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Número 122

Este número de Código Cero, o 122, é máis que 
nunca un número especial, o que quere dicir 
basicamente dúas cousas: que non é un núme-
ro calquera e que ademais acubilla contidos 
que nos tocan ben de preto. E tanto que é así, 

porque o venres 4 de outubro celébrase en Santiago 
unha festa que por temática e por amizade con quen 
a organiza, tamén é unha festa nosa. Falamos da Noite 
da Enxeñaría en Informática de Galicia que impulsa e 
convoca o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informá-
tica de Galicia, o CPEIG, un evento ao que lle dedicamos 
un especial de oito páxinas neste novo número, e non 
só polo interese da Noite en si, senón polo que ten de 
resumo, síntese e reflexo de tódolos acontecementos 
tecnolóxicos dos que fomos testemuñas durante o 
ano previo. De feito, haberá moito de mirar atrás e de 
reflexionar sobre os froitos acadados en materia de 
impulso e defensa da Informática, como tamén haberá 

moito de usar toda esa bagaxe para ir creando 
futuro. Ademais, unha parte importante dos 
proxectos e iniciativas TIC que máis valores 
e méritos foron amoreando ao longo destes 
meses serán recoñecidos durante o transcurso 
da Noite, é o exemplo da iniciativa PuntoGal 
comandada pola asociación do mesmo nome, 
a entidade que fixo posíbel cos seus esforzos 
que finalmente acadáramos un dominio propio 
galego, que en breve teremos ao noso dispor 
como unha realidade palpábel. Pero hai máis 
premiadas e premiados, e a través das páxinas 
interiores, léndoas, será como asistir á Noite sen 
estar alí, cousa que a fin de contas é unha das 
bases fundamentais da Sociedade da Informa-

ción: ser, dende o noso posto de comunicación, parte 
activa de todo o que queiramos ser. 

Código Cero

Humor tecnolóxico de Henrique Neira

No número 15 de Código Cero, 
pasabamos revista á incipiente 
iniciativa da "Semana da Ciencia 
e da Tecnoloxía", un mes cargado 
de actividades que pretendía 
difundilo que se facía, no noso 
caso, en Galicia no eído científico 
e tecnolóxico.

Aquela edición era a segunda, 
e empezaba cunha mostra na 
USC que pasaba revista o debir 
histórico desde o paleolítico ata 
a actualidade, centrándose no 
progreso humano.

Naquel número celebrabamos 
tamén os 10 primeiros anos de 
vida do CESGA. O Centro de 
Supercomputación de Galicia, 
era xa daquela o maior complexo 
de calculo científico de España, 
e hoxe sigue presente nas nosas 
vidas acotio non só no eido uni-
versitario e tecnolóxico se non en 
servizo o cidadán.

Os sistemas de traducción 
gratuíta automática mediante 
a rede, algo hoxe habitual, eran 
unha novidade que pouco a 
pouco ían tomando pulo entre 
os internautas e o recollíamos 
nunha ampla reportaxe no que 
non podia faltar o "Traduza-g", 
o sistema de traducción auto-
mática castelán-galego. Unha 
iniciativa de capital galego que 
permitia correxir ata 900 palabras 
por segundo.

O novo comercio e a banca 
electrónica, o software libre, a 
nova economía, e as seccións de 
xogos do noso exitoso pirata e o 
pc práctico, completaban aquel 
número que enfilaba o primeiro 
ano e medio de vida de Código 
Cero. 

NÚMERO 15 - OUTUBRO / NOVEMBRO 2003
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Síguenos en:

O venres 4 de outubro celé-
brase en Santiago unha festa 
que por temática e por amiza-
de con quen a organiza, ta-
mén é unha festa nosa. Fala-
mos da Noite da Enxeñaría en 
Informática de Galicia 

facebook.com/codigocero @codigocero boletín diario de novas google + google currents
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Ocean’s incorpora liñas e centraliñas 
virtuais á súa familia de servizos Nexus

