio Traxectoria Profesional da man 
do CPEIG. A concesión deste galardón a Baratta, 
CISO e responsábel de Seguridade Tecnolóxica 
de Novagalicia Banco, terá lugar (tamén) durante 
a celebración da quinta edición da Noite da Enxe-
ñaría en Informática. O galardón representa, en 
palabras do Colexio, a aposta do CPEIG por que 
“sexan as enxeñeiras e enxeñeiros en informática 
os responsábeis da seguridade tecnolóxica nas 
distintas Administracións, empresas e outras 
entidades”.

Roberto Baratta, con 14 anos de experiencia en 
diferentes responsabilidades na administración 
de sistemas e seguridade TI, actualmente forma 
parte de Novagalicia Banco como CISO e respon-
sábel de Seguridade Tecnolóxica da entidade 
financeira. Ao longo da súa traxectoria, desem-
peñou varios postos: xefe de Xestión Interna e 
Identidades, director de Operación Seguridade In-
formática, IT Security Officier e administrador de 
sistemas, entre outros. Enxeñeiro en Informática 
de formación, é máster en E-Business, foi profesor 
convidado da Universidade de Vigo na súa Escola 
Superior de Informática e docente da Escola 
Galega de Administración Pública (EGAP) en áreas 
de Seguridade da Información e Tecnoloxía, entre 
outras actividades. 

O CPEIG premiará á informática Susana Ladra e 
ao empresario Roberto Baratta

 O popular xestor de contidos WordPress vén de 
estrear a súa versión 3.6, que xa está dispoñíbel en 

galego, en gl.wordpress.org, e que supón unha interesante 
actualización para esta potente plataforma, que entre as 
súas novidades incorpora un novo tema predeterminado 
(Twenty Thirteen, que pon o foto no contido cun deseño 
colorido e dunha única columna), autogardado e bloqueo 
de entradas (cada 15 segundos garda as entradas que 
esteamos a redactar para non perder nada, frecuencia que 
reducirase ata os 2 minutos se detecta pouca actividade 
no ordenador), un reprodutor multimedia HTML integrado 
para poder incrustar audio e vídeo sen depender de servi-
zos externos e un menú de edición máis doado de entender 
e usar. Tamén mellora a integración con Spotify, Rdio e 
SoundCloud.

A nova versión de WordPress tamén mellor os formatos 
de entrada, as revisións, o modo sen distraccións a pantalla 

completa e o fluxo editorial. É posible descargar Word-
Press 3.6 dende a súa páxina web, aínda que os usuarios 
que conten cunha versión anterior de WordPress poderán 
aplicar a actualización directamente dende o seu panel de 
control. 

Dispoñíbel a versión 3.6 de WordPress en galego

Roberto Baratta

Susana Landra
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Bota a camiñar un novo medio 
en liña galego: o Xornal Dixital 
de Muros e Noia

Microsoft e Facebook non estarán sempre 
aí. De feito, segundo explica o presiden-

te da Fundación de Software Libre de Europa 
(FSFE), Karsten Gerloff, tanto unha coma outra 
empresa xe teñen dado sobrados sinais de 
desgaste ao longo destes últimos anos. Conclu-
sión:  o xigante de Redmond desaparecerá en 
dez anos e a rede social en tres. As razóns disto, 
sinalou Gerloff no marco do Euskal Encounter de 
Barakaldo (Bizkaia), habería que buscalas na tei-
ma destas empresas en controlalo todo, mesmo 
a información persoal dos seus usuarios. Ao seu 
xuízo, tamén en Google deberán reconsiderar o 
trato que lle dan aos internautas, xa que o día en 
que estes se farten das súas manipulacións, está 
máis que preto. Para Gerloff, os seus usuarios 
non son máis que produtos, non clientes. Para 
botar máis leña ao lume, está máis que probado 
que Google e Facebook levan tempo colaboran-
do con servizos secretos de espionaxe. 

O presidente da FSFE tamén engadiu que 
“estas multinacionais colleron os nosos com-
putadores, as nosas redes e enriba artellaron 
estruturas de control". Ao fío da distribución de 
labores, Gerloff sinalou que Facebook define 
quen somos, Amazon fixa o que queremos e 
Google o que pensamos. Para o responsábel da 
Fundación de Software Libre de Europa, deste 
proceso non se libran, nin moito menos, as 
administracións. 

O Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia 
(COETG) quixo recoñecer o labor desenvolvido polo ex xefe pro-

vincial de Inspección de Telecomunicacións de A Coruña, Félix Canales 
Rodríguez, cunha homenaxe celebrada co gallo da súa xubilación des-
pois de toda unha vida profesional dedicada ao fomento e impulso das 
telecomunicacións.  O acto desenvolveuse en Santiago de Compostela, 
e os asistentes honra-
ron ao homenaxeado 
cunha cerimonia de 
recoñecemento ao seu 
compromiso co desen-
volvemento das TIC en 
Galicia, na que o decano 
do COETG, Ramón 
Bermúdez de Castro, 
lle fixo entrega dunha 
placa conmemorativa 
en agradecemento aos 
seus anos de dedicación 
ao sector das teleco-
municacións e pola súa 
colaboración co COETG no desenvolvemento das ICT e do fogar e o 
edificio dixital en Galicia e por outras moitas actuacións conxuntas.  
O evento contou coa presenza dos xefes provinciais das Xefaturas 
de Inspección de Telecomunicacións de Galicia e compañeiros do 
homenaxeado, representantes da Administración Autonómica, diversos 
membros da Xunta de Goberno e Directiva do COETG e cunha repre-
sentación dos enxeñeiros de telecomunicación de toda a Comunidade.  


As empresas de seguridade TIC 
son estes días como o típico 

veciño responsábel que sempre nos dá 
consellos sobre protección para as nosas 
viaxes que están a medio camiño entre 
o molesto e o que é de agradecer. Todo 
depende do día que teñamos. O caso é 
que hai veces que uns e outros (veciños 
e empresas de seguridade TIC) amosan 
cousas nas que non tiñamos reparado e 
que, sinalan, custa moi pouco atender. 
Por exemplo, as conexións gratuítas 
de redes sen fíos (Wi-Fi) que emprega-
mos lonxe da casa para contestar aos 
contactos, ver o correo ou consultar 
calquera información que tiveramos 
pendente. Este tipo de conexións 
adoitan estar en aeroportos, hoteis ou 
cafés. O problema é que moitas veces 
non están cifradas, o que significa que, 
de querer, calquera podería intercep-
talas.

Segundo sinala a empresa de 
seguridade G Data Security e confirma 
Kaspersky Lab, debemos ter en conta 
a cantidade de información que se 
envía e se recibe a través deste tipo de 
redes públicas, entre a que se atopan da-
tos persoais como contrasinais, nomes 
de usuarios ou información financeira. 
“As redes Wi-Fi públicas non son a mellor 
alternativa”, engade Kaspersky. Pola con-
tra, aconsella aos viaxeiros-internautas 
cuxo trasfego de datos sexa de tipo 

persoal que empreguen unha conexión 
VPN (Rede Privada Virtual). O problema, 
tamén, é que moitos administradores de 
servizos públicos de conexión a Internet 
bloquean este acceso para  asegurarse 
de que a súa rede non se usará con fins 
mal intencionados. Porén, se volvemos 
ás Wi-Fi de balde dos hotspots, abrímos-
lles a porta a terceiros que non foron 
convidados na conservación nin no tras-

fego de datos. Que facer se a VPN está 
bloqueada? Segundo apunta Kaspersky, 
nalgúns casos, unha conexión SSL ou 
Protocolo de Capa de Conexión Segura 
(https) pode axudar. Outra alternati-
va, engade o laboratorio, é usar unha 
conexión Ethernet por cable en lugar 
dunha conexión Wi-Fi. 

O presidente da FSL de 
Europa di que Microsoft e 
Facebook desaparecerán a 
medio prazo 

Os expertos advirten: en vacacións coidado 
co uso que lle damos ao Wi-Fi de balde

 A finais de xullo informóusenos da posta en marcha 
dun novo medio dixital galego e en galego, cousa 

que sempre é motivo de ledicia. Trátase do Xornal Dixital de 
Muros e Noia, xornalmurosnoia.org, que comezou recente-
mente a súa andaina e que, como o seu propio nome indica, 
diríxese a achegar cobertura comarcal aos concellos que 
abeiran a ría do mesmo nome, dende Muros a Porto do Son 
pasando por Outes, Mazaricos, Lousame e Noia (a vertente 
norte de Barbanza). O xornal ten un deseño de seu, ceibe de 
atrancos visuais: unha feitura propia con informacións ben 
artelladas ás que é moi doado localizar e acceder. A nivel de 
contidos, centrarase en achegar información sobre a comarca 
e entrevistas coa veciñanza (estes días, para facernos unha 
idea do que vai ser o seu miolo, vemos reflectidos eventos 
como a Mostra Muradana de Artesanía, a visitas guiadas de 
Noia Histórica pola contorna do casco vello da vila ou as no-
vidades referentes aos moitos clubs deportivos da comarca). 
O Xornal Dixital de Muros e Noia púxose en marcha cunha 
arela de crear comunidade, abeirándose ao que de seu teñen 
as redes sociais (os servizos 2.0). Isto significa entre outras 
cousas que está aberto á colaboración total. Así nolo contan 
os responsábeis do medio: “Se vos gusta escribir artigos ou 
queredes dar a coñecer a vosa asociación, partido político ou 
club no que militades, contade con nós como unha ferramen-
ta de información”. O xornal ponse a disposición da veciñanza 
a través da conta xornalmurosnoia@gmail.com Ou nas redes 
sociais Facebook e Twitter. 

O COETG recoñece a traxectoria 
profesional de Félix Canales

 |novas | RESUMO DE ACTUALIDADE TIC |
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 | Vodafone | REFORZA O SEU COMPROMISO SOCIAL |

A operadora 
que bota unha man

Se por algo salienta a operadora Vodafone as últimas sema-
nas é pola longa listaxe de actividades de tipo social na que 
está mergullada. Por unha banda, soubemos que Vodafone 
Foundation vén de convocar un certame dirixido a estimular 
innovación social e a recoñecer o traballo ben feito no eido 

da tecnoloxía solidaria. Pola outra, ten entre mans un concurso para 
impulsar ferramentas que axuden ás persoas con parálise cerebral 
e outra iniciativa para favorecer o tratamento farmacéutico dos 
maiores.  

Polo que atinxe á primeira iniciativa, trátase dos premios Mobile 
for Good Europe Awards, encamiñados, en palabras da operadora, “a 
premiar aplicacións móbiles deseñadas para mellorar a calidade de 
vida das persoas e que xeren un beneficio público”. Estes recoñece-
mentos, por certo, contan co apoio da Plataforma Europea AGE, unha 
iniciativa que traballa a prol dos máis de 150 millóns europeos maio-
res de 50 anos e a European Disability Forum, entidade que representa 
a máis de 80 millóns de persoas con diversidade funcional e motriz 
en Europa.

A edición deste ano consta de catro categorías: Saúde, Educación, 
Accesibilidade e Servizos Públicos. Concederanse 200.000 euros ás 
mellores aplicacións móbiles desenvolvidas nos sistemas operativos 
Android e iOS. Cada categoría repartirá 50.000 
euros entre o tres apps mellor valoradas polo 
xurado, 30.000 euros para o gañador, 15.000 
para o segundo e 5.000  para o terceiro.

A inscrición debe facerse a través da páxina 
web dos Mobile for Good Europe Awards, mo-
bileforgoodeuropeawards.com. O prazo para 
presentar aplicacións remata o 15 de outubro 
de 2013.

A categoría de Saúde busca solucións 
innovadoras relacionadas con aspectos como 
o seguimento do paciente en tempo real ou a 
recolección e envío de datos sobre o estado de 
saúde. Pola súa banda Accesibilidade céntra-
se en aplicacións accesíbeis que melloran a 
calidade de vida das persoas con diversidades 
funcionais e as persoas maiores. Educación 
premiará apps que sirvan como ferramentas 
simples e efectivas para as tarefas de ensino e 
aprendizaxe. Por último, Servizos Públicos está 
enfocada a como as administracións públicas, 
tanto locais como nacionais, poden utilizar a 
tecnoloxía móbil como ferramenta para ofrecer 
servizos e realizar xestións aos cidadáns.

No que atinxe ao seu traballo con ASPACE 
(organización estatal ligada á parálise cerebral) 
materialízase na primeira edición do Concurso 
para Desenvolvedores Fundación Vodafone 
con #ASPACEnet, que, por certo, xa ten aberto 
o prazo de inscrición. O obxectivo da iniciativa 
lanzada pola operadora é impulsar a creación 
dun conxunto de solucións tecnolóxicas para 
dispositivos móbiles que melloren a calidade 
de vida do colectivo de persoas con parálise 
cerebral. As bases da convocatoria guindan a 
desenvolvedores e organizacións interesadas 
tres retos, cada un deles asociado a un premio 
de 10.000 euros. O primeiro reto ten como 
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Vodafone reforza con axudas e concursos o seu 
compromiso en tecnoloxía social 

Vantaxes en 4G para clientes 
Hai un par de meses Vodafone estreou o seu servizo de ban-
da larga móbil 4G nalgunhas cidades españolas, anunciando 
que os usuarios dos plans Vodafone RED3, Vodafone RED3 
Pro e Vodafone RED4 Pro, así como a tarifa de Internet Móbil 
de 10 Gb, poderían gozar da nova rede sen custo adicional, 
mentres que o resto de usuarios de banda larga móbil de-
berían aboar 9 euros + IVE adicionais para facer uso da rede 
LTE, aínda que de xeito promocional sería de balde ata o 30 
de setembro, pero dende Xataka Móvil aseguran ter confir-
mado que a operadora decidiu non cobrar definitivamente 
os 9 euros adicionais para poder gozar de LTE, de xeito que 
os seus clientes de banda larga móbil poderían conservar as 
súas tarifas vixentes gozando de 4G.

xa dispoñíbel 
Vodafone Yu
Os clientes de contrato 
de Vodafone poden 
acceder xa á tarifa Vo-
dafone yu:, limitada ata 
o momento a clientes 
de prepagamento, que 
destacaba por ofrecer 
chamadas e mensaxes 
ilimitados a outros 
clientes da tarifa, polo 
que resultaba ideal para 
a mocidade (estando 
dispoñible cunha cota 
que parte de 8 euros 
+ IVE ao mes). A tarifa 
de contrato de Voda-
fone yu: tamén incluirá 
chamadas ilimitadas a 
outros usuarios de yu: 
(tanto de contrato como 
de prepagamento), 
xunto con 200 minutos 
ao resto de destinos, 
mensaxes de texto 
ilimitados e 1,5 Gb de 
tráfico de datos (que de 
superarse reducirá a súa 
velocidade a 64 Kbps 
ata o 1 de novembro, 
cando comezaría a co-
brarse o exceso) por 22 
euros/mes para actuais 
clientes sen permanen-
cia. 

obxectivo desenvolver aplicacións móbiles que acheguen valor ao 
colectivo da parálise cerebral, apoiando a súa adaptación e configu-
racións de accesibilidade. O segundo trátase de identificar unha solu-
ción de conectividade de periféricos (sobre todo produtos de apoio) 
a dispositivos Android. E por último, o terceiro reto quere identificar a 
mellor solución que facilite o emprego do teléfono móbil mediante a 

tecnoloxía de acceso por varrido de pantalla.
Por outra banda, a operadora tamén confirmou a súa 

implicación no desenvolvemento tecnolóxico do Programa 
Adhírete, posto en marcha para favorecer a calidade de vida 
das persoas maiores con doenzas crónicas e polimedicadas. O 
cometido de Vodafone será o de achegar unha aplicación para 
teléfono móbil que permitirá a comunicación do paciente co 
seu farmacéutico na mellora da adherencia. A participación 
tecnolóxica da compañía de telecomunicacións nesta iniciativa 
formalizouse a través da sinatura dun acordo que contou coa 
presenza da presidenta do Consello Xeral de Colexios Oficiais 
de Farmacéuticos, Carmen Peña, e o director xeral da Funda-
ción Vodafone España, Santiago Moreno. Segundo informaron, 
a devandita aplicación permitirá alertar ao paciente ou coida-
dor do incumprimento na toma da súa medicación e rexistrar 
se se efectuou. Ademais, os farmacéuticos contarán cun portal 
web que lles dará a posibilidade de xestionar a medicación dos 
pacientes incluídos no programa, notificacións ou recordatorio. 
O programa desenvolverase en 60 dispensarios de Badaxoz, 
Barcelona, Cáceres e Bizkaia. 



transferencia 
tecnolóxica 

Número 120 | 9Código Cero

| Galicia, eixe de investigación | TRANSACCIÓNS BANCARIAS MÁIS SEGURAS  |

transferencia 
tecnolóxica en estado puro

galego ten ampla experiencia. Tanto no que atinxe á materialización 
de solucións para computadores como no que se refire a material 
para teléfonos intelixentes con sistemas Android e iOS. 

Segundo sinala Esteban Vázquez, investigador de Gradiant 
centrado nesta liña de traballo, “estes dispositivos móbeis estanse a 
converter na principal forma de acceso e intercambio de contidos e 
súa portabilidade fainos menos seguros e máis expostos a perdas ou 
roibos, polo que dispor de ferramentas que melloren a seguridade é 
fundamental”. Esteban apunta tamén cara a utilidades coma con-
trois de acceso a recintos, subscricións a contidos en liña, procuras 
en bases de datos, etiquetado ou aplicacións de lecer. En definitiva, 
servizos cunha base confiábel, segura e doada de empregar. Como 
dixemos, esta transferencia Gradiant-Mobbeel pode ter continuidade. 
De feito, vanse testar os recursos de Gradiant no marcado ou asinado 
de documentos de xeito legal dende teléfonos móbiles ou tablets, 
cousa que podería dar como resultado outro produto con especial 
potencial en bancos e clientes dos mesmos, empresas operadoras de 
telefónica ou fabricantes de teléfonos intelixentes. 

participación nos encontros 
de penafiel

Gradiant amosou recentemente a súa 
experiencia en Portugal, nas xornadas 
sobre implantación da Axenda Dixital 
Local de Penafiel, que se celebraron os 
días 11 e 12 de xullo nesta localidade 
lusa. No encontro, en representación do 
centro vigués de I+D, participou o inves-
tigador Daniel A. Rodríguez Silva, quen 
centrou a súa presentación nas infraes-
truturas e telecomunicacións precisas 
para a integración e afianzamento da 
Axenda, entre as que cómpre salientar 
a computación na nube, o big data 
analysis ou a tecnoloxía 4G (a cuarta xe-
ración de comunicacións para telefonía 
móbil). Asemade, a xuntanza serviu para 
afondar en recursos innovadores con 
aplicación potencial no eido das cidades 
intelixentes, nas que Gradiant, como 
lembraremos, centra unha boa parte 
dos seus traballos (Internet das cousas, 
realidade aumentada, radio cognitiva), 
situándose á vangarda da investigación 
europea neste ámbito. 

o centro GaleGo demostra o seu 
potencial na análise aVanzada de Vídeo

O edificio CITEXVI foi escenario de á I Xornada de 
transferencia sobre Análise Avanzada de Vídeo, Aplica 
Vídeo Intelixente ao teu Produto, organizada polo Clús-
ter TIC de Galicia e por Gradiant. Nela, os investigado-
res de Gradiant demostraron de que son capaces as 
súas investigacións a través de relatorios e probas in 

situ. As cinco charlas, repartidas 
entre as 10.00 e as 14.00 horas, 
contaron cun público formado 
en case a súa totalidade por 
empresas interesadas e por va-
rios medios de comunicación.

Ao mediodía chegou a hora 
do café e ademais do típico mo-
mento social, tamén se aprovei-
tou a parada para facer unha de-
mostración práctica das últimas 
tecnoloxías nas que traballan os 
investigadores de Gradiant.

Unha sala contigua ao espazo 
das charlas serviu para explicar 
en persoa aos asistentes as apli-
cacións prácticas de todo este 
coñecemento, e as súas posibles 
implementacións no marco dos 
procesos de produción e creación 

de valor engadido.
Tras o café chegou o momento da mesa redonda, 

na que os asistentes puideron resolver de primeira 
man todas as súas dúbidas e preguntas sobre estas 
liñas de investigación e a súa aplicabilidade. Tamén o 
Clúster TIC de Galicia puido analizar a situación actual 
das liñas de financiamento e axudas dispoñibles para 
as empresas que desexen investir nestas tecnoloxías. 

O centro Gradiant ampliounos a información sobre a natu-
reza e aplicacións concretas das súas investigacións en 
recoñecemento facial, traballos dos que xa temos dado 
conta en Código Cero, en 2010 explicando as metodo-
loxías a seguir e recentemente coa presentación dos 

mesmos, co punto de vista 
nos móbiles, no salón Mobile 
World Congress de Barcelo-
na. Pois ben, para ir poñén-
donos en materia, dicir que 
a liña tecnolóxica aberta 
por Gradiant xa posibilitou 
a creación dunha app para 
móbiles que permite levar a 
cabo transaccións bancarias 
máis seguras mediante o 
recoñecemento facial do 
cliente que fai a operación 
bancaria, un sistema que 
combinado co tradicional PIN 
aumenta exponencialmente a segu-
ridade. Este desenvolvemento, que 
tivo ampla repercusión no dito salón 
de Barcelona, abre ao mesmo tem-
po un mundo de posibilidades. De 
feito, a empresa que comercializa a 
aplicación xa informou que traballa 
en empregar a tecnoloxía do centro 
galego no eido de recoñecemento 
facial noutro tipo de 
ámbitos. 

A aplicación 
da que estamos a 
falar chámase APP 
MobID, e trátase 
dunha solución de 
seguridade biomé-
trica que comercia-
liza a firma Mobbeel 
e que incorpora os 
últimos avances 
postos en marcha 
polo centro galego 
de I+D. Como dixe-
mos, a colaboración 
está a ser do máis 
enriquecedora (tan-
to Gradiant como a 
empresa consideran 
que se trata dun “exemplo a seguir” 
en materia de transferencia tecno-
lóxica), polo que xa están a argallar 
novas solucións de seguridade bio-
métrica, non só a través do recoñe-
cemento facial senón tamén co de 
iris, xeometría da man ou sinatura 
manuscrita, eidos nos que o centro 

A tecnoloxía de Gradiant fixo posíbel unha app que permite a 
máxima seguridade nas transaccións bancarias 
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 | entrevista | FRANCISCO CONDE |

“O sector TIC galego está á cabeza do 
Estado en empresas e traballadores”

O conselleiro de Economía, Francisco Conde, amosa a súa 
aposta polo potencial de desenvolvemento das nosas empresas 
tecnolóxico-dixitais

O conselleiro de Economía, amosa a súa aposta polo potencial de 
desenvolvemento das nosas empresas tecnolóxico-dixitais

Falamos con Francisco 
Conde, conselleiro de 
Economía

Código Cero: Como vostede saberá, o noso 
é un medio sobre novas tecnoloxías da 
información en Galicia, e esta é a cuestión 
arredor da cal xira toda a nosa actividade. 
Seguindo o fío disto, interésanos saber 
a súa opinión sobre o papel que poden 
xogar estas ferramentas e as empresas 
que traballan directamente con elas como 
elementos dinamizadores de riqueza e, ta-
mén, de actividades económicas diferentes 
e alternativas ás que nos levaron á crise 
que agora estamos a vivir? Nunha escala de 
prioridades para o futuro da nosa terra, en 
que lugar situaría a Consellería ao sector 
das TIC?
Francisco Conde: A capacidade transforma-
dora das TIC convérteas nun dos motores 
de cambio do resto dos sectores produtivos, 
como elemento chave para mellorar a súa 
competitividade. En Galicia, o sector  TIC 
vén amosando unha potencialidade que  
debemos e queremos aproveitar pola súa 
condición de acelerador do cambio tecnoló-
xico e polo seu carácter transversal. Somos 
a sexta Comunidade Autónoma con maior 
número de empresas TIC que empregan a 
máis de 15.400 traballadores, unha cifra que 
se mantén desde 2009. Falamos, por tanto, 
dun sector chave para a economía galega e 
para o seu crecemento. A colaboración coa 
Administración e a suma de esforzos entre o 
propio sector serán fundamentais para  facer 
da tecnoloxía un dos motores económicos 
desta década.
A Xunta é consciente do papel das TIC e por 
iso en 2009 iniciou unha nova etapa na que, 
por primeira vez, se definiu  unha estratexia 
tecnolóxica global, 2014.gal. que está a avan-
zar nas actuacións previstas e que supuxo 
un investimento público privado ata 2012 de 
893 millóns de euros. 
Este é, na miña opinión, un dos elementos 
diferenciadores de Galicia con respecto a 
outras Comunidades no eido tecnolóxico: 
contamos cun proxecto tecnolóxico claro, 
definido, con iniciativas a medio e longo 
prazo que supoñen proxectos de continuida-
de para as empresas do sector. Un proxecto 
consolidado coa creación da Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTE-
GA), que nace co obxectivo de modernizar a 
propia administración e que está a colaborar 
co IGAPE e coa Axencia Galega de Inno-
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vación para mellora a xa de por si elevada 
capacidade do sector TIC  con novas empre-
sas de base tecnolóxica sen necesidade de 
grandes investimentos en infraestruturas.
Neste contexto, gustaríame destacar tamén 
a aposta da Xunta de Galicia por Gradiant 
como centro tecnolóxico das telecomu-
nicacións. O labor de Gradiant e os seus 
profesionais é avalado de forma continua a 
nivel europeo, como podemos constatar na 
primeira edición do FEDER-Innterconecta, 
que apoiou 9 proxectos nacidos neste Cen-
tro Tecnolóxico.

C.C.: Estes días fíxose pública a contía total 
que vai mobilizar este ano a segunda con-
vocatoria de FEDER-Innterconecta, fondos 
de contribución europea para o pulo da 
innovación empresarial. Falamos de 153 
millóns de euros. Son recursos que, como 
o departamento que vostede dirixe ten 
sinalado, abren unha serie de importantes 
posibilidades de medre e de financiamen-
to para as nosas empresas, sobre todo as 
PEME. Cantos proxectos optarán finalmen-
te aos recursos? Que busca a Administra-
ción galega con este apoio e compromiso 
cos fondos?
F. C.: A través deste programa buscamos 
que as boas ideas se poidan converter nun 
proxecto innovador. Neste sentido, a través 
desta segunda edición mobilizamos 153 mi-
llóns de euros nun total de 79 proxectos de 
alto impacto, tres veces máis que na primeira 
convocatoria deste programa promovido 
pola Xunta a través da Axencia Galega de 
Innovación en colaboración co Centro para 
el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI).  
Nos proxectos apoiados participan 292 
empresas galegas, das cales 2 de cada 3 son 
pequenas, unha porcentaxe que se eleva ao 
70% incluíndo ás medianas. A participación 

privada multiplícase por tres con respecto á 
anterior convocatoria, pasando de 106 a 292 
empresas beneficiadas, o que reflicte a forte 
interese do sector empresarial en levar a 
cabo proxectos innovadores que melloren a 
súa competitividade.
Estas cifras son posibles grazas ao esforzo 
que ten feito Galicia, que lle permite ser a 
comunidade máis solvente e lle facilita o 
acceso aos Fondos Tecnolóxicos Europeos. 
Un factor ao que cabe sumarlle a coopera-
ción institucional entre a Xunta e o Goberno 
central, que  permite o acceso ao finan-
ciamento cunha rebaixa do límite mínimo 
dos proxectos de 5 M€ a 1,5 M€ -acorde ao 
tamaño do tecido empresarial galego-, e coa 
implicación directa do Goberno galego no 
financiamento dos proxectos achegando o 
20% dos fondos.
Por certo que dentro do eido tecnolóxico-
dixital, o tema que centra o interese de 
Código Cero, ao abeiro desta segunda 
convocatoria correspóndense co sector das 
TIC proxectos que mobilizarán 14,2 millóns 
de euros. 

C. C.: Recentemente o departamento que 
vostede dirixe reuniuse co embaixador 
de México en España para amosarlle as 
vantaxes das nosas empresas en diversos 
proxectos de equipamentos e renovacións 
previstos no devandito país centroameri-
cano. Esta xuntanza lévanos a formularlle a 
seguinte pregunta: até que punto conside-
ra vostede que é fundamental para o noso 
medre económico espallar a nosa activida-
de empresarial a Latinoamérica e, por ex-
tensión, aos mercados mundiais? Que está 
a facer o departamento que vostede dirixe 
para favorecelo? Sobre o sector que nos 
ocupa, o sector TIC galego, considera que 
atesoura potencialidade e innovación de 
abondo como para competir nos mercados 
de igual a igual co resto dos países?
F. C.: A internacionalización é un dos piares 
fundamentais da nosa política económica, xa 
que estamos convencidos de que nela está 
o xerme do crecemento. Por iso seguimos 
traballando co fin de maximizar os resul-
tados obtidos no exterior polas empresas 
galegas. Neste senso, centramos a acción da 
Consellería en dous eixos, tanto nas achegas 
ás empresas como no desenvolvemento 

dunha intensa diplomacia comercial. Grazas 
ó adecuado uso das relacións internacionais 
conseguimos asinar o acordo estratéxico coa 
petroleira mexicana PEMEX, e traballamos 
arreo para acadar outros acordos similares 
con outros países. 
Esta aposta pola internacionalización inclúe 
todos os sectores produtivos galegos con 
capacidade para ser competitivos, e ó das TIC 
é un deles. Por este motivo, este ano temos 
incrementado un 10% o orzamento neste 
ámbito ata superar os 20 millóns de euros co 
obxectivo de seguir avanzando na proxec-
ción exterior das empresas galegas. 

C. C.: A parte do devandito (os fondos 
Innterconecta), que está a facer a Adminis-
tración galega, en materia de incentivos 
ou facilidades, para favorecer o emprende-
mento tecnolóxico na nosa terra, ou sexa, 
a creación e posta en marcha de novas 
iniciativas de alicerce tecnolóxico?
F. C.: A Xunta está a desenvolver unha estra-
texia integral de impulso ao emprendemen-
to co obxectivo de aproveitar ao máximo o 
talento e o capital humano de Galicia, con 
distintas ferramentas que acompañan desde 
a xestión das ideas ata a maduración e con-
solidación dos proxectos. Dentro desta estra-
texia xoga un papel fundamental a futura Lei 
do Emprendemento, coa que se define un 
marco normativo específico da comunidade 
que incentiva e facilita a creación e implanta-
ción de empresas e o seu posterior desen-
volvemento. No eido concreto de favorecer 
novas empresas tecnolóxicas, contamos 
con instrumentos especialmente axeitados, 
como o fondo de capital risco i2C, que conta 
este ano con 10 millóns de euros destinados 
a impulsar a creación e a posta en marcha de 
proxectos empresariais de base tecnolóxica 
cun forte compoñente de I+D+i; ou o fondo 
XesInnova, con máis de 1,3 millóns de euros 
para a concesión de préstamos participativos 
no eido innovador e do emprendemento. 
E por último, gustaríame destacar o traballo 
que estamos a desenvolver, xunto a máis de 
200 axentes do Sistema Galego de Innova-
ción, para elaborar a Estratexia de Especia-
lización Intelixente de Galicia (RIS3). Unha 
estratexia da que depende a captación de 
ata 1.200 millóns de euros de fondos FEDER 
da Unión Europea entre 2014 e 2020. 

Somos a sexta Comunida-
de Autónoma con maior 
número de empresas TIC 
que empregan a máis de 
15.400 traballadores

De darse un cambio tecnolóxico e produtivo na nosa terra, as novas tecnoloxías 
son o elemento impulsor. Ademais, coa vantaxe de ser globais e integradoras. 
Segundo nos conta o conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, na 
entrevista que reproducimos a continuación, as novas tecnoloxías constitúen 
tamén un vehículo no que tódolos sectores teñen cabida. A súa condición de 

transversais convérteas no contrario de individuais e exclusivas: na natureza das TIC vai xa 
a súa condición de entregadoras de algo e de carrexadoras a algures. Xogamos os galegos 
con vantaxe? A xuízo do conselleiro, sen dúbida que si. De feito, di, a nosa é a sexta comu-
nidade con maior número de empresas do sector, empregando a máis de 15.400 traballa-
dores, e unha das que conta cun proxecto tecnolóxico máis claro e definido. 



Frei Bieito

AA empresa francesa Monument Tracker, gañadora do 
concurso de Imagina Atlántica para a posta en valor 
do patrimonio cultural dos socios deste proxecto 
(no que participa a Deputación de Ourense), vén de 
pór a disposición dos usuarios de Android unha in-

teresante aplicación turística para afondarmos no coñecemento 
da Ribeira Sacra. A firma gala, de gran experiencia en recursos 
turísticos-culturais para teléfonos intelixentes e tablets (ten 
guías e ferramentas TIC dunha chea de cidades do eido interna-
cional), contou para este traballo coa colaboración da portugue-
sa Ideias e Conteúdos e da galega Astrágalo (que achegou todo 

tipo de contidos e mesmo o 
personaxe protagonista, Frei 
Bieito). O desenvolvemento 
en cuestión, que en breve 
contará con versión para iOS, 
fornécese en galego, portu-
gués, inglés e español. O prin-
cipio desta aplicación móbil é 
o de enriquecer a experiencia 
turística dos viaxeiros para 
afondar no coñecemento dos 
moitos monumentos e rique-
zas paisaxísticas que atesoura 
a Ribeira Sacra. A ferramenta 
foi desenvolvida por encargo 
da Deputación de Ourense ao 
abeiro do proxecto europeo 
Imagina Atlántica, no que 
participan Galicia, o norte de 
Portugal, Gales e Poitou-Cha-
rentes/GrandAngoulême). 

Tal e como sinalamos no 
seu día nunha entrevista co 
presidente de Monument 
Tracker, Jean-Jacques Lot-
termoser, a aplicación ofrece 
unha serie de cousas a ter en 
conta para xente de tódalas 

xeracións: debuxos animados (da man do devandito Frei Bieito), 
opcións de realidade aumentada, xogos de caza do tesouro, 
achegas á historia dos monumentos ou rutas turísticas. O 
obxectivo do organismo provincial galego foi o de pór a dispo-
sición dos viaxeiros unha ferramenta que reflectise e potenciase 
o rico patrimonio desta contorna galega, abeirada aos ríos Sil 

e Miño e especialmente importante dende o punto de vista 
arquitectónico (acubilla unha chea de conxuntos monásticos 
de diferentes envergaduras, estilos e niveis de conservación) e 
paisaxístico. 

Tal e como temos comentado previamente, a vertente 
divulgadora non se rifou no proxecto coa vertente lúdica, máis 
ben buscáronse unha a outra. Así, dende a orixe da iniciati-
va procurouse unha combinación equilibrada entre ambos 
elementos: a pescuda histórica e a vontade de xogar. A xuízo de 
Monument Tracker, estamos ante unha aplicación con potencial 
para abranguer e interesar a moitos tipos de viaxeiros, mesmo 
aos máis pequenos da familia, que terán a posibilidade de xogar 
e afondar no coñecemento da súa contorna coa colaboración 
dos seus acompañantes. Ademais, engade a firma francesa, 
a ferramenta gustará aos seareiros do patrimonio histórico, e 
tamén aos autores de banda deseñada, aos ilustradores e aos 
animadores, aos profesionais da produción (vídeo, audio, efec-
tos sonoros) e do turismo. 

 As funcións da aplicación son as seguintes:
1. Caza do tesouro: Oito enigmas veñen propostos polo peque-

no monxe, Frei Bieito, e cada resposta correcta desbloquea o 
seguinte misterio, cunha recompensa ao final dos percorridos.

2. Percorridos: Ofrécense varias temáticas, pódese empezar o 
percorrido onde se prefira, a realidade aumentada permitirá 
guiarse pola zona.

3. Xogo: Poderemos converternos en Embaixadores da Ribeira 
Sacra contestando as preguntas do xogo.

4. Postais: Teremos a posibilidade de enviar desde o noso 
smartphone ou tablet unha verdadeira postal en papel que os 
nosos amigos recibirán nas súas casas por correo ordinario.

5. Paseo libre: Os monumentos desvelarán a súa historia de 
acordo co noso paseo grazas ás notificacións automáticas, 
non será preciso facer ningunha procura xa que o noso teléfo-
no móbil avisaranos dos monumentos próximos e revelará as 
súas historias e anécdotas. A maiores, tamén poderemos des-
cubrir os lugares desaparecidos (ou o seu aspecto no pasado), 
ver as diferentes presentacións do monumento ou do lugar 
en cuestión (cómics, fotos exteriores e interiores, debuxos), 
consultar reportaxes ou vídeos relativos aos sitios de interese, 
compartir en Facebook as nosas opinións ou personalizar a 
aplicación coas nosas fotografías.