O Clúster TIC Galicia anunciou 
estes días que vén de crear un 

foro periódico para avanzar aínda máis 
na cuestión colaborativa e no camiño de 
atopar as metodoloxías máis óptimas, 
rendíbeis e consensuadas de traballo. 
Os foros terán carácter bimensual e 
carácter permanente. A través destes 
encontros, proporanse cuestións de 
actualidade para que os socios poidan 
achegar cadanseu punto de vista e des-
ta maneira impulsar as actividades e o 
desenvolvemento futuro do Clúster TIC. 
Segundo informan fontes do mesmo, 
o que se busca é atopar un punto de 
encontro que sexa directo, áxil e dis-
tendido, procurando un meirande fluxo 
de ideas e, polo tanto, máis dinamismo 
e vitalidade para o Clúster. Da mesma 
maneira, engaden, os foros serán “o 
comezo dunha unión de esforzos que 
facilitará a creación de grupos de traba-
llo e de novos proxectos en colabora-
ción”. Asemade, tirarase proveito destas 
xornadas para informar das decisións e 
propostas achegadas nas máis recentes 
actividades.  Por certo que a primeira 
xeira celebrarase o vindeiro xoves 3 
de outubro, ás 18.00 horas no edificio 
de FEUGA no Campus Sur de Santia-
go, sede do Clúster. Na orde do día 
figura dar conta do informe das últimas 
actuacións da plataforma empresarial e 
da proposta de creación de grupos de 
traballo, incluíndose unha terceira orde 
para dar acubillo á libre intervención 
dos asociados. 

O Instituto Galego de Estatísti-
ca (IGE) reforzará tanto as súas 

competencias como a súa indepen-
dencia unha vez conclúa o proceso de 
integración co Centro Informático para 
a Xestión Tributaria e Contable (CIXTEC), 
ao tempo “que aumentará a informa-
ción estatística de orixe financeiro e a 
transparencia do sistema, e todo isto, 
sen incrementar o gasto público que 
mesmo se reducirá”. Así o indicou o 
pasado 19 de setembro, no Parlamento 
de Galicia, a secretaria xeral técnica e do 
Patrimonio da Consellería de Facen-
da, María del Socorro Martín Hierro, 
quen compareceu na Comisión 3.ª, de 
Economía, Facenda e Orzamentos, para 
contestar unha pregunta oral sobre a 
integración dos referidos organismos. 

Na súa intervención, a secretaria xeral 
técnica sinalou que a nova estrutura re-
cóllese no Proxecto de Lei de Raciona-
lización do Sector Público, que autoriza 
a creación do denominado Instituto 
Galego de Estatística e Información 
Financeira, como organismo autónomo 
que asumirá os medios e as competen-
cias que hoxe corresponden ao IGE e 
ao CIXTEC. Este Proxecto de Lei, dixo 
“xa establece que a máxima autoridade 
estatística da Comunidade actuará con 
total independencia en todos os aspec-
tos técnicos e científicos”. Deste xeito, 
aclarou que no novo organismo, o 
instituto de estatística autonómico con-
solidará o traballo realizado nos últimos 
anos, que cualificou como salientábel 
desde a súa creación. 

O IGE reforza competencias tras integrarse co CIXTEC

 O operador de teleco-
municacións coruñés 

Ocean’s continúa a espallar a súa 
carteira de servizos da familia 
Nexus, e tras ofrecer a calquera 
cliente as solucións de liña fixa 
virtual Nexus 6 e Nexus 19, 
achega agora un par de novos 
servizos dirixidos a empresas: 
Nexus Centralita Virtual e Nexus 
Línea Virtual. 
Este novos servizos preséntanse 
como alternativa ás centraliñas 
físicas tradicionais, contando 
con numerosas vantaxes como 
que non precisa de actualizacións 
nin mantemento, non ocupan 
espazo e incluso facilitan a súa 
configuración vía web. Estes 
servizos buscan satisfacer a todo 
tipo de profesionais, de xeito que 
son válidos tanto para autóno-
mos que queren poder chamar 
por teléfono mentres envían un 
fax como para grandes empresas 
que precisan de empregar varias 
extensións repartidas polas súas 
delegacións.