6. Realidade aumentada: Lugares importantes, os puntos de 
partida dos percorridos aparecen ao noso arredor en modo 
cámara, permitíndonos orientarnos para chegar aos sitios de 
interese. 

Quen está detrás da aplicación?
A aplicación foi financiada e ofrecida polo Programa Espazo Atlántico (Interreg) para a valorización do patrimonio no contexto do 
Proxecto Europeo Imagina Atlántica e que axiña será implementada tamén noutros destinos membros do proxecto. Imagina Atlántica 

enmárcase no Programa Transnacional Espazo Atlántico 2007-2013, co-financiado ao 65% polos fondos 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 coi-
dado das características culturais e sociais de cada contorna. Ou sexa, que estamos a falar dunha iniciativa para fomentar a actividade econó-
mica a través do desenvolvemento local e dun aproveitamento 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 deu como 
resultado a aplicación móbil da que falamos nesta mesma reportaxe.

Da man de Frei Bieito
Dispoñíbel en Android a aplicación de Monument Tracker para 
afondarnos no coñecemento da Ribeira Sacra

| Monument Tracker  | APLICACIÓN TURÍSTICA PARA COÑECER A RIBEIRA SACRA | 
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C. C.: O feito de ter contribuído ao proxecto con este tipo de ani-
macións, no senso máis amplo do termo, fainos pensar que un dos 
vosos cometidos era implicar no coñecemento da Ribeira Sacra ao 
maior número posíbel de xeracións, non só a xente de certa idade 
(xeralmente máis interesada co turismo cultural) senón tamén a ne-
nos e adolescentes, ou sexa, aos máis cativos da familia, non é así?
J. V.: Si, así é. O obxectivo principal das animacións guiadas por Frei 
Bieito, é que as nenas e nenos comprendan a historia, a evolución dos 
lugares e interactúen co espazo na busca de pescudas, un xeito enxe-
ñoso, ameno, educativo e tecnolóxico... para que as visitas turísticas en 
familia ou de viaxes escolares teñan un apoio multimedia na com-
prensión da historia que alí se viviu. As animacións son a ferramenta 
perfecta para conseguir unha aprendizaxe por descubrimento: hai 
unha experiencia directa sobre a realidade, pois realízase in situ, e 
unha revisión dos coñecementos adquiridos por medio das preguntas 
do Quid. Pero o noso prognóstico de uso é que non só o empregaran 
@s pequen@s viaxeir@s, senón todo o público, pois é un xeito diverti-
do, concentrado e resumido de información dos puntos turísticos.

C. C.: Que nos podedes dicir da vosa experiencia até o de agora, 
como empresa de creatividade cultural que sodes, que proxectos 
salientariades? E en cuestión de futuro, cara a onde se vai dirixir 
Astrágalo?
J. V.: Na actualidade a nosa experiencia é moi boa, con menos de 3 
anos de vida, traballamos para as marcas máis importantes da nosa 
terra e de todo ámbito estatal, como é o caso de Unidade Editorial, 
Indra, TVG, Tele 5, Antena 3, Ono, Glassdrive, Castela A Mancha TV 
e outras moitas outras que por contratos de confidencialidade non 
podemos revelar, nin darlles presenza na nosa web. Desde o punto 
de vista turístico salientaría a nosa execución de dous proxectos: un 
é Murallas Dixitais, no que estamos a facer reconstrucións en 3D e 
2D, gravacións aéreas e vídeos de motion Graphics, para que o turista 
coñeza os estados das murallas e a evolución como cidade de San-
tiago de Compostela e Lugo. O outro é o proxecto que xa coñecedes 
de Frei Bieito, ao que tratamos con especial agarimo, xa que é moi 
difícil converterse en profeta na túa terra, e que se nos valorase como 
a empresa máis axeitada para realizar ese labor provocounos unha 
grande satisfacción, chegando ao seu final coa sensación de facer 
ben os deberes. O camiño que pretendemos percorrer témolo moi 
claro, conseguir que os nosos clientes se diferencien da competencia 
e achegar unha verdadeira experiencia de marca. Gústanos moito 
experimentar e a nosa inspiración é Ferrán Adriá. Para nós é a mostra 
viva de gozar do que fas e enriquecelo a cada segundo con elementos 
que xeran conceptos novos e que fan que as persoas se emocionen en 
calquera plano. Como fortes de Astrágalo Studio salientaría o deseño, 
o branding, a creatividade, a posproducción e os motion Graphics. Isto 
dános unha base para crear e buscar novos modelos de publicidade 
e comunicación, por este motivo penetramos na gamificación, Web 
TV, canles corporativas (sendo Partners de Hollybyte). Pretendemos 
mantérmonos vivos e espertar a nosa creatividade e proxección de 
futuro.  

Código Cero: Que foi exactamente o que se vos encomendou?
Jose Velo: A petición por parte da empresa portuguesa Ideias & 
Conteúdos foi o desenvolvemento de 8 vídeos máis unha introdución 
cuxa finalidade sería a promoción cultural e turística da Ribeira Sacra 
ourensá dentro do proxecto Espazo Atlántico, Territorios Creativos 
Innovadores. Estes vídeos serían empregados para o desenvolvemen-
to dun xogo, un quiz infantil que debía guiar aos nenos (e a todo aquel 
que se lanzase a xogar) na procura dun tesouro. Os vídeos baséanse en 
8 puntos de interese fixados de antemán pola Deputación de Ourense, 
todos eles situados na zona ourensá da Ribeira Sacra: San Pedro de 
Rocas, Centro de Interpretación da Ribeira Sacra, Santo Estevo de Ribas 
de Sil, Santa Cristina, Balcóns de Madrid, Santa María de Montede-
rramo, Castelo de Castro Caldelas e Xunqueira de Espadanedo. O 
proxecto requiría coñecementos históricos, xeográficos, iconográficos 
e lendarios. O traballo de campo foi exhaustivo, co que se recompilou 
unha numerosa documentación audiovisual para acadar a meirande 
veracidade no desenvolvemento de cada punto de interese. Astrágalo 
quixo conxugar un turismo branco, no que convivan un público adulto 
e infantil xogando coa información nun dobre nivel: un manifesto e 
outro latente, facendo así un turismo apto para tódolos públicos.

C. C.: Por que elixistes un monxe?
J. V.: A Ribeira Sacra debe o seu nome á cantidade de mosteiros e 
ermidas que poboan as súas paisaxes. Isto fíxonos pensar na posibi-
lidade de que a mascota virtual fose un monxe que representase esa 
estendida tradición monástica. O nome, Frei Bieito, é unha homena-
xe ás abundantes ordes beneditinas da zona. Durante o estudo e o 
desenvolvemento de Frei Bieito quixemos dotalo de carisma, dunha 
personalidade afable, doado de identificar dende un punto de vista 
estético e capaz de aturar as costumizacións precisas para transmitir 
de maneira efectiva a información necesaria, sempre buscando facelo 
de xeito atractivo e divertido para todos os públicos. Frei Bieito non 
leva o clásico hábito negro e branco característico da orde beneditina, 
recorreuse ao hábito monacal marrón, máis estendido no imaxinario 
colectivo, menos agresivo para o público infantil, cunhas connota-
cións psicolóxicas de seguridade e estabilidade que fan que Frei Bieito 
transmita serenidade e paz. Frei Bieito é tranquilo pero divertido, as 
expresións faciais e a interactuación dentro da narración dos vídeos 
axudan e guían ao interlocutor a contextualizar a historia de maneira 
amena.

Existen diferentes tipos de turismo, e cara o que non ten nada 
que ver con ficar todo o día nunha terraza ao pé dunha 
impoñente fileira de apartamentos en Levante é cara a onde 
se dirixe o proxecto no que está mergullado o estudio galego 
Astrágalo, con cuxos membros tivemos ocasión de falar trala 

celebración das xornadas sobre Territorios Creativos (proxecto euro-
peo Imagina Atlántica) desenvolvidas hai uns días en Ourense. Trátase, 
máis polo miúdo, dun proxecto para dar forma a unha aplicación 
móbil sobre a Ribeira Sacra e Guimarães no que están a participar 
equipas de diferentes países da beira atlántica: por unha banda a 
francesa Monument Tracker dirixindo a proposta e, pola outra, Ideias 
& Conteúdos e Astrágalo, dende a banda galego-portuguesa e ache-
gando en parte o miolo do produto. A base de todo isto foi a busca de 
ideas innovadoras que, apoiadas en tecnoloxías de vangarda, desen 
forma a un turismo integrador, didáctico e apto para tódolos públicos. 
Falamos con Jose Velo, director creativo de Astrágalo.

A galega Astrágalo aposta por un turismo 
para tódolos públicos na aplicación móbil 
sobre a Ribeira Sacra  

| Astrálago  | TURISMO PARA TÓDOLOS PÚBLICOS| 
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 | AMTEGA | EXPEDIENTE XUDICIAL ELECTRÓNICO |

O Goberno galego anunciou hai uns días que vai 
colaborar coa Administración central no Sistema 
Integrado de Xustiza (SIJ), realizando un conxunto 
de iniciativas TIC no ámbito xudicial galego que 
se porán a disposición doutras Comunidades. Esta 

cooperación formalizouse nun convenio asinado en abril deste 
ano entre a Consellaría de Presidencia, a Axencia para a Mo-
dernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), o Ministerio de 
Xustiza, o Ministerio de Industria e a entidade pública Red.es. 
As accións a levar a cabo inclúense nun Plan de Proxectos que 
se van desenvolver até 2015 contándose cun orzamento de 

cinco millóns de euros. Deles, o Ministerio de Industria, Enerxía 
e Turismo, a través de Red.es, achega 4 millóns e a Xunta, a 
través da AMTEGA, o millón restante.

Os dous grandes obxectivos do Plan, informou a devandita 
axencia, son “a implantación efectiva do expediente xudicial 
electrónico en Galicia e a posta en marcha da sede electrónica 
da Administración de Xustiza, que permitirá a tramitación 
telemática aos cidadáns e aos profesionais 
do ámbito xudicial”. Estas dúas liñas de 
acción, engade AMTEGA, implican o des-
envolvemento dun conxunto de medidas 
como a creación dun arquivo dixital único 
que xestione os documentos e expedientes 
xudiciais, a posta en marcha de unidades 
de dixitalización ou a informatización dos 
rexistros de entrada e repartición de docu-
mentos. O Plan foi presentado a comezos 
de xullo polo vicepresidente e conselleiro 
de Presidencia, Alfonso Rueda, o secreta-
rio xeral da Administración de Xustiza do 
Ministerio, Joaquín Silguero, a directora da 
Axencia para a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia, Mar Pereira, e o director de Pro-
gramas de Red.es, Francisco Javier García. 
No acto interveu tamén o presidente do 

sede xudicial electrónica
A creación da sede xudicial electrónica diríxese a facilitar a comunicación 

telemática entre cidadáns e profesionais do ámbito xudicial coa Administra-
ción de Xustiza “con todas as garantías técnicas e xurídicas”. Esta plataforma 
tecnolóxica encamíñase tamén a posibilitar a presentación electrónica 
daqueles documentos que non precisen da asistencia de avogado, a xestión 
de notificacións electrónicas, a consulta personalizada do expediente 
xudicial electrónico, a realización de trámites de pagamento de taxas. Estará 
dispoñíbel dende o portal www.exustiza.es.

“Coa posta en marcha deste Plan”, conclúe AMTEGA, “Galicia convértese 
na primeira Comunidade en colaborar co Estado no desenvolvemento 
do Sistema Integrado de Xustiza”. Por certo que o encargado de realizar 
o seguimento das actuacións previstas no Plan será un grupo de traballo 
interdisciplinar específico, integrado por representantes de todos o departa-
mentos asinantes do convenio. 

En marcha un plan para implantar o expediente xudicial 
electrónico en 2015

Novo pulo á modernización 
TIC da nosa xustiza

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas.
No acto fíxose fincapé en que “a implantación efectiva en 

2015 do expediente xudicial electrónico suporá a redución 
drástica do papel nos procedementos xudiciais, substituíndo 
os documentos físicos por documentos electrónicos, o que 
axilizará a tramitación, incrementará a seguridade da informa-
ción, permitirá o acceso de todos os intervenientes do proceso 
á documentación e facilitará un importante aforro económico”. 
Co fin de acadar isto, informaron, darase forma a un arquivo 
dixital que acubillará e xestionará os documentos e expedien-
tes xudiciais electrónicos de xeito centralizado. Este arquivo 
permitirá a consulta dos expedientes dende dispositivos elec-
trónicos e en función dos usuarios e das súas competencias. A 
medida, explicouse, virá acompañada da creación de unidades 
de dixitalización para catalogar e dixitalizar de xeito eficiente 
a documentación que se presente en papel. Ademais, Galicia 
implantará o novo sistema para a informatización das Oficinas 
de Rexistros e Repartición, que está a desenvolver o Ministe-
rio de Xustiza. O Plan abrangue igualmente a creación dun 
sistema informático de xestión de arquivos físicos e pezas de 
convicción, “que permitirá a localización de calquera expedien-
te en papel en calquera sede xudicial así como a identificación 
e xestión dos bens incautados nun procedemento xudicial, 
facilitando aos cidadáns os servizos para que poidan identifi-
car estes bens e tramitar a súa devolución”, explicou a axencia 
galega. 

Por outra banda, tamén se fixo saber que as medidas para 
a implantación do expediente electrónico xudicial “terán 
en conta a cooficialidade lingüística que a día de hoxe non 
permiten determinados sistemas de xestión procesual como 
Minerva”. Segundo informa AMTEGA, a nosa terra vai “liderar a 
evolución do sistema de gravación de vistas con firma dixital 
eFidelius, que permitirá incorporar as gravacións dos xuízos 
ao expediente xudicial”. Polo tanto, a nosa Comunidade será 
provedora do software deste sistema, das súas melloras e 
novas funcionalidades ao resto do Estado. A Xunta implantará 
este sistema en todas as salas de vistas da Comunidade, grazas 
á colaboración de Red.es. 
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| Ineo  | AS EMPRESAS SOCIAIS DE INEO CONTINÚAN INNOVANDO| 

TIC MADE IN GALICIA
As empresas socias de INEO continúan 
innovando co fin de presentar 
aplicacións e servizos adaptados aos 
novos tempos

As empresas TIC de Galicia non pechan por vacacións, senón 
que seguen ao pé do canón con novidades tales como novas 
solucións aplicadas aos eidos educativo e político, un proxec-
to de enerxías renovables ou a aposta por novos centros de 
traballo e a expansión fóra da comunidade. 

 PEXEGO. Moitos dos traballos que están a xurdir estes 
últimos anos van ligados ao concepto freelance, polo que 

non se precisa dun lugar de traballo concreto e hai que abara-
tar ao máximo os custos, co que a maioría destes profesionais 
acaba traballando desde a casa. Pero agora, Pexego ofrécelles 
un espazo de co-working, un lugar onde separar vida laboral e 
persoal e evitar traballar en soidade, unha infraestrutura moito 
máis competitiva que se adapta ás necesidades dos profesionais 
independentes. Estes poderán compartir os seus gastos nun 

ambiente con horarios 
flexibes e rodeados de 
xente con inquietudes si-
milares, onde se fomenta 
a colaboración, a comuni-
dade e o networking. Máis 
información en www.
pexego.es/coworking.

 EMETEL. A empresa galega Emetel acaba de abrir delega-
ción no País Vasco, unha oficina que atenderá a zona norte 

peninsular, abarcando Asturias, Cantabria e Euskadi. En liña co 
seu plan estratéxico de desen-
volvemento, Emetel apostou por 
inaugurar esta nova oficina, situa-
da en Vitoria e que se suma ás da 
Coruña e Vigo. O obxectivo prin-
cipal desta nova expansión é dar 
un paso máis para continuar ache-
gando valor naqueles proxectos 
de innovación da Administración, 
empresas e industria, nos que esta 
socia de INEO conta con ampla 
experiencia e coñecemento.

 SIVSA. Para os amantes da política, Sivsa acaba de lanzar 
unha nova app móbil, Congreso 2.0, unha aplicación 

gratuíta que permite ao cidadán consultar as leis que están en 
tramitación no Congreso dos Deputados, así como 
as aprobadas ou rexeitadas. O usuario pode con-
sultar o tipo de lei  (proposición, decreto, proxecto, 
etc), que partido político a propón, a súa data de 
presentación, o seu estado de tramitación e o seu 
texto íntegro. Tras isto, o cidadán pode votar Si ou 
Non á lei, do mesmo xeito que fan os deputados. 
A aplicación pódese descargar desde a tenda de 
Apple e é compatible con iPhone, IPod e iPad 
(https://itunes.apple.com/es/app/congreso-2.0/
id657298168). Está dispoñible tamén para Android 
en Google Play (http://play.google.com/store/apps/
details?id=com.sivsa.democraciaparticipativa).

 GRUPO ACTIVO. Dentro da súa aposta polas enerxías reno-
vables, a empresa  propiedade do Grupo Activo, Smart AC, 

vén de presentar a súa liña de mini aeroxeneración de eixo vertical 
Smart Twistter, cun modelo específico para Smart Cities. Este 
equipo pode alimentar aparellos 
ata 1,8 Kw, permitindo unirse a 
varios equipos para necesidades 
superiores ou en clúster como mi-
nicentrais. Os proxectos poderían 
ser empregados en urbanizacións, 
hoteis, campos de golf, resorts ou 
ben en empresas e industrias en 
núcleos non conectados á enerxía 
convencional. Máis información en 
comercial@g-activo.com.

 ENXENIO. No eido educativo, a firma 
Enxenio comercializa Sixa, unha liña de 

produtos de software académico deseñada e 
desenvolvida en colaboración coa Univer-
sidade da Coruña e coa participación de 
profesorado de IES. A súa aplicación principal 
é o Sistema Informático de Xestión Académi-
ca, que permite a xestión integral de toda a 
información relacionada co desenvolvemen-
to académico do alumnado (cualificacións, 
faltas, informes, etcétera), e a intercomuni-
cación de toda esta información co sistema 
informático da Consellería e coas familias dos 
estudantes. Os profesores poden utilizalo vía web nun ordenador, 
desde dispositivos móbiles (teléfono ou PDA) e mesmo desde 
unha memoria USB cando non hai acceso a internet.



| Deputación de Pontevedra | NOVA FERRAMENTA PARA A XESTIÓN INTEGRAL DO PATRIMONIO DOCUMENTAL E BIBLIOGRÁFICO  |

A Deputación de Pontevedra, a través do Servizo de Novas 
Tecnoloxías, inicia a posta en marcha dunha nova ferra-
menta para a xestión integral do patrimonio documental 
e bibliográfico da institución.

Esta iniciativa encádrase dentro do proxecto depoTIC: “A 
Tecnoloxía nas túas mans” que a Deputación puxo en marcha co áni-
mo de reforzar a Sociedade da Información no eido social, adminis-
trativo e económico mediante a introdución das novas Tecnoloxías 
da Información e da Comunicación na provincia de Pontevedra. 

Unha das principais actuacións incluídas no proxecto depoTIC é 
a ampliación do “Centro de coñecemento avanzado para a explota-
ción do patrimonio documental e bibliográfico”. Este centro -creado 
dentro do ámbito do proxecto eDepo, a administración nun “CLICK” 
no ano 2011- iniciou a súa  actividade coa dixitalización dunha parte 
importante do patrimonio documental, gráfico, cartográfico, sonoro, 
audiovisual e bibliográfico do Arquivo Provincial e dos concellos da 
provincia. Amais disto, e dentro do propio proxecto depoTIC, con-
tinúase co proceso de dixitalización incluíndo neste caso parte dos 
fondos existentes no Museo Provincial da Deputación de Pontevedra 
e case a totalidade dos fondos dos concellos da provincia de Ponte-
vedra.

Para complementar o traballo realizado en ambos os proxectos de 
dixitalización e co obxectivo de potenciar a difusión do patrimonio 
xestionado pola Deputación de Pontevedra e os concellos da pro-
vincia, o Servizo de Novas Tecnoloxías pon en marcha esta nova ini-
ciativa orientada ao desenvolvemento e introdución de ferramentas 
de xestión, catalogación e difusión de todas as fontes custodiadas e 
inventariadas polo Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográ-
fico, o Museo Provincial e os concellos da provincia de Pontevedra.

O desenvolvemento deste proxecto, adxudicado á galega Xercode 
Media Software S.L., especializada en servizos, produtos e proxec-
tos de innovación para bibliotecas, arquivos, centros documentais e 
contorna editorial, terá un prazo de execución de 12 meses.

Coa introdución e posta en marcha desta ferramenta, a Deputa-
ción de Pontevedra contará cun sistema de xestión baseado nos es-
tándares de catalogación arquivística e bibliográfica, que incluirá to-
dos os datos existentes na actualidade nos sistemas da Deputación 
tras a realización dun proceso de migración dos mesmos, permitindo 
o acceso normalizado á información e recursos da institución e dos 
concellos da provincia.

Grazas á posta en marcha deste sistema, a Deputación de Ponteve-
dra disporá dunha solución técnica escalable de xeito doado que lle 
permita axustarse ás necesidades dunha contorna cambiante e que 
disporá dunha alta capacidade de integración para mellorar o grao 
de interacción e intercambio de información con outros sistemas de 
xestión e, en particular, cos sistemas de xestión de contido dixital.

Con todo iso acadaranse dous importantes obxectivos: o impulso 
no uso dos servizos de consulta do patrimonio cultural e a xeración 
de riqueza na contorna intermunicipal.

plataforma tecnolóxica
A solución que porá en marcha a Deputación de Pontevedra está 

composta por tres aplicativos de software libre sobre os que se rea-

lizarán as adecuacións pertinentes para adaptalos aos requirimentos 
expostos pola institución.

Como sistema de xestión bibliográfico incluirase o sistema Koha ILS. 
Trátase dun sistema integrado de xestión de bibliotecas (ILS: Integrated 
Library System), único por ser o primeiro de código fonte aberto, libe-
rado baixo a licenza GPL1. Foi creado en 1999 por Katipo Communica-
tions para a Horowhenua Library Trust en Nova Zelandia e trátase dun 
dos máis novos e tecnicamente avanzados sistemas de bibliotecas in-
tegrados dispoñibles na actualidade.

En relación ao sistema de xestión de arquivos, empregarase ICA-
AtoM. Acrónimo de International Council on Arquives-Access to Me-
mory, é un sistema de xestión de arquivos, de carácter OpenSource, 
promovido polo Consello Internacional de Arquivos, coa finalidade de 
proporcionar aos arquivos de todo o mundo unha ferramenta para di-
fundir os seus fondos na web. 

Como módulo de consulta OPAC implantarase o produto Discovery 
Tool Vufind. Vufind é un dos mellores DiscoveryTool dispoñibles no 
mercado, a súa potencia, rapidez e sobre todo o seu reducido custo 
convertérono nunha das mellores opcións para as institucións que 
queren dar un pulo cualitativo no seu servizo á comunidade de usua-
rios. VuFind achega aos centros documentais un punto de acceso úni-
co aos recursos bibliográficos e a integración aos recursos electrónicos 
comerciais.

principais características funcionais da solución
O sistema para a xestión integral do patrimonio documental e bi-

bliográfico da Deputación de Pontevedra inclúe un amplo conxun-
to de funcionalidades, entre as que podemos salientar as descritas a 
continuación.

Permite a xestión e catalogación de recursos de arquivos na di-
versidade de organismos á que vai encamiñada a ferramenta (Arquivo 
Provincial, Museo Provincial e Arquivos Municipais da Provincia). Por 
este motivo introducirase unha solución multientidade que permitirá 
a xestión de diferentes arquivos e emprazamentos. Asemade, contará 
con características que permitan a catalogación cumprindo os princi-
pais estándares de catalogación arquivística ISAD (G), ISAAR (CPF), 
ISDF, ISDIAH, EAD e EAC-CPF, a xestión de adquisicións e os emprésti-
tos de documentación entre outras.

Permite a xestión e catalogación de recursos bibliográficos do 
Arquivo e Museo Provincial. Para iso, do mesmo xeito que no caso 
anterior, tratarase dunha solución multientidade que permitirá a xes-
tión de redes de bibliotecas con diferentes sucursais. Permitirá a cata-
logación bibliográfica baseada no estándar internacional MARC21 
e incluirá a posibilidade de realizar catalogación derivada grazas á 

O patrimonio documental e bibliográfico do organismo 
provincial posto a disposición dos cidadáns

Nova ferramenta de catalogación, xestión e difusión 
do patrimonio documental e bibliográfico para a 
Deputación de Pontevedra e os municipios da provincia
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consulta doutros repositorios bibliográficos a través do protocolo 
Z39.50. Ademais, incluirá funcionalidades de control de adquisicións 
e empréstitos. 

Permite a consulta unificada de todos os fondos a través dun mó-
dulo de consulta (OPAC), compoñente principal da plataforma que 
permitirá aos cidadáns acceder ao catálogo de fondos de arquivos e 
bibliográficos para a súa consulta. Incluirá funcionalidades avanzadas 
de navegación e procura para facer máis sinxela a localización de in-
formación para o que se indexarán tanto os datos de catalogación dos 
fondos como o seu propio contido. Alén disto, o módulo OPAC permi-
tirá a integración do seu módulo de consultas, a través do emprego 
de portlets, dentro da plataforma de portais web da Deputación de 
Pontevedra.

Dispón dun repositorio de obxectos dixitais integrado cos módu-
los de catalogación e consulta que compoñen o sistema. Este reposi-
torio estará baseado na solución de xestión documental IBM Filenet, 
xa inserida na Deputación de Pontevedra. Grazas a esta integración, 
os cidadáns poderán consultar imaxes, resultado dos proxectos de 
dixitalización anteriormente mencionados, asociadas a cada un dos 
recursos xestionados pola ferramenta, permitindo deste xeito consul-
tar o patrimonio xestionado pola Deputación desde casa, evitando así 
desprazamentos innecesarios.

Permite a xestión unificada de autoridades nos módulos de xes-
tión bibliográfica e de arquivos. Estas autoridades son "puntos de ac-
ceso" baixo os cales un rexistro bibliográfico e de arquivos pode ser 
situado dentro do catálogo de recursos da institución. Manter autori-
dades únicas en ambos os módulos habilitará por exemplo a consulta 
de todos os recursos bibliográficos e de arquivos existentes na institu-
ción para un autor determinado.

interoperabilidade da solución
O sistema de xestión e difusión do patrimonio documental e biblio-

gráfico da Deputación de Pontevedra precisa unha integración con 
outros sistemas existentes na institución.

Deste xeito, unha das principais integracións a realizar será coa 

plataforma de xestión de expedientes da institución para acadar o 
obxectivo de que todo expediente administrativo pase, de maneira 
automatizada e unha vez finalizada a súa tramitación, a formar parte 
do catálogo do Arquivo Provincial. Así, o módulo de xestión de arqui-
vos habilitará mecanismos que permitan a esta plataforma a introdu-
ción dos datos básicos de catalogación neste aplicativo. Os devandi-
tos datos deberán ser validados por persoal cualificado antes de pasar 
a formar parte do catálogo de xeito definitivo.

Asemade, valórase a integración coa plataforma de portais da 
institución de maneira que, tanto o módulo de xestión bibliográfica 
como o de xestión de arquivos, incluirán un mecanismo que permita 
á devandita plataforma a consulta de calquera dos seus rexistros in-
cluíndo os obxectos dixitais asociados a estes. Esta integración permi-
tirá, por exemplo, amosar no portal do Museo Provincial, unha parte 
dos datos existentes nestes sistemas asociados cunha exposición.

Outra das integracións máis importantes que se incluirán dentro 
do sistema permitirá que este cumpra co protocolo OAI-PMH (Open 
Arquives Initiative-Protocol Metadata Harvesting). Este protocolo é 
unha ferramenta de interoperabilidade independente da aplicación 
que permite realizar o intercambio de información para que, desde di-
ferentes provedores de servizo, póidanse realizar procuras que abran-
guen a información recompilada en distintos repositorios asociados 
(provedores de datos). Isto permitirá a exposición e recompilación 
dos recursos catalogados na ferramenta por parte de agregadores de 
contidos como Europeana, Hispana ou Galiciana contribuíndo deste 
xeito a potenciar de maneira significativa a difusión dos recursos de 
arquivos e bibliográficos xestionados pola Deputación de Pontevedra.

Amancio Varela -xefe do Servizo de Novas Tecnoloxías da Deputa-
ción de Pontevedra- salienta que “coa posta en marcha desta ferra-
menta, a Deputación dá un paso máis na súa arela por poñer a dispo-
sición do cidadán o patrimonio cultural xestionado pola institución, 
empregando para iso as últimas tendencias en sistemas de informa-
ción e pondo o valor as diferentes iniciativas de dixitalización levadas 
a cabo desde a institución, así como o Centro de Coñecemento Avan-
zado creado a partir do proxecto eDepo”. 
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 | Consorcio Zona Franca | PRESENTA A SÚA LANZADERIA DE EMPRESAS |
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O Consorcio da Zona Franca de Vigo presentou os días pasados 
unha interesante e ambiciosa iniciativa para dar forma, de 
xeito eficaz e rendíbel, ás nosas ideas susceptíbeis de conver-
terse en iniciativas innovadoras de mercado. Falamos, polo 
tanto, dunha aceleradora para emprendedores e empresas, 

de nome VíaVigo e destinada a acubillar e lanzar proxectos por un período 
de entre 9 e 12 meses, co engadido de contaren co apoio e seguimento 
de entidades galegas de longa experiencia innovadora, como Gradiant, 
AIMEN ou CTAG, todas elas colaboradoras de VíaVigo (entre outras). Por 
certo que segundo sinalou Teresa Pedrosa, delegada do Estado no Consor-
cio, a primeira convocatoria ficará aberta até o 15 de setembro, podéndo-
se consultar as bases e realizar a inscrición a través da web da aceleradora, 
viavigo.es, unha páxina que se ofrece en galego e castelán.  Segundo 
engadiu, de entre os proxectos recibidos, o comité de avaliación seleccio-
nará un máximo de 40 para incorporarse á primeira fase do proceso, que 
pode culminar na dotación de infraestrutura, capital semente, formación e 
asesoramento especializado. 

Como dixemos, ViaVigo é unha iniciativa 
promovida polo Consorcio da Zona Franca 
de Vigo e  a sociedade de capital-risco Vigo 
Activo, contándose coa colaboración do IGAPE, 
SOGARPO (Sociedade de Garantía Recíproca 
de Pontevedra e Ourense), XesGalicia, Concello 
de Vigo, Concello de Nigrán, ANFACO, AIMEN, 
CTAG e Gradiant. Durante a presentación 
de ViaVigo debulláronse os obxectivos da 
proposta comezando polo seu nome: evoca un 
singular episodio da historia cando, a finais do 
século XIX, a Eastern Telegraph Company elixiu 
Vigo como cidade base para instalar os primei-
ros os cables submarinos que comunicarían 
Europa e América. “Coa mesma vocación de 
difusión e alcance global baseada na cidade, o 
Consorcio da Zona Franca promove a primeira 
convocatoria deste programa de desenvol-
vemento para emprendedores”, engadiuse. A 
aceleradora, segundo puidemos saber, ofrece 
un bo número de recursos e vantaxes para o 
desenvolvemento das nosas ideas de merca-
do: trátase dun proxecto aberto a todo tipo 
de sectores (TIC, industrial, servizos), non ten 
custes de inscrición e conta co aval da Zona 
Franca e das restantes entidades participantes 
no proxecto. En palabras de Pedrosa, diríxese “a 
persoas creativas, innovadoras, comprometidas, 
con arela de superación e dispostas a asumir os 
riscos e esforzos asociados ao emprendemento, 
con proxectos que poden estar en fase de des-
envolvemento ou ser empresas consolidadas, 
en equipo ou en solitario”. 

A primeira convocatoria de VíaVigo ábrese 
para inscricións do 15 de xullo ao 15 de set-
embro de 2013. Durante estes dous meses os 
candidatos poden rexistrarse como usuarios e 
inscribirse achegando a información que se lles 

require acerca do seu proxecto, para que o equipo avaliador 
poida realizar unha primeira escolma. Así, unha vez pechado 
o prazo da convocatoria, o comité de exame realizará unha 
primeira avaliación dos proxectos e seleccionará aos 30 
mellores. Estes proxectos presentarán a documentación 
establecida nas bases para esta fase e así poder participar na 
seguinte, o start-up day, que servirá entre outras cousas para 
coñecer de preto aos candidatos seleccionados durante 
dúas xornadas, para poder avalialos de forma directa. Os 20 
mellores proxectos continuarán no seguinte treito do cami-
ño, a academia. O obxectivo deste é tentar dar forma e con-
solidar os aspectos máis críticos dos proxectos para facelos 
atractivos a investidores. Ou sexa, que se trata de aprender a 
emprender. Así, durante 6 semanas, os candidatos traballa-
rán a fondo os proxectos co equipo, recibindo os plans de 
formación que dean resposta ás necesidades de cada un, 
co apoio dun panel de expertos. O demo day é o evento no 
que os candidatos expoñen publicamente os seus proxec-
tos para conseguir apoios, como capital semente para pór 
en marcha a súa empresa. Até 10 proxectos seleccionados 
tras o demo day accederán á fase de aceleradora. Durante 
6 meses, equipo e candidatos traballarán os proxectos 
no espazo de coworking de Vía Vigo en Porto do Molle 
(Nigrán). “Todo un traballo conxunto ata que, coas mellores 
garantías de éxito, os proxectos estean listos para saír ao 
mercado e presentarse a roldas de investimento”, sinálase 
dende o Consorcio. Logo, virá o encontro cos investidores 
en si mesmo: encontros para conseguir financiamento para 
cadanseu negocio presentándose a importantes empresas, 
colaboradores e fondos de investimento. Porén, o proceso 
non remata aí, xa que VíaVigo habilita neste punto a fase de 
acompañamento, ofrecendo  asesoramento, consultoría e 
difusión aos candidatos e os seus proxectos, “como parte do 
compromiso do Consorcio da Zona Franca de Vigo co tecido 
industrial e empresarial do sur de Galicia”, explica a organi-
zación.  

37 millóns para 
inVestimentos na 
cidade

O Pleno do Consorcio da 
Zona Franca de Vigo apro-
bou uns orzamentos para 
o ano 2014 que superarán 
os 37 millóns de euros 
para realizar investimentos 
en Vigo e a súa área de 
influencia. Será pois en 
2014 cando se materiali-
cen novas actuacións que 
reorientan a actividade 
do Consorcio, é o caso da 
aceleradora de empre-
sas VíaVigo, o Centro de 
Innovación Gastronómica, 
a incubadora de empresas 
para a transferencia de tec-
noloxía aeroespacial SBAI, 
ou as melloras funcionais e 
enerxéticas do polígono de 
Balaídos. Emporiso, neste 
orzamento tratáronse de 
compatibilizar actividades 
tradicionais no Consorcio 
como é a promoción de 
chan empresarial, coa dota-
ción de infraestruturas in-
mobiliarias para empresas 
e con novos investimentos 
na área de emprendemen-
to e innovación.  

O Consorcio da Zona Franca presenta a súa lanzadeira 
de empresas innovadoras: VíaVigo 

Aquí hai INNOVACIÓN
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Alianza para un novo 
modelo produtivo

| AMTEGA  | UN NOVO MODELO PRODUTIVO | 

pasado 23 de xullo, a Administración galega e un grupo de empresas 
tecnolóxicas asinaron un acordo que inclúe un decálogo de medidas 
para potenciar o desenvolvemento dixital de Galicia nun “compromiso 
forte e recíproco” en palabras do propio presidente da Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo, que busca consolidar “un sector TIC competitivo, innova-

dor, xerador de emprego cualificado, capaz de facer fronte aos retos da nova 
economía do coñecemento”.

A sinatura do devandito acordo realizouse nun acto celebrado na Cidade 
da Cultura de Galicia, onde o titular da Xunta informou de que o Goberno 
galego comprométese a elaborar unha Lei de desenvolvemento dixital para 
“a transformación de Galicia cara a unha economía baseada no coñecemen-
to” e garantir a capacitación dos cidadáns para integrarse no contorno dixital 
e impulsar os “grandes proxectos tractores” de innovación tecnolóxica nos 
sectores produtivos estratéxicos para Galicia, apostando por convocatorias 
de financiamento de grandes proxectos que permitan captar fondos euro-
peos. Feijóo tamén expresou o compromiso da Xunta en seguir impulsando 
as TIC en áreas como a sanidade e a educación, así como continuar a avanzar 
no goberno electrónico. 
As empresas do sector TIC, pola súa banda, comprometéronse a apostar polo 
rural galego no desenvolvemento de tecnoloxía de nova xeración, a apoiar 
aos emprendedores dixitais de Galicia e a participar activamente como 
“mecenas dixitais” impulsando actuacións que capaciten á cidadanía e, en 
especial, aos colectivos en risco de exclusión, no emprego das TIC. O conve-
nio asinado tamén detalla compromisos do sector para garantir mediante un 
programa de bolsas a incorporación ao mercado laboral de universitarios e 
estudantes de FP ao eido tecnolóxico.