A Línea Virtual ofrece 2 liñas 
telefónicas coa posibilidade de 
facer 2 chamadas telefónicas, ADSL de ata 
10 Mbps, 1 número telefónico xeográfico, 
1.000 minutos en chamadas a teléfonos 
fixos nacionais e funcionalidades de liña 
avanzada por 44,90 euros/mes + IVA (e coa 
posibilidade de contratar números xeográ-
ficos adicionais).

Para clientes con maiores necesidades 

está dispoñible a Centralita Virtual, que 
parte de 2 liñas con varias chamadas 
simultáneas, ADSL de ata 10 Mbps, 1.000 
minutos en chamadas a fixos nacionais, 
funcionalidades de liña avanzada e grupos 
de extensións simultáneas ilimitadas por 
57,90 euros/mes + IVE coa opción de ad-
quirir liñas telefónicas e números xeográfi-
cos adicionais. 

O Clúster TIC inaugura 
o 3 de outubro unha 
serie bimensual de 
foros de colaboración


Mauro Fernandez Dabouza, director xeral do 
CIXTEC



 Hai uns meses naceu en Murcia unha iniciativa que mestura redes sociais 
e encontros presenciais para desvirtualizar diante dunha bebida espirituo-

sa, e tras percorrer dende Cádiz ata San Sebastián, ampliou o seu itinerario ata a 
nosa terra, onde o GinAndTwitts vai celebrar unha xira o mes que vén, para o que 
a pasada fin de semana o seu organizador, Pablo Melian, visitou unha serie de 
establecementos de hostalaría para concretar os locais nos que celebraranse estes 
encontros e, finalmente, detallouse como sería o GinAndTwitts Tour Galicia.

Estes encontros que xiran ao redor dunha cata de tónicas, xenebras e gintonics 
desenvolveranse a partir das 19:00 horas entre os días 15 e 18 de outubro en 
distintas cidades galegas, comezando polo Café Soho de A Coruña, e pasando polo 
VaoVá de Compostela e o Café Central de Pontevedra, para rematar no Hotel Bahía 
de Vigo. Os interesados en participar nalgún destes evento deberán adquirir a súa 
entrada a través de Ticketea, aboando 22 euros pola actividade, aínda que tamén 
poderán optar por participar no Concurso de Imaxes que organizan a través de Fa-
cebook dende GinAndTwiits e a través do que será posible facerse cunha entrada 
para 2 persoas para o encontro na cidade galega a elección polo gañador. 
Esta serie de eventos están a dinamizarse a través de Facebook e Twitter, para o 
que promoven o uso dos hashtags #GinAndTwitts e #GaliciaMola.  
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As redes sociais e os gintonics van da man 
nunha xira por 4 cidades galegas

O mércores 18 de setem-
bro botaba a andar en 

Santiago o primeiro foro da VIII 
Edición do Tour Tecnolóxico, que 
ten previsto visitar boa parte de 
España. A xuntanza veu da man 
da Asociación de provedores de 
sistemas de rede, internet e tele-
comunicacións, @asLAN e con-
tou na organización co Colexio 
Oficial de Enxeñeiros de Teleco-
municación de Galicia (COETG), 
que abriu a xornada baixo o 
título: Mobilidade e Cloud, dúas 
tendencias imparábeis. Cómpre 
dicir que á presentación do 
foro acudiron responsábeis de 

tecnoloxía e innovación de gran-
des e pequenas organizacións 
e enxeñarías especializadas de 
toda Galicia, levándose a cabo 

un amplo programa sobre as 
últimas novidades en cuestións 
como banda larga sen fíos (Wi-
Fi, WiMAX, LTE), redes definidas 

por software (SDN), virtualiza-
ción de escritorios (VDI), mobili-
dade, comunicacións unificadas, 
centros de datos... da man de 
empresas patrocinadoras como 
Cambium Networks, Huawei, 
Colt Technology, TomTom, APC 
by Schneider, Novell ou DELL, 
entre outras. 
Así, o acto de apertura correu 

a cargo do decano do COETG, 
Ramón Bermúdez de Castro, 
que salientou a importancia que 
estes encontros teñen para a 
modernización tecnolóxica e o 
crecemento económico da nosa 
comunidade, xa que serven para 
achegar as novas tecnoloxías 
ás empresas