Na súa intervención, o presidente da Xunta destacou que o Goberno gale-
go leva anos traballando na modernización tecnolóxica da nosa terra través 
da Axenda Dixital Galicia 2014.gal, que definiu como “unha folla de ruta con 
iniciativas altamente transformadoras”. 
Así, subliñou que o investimento público-privado de 660 millóns de euros 
entre 2010 e 2013 permitiu avanzar na modernización da Administración e 

da Xustiza; impulsar a transformación do sis-
tema educativo con iniciativas como Abalar; 
intensificar a vertebración territorial grazas 
ao Plan de Banda Larga; contribuír á mellora 
continua da sanidade a través de proxectos 
tecnolóxicos “nos que Galicia é líder”, como 
a receita electrónica; consolidar o Centro 
de Datos integral como infraestrutura clave 
do sector público; e lograr a blindaxe das 
telecomunicacións como un servizo público 
máis grazas á Lei de impulso e ordenación 
das infraestruturas de telecomunicacións de 
Galicia.

O presidente da Xunta agradeceu a impli-
cación amosada polas empresas asinantes 
do protocolo, algunhas delas galegas, como 
Altia, Coremain, R ou Televés, incluído o 
Clúster TIC de Galicia (en representación de 
tódalas firmas tecnolóxico-dixitais da nosa 
terra), e outras de ámbito nacional interna-
cional como Everis, HP, Indra, IECISA, SATEC e 
Tecnocom. Ademais, avanzou o compromiso 
de Vodafone, Telefónica e Atos de adherirse 
ao convenio. 

Segundo fixeron saber as partes implica-
das nesta alianza, estamos ante o primeiro 
protocolo deste tipo que se realiza en Espa-
ña, e reflicte a implicación Clúster TIC galego 
e das empresas asinantes  por investir en 
Galicia. Segundo sinalou AMTEGA, “é moi 
de agradecer o interese das participantes 
por querer participar neste acordo para 
contribuír ao crecemento de Galicia e por 
establecer unha liña de colaboración que 
facilitará que as multinacionais que hoxe 
están aquí amplíen as súas liñas de negocio 
na Comunidade e, ao mesmo tempo, sirvan 
de ponte ás PEME TIC galegas para a súa 
internacionalización”.

Cómpre lembrar que o sector TIC galego 
está integrado por preto de 2.000 empre-
sas cunha taxa de medre no último ano de 
4,2%, un punto porcentual superior ao da 
media española, o que sitúa á Comunidade 
a Galicia como o sexta con maior número 
de firmas TIC.  Ademais, conta con máis  de 
15.400 traballadores, o que representa o 
1,6% das afiliacións da Seguridade Social e 
contribúe á economía galega con máis de 
2.200 millóns de euros (o 2,14% do PIB de 
Galicia). “No contexto produtivo actual”, en-
gade AMTEGA, “o sector tecnolóxico galego 
segue a amosar a súa potencialidade e a súa 
capacidade, un mérito dos empresarios e 
profesionais do sector tecnolóxico grazas ao 
seu esforzo, a súa creatividade e a súa aposta 
pola innovación e a internacionalización”.  

O 

O Goberno galego e o sector TIC comprométense 
no desenvolvemento dixital 
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As empresas e Clúster 
TIC Galicia subliñan a 
importancia do Pacto

 | AMTEGA | ACORDO POSITIVO |

O 
pacto asinado para o desenvolvemento dixital da nosa terra entre o Go-
berno galego e o sector TIC xerou unha vaga de declaracións por parte 
dos implicados e implicadas na formalización e impulso do protocolo. 
Como lembraremos, entre os asinantes atópanse os responsábeis de 
empresas-entidades galegas como Altia, Coremain, R, o Clúster TIC de 

Galicia ou Televés, ás que cómpre engadir compañías estatais e internacio-
nais de primeira liña, como Everis, Indra, IECISA, SATEC, HP e Tecnocom, 
firmas -por outra banda- de gran presenza na nosa terra, con sedes de seu 
nas nosas principais cidades e dando acubillo a un bo número de profe-
sionais galegos. O pacto, dirixido a apuntalar un sector TIC competitivo e 
xerador de emprego cualificado que sexa quen de facer fronte aos retos da 
nova economía do coñecemento, foi saudado dende tódalas frontes impli-
cadas como unha boa nova, de converterse en realidade palpábel e acadar 
verdadeiro desenvolvemento: unha boa nova con visos de afianzar a nosa 
economía en alicerces rendíbeis, sustentábeis, innovadores e competitivos. 

Nesta liña amosouse por exemplo Helena Herrero, presidenta de HP 
España, que cualificou o pacto de “moi positivo por dous motivos funda-
mentais: en primeiro lugar porque se dirixe a consolidar ao sector como 
esencial para a creación de emprego e competitividade e en segundo 
lugar porque dá resposta á necesidade de transformar a Administración así 
como o tecido produtivo e empresarial para ser máis eficientes”. 

Para Santiago Roura, director xeral de Indra, o acordo vén moi a conto 
e máis se pensamos na situación actual da economía, que fai preciso que 
España e Galicia avancen cara a un novo modelo produtivo, baseado na 
innovación e o coñecemento. Ao seu xuízo, o sector TIC vai xogar un papel 

clave neste proceso e pactos coma o devan-
dito, acelerarán a transformación, “apoiando 
a xeración de emprego estable e de calidade 
no sector, a retención do talento xerado nas 
universidades galegas, a colaboración entre 
as empresas e os centros tecnolóxicos e a 
internacionalización das pequenas e media-
nas empresas co apoio das multinacionais 
do sector, co obxectivo último de situar a 
Galicia como un referente en innovación 
tecnolóxica”.

Para Benito Vázquez, conselleiro de-
legado de Everis, só se pode facer unha 
valoración positiva dunha alianza que xunte 
empresas do sector tecnolóxico-dixital coas 
administracións implicadas na materia. E 
máis se temos en conta, comenta, que o 
sector TIC é “un claro achegador de valor e 
innovación, e por iso é cada vez máis impor-
tante para o desenvolvemento económico e 
social de calquera país desenvolvido”. Neste 
senso, opina, a colaboración entre institu-
cións e entidades privadas é imprescindíbel, 
porque só así se poden artellar políticas que 
permitan o medre e o fortalecemento dos 
diferentes sectores da económica, “máis se 


O titular da Xunta, acompañado pola 

directora da AMTEGA presidiu a sinatura do 
protocolo
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estatal”, comentou. Ao seu xuízo, o pacto 
é “moi positivo, xa que o sector tecnolóxi-
co impulsa o desenvolvemento en todos 
os ámbitos contribúe de forma notable á 
mellora das perspectivas de futuro do sector 
e dos seus profesionais que na actualidade 
xera máis de 136.000 empregos directos”.

Para José Aracil Gallardo, director xeren-
te de Informática El Corte Inglés, o acordo 
está sen dúbida na liña do que recomendan 
as tendencias do mercado. De feito, di, non 
hai máis que ollar cara ao que está a acon-
tecer noutros países, onde xa se puxeron en 
marcha proxectos semellantes que per-
mitiron maior eficacia e menos gasto. Isto 
repercute na posibilidade maior de reinves-
tir noutros proxectos TIC que benefician ao 
cidadán, ao empregado público e á propia 
industria. A iniciativa tamén foi valorada 
moi positivamente por Teresa Taubmann, 
directora xeral do Grupo SATEC, que consi-
dera que da colaboración entre os distintos 
actores dun sector, neste caso o sector TIC, 
só pode saír algo de proveito. Ademais, 
considera que a participación, o traballo 
conxunto, é indispensábel para que as TIC 
sexan un elemento catalizador do cambio 
de modelo produtivo. 

Polo que se refire xa ao ámbito galego, 
o Clúster TIC de Galicia considera que se 
parte das mellores condicións posíbeis 
empresarialmente falando. A xuízo de 
Antonio Rodríguez Del Corral, presidente 
do Clúster, o sector tecnolóxico-dixital é 
un dos que mellor está a resistir a crise, e 
o galego non é unha excepción. Na súa 
opinión, “o feito de ser un dos eidos máis 
dinámicos e con menos atrancos á hora de 
incrementar as exportacións, xunto co feito 
de estar considerado pola UE como peza 
chave para recuperar a economía, empraza 
ás nosas empresas nun ámbito de priorida-
de produtiva para o futuro de Galicia”. Este 
pacto, comenta, é a constatación de que 
o Goberno galego comparte esta visión e 
felicitámonos dos importantes compromisos 
que se plasman no texto do documento. 
Rodríguez Del Corral amosa deste xeito os 
obxectivos do Clúster ao abeiro da devan-
dita alianza: “Favorecer en todo o posible 
o uso do produto tecnolóxico galego, en 
todos os ámbitos, pero especialmente nas 
solucións innovadoras para os sectores 
públicos”. Na súa opinión, a nosa terra “ten 
moitos produtos tecnolóxicos que compiten 
internacionalmente, pero aínda unha parte 
importante do sector son empresas puras 
de servizos; o reto é pois saber combinar 
produto tecnolóxico con servizo, incorpo-
rando máis produto tecnolóxico e I+D nas 
empresas e axudarlles a gañar tamaño e 
a internacionalizarse”. O Clúster confía en 
que o pacto lle axude neste reto, “xa que 
unha das mellores tarxetas de presentación 
dunha empresa no mercado internacional é 
a de contar con proxectos demostradores de 
éxito na súa terra”. 

De “positiva” tamén cualificou a medida 
Ramón Bescansa de la Gándara, presi-
dente de Televés, para quen a lei dixital 
pode axudar de xeito decidido ao sector TIC 

galego establecendo plans para acadar os 
obxectivos das axendas dixitais. Con todo, re-
coñeceu que a nosa situación de partida non 
lle parece todo o positivamente desexábel 
(“non hai empresas intensivas no coñece-
mento e polo tanto a nosa posición é feble”, 
subliñou), cousa que vai requirir importantes 
esforzos para o seu  arranxo, primeiro forta-
lecer as devanditas excepcións, e segundo 
para promover a creación de empresas de 
base tecnolóxica con proxección internacio-
nal. Arturo Dopico, conselleiro delegado 
de R, sostén que é unha boa nova que en 
Galicia consideremos as TIC coma un dos 
sectores clave do futuro para a creación de 
emprego de calidade e para o desenvolve-
mento integral da sociedade. Opina ademais, 
que amosa sentido da  oportunidade, visión 
estratéxica e potencial de colaboración. De 
feito, considera que a aposta polas empresas 
de aquí pódese e débese facela entre todos, 
cantos máis mellor, sector público e privado, 
“todo suma para xerar un tecido empresarial 
sólido que avale o futuro profesional das 
novas xeracións na súa propia terra”. Na súa 
opinión “Galicia pode e poderá seguir com-
petindo no contexto tecnolóxico estatal e 
mundial se continúa a investir en innovación, 
en despregamento de infraestruturas de 
telecomunicacións ou en capacitación dos 
cidadáns para que se integren plenamente 
no contorno dixital; e tamén se prosegue 
a apostar polo rural galego para garantir a 
cobertura tecnolóxica tamén nestas zonas, 
e polas PEME especializadas que poden 
competir nos mercados internacionais, entre 
outras medidas concretas”.

No que atinxe a Altia, outra das empresas 
implicadas no protocolo, o seu presidente 
Constantino Fernández Pico sostén que 
este acordo é a todas luces positivo e que 
a nosa terra dispón dun sector de alto po-
tencial no que figuran varias empresas que, 
en diferentes ámbitos, están a competir en 
primeira liña. “Creo que en Galicia estamos 
no que poderiamos denominar capa alta 
en canto a despregamento e implantación 
de tecnoloxías e en canto a capacidade do 
sector TIC”, opina. De positivo tamén cualifi-
cou a alianza Luis Alfonso Álvarez Sestelo, 
director xeral de Coremain, sempre e cando 
todo non fique no papel, “nun simple acto de 
sinatura”, dixo. E engadiu: “Débese proce-
der canto antes á definición dun plan ou 
plans concretos cun calendario, resultados 
esperados e métricas da súa evolución”. Na 
súa opinión, a nosa terra é un “polo tecno-
lóxico de relevancia na que se dan circuns-
tancias especiais (presenza de axentes de 
toda a cadea de valor do sector TIC, un nivel 
tecnolóxico da sanidade referente a nivel 
mundial, orografía axeitada para pilotos de 
diversas tecnoloxías de comunicación ou e 
de asistencia remota,...) que permiten, xunto 
cun nivel de calidade de vida axeitado e un 
nivel salarial moderado, que se desenvolvan 
iniciativas con resultados a nivel global”. O 
único que falta, comentou, é elevar o nivel 
de idiomas porque en coñecemento tecnoló-
xico competimos de igual a igual co resto do 
mundo. 

cabe no sector TIC, polo seu carácter trans-
versal”. Con referencia á experiencia da nosa 
terra no desenvolvemento dixital, salientou 
o acadado polo proxecto Abalar ou Smart 
City Coruña, ao tempo que recoñeceu que a 
nosa terra ten un “peso relativo na economía 
estatal, cousa que non lle impide amosar 
tódolos ingredientes para xogar un papel re-
levante no ámbito tecnolóxico, intensivo en 
talento, creatividade e innovación”. E prose-
guiu: “Os profesionais TIC que saen das aulas 
das súas universidades, traballan nos seus 
centros tecnolóxicos ou emprenden son dun 
magnífico nivel; ademais, as características 
de Galicia poden supoñer unha oportunida-
de para desenvolver tecnoloxía innovadora 
en sectores como a economía da saúde, a 
educación ou a agricultura sostible”.

En semellantes termos expresouse Javier 
Martín García, conselleiro delegado de 
Tecnocom, empresa estatal que se viu en 
boa medida galeguizada trala adquisición da 
consultora TIC Softgal e á incorporación ao 
seo de Tecnocom do seus traballadores. Esta 
experiencia sérvelle a Martín García para 
falar da nosa terra e do papel que representa 
e pode representar: “Galicia ten un nivel de 
desenvolvemento tecnolóxico con perco-
rrido de mellora en canto á conectividade 
dixital sobre todo en zonas rurais, e alto en 
canto aos sistemas de información empre-
gados en comparación co resto do territorio 



As grandes empresas nacionais 
e multinacionais salientan as 
capacidades tecnolóxicas da nosa terra
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As multinacionais im-
plicadas no protocolo do 
que falamos nas páxinas 
anteriores para impulsar 
o noso desenvolvemento 
tecnoloxico-dixital coinciden 
en salientar as potenciali-
dades galegas para situar a 
nosa terra en competencia 
directa cos centros europeos 
que até o de agora osten-
taron o título de referentes 
da innovación. Para Helena 
Herrero, presidenta de HP 
España, Galicia é un exem-
plo nidio de aposta polo 
deseño, o desenvolvemento 
e a execución dunha política 
tecnolóxica clara, coherente 
e efectiva. Ademais, opina, 
o noso país xa deu mostras 
de ser quen de impulsar 
proxectos para dar aos 
seus cidadáns un servizo 
eficaz e eficiente e “de saber 
evolucionar tirando proveito 
dos avances tecnolóxicos no 
ámbito da xestión da sanida-
de, ámbito no que foi unha 
das precursoras en España, 
trasladando esta experiencia 
no emprego das TIC a outras 
áreas de actuación da Admi-
nistración”.

    Para Tecnocom, empresa representada na formaliza-
ción do Pacto polo seu conselleiro delegado, Javier 
Martín García, Galicia ten un nivel de desenvolvemen-

to tecnolóxico con percorrido de mellora en canto á conec-
tividade dixital, sobre todo en zonas rurais, e alto en canto 
aos sistemas de información empregados en comparación co 
resto do territorio estatal. En opinión de José Aracil Gallardo, 
director xerente de Informática el Corte Inglés (IECISA), a 
nosa terra foi referente claro en moitos proxectos que puxe-
ron en marcha as súas Administracións e conta con empresas 
do sector tecnolóxico-dixital moi relevantes. 

A directora xeral do Gru-
po SATEC, Teresa Taubmann, 
tamén ten cousas que dicir 
sobre a nosa posición na 
carreira da Sociedade do 
Coñecemento. “En SATEC”, 
sinala, “cremos que en Galicia 
se dan as condicións para 
que compañías como a nosa 
localicen investimentos en 
centros especializados de 
alto valor: recursos humanos 
ben formados, empresas e 
plataformas de base tecno-
lóxica coas que colaborar en 
proxectos e nas que apoiarse 
en programas de innovación, 
grandes empresas e admi-
nistracións que nos deron a 
súa confianza en diferentes 
ámbitos de actividade”. E 
engade: “Esta realidade 
permítenos, por unha parte 
prestar e producir servizos de 
calidade dende Galicia para 
todos os clientes de SATEC, 
por outra, constitúe un ele-
mento fundamental á hora 
de traspasar o coñecemento 
entre as diferentes empresas 
do Grupo contribuíndo así 
dende Galicia ao noso esfor-
zo de internacionalización”.

Santiago Roura, director xeral 
de Indra, considera que Galicia 
“deu pasos importantes nos últi-
mos anos para reducir a distancia 
coas Comunidades Autónomas 
máis avanzadas do Estado en 
materia TIC, e nisto cremos que a 
creación da AMTEGA e o seu tra-
ballo a favor do desenvolvemento 
do sector tivo unha importancia 
fundamental”, sinalou os días 
pasados, con motivo da sinatura do 
acordo co Goberno galego. Ao seu 
xuízo, está claro que o sector TIC 
galego ten unha serie de caracte-
rísticas de seu que o distinguen de 
outros tecidos produtivos e que, 
lonxe de ser un hándicap, pode ser 
unha oportunidade de atopar máis 
marxe de acción e máis capaci-
dade de colaboración e traballo 
conxunto. Segundo apunta Roura, 
o noso eido empresarial tecnolóxi-
co está na actualidade integrado na 
súa meirande parte por pequenas 
e medianas empresas que foron 
quen de xerar un coñecemento 
diferencial en moitos casos, pero 
que carecen de capacidade para 
trasladar ese coñecemento fóra 
da comunidade, a nivel nacional e 
internacional. Na súa opinión, a co-
laboración entre as multinacionais 
do sector e o tecido TIC galego é un 
elemento fundamental para garan-
tir o desenvolvemento económico 
de Galicia no medio e longo prazo. 
“Neste contexto”, engade, “a aposta 
de Indra neste ámbito traduciuse 
en diferentes iniciativas como a 
posta en marcha do seu centro de 
desenvolvemento de software da 
Coruña (con máis de 400 profesio-
nais), o desenvolvemento dunha 
plataforma avanzada de xestión de 
pacientes crónicos, ou o proxecto 
de Smart City da Coruña”.

De vontade de cambio e dun 
alicerce definido e ben asentado 
para fomentar a cooperación 
tamén fala Benito Vázquez, con-
selleiro delegado de Everis, que 
di ver sinais de pulo no noso des-
envolvemento TIC, coas novas 
tecnoloxías máis presentes ca 
nunca nas políticas do Goberno. 
Hai cambio tamén, di, na visión 
que teñen os demais de nós, 
un pobo que semellaba máis 
centrado en ofrecer produtos au-
diovisuais de calidade indubidá-
bel pero dun tempo a esta parte 
especialmente fortalecido en 
materia TIC. “Proxectos como a 
incorporación da tecnoloxía nas 
aulas (Abalar), o Hospital 2050 e/
ou iniciativas como Smart City 
Coruña son proxectos que se ven 
dende fóra como moi interesan-
tes e que reflicten o que parece 
un maior compromiso das Ad-
ministracións públicas en Galicia 
co sector tecnolóxico”, informa. 
E engade: “Galicia ten un peso 
relativo na economía estatal, 
pero ten todos os ingredientes 
para xogar un papel relevante no 
ámbito tecnolóxico, intensivo en 
talento, creatividade, innovación; 
os profesionais TIC que saen 
das aulas das súas universida-
des, traballan nos seus centros 
tecnolóxicos ou emprenden 
son dun magnífico nivel, e as 
características de Galicia poden 
supoñer unha oportunidade 
para desenvolver tecnoloxía 
innovadora en sectores como a 
economía da saúde, a educación 
ou a agricultura sostible”.

 | AMTEGA | AS GRANDES EMPRESAS OPINAN
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O Grupo de amigos de Linux 
de Pontevedra (GALPon) vén 
de publicar a versión beta da 

distribución MiniNo PicarOS 2013, 
denominada MiniNo PicarOS 2013 
Diego (minino.galpon.org) e adicada 
aos máis pequenos. Cómpre dicir que 
este proxecto está inserido dentro 
das actividades que GALPon realiza 
ao abeiro do convenio de colabo-
ración asinado coa Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia 
(AMTEGA). E en que consiste MiniNO? 
Pois estamos a falar dun proxecto 
nado en abril de 2008 da man de 

dúas ideas parellas de GalPon Mini e 
de MiniNo. Así, o proxecto GALPon 
Mini xorde da necesidade de dispor 
dunha distribución actualizada, en 
galego e castelán, para computado-
res reciclados da UVigo (Grupo de 
Reciclaxe informático da Universida-
de de Vigo GRUVI), estando a área de 
software do GRUVI coordinada por 
membros de GALPon. 

En canto ao proxecto MiniNo, 
este comezou como un intento de 
construír unha distro actualizada para 
computadores ben feitos, é dicir, 
máquinas que aturan como ningunha 
o paso dos anos, o po, as temperatu-
ras extremas, os golpes, as subas de 
tensión, etc. 

E volvendo á distribución de 
MiniNo PicarOS 2013 Diego, subliñar 
que está baseada en Debian Wheezy/
Sid con toda a contorna encamiña-
da a cativos dende 3 a 12 anos, con 
independencia de que coñezan ou 
descoñezan o sistema e as instala-
cións, a dita versión foi feita para 
tirarlle partido de todos os xeitos. 

Os membros do Proxecto Trasno (trasno.
net) comezaron a penúltima semana 
de xullo dando novos froitos proceden-

tes do seu importante labor de tradución de 
programas abertos nacionais e internacionais 
á nosa lingua: por unha banda a nova versión 
de Apache Apache OpenOffice e, pola outra, a 
máis recente entrega de Libreoffice. Estas ache-
gas en galego déronse a coñecer xusto antes 
da triste traxedia do tren de Santiago, cousa 
que xerou que viñesen acompañadas de sinais 
de loito e condolencia por parte da comuni-
dade Trasno, que amosou a súa solidariedade 
coas vítimas e familiares do accidente, unha 
homenaxe á que se unen outras entidades 
do software libre galego, como Mancomún 
precisamente.  

Polo que atinxe á suite ofimática Apache 
OpenOffice 4.0, dicir que vén cunha nova e 

máis moderna interface de usuario, con mello-
ras na interoperabilidade con Microsoft Office, 
maior compatibilidade gráfica e moitas outras 
melloras que se poden ver polo miúdo nas 
notas da nova versión, dispoñíbeis en galego. 
Salientar, iso si, que conta coa súa interface 
de usuarios cen cen por cen traducida á nosa 
lingua, sobre a que se mantén, informa Trasno, 
“unha compatibilidade de estilo e termino-
loxía coa súa irmá LibreOffice en beneficio dos 
usuarios”. De querermos descargar OpenOffice 
en galego abonda con ir á páxina de descargas 
do proxecto (openoffice.org), onde podemos 
obter tanto o paquete completo para unha 
instalación en Windows, Linux ou Mac como os 
paquetes de idioma por se xa temos instalada 
a versión 4.0 pero non contamos coa interface 
e os recursos lingüísticos no noso idioma. No 
que atinxe a LibreOffice 4.1, sinalar que inclúe 

unha longa listaxe de optimizacións no 
eido de compatibilidade de documen-
tos, medrando as oportunidades de 
compartir coñecemento cos usuarios 
de software privativo mentres se 
mantén o deseño orixinal e os seus 
contidos. Engadir a incorporación de 
tipos de letra en Writer, Calc, Impress e 
Draw e o fornecemento de funcionali-
dades de Apache OpenOffice, como a 
barra lateral de Symphony (versión de 
OpenOffice de IBM). Podemos obter Li-
breOffice 4.1 en galego dende a páxina 
do proxecto (gl.libreoffice.org). 

A Asociación de empresas Galegas de Software Libre (AGASOL) quere amosar, unha vez máis, 
a oportunidade para compañías, institucións e usuarios en xeral que poñen en xogo as tec-
noloxías (libres, abertas, creativas) das firmas que a compoñen. E dicirmos “unha vez máis” 

porque as vantaxes xa levan tempo ao descuberto, a nivel xenérico e a nivel específico no caso de 
AGASOL, coas súas empresas achegando dende hai anos tecnoloxías opensource que salientan 
non só polo súa adaptabilidade e versatilidade, senón tamén pola súa calidade e, a maiores, a súa 
meirande accesibilidade económica para as empresas usuarias. Ao fío deste último punto, AGA-
SOL considera que o software libre é máis idóneo ca nunca, por eficiencia económica e calidade 
pero tamén polo intre económico que estamos a vivir.   

Porén, a plataforma empresarial galega confirma nun comunicado dende agasol.org que 
aínda fica pendente traballo por facer, malia os pasos “moi definidos e importantes na difusión 
de ferramentas de código libre en eidos moi dispares”. Neste senso, AGASOL avoga por unha liña 
de acción máis transversal que, de xeito inevitábel, pase por un cambio de conciencia sobre as 
necesidades no ámbito tecnolóxico-dixital. A xuízo da asociación, “a aposta polo software libre 
debe ir alén das colaboracións puntuais e a política de subvencións para ser tida en conta como 
unha alternativa seria, viábel e que sexa o sustento doutra maneira de entender a xestión dos 
programas, piar básico, por exemplo, da administración”. 

Vivindo en  

Novas achegas de OpenOffice e LibreOffice 
e solidariedade coas vítimas do Alvia  

AGASOL fai un chamamento a prol do software libre

MiniNo PicarOS 
2013 Diego xa 
conta con fase beta
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Trasno anuncia novas versións das suites ofimáticas libres e 
AGASOL fai un chamamento a prol da programación aberta
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O Clúster TIC 
loce músculo
Acordouse a reincorporación de EGANET e reforzáronse as 
canles de transferencia tecnolóxica e internacionalización 

Na súa sesión ordinaria da súa 
asemblea xeral, celebrada 
recentemente en Santiago 
de Compostela, o Clúster 
TIC Galicia pechou o acordo 

para a reincorporación de EGANET e das 
súas empresas socias. Deste xeito, infor-
ma o Clúster, a representatividade verase 
incrementada “e permitirá a dinamización e 
ampliación das capacidades para afron-
tar novos proxectos”. Segundo engadiu a  
alianza empresarial galega, nos vindeiros 
meses pecharase a súa reestruturación coa 
modificación dos seus estatutos nos que se 
recollerán as melloras funcionais.  
En canto a proxectos e obxectivos a curto 
prazo, o Clúster informou trala asemblea 
que centrará os seus esforzos na colabo-
ración coa Axencia Galega de Innovación 
para a elaboración do RIS3 (Estratexia de 
Especialización Intelixente para Galicia), 
“que permitirá a creación e potenciación de 
proxectos tractores”, sinalou. A dinamiza-
ción da Investigación e o Desenvolvemento 
(I+D) e a potenciación da transferencia 
tecnolóxica será outro dos eixos de traballo 
que se vai potenciar, aplicándolle un 
réxime continuo (sen pausa) e transversal 
(colaboracións e comunicacións con tódo-

los sectores produtivos galegos). A idea é tirar partido 
da transferencia tecnolóxica (ese fluxo de coñecemento 
dos centros de investigación ás empresas) na mellora 
da nosa competitividade, tanto para o tecido tecnoló-
xico-dixital como para todos os sectores produtivos. 
Finalmente, a “internacionalización” será o terceiro piar 
básico. Ao fío disto, buscaranse novas fórmulas e me-
todoloxías para abrir novas oportunidades de exporta-
ción de produtos e servizos para as empresas.

Estas e outras novidades relativas ao Clúster TIC 
Galicia encamíñanse tamén a arredar, definitivamen-
te, todos aqueles problemas de entendemento entre 
asociacións integrantes e directiva que impediran até o 
de agora o arranque definitivo da alianza empresarial. 
A idea da nova equipa de goberno do Clúster, preci-
samente, é traballar no afianzamento do acordo para 
a reunificación dunha importante parte do sector TIC 
galego, “un feito que abre novas portas de crecemento 
e expansión”, sinálase. Ao abeiro deste acordo, que 
como dixemos permite a reincorporación de EGANET, 
desligada hai dous anos do Clúster, este xunta forzas 
coas 70 empresas que forman parte da asociación que 
dirixe Víctor López.  
A nova estratexia establecida, sinala o Clúster, fará que 
este sexa máis “aberto e participativo”, máis claramente 
o punto de unión e de colaboración entre grandes e 
pequenas empresas, así como de todos os axentes TIC 
de Galicia implicados na innovación. E engade: “O labor 
destes axentes, xunto ao bo facer xa amosado polas 
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Vindeira Capital Network 
estende o prazo de inscrición 
no seu obxectivo de fomentar 
innovación e investimento 

P
ara todos 
aqueles em-

prendedores 
que estean 

a procurar 
apoios profesio-

nais e orzamen-
tarios para as súas 

ideas, dicirlles que o prazo 
para presentaren a inscrición do seu proxecto 
empresarial a Vindeira Capital Network aínda 
está aberto, concretamente até o vindeiro 
6 de setembro. Recordar que VCN é unha 
iniciativa promovida polo Clúster TIC Galicia e 
máis a Plataforma Tecnolóxica Vindeira e que 
se dirixe, sobre todo, a crear e dispoñibilizar 
investimento, público e privado (pero prin-
cipalmente capital risco) para pór en marcha 
dende a nosa terra empresas innovadoras 
ou para innovar aquelas que xa estean en 
marcha. 

Vindeira Capital Network ten en boa me-
dida unha faciana visíbel ou eixe de opera-
cións: o Encontro VCN, que chega en 2013 á 
súa cuarta edición e que se dirixe a xuntar, 
nun único espazo de comunicación, a quen 
ten en mente un novo proxecto empresarial 
e a quen ten a capacidade de achegarlle o 
combustíbel preciso. Por outra banda e co fin 
de mellorar as posibilidades das empresas á 
hora de captar financiamento, desenvólvese 
unha formación especializada previa ao en-
contro a través da Vindeira Venture Academy, 
segunda edición do programa de formación 
ligado á iniciativa. Este ano, segundo informa 
a organización, hai unha novidade a ter 
en conta ao abeiro do devandito, e é o seu 
enfoque multisectorial. Deste xeito, poderán 
participar proxectos empresariais de múltiples 
sectores económicos da nosa terra, non só 
o das novas tecnoloxías da información (o 
sector TIC, por tradición o protagonista destes 
encontros), senón tamén o biotecnolóxico, o 
agroalimentario, o audiovisual ou o sector da 
automoción. 

O formulario de inscrición, así como máis 
información sobre VCN, está dispoñible na 
web oficial da iniciativa.

VCN encamíñase a pór en xogo innovación 
e os recursos precisos para acadala. Segundo 
informan os seus promotores, hoxe en día “as 
probabilidades de manter unha industria TIC 
sustentable e próspera en Galicia son prac-
ticamente inexistentes sen unha estratexia 

de innovación axeitada nun sector particu-
larmente globalizado como o TIC”. Vindeira 
Capital Network é, pois, unha iniciativa que 
pretende reunir a investidores, analistas e 
emprendedores co obxectivo de moldear o 
futuro do investimento no sector TIC galego, 
permitindo así pór en marcha o proceso de 
creación dunha estrutura de capital risco 
estable para o noso tecido tecnolóxico-
dixital. VCN, polo tanto, pretende construír 
unha canle de comunicación estable entre os 
emprendedores galegos e os investidores que 
poidan estar interesados nas súas ideas, “unha 
rede que resulte positiva para todas as partes”, 
engádese.

Vindeira Capital Network celebrouse por 
primeira vez en 2010 e veuse celebrando de 
forma ininterrompida anualmente en distintas 
datas. Como dixemos, o programa está orga-
nizado por Vindeira, a Plataforma Tecnolóxica 
do TIC, en estreita colaboración co Cluster TIC 
de Galicia. 

   
apoio ao protocolo de 
desenVolVemento dixital

Co obxectivo de transformar Galicia cara 
a unha economía baseada no coñecemento, 
o Clúster TIC Galicia vén de asinar o Pacto de 
Cooperación no Desarrollo Dixital de Galicia 
coa Xunta de Galicia e coas empresas HP, 
Indra, Everis, Tecnocom, Iecisa, Satec, Televés, 
R, Altia e Coremain. Desta alianza, por certo, 
falamos en todo detalle nas páxinas anterio-
res, achegando as opinións ao respecto dos 
directamente implicados. Segundo informa o 
Clúster na súa web, “a partires de agora ábrese 
unha nova área de traballo para nós, pois o 
desenvolvemento do pacto implica a creación 
de comisións de traballo coa AMTEGA e a 
creación de proxectos tractores que involu-
cren directamente ás empresas do Cluster”. 

asociacións empresariais e dos co-
lexios profesionais que xa traballan 
no Clúster (como é o caso de INEO, 
AMETIC, COETG e CPEIG) facilita-
rán e axilizarán a consecución dos 
grandes retos que o sector ten que 
acometer”. 

A maiores, os acordos asumidos 
na pasada asemblea tamén se diri-
xen a facilitar a entrada no Clúster 
TIC Galicia de emprendedores, 
grandes clientes, asociacións de 
demandantes TIC e centros tecno-
lóxicos, un proceso cualificado de 
“necesidade longamente deman-
dada”, básica para converter a 
entidade nun polo de coñece-
mento e excelencia TIC. Lembrar 
que aquela conta a día de hoxe 
con 116 membros de seu. Os seus 
obxectivos presentes son os de 
seguir traballando para chegar a 
acordos semellantes con outros 
importantes axentes do sector, coa 
vista posta na oportunidade que 
supón a estratexia RIS (estratexia 
de especialización) galega, que esi-
xe asentar o modelo de innovación 
colaborativa e consolidar unha 
cadea de produción, exportación e 
emprego TIC de calidade no noso 
país. 

as conclusións, polo 
miúdo no proGrama Banda 
ancha

As conclusións da asemblea xe-
ral ordinaria foron o tema principal 
da entrevista a Antonio Rodríguez 
del Corral, presidente do Clúster 
TIC, emitida o sábado día 29 de 
xuño no programa Banda Ancha, 
de Radio Galega. Del Corral des-
tacou a ratificación das tres liñas 
principais de traballo do Clúster 
(internacionalización, transferencia 
e proxectos tractores) e sinalou 
que as empresas teñen cada vez 
máis claro que para competir é 
necesario asociarse e cooperar. 
Neste sentido destacou a comple-
mentariedade das empresas pe-
quenas e grandes, e a función de 
arrastre que poden desempeñar as 
segundas. O presidente do Clúster 
dixo que o gran reto do sector é a 
exportación e que, para afrontalo, 
cómpre desenvolver produtos 
que sexan quen de competir en 
escenarios internacionais. Para iso, 
á súa vez, precísase capacidade de 
investimento. De aí a importancia 
de poder aproveitar os fondos 
FEDER, dixo, “que están orientados 
á innovación e que representan 
unha grande oportunidade para os 
sectores produtivos galegos”. Del 
Corral indicou tamén que nesta 
tarefa o Clúster traballa conxun-
tamente coa Administración 
autonómica. 
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A nosa actividade cultural na Rede acubilla novos proxectos 
xerais e específicos 

 Redes sociais e comunidades 
en liña galegas hai de todo tipo 

e algunhas moi centradas na cultura  
(como por exemplo Redelibros ou, a 
un nivel máis xenérico e informativo, 
Cabozo e Chuza!, respetivamente), pero 
se cadra até o de agora non seu deu 
ningunha tan específica do noso, dos 
contidos que xeramos compartimos ou 
queremos compartir, como Sociocultu-
ra.org. Estamos, segundo informan os 
seus responsábeis, perante unha rede 
social para partillar coñecemento ga-
lego e establecer colaboracións entre 
xestores, posta en marcha o primeiro 
de xullo deste mes e aberta á participa-
ción activa de persoas, organización e 
empresas. 

Á súa disposición teñen unha comu-
nidade  á quen ben doado incorporar-
se (perfís a elaborar de xeito sinxelo 
e gratuíto) e con todo preciso para 
relacionáronse cos outros membros da 
comunidade. Igual que acontece coas 
redes sociais que todos coñecemos 
(Facebook, Twitter, etc) pero coa van-
taxe e ingrediente extra, inimitábel, de 
ter identidade de seu. A través dela, os 
seus responsábeis queren “dar resposta 
aos intereses e necesidades especí-
ficas das persoas e grupos formais 
ou informais que desenvolven a súa 
actividade principal no sector cultural”. 
A súa razón de ser é a posibilidade de 
dar forma, entre todas e todos, a unha 
rede pequena (non se propón com-
petir con ninguén e é consciente de 
que non vai dar acubillo a multitudes, 
como as devanditas redes xerais), e que 
precisamente sexa esta natureza de 
comunidade miúda a base dun sistema 
confiábel e colaborador. 

 A Editorial Galaxia vén de lanzar 
unha web específica adicada a 

unha das grandes sensacións da tempa-
da en materia de literatura galega, non 
só pola cantidade de vendas que está a 
xerar, senón tamén (e sobre todo), polos 
valores intrínsecos da mesma e mailo seu 
compoñente de innovación dentro dun 
panorama, o das nosas letras, ao que aínda 
lle fican pendentes certos 
camiños de exploración. 
Como por exemplo as viaxes, 
a literatura do mar (non 
abondan os libros galegos 
sobre o mar, malia a nosa 
longa tradición mariña) ou, 
en relación á achega que nos 
ocupa, a literatura fantásti-
ca. E fantástica é, en todo o 
sentido do termo, a triloxía 
As Crónicas de Landereina, 
da escritora galega Sabela 
González, que agora ten, 
como dixemos, web de seu, 
landereina.com. 

Trátase pois dunha páxina 

centrada en informar dos tres libros que 
constitúen as Crónicas, cuxa primeira 
entrega (Bágoa de lúa) saíu do prelo hai 
unhas semanas e xerou, dende aquela, 
todo un acontecemento de vendas. Na 
web en cuestión, informa Galaxia, os lec-
tores e lectoras poderán acceder a toda a 
información que está a xerar esta primeira 
novela, aos mapas da xeografía do reino de 

Landereina, a unha relación 
completa de todos os per-
sonaxes (a súa vida, relación 
con outros personaxes, etc.), 
información sobre a autora, 
galería fotográfica, etc. Trá-
tase, engade o selo galego, 
“dunha poderosa web que 
permitirá seguir gozando, 
máis aínda, do marabilloso 
mundo literario creado por 
Sabela González neste seu 
primeiro libro de debut, dos 
tres que conformarán unha 
triloxía que xa está a con-
mocionar a literatura galega 
neste xénero de fantasía”. 

En marcha unha rede 
social sobre a nosa 
cultura: Sociocultura.
org

A triloxía de literatura fantástica As Crónicas 
de Landereina xa ten web de seu

Letras galegas até o infinito

 Unha das cousas boas da Rede é que 
permite facer visíbel o que polas razóns 

que sexan fica agochado aos nosos ollos. 
Na Internet tíranse abaixo muros e tabiques, 
bótase luz sobre cousas de valor até o de 
agora invisíbeis. Un exemplo disto é o traballo 
despregado polos nosos artistas gráficos, 
ilustradores, artesáns ou fotógrafos, xente 
relacionada co deseño e coa imaxe dixital/
analóxica e que normalmente móvese lonxe, 
por vontade propia, dos circuítos oficiais e 
das redes de clientela co poder. Pois ben, se-
gundo puidemos saber os días pasados, unha 
importante representación destes creadores 
vén de pór en marcha un espazo visíbel de 
seu, un acubillo-directorio independente a 
disposición do resto da sociedade. Chámase 
Creatorio (ocreatorio.com) e diríxese tamén a 
fornecer “unha relación directa entre cliente-
creador, propiciando a interacción entre ám-
bolos dous introducindo espazos adicados ós 
comentarios sobre actividades e profesionais”.

Asemade encamíñase a estreitar a comu-
nicación, e en consecuencia as posibilidades 
de colaboración, entre os artistas galegos 
sexan cales sexan os seus eidos de activida-

de. O directorio, de balde para creadores e 
usuarios, aglutina información espallada na 
Internet para fornecernos dunha xanela única 
na que petar. Na longa listaxe de obxecti-
vos do proxecto, posto en marcha por Lúa 
Louro (natural do Ézaro) hai un que implica 
de cheo aos observadores/consumidores de 
creatividade galega: cómpre que teñamos en 
conta, sempre, que hai moito máis do que nos 
permiten ver os circuítos oficiais, da mesma 
maneira que hai máis cinema, máis arte, máis 
literatura, que o que se proxecta, exponse ou 
publícase. 

En marcha un directorio independente de artistas 
galegos: Creatorio
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Tecnoloxía galega 
en espallamento

| Plexus  | FERRAMENTA PARA A XESTIÓN DE QUENDAS DE PACIENTES | 

A firma santiaguesa Plexus, especializada no desenvolvemen-
to de programas e equipamento tecnolóxico, informa que 
recentemente deu comezo aos seus traballos no hospital 
Queen Alexandra de Portsmouth, Reino Unido, para afianzar 
e integrar no dito complexo a súa ferramenta para a xestión 

de quendas de pacientes (Quenda Medic). A aplicación tecnolóxica no 
Queen Alexandra, informa Plexus, forma parte de dous procesos: por 
unha banda un proceso de internacionalización propio que comezou o 
ano pasado e, pola outra, un labor de implantación tecnolóxica concreta 
no National Health Service (NHS) de Reino Unido, do que forma parte o 
devandito complexo hospitalario. Cómpre lembrar que a firma galega foi 
a gañadora deste proxecto, a través dunha licitación pública de homolo-
gación do NHS.

Os traballos comezaron o luns 15 de xullo, nun andar do hospital de 
Portsmouth. A previsión dos responsábeis da firma galega é afrontar un 
despregamento progresivo do sistema até abranguer todo o hospital no 
mes de setembro. O sistema ideado por Plexus, informa a firma santia-
guesa, apoia e mesmo substitúe ao persoal dos servizos de obtención de 
cita, recepción, asignación de quendas de atención e acceso dos usuarios 
aos servizos sanitarios que necesiten. A plataforma permite, ademais, 
a integración con sistemas propios do complexo hospitalario. “Quenda 
Medic”, engádese, “supón unha mellora na capacidade de traballo do 
persoal sanitario, posto que permite focalizar os seus esforzos na aten-
ción ao usuario final e obviar trámites administrativos, á vez que reduce 
o tempo de espera nas salas”. Asemade, as pantallas da plataforma difun-
den contidos dixitais que, ademais de facilitar a circulación de pacientes 
de consultas externas, “promoven hábitos de vida saudábel, ou calquera 
tipo de información sobre saúde”. 

Lembrar que o sistema xa foi implantado por Plexus noutros centros, 
entre os que se atopan  o Hospital 12 de Outubro 
en Madrid, o Complexo Hospitalario Univer-
sitario Juan Canalejo da Coruña, o Hospital 
Universitario Lucus Augusti en Lugo, o Hos-
pital Clinic de Barcelona e Porta de Hierro, en 
Madrid. 

Os traballos despregados en Reino Unido 
forman parte dun proceso imparábel de 
internacionalización, proceso que recibiu un 
pulo decisivo en febreiro deste ano coa aper-
tura en Londres dunha oficina de seu, ao que 
cómpre engadir as dependencias inauguradas 
previamente en México capital. A nova oficina 
londiniense centra as súas operacións nos 
ámbitos tecnolóxicos educativo e sanitario, 
dous dos sectores nos que Plexus especializou 
as súas vendas ao longo dos anos.

Recordar que a compañía Plexus ten tras de 
si unha longa experiencia no eido das novas 
tecnoloxías galegas e, tamén, na busca de no-
vos mercados para as mesmas. De feito, dende 
o seus comezos foi quen de crear 300 postos 
de traballo directos en Galicia e noutras 
Comunidades autónomas, nas que xa conta 
con seis delegacións. Respecto ao volume de 
negocio desta empresa tecnolóxica, en 2012 
cifrouse en 16 millóns de euros.  

Plexus, en colaboración con Sanro-
mán Consultoría e Formación, está es-
tes días a impartir un curso gratuíto de 
270 horas de duración sobre desenvol-
vemento de aplicacións con tecnoloxías 
web. A empresa tecnolóxica con sede 
en Santiago anunciou previamente que 
se compromete a contratar ao 30% dos 
alumnos que finalicen a formación con 
asistencia superior ao 90% das clases. 
Para comezar, todos os asistentes pasa-
rán a formar parte da bolsa de traballo 
da compañía. “O curso”, informa Plexus, 
“diríxese a estudantes dos últimos cur-
sos e mozos desempregados menores 
de 30 anos con estudos de enxeñaría 
técnica informática ou grao de informá-
tica”. A acción formativa desenvólvese 
até o 27 de setembro nas instalacións 
compostelás da firma. Pola súa banda, 
o profesorado encargado de impartir o 
curso será persoal propio de Plexus con 
máis de 10 anos de experiencia no sec-

tor TIC, “unha traxectoria profesional 
que garante que os coñecementos que 
os alumnos adquiran estarán actuali-
zados coas tecnoloxías máis emprega-
das”, informa a compañía.

Plexus deseñou para este curso unha 
programación eminentemente práctica 
e dividida en catro módulos formativos 
co fin de “conseguir o máximo apro-
veitamento por parte dos asistentes e 
favorecer, tamén, a inserción laboral 
do alumnado”. O primeiro módulo 
será sobre desenvolvemento J2EE; o 
segundo, sobre bases de datos MySQ, 
SQL Server e Oracle; o terceiro, de 
desenvolvemento PHP e Drupal; e o 
cuarto e último, sobre maquetación 
HTML5 e CSS. Os asistentes alcanzarán 
coñecementos técnicos de tecnoloxía 
Java, J2EE, STRUTS, SPRING e JSF para o 
posterior desenvolvemento profesional 
no ámbito das novas tecnoloxías da 
información. 

A galega Plexus achega solucións propias 
de xestión ao hospital Queen Alexandra de 
Portsmouth

curso sobre desenVolVemento de aplicacións
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DENODO PRESENTA 
A VERSIÓN 5.0 DA 
SÚA PLATAFORMA DE 
VIRTUALIZACIÓN 

SMART GALAPPS LANZA A VERSIÓN ANDROID DA SÚA 
INNOVADORA APLICACIÓN DE INFORMACIÓN CLIMÁTICA

Creativos até no verán
En contra do que se podería pensar, a innovación galega non 
descansa nin nas vacacións

O operador galego Ocean´s está 
a piques de amosar un dos seus 

proxectos máis ambiciosos: a súa nova rede 
de servizos converxentes de última xeración. 
De feito, a compañía informa que xa puxo 
en marcha a conta atrás para presentar a súa 
nova plataforma, “propia e independente”. 
Segundo engaden fontes da empresa, estamos 
ante algo máis que un produto innovador, 
estamos ante “unha nova filosofía de traballo 
onde o cliente poderá xestionar tódalas 
súas comunicacións de xeito máis cómodo, 
sinxelo e rendíbel”. Coa rede de seu, Ocean´s 
centrará unha boa parte dos seus esforzos en 
achegar o último en novas tecnoloxías, tanto 
en comunicación, servizos e dispositivos fixos 

como en telefonía móbil, “na que se incluirá 
a tecnoloxía 4G”, seguindo as tendencias do 
sector.  

Segundo avanza a operadora, esta rede 
permitirá integrar nun único recurso tódolos 
servizos que até o de agora funcionaban de 
xeito individual, no caso de clientes residencias 
e no de empresas. Entre as funcionalidades 
a pór en xogo, a firma salienta a posibilidade 
virtualizar as comunicacións: liñas, servizos 
e centrais telefónicas. Tamén se ampliará a 
marxe para impulsar a telepresenza (de gran 
potencial a nivel empresarial e a nivel de saúde 
e atención sanitaria). Estes produtos e servizos 
incluiranse nunha única factura facilitando ao 
usuario a súa xestión. 

OCEAN´S VAI PÓR EN MARCHA UNHA NOVA REDE DE 
SERVIZOS CONVERXENTES DE ÚLTIMA XERACIÓN 

A compañía galega Denodo, 
con sede en Palo Alto 

(Califronia), presentou a nova versión 
da súa Plataforma de Virtualización de 
Datos, a versión 5.0. Segundo explicou 
a compañía que dirixe Ángel Viña, 
esta achega cobre máis elos da cadea 
produtiva que calquera outro recurso 
das súas características, expandindo 
a tecnoloxía de virtualización da 
información cara a todo o conxunto 
da empresa (permítese o seu uso 
e despregamento na totalidade da 
corporación) e cara a aplicacións de 
business intelligence e análises de 
big data, ademais de ofrecer rápido 
desenvolvemento de ferramentas 
tanto para sistemas internos 
como plataformas móbiles, web e 
computación na nube. 

En palabras de Rick F. van der Lans, 
director de R20/Consultancy e autor 
de Data Virtualization for Business 
Intelligence, “a nova plataforma de 
Denodo amosa ás claras o nivel de 
madurez e sofisticación que están a 
acadar as solucións de virtualización 
de datos, poñendo de manifesto, este 
recurso en concreto, os beneficios 
deste tipo de solucións alén do eido 
da intelixencia nos negocios”. Así, 
comenta, os servizos que ofrece a 
nova plataforma fan posíbel “consumir 
información de forma tan sinxela 
como empregar un navegador”. 

Logo do lanzamento para iOS, agora é a quenda para Smart Weather en versión Android. Así nolo contan os 
responsábeis da criatura, os membros da firma galega Smart GalApps, factoría da que xa saíu un bo feixe de 

interesantes ferramentas tecnolóxicas relacionadas coa nosa 
cultura -Conxugalego, Imos?, TradutorGalego- e, agora con 
Smart Weather, coas condicións climáticas que acompañan á 
nosa cultura e tamén ás da nosa contorna e máis alá. A versión 
Android de Smart Weather, do mesmo xeito que a iOS, diríxese 
a marcar as diferenzas con respecto a outras ferramentas e 
recursos semellantes de información do tempo. Segundo nos 
lembran, estamos ante un recurso que deixa marxe ao usuario 
para que cree un prognóstico de seu, baseándose nas imaxes 
animadas tanto de datos pasados (radar de chuvia, imaxes de 
satélite, etc.) como nas imaxes de predición para os vindeiros 
días. 

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

Baixo a marca Debullapps temos a “un electricista en paro que 
intenta aprender a programar” que vén de estrear en Google Play 

unha aplicación chamada Sopas Galegas, que non é máis que un sinxelo 
xogo de sopas de letras para galegofalantes, con máis de 400 palabras 
seleccionadas da nosa lingua en 10 categorías diferentes e sobre as 
que podes picar se queremos consultar o seu significado en Google, a 
Wikipedia ou o dicionario da Real Academia Galega. 
Este xogo sitúa as palabras en posicións diferentes de cada vez, con 
numerosas combinacións grazas a que cada vez que iniciamos un 
taboleiro teremos unha sopa de letras xerada de xeito automático, polo 
que os afeccionados a este tipo de pasatempos terán aquí un bo xeito de 

ocupar o seu tempo de lecer que podemos agradecer ao interese do seu creador en aprender 
a desenvolver aplicacións móbiles.

Ao rematar cada partida indicarásenos o tempo en completar o taboleiro e os puntos 
acadados, instándonos en conseguir cada vez unha maior puntuación, principal incentivo 
para continuar a xogar a este título que podemos descargar de balde dende dispositivos con 
Android 2.2 ou superior. 

ANDROID RECIBE UN XOGO DE SOPAS DE 
LETRAS EN GALEGO

{ }
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MRW LANZA UN 
SERVIZO DE BUROFAXES 
ELECTRÓNICOS CON 
TECNOLOXÍA GALEGA

AYCO SUBMINISTRA RECURSOS TIC PARA O TRABALLO 
ARQUEOLÓXICO DE CÁSTULO

A compañía de transporte 
MRW estrea estes días un 

innovador servizo de notificacións 
certificadas en liña con validez legal, 
deseñada para o envío de burofaxes, 
e desenvolvida coa tecnoloxía da 
compañía galega ConfirmSign. O 
servizo MRW Burofax imporá os 
mencionados burofaxes sempre a 
través da Inrenet, podendo realizarse 
a entrega de xeito físico (burofax 
postal), a un correo electrónico 
(burofax electrónico) ou a unha 
SMS (burofax mobile), podendo 
aproveitarse esta plataforma tanto 
para o envío dun único burofax como 
de grandes volumes, facilitándose 
a monitorización de todos os pasos 
dos envíos destas comunicacións 
certificadas.

Entre os atractivos do servizo está 
o permitir a particulares e empresas 
o envío de burofaxes dende os 
seus dispositivos electrónicos e 
facelas chegar en papel en menos 
de 24 horas ou de xeito inmediato 
por e-mail ou SMS, o que resulta 
moi atractivo neste contorno de 
crise, no que as comunicacións 
con carácter probatorio son de 
grande importancia para reclamar 
débedas ou xestións de persoal e 
administrativas, fuxindo do elevado 
custo do burofax tradicional. 

A  A firma galega Ayco, da que 
falamos hai dias en codigocero.com 

para salientar os seus traballos web para 
Florentino, está novamente de actualidade 
por unha aplicación concreta da súa 
tecnoloxía que, se ben entra dentro do 
terreo TIC, dista moito tematicamente do 
desenvolvido para a devandita marca de 
roupa (unha proba clara de diversificación). 
Máis polo miúdo, trátase dunha aplicación 
dos seus recursos ao servizo do estudo 
do pasado da Península. De feito, Ayco é a 
subministradora da tecnoloxía empregada 
no xacemento da cidade íbero-romana 
de Cástulo, que, entre outras marabillas, 
acubilla o Mosaico dos Amores, a xuízo de 
National Geographic un dos grandes achados 
arqueolóxicos do 2012. Segundo conta a 
empresa, esta asumiu a tarefa de dar forma 
á tecnoloxía precisa para os investigadores 
que alí traballan, facilitándolles a recollida 
de datos no camiño de achegar un estudo 

completo do estado do xacemento e do que 
alí podemos atopar. 

Máis polo miúdo, achegándo un conxunto 
integral de modelos en 3D que reproduzan 
do xeito máis fiel posíbel a cidade de Cástulo. 
Estes modelos aliméntanse con pezas reais 
de moi variado tamaño, referenciadas con 
GPS en función do lugar exacto no que foron 
atopadas. A idea é xerar información para 
compartila e, máis adiante, crear unha rede de 
meirande envergadura. 

Os pais de Cabozo, os galegos 
Antonio Mariño e Ángel Folgueira, 

desenvolveron unha nova plataforma para 
compartir contidos na Internet dun xeito 
moi visual e sinxelo que permite difundir 
novas, fotografías, vídeos... sen precisar 
de identificarse (aínda que os usuarios 
que fagan tal aproveitando a súa conta 
de Facebook terán dispoñibles algunhas 
funcións adicionais). Deste xeito, con só 
acceder á páxina web de Colashme, e sen 
realizar ningún tipo de rexistro, podemos 
ver os contidos dispoñibles en Colashme, 
compartilos a través das nosas redes sociais, 
votar se gustamos ou non dos mesmos... 

mentres que para engadir material ao 
sistema podemos facer uso unha extensión 
para o navegador web Google Chrome que 
permite compartir contidos cun par de 
clics.

Podemos entender que Colashme é un 
engadidor social para recomendar contido 
web a través das súas imaxes, unha especie 
de escaparate virtual composto polos seus 
usuarios, e pensado para o seu uso dende 
o navegador web de Google (que por 
outra banda é un dos máis empregados da 
nivel mundial). Segundo os responsables 
de Colashme, o anonimato é unha das 
fortalezas deste novo servizo que destacará 

na súa portada os contidos que consigan 
unha mellor resposta social (sen ningún tipo 
de xerarquía de usuarios). 

A ROSALEIRA LANZA TENDA EN LIÑA PARA DISTRIBUÍR 
E VENDER EN TODA ESPAÑA

A Rosaleira, empresa galega de conversas 
vexetais, vén de lanzar unha tenda en liña 

para reforzar a súa presenza na Rede e, polo tanto, 
no gran mercado que ao que dá paso (en parte) 
a Internet. Segundo informan os responsábeis da 
iniciativa, máis que estender o radio de acción de 
vendas da compañía (un radio que xa chega até 
Filipinas, México, Alemaña, Reino Unido, Suíza e 
Andorra, entre outros países), do que se trata é 
de reforzar a parte do radio que nos colle máis 
preto xeograficamente: a parte estatal. A tenda 
en liña arosaleira.com, achegada en galego e en 
castelán, servirá para acurtar a distancia entre os 

internautas de toda España e a ampla gama de produtos que a empresa elabora de xeito 
artesanal dende finais dos anos sesenta (os seus innovadores grelos en conservan datan, de 
feito, de 1967). A idea da empresa galega con esta nova andaina, alén de xuntar tradición e 
innovación, é pór en xogo un xeito rápido e doado de adquirirmos os seus produtos. 

}
OS CREADORES DE CABOZO DESENVOLVEN UNHA 
PLATAFORMA PARA COMPARTIR CONTIDOS
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Vodafone trae a España o BlackBerry Q5

Durante a BlackBerry Live de Orlando presen-
touse un novo integrante da familia de móbiles 
con BlackBerry 10, que en contraste co Z10 e o 
Q10, busca chegar a un maior público ao ser un 
terminal máis económico, o BlackBerry Q5, que 
finalmente chega a España como un atractivo 
dispositivo con teclado QWERTY e pantalla táctil 
de 3,1 polgadas que esta mesma semana chega 
ao catálogo para profesionais de Vodafone.

O novo smartphone de BlackBerry poderase 
adquirir inicialmente en cor negra ou branca 
(está previsto que o móbil tamén conte con 
versión en cor rosa e vermello, para atraer a un 
público máis amplo) e terá un custo de 0 euros 
para os que contraten o plan Base3.

Aínda que en formato poida parecer moi 
semellante ao BlackBerry Q10, o BlackBerry Q5 

ten un prezo moi inferior (o Q10 libre custa uns 
649 euros, mentres que o Q5 anda no contorno 
dos 399 euros) polo que podería converterse 
facilmente no dispositivo con BlackBerry 10 de 
maior penetración no mercado.

No que respecta a prestacións, a diferencia 
entre ambos móbiles son bastante cativas, tendo 
o Q5 unha cámara de menos resolución (baixa 
de 8 a 5 Mpíxeles), un procesador un pouco máis 
lento (de 1,5 a 1,2 GHz) e un almacenamento 
interno inferior (pasa de 16 a 8 Gb), perdendo 
tamén saída micro HDMI, polo que parece que 
consegue manter a experiencia de uso do seu 
irmán maior (co que comparte pantalla, RAM e 
capacidade da súa batería), reducindo só lixeira-
mente as súas especificacións. 

TREBELL   S

Nokia organizou a primeiros de mes 
un evento en New York para facer oficial 
o seu moi rumoreado Nokia Lumia 1020, 
un novo smartphone con Windows 
Phone 8 que destaca sobre todo o que 
puidemos ver no mercado ata o momen-
to por integrar unha incrible cámara cun 
sensor de 41 Mpíxeles con estabilización 
óptica de imaxe, conseguindo un nivel 
de detalle nunca visto na cámara dun 
móbil.

A nova cámara con óptica Zeiss, en vez 
de contar cun voluminoso zoom óptico, 
incorpora unha resolución realmente 
esaxerada para reinventar o zoom, permi-
tindo capturar detalles dunha imaxe sen 
ter que achegar a cámara ou realizar am-
pliacións, á vez que as fotografías tamén 
gañan nitidez e definición. A cámara do 
Lumia 1020 fai posible que capturemos 
un momento para despois poder reen-
cadralo facendo uso da aplicación Nokia 
Pro Camera, que integra varias funcións 
para poder tirar boas fotografías de xeito 
doado (gozando dun sistema de axustes 
mediante diais moi sinxelo e áxil).

Cando tiremos unha fotografía coa 
cámara do Nokia Lumia 1020, realmente 
traballaremos con 2 imaxes: unha foto-
grafía de resolución completa (41 Mpíxe-
les) que poderemos encadrar cando 
queiramos, e unha imaxe de 5 Mpíxeles 
que poderemos subir automaticamente 
a SkyDrive ou compartir nas redes sociais 
con facilidade.

Como xa acontece cos móbiles da serie 
92x, o Lumia 1020 conta cun sistema 
de estabilización óptico de imaxe que 
consegue tanto boas instantáneas con 
pouca luz como unhas gravacións de ví-

deo pouco 
movidas, 
elementos que 
xunto co flash de xenon incor-
porado conforman unha cámara sen igual 
(da que podemos ver varios exemplos de imaxes publi-
cados por Nokia, cun peso de 13 Mbytes cada unha).

Tamén é interesante o sistema de micrófonos inte-
grados no dispositivo, que son capaces de soportar uns 
niveis de volume 6 veces superiores aos dos micrófonos 
presentes na meirande parte dos móbiles, o que permite 
que poidamos gravar festas e concertos sen que o son 
estea totalmente distorsionado.

Está previsto que o Nokia Lumia 1020 (en branco, 
negro e amarelo) chegue ao mercado estadounidense 
o vindeiro día 26 a un prezo de 299,99 dólares cun con-
trato coa operadora AT&T, chegando antes de rematar o 
mes de setembro a España, onde espérase que Telefóni-
ca poña á venda un modelo exclusivo (posiblemente con 
64 Gb de almacenamento interno fronte aos 32 Gb que 
ten o modelo estándar).

Na meirande parte de prestacións o Lumia 1020 segue 
na liña da familia 92x, cunha pantalla AMOLED de 4,5 
polgadas, procesador Qualcomm Snapdragon S4 de 
dobre núcleo a 1,5 GHz, carga sen fíos (mediante funda 
externa, como o Lumia 925), NFC, Bluetooth 3.0, batería 
de 2.000 mAh... aínda que tivo que incorporar 2 Gb de 
RAM (algo inédito en dispositivos con Windows Phone 
8, pero entendemos que é unha esixencia para poder tra-
ballar con imaxes de grande tamaño). O seu grosor é de 
10,4 milímetros e o seu peso de 158 gramos.

Para completar este produto Nokia vai pór á venda 
por 79 dólares un accesorio multipropósito chamado 
Nokia Camera Grip, que é unha especie de funda para o 
móbil que dálle a forma dunha cámara dixital compac-
ta, para facilitar o disparo de fotografías incluso cunha 
única man. Tamén integra unha batería de 1.020 mAh 
(que axuda a incrementar a autonomía do móbil) e un 
conector para poder empregar un trípode fotográfico co 
Lumia 1020. 

O Nokia Lumia 1020 reinventa o 
zoom coa súa cámara de 41 Mpíxeles

TECNOLÓXICOS
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Sony continúa a apostar polos smartpho-
nes con pantallas de grande tamaño, e tras 
o esaxerado Xperia Z Ultra, presenta agora 
o Xperia C, que chega cunha pantalla de 
5 polgadas cunha resolución de 960 x 540 
píxeles (prestación na que apunta bastante 
por debaixo doutros terminais semellantes en 
tamaño) e que serve para introducir o procesa-
dor MediaTek MTK6589 de catro núcleos a 1,2 
GHz. Tamén conta con 1 Gb de RAM, 4 Gb de 
almacenamento interno (ampliable mediante 
tarxetas microSD de ata 32 Gb), cámara de 8 
Mpíxeles capaz de disparar imaxes con HDR e 
cámara frontal para videoconferencia, sinto-
nizador de radio FM, Bluetooth 4.0, Wi-Fi N, 
batería cunha autonomía de ata 14 horas e 4 

minutos de conversa e ata 588 horas en espera, un 
grosor de 8,88 milímetros e 153 gramos de peso, 
que entendemos que busca ser un terminal cun 
prezo moderado, que busca atraer a certo público 
coa súa grande pantalla, a súa cámara e a posibi-
lidade de funcionar con 2 tarxetas SIM de xeito 
simultáneo (prestación especialmente importante 
nalgúns mercados). A conmutación entre as dis-
tintas tarxetas SIM pode facerse cun simple toque 
ou programando o horario de uso de cada unha 
(o que resulta moi práctico para gozar de dúas 
tarifas diferentes ou para combinar liña persoal e 
profesional nun único dispositivo).

Aparte de venderse con carcasa de cor branca 
ou negra, o Sony Xperia C tamén estará dispoñible 
nunha menos habitual cor púrpura. 

Para quen non desexe un smartphone ou 
para empregar como segundo teléfono, Nokia 
presentou hoxe os novos Nokia 207 e Nokia 208, 
uns móbiles en formato barra, cunha xenerosa 
pantalla de 2,4 polgadas, Bluetooth 3.0, conec-
tividade HSPA (o que permítelle tirar proveito 
da banda larga móbil tanto dende o navegador 
Nokia Xpress ou de aplicacións como Facebook, 
Twitter e WhatsApp) e unha batería de 1.020 
mAh (que permitiría unha autonomía en espera 
de máis dun mes e ata 12 horas de conversa a 

través de 2G).
O Nokia 207 sería o modelo máis básico, 

cunha única tarxeta micro-SIM e sen 
cámara; mentres que o Nokia 208 contaría 
cunha cámara de 1,3 Mpíxeles e tamén 
estará dispoñible nalgúns mercados con 
dobre SIM (con Easy Swap, que permite 
mudar de tarxeta sen ter que apagar o 
dispositivo). O prezo destes móbiles no 
mercado libre estará no contorno dos 68 
dólares (52,42 euros) antes de impostos. 

Dentro da súa categoría de 
cámaras dixitais con obxectivo 
fixo Panasonic estrea un modelo 
realmente rechamante, a LUMIX 

DMC-FZ70, que a día de hoxe 
sería a cámara na súa categoría co maior 

zoom, que pode chegar ata os 60 aumentos, o 
que agradecerán os que gusten de rexistrar escenas 

a distancia, que tamén poderán tirar proveito da 
tecnoloxía de estabilización de imaxe integrada (para 

evitar as imaxes borrosas). A súa lente ten unha boa aper-
tura para poder tomar fotografías e gravar vídeos con nitidez incluso 
en condicións con pouca luz, pode gravar vídeo en alta definición a 
60i (valéndose da tecnoloxía de enfoque automático), e incluso conta 
cun sistema de micrófonos que facilita a eliminación do ruído de 
ambiente e do vento, conseguindo a claridade do Dolby Digital.

A FZ70 está equipada cun sensor de 16,1 Mpíxeles, ten unha 
pantalla TFT de 3 polgadas cun amplo ángulo de visión, integra 
flash, mide 130,2 x 118,2 x 97 milímetros e pesa 562 gramos (sen 

batería nin tarxeta de memoria). Un dispositivo bastante portátil, que 
permite disparar grandes fotografías sen ter que cargar cun xogo 
de obxectivos intercambiables, e que incluso incorpora numerosos 
controis e filtros creativos para poder crear imaxes artísticas sen a 
necesidade de editalas cun ordenador. Tamén pode disparar ata 9 
imaxes por segundo a refoladas (reducindo tal fre-
cuencia ata 2 imaxes por segundo de empregar 
ao máximo a tecnoloxía de enfoque 
automático) para non perder 
nunca un momento especial 
(prestación moi interesante 
para fotografía deportiva ou 
de natureza).

O seu lanzamento está 
previsto para o mes de 
setembro nos EE.UU. a 
un prezo de 400 dólares 
(304,65 euros). 

Sony anuncia o smartphone Xperia C 
con dobre SIM e pantalla de 5 polgadas

Nokia presenta novos móbiles básicos con 
conectividade 3G e acceso ás redes sociais

TREBELL   S

A cámara Panasonic LUMIX DMC-
FZ70 sorprende cun zoom de 60x

TECNOLÓXICOS
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O clásico rexorde nunha 
versión para iOS

Volve ao PC a través de Steam

FINAL FANTASy VII   

COLIN MCRAE RALLy 

O xogo Colin McRae Rally 2.0 que puidemos ver en 2001 na 
primeira PlayStation está de volta, de xeito que os usuarios 
de dispositivos móbiles de Apple poden xa adquirilo como 
aplicación universal por 4,49 euros na App Store, ofrecendo 
30 circuítos reais de rally que suman unha distancia de máis 
de 130 quilómetros que podemos percorrer ao volante de 
4 coches lendarios (o Subaru Impreza, o Mitsubishi Lancer 
Evolution VI, o Lancia Stratos e o Ford Focus).

O Colin McRae Rally para iOS conta cun control adaptado 
a pantallas táctiles, presenta uns gráficos que realmente 
impresionan para tratarse dun xogo con tantos anos sobre as 
costas, está acompañado polas voces en inglés do co piloto 
profesional Nicky Grist, conta con varios modos de xogo, non 
esquece un sistema de control de danos dinámico e incluso 
permite configurar o seu sistema de control nun esixente 
modo experto.

Estamos ante un auténtico referente do seu xénero que 
convértese nun título imprescindible para os afeccionados aos 
rallys que teñan como mínimo un iPod Touch de 5ª xeración, 
un iPad 2 ou un iPhone 4S. 

 | xogos | COLIN MCRAE RALLY | FINAL FANTASY | 

Final Fantasy VII, xogo lanzando en 1997 para a primeira 
PlayStation e adaptado un ano despois para PC, está con-
siderado como o mellor episodio desta franquía ou, cando 
menos, o máis representativo, agardando durante moito 
tempo os seus seareiros un remake que facilite o seu goce 
en equipos modernos coas debidas modificacións técnicas 
e xogables, pero mentres non chega, hoxe aparece unha 
nova oportunidade de gozar do título orixinal, que chega a 
Steam a un prezo de 10,99 euros, permitindo así que poida 
executarse sen problemas nun sistema operativo moderno 
incluíndo algunhas novas características.

Esta revisión do xogo que vendeu máis de 10 millóns de 
copias permite desbloquear ata 36 logros, gardar as nosas 
partidas na nube para poder continualas en distintos equi-
pos e facilita o xogo cun editor de personaxes (de xeito que 
podemos incrementar certos elementos do mesmo para 
superar certas seccións con facilidade no caso de quedar-
mos bloqueados).

Para funcionar precisa dun PC con Windows XP/Vista/7 
que como mínimo conte cun procesador a 2 GHz, 1 Gb de 
RAM, 3 Gb de disco duro libre e gráfica compatible con 
DirectX 9.0c. 
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Capcom anuncia unha nova 
entrega

Preparan un novo xogo para 
o mes de outubro

TARTARUGAS
 MUTANTES 

STREET FIGhTER IV

No marco da competición de xogos de loita EVO 2013, 
Capcom anunciou oficialmente unha nova entrega do seu 
xogo estrela, Ultra Street Fighter IV, que chegará para PS3, 
Xbox 360 e PC, para alimentar a saga de Street Fighter IV que 
é todo un referente do xénero, e o principal título para as 
competicións grazas á súa riqueza de escenarios e perso-
naxes, así como o seu equilibrio.

Ultra Street Fighter IV inclúe como novidades aos perso-
naxes Poison, Hugo, Elena, Rolento e a un equipo loitador 
segredo, con novas animacións e estilos de xogo, comple-
tando un cadro de 44 personaxes. Tamén incluirá 6 novos 
escenarios nos que combater.

Dado que este tipo de entregas son máis unha actualiza-
ción que un xogo completamente novo, Capcom decidiu 
que vai distribuílo tanto como xogo completo por 39,99 
euros como mediante actualización descargable das entre-
gas anteriores de Street Fighter IV por 14,99 euros, estando 
programado o lanzamento para primeiros de 2014. 

Activision anunciou nas últimas horas que as Tartarugas 
Mutantes van ter un novo videoxogo o vindeiro 25 de 
outubro para Wii, Nintendo 3DS e Xbox 360 que estará ins-
pirado na serie de animación que actualmente pode verse 
na canle Nickleodeon (e tamén en Clan), como xa fixo hai 
pouco un xogo para iOS (que supuxo a primeira incursión 
dos personaxes de Kevin Eastman e Peter Laird no iPad).

O novo xogo está a ser desenvolvido por Magic Pockets, 
sitúase entre a primeira e a segunda tempada da serie 
de animación e conserva a súa estética, con simpáticos 
gráficos tridimensionais. Será un beat’em up para catro 
xogadores coa opción de entrar ou saír da partida en 
calquera momento e modo cooperativo nas súas versións 
domésticas.

Este non será o único xogo das Tartarugas que podere-
mos ver en breve, pois a finais de agosto tamén está pre-
visto o lanzamento de Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of 
the Shadows, que terá unha estética máis adulta e pretende 
converterse nunha triloxía. 
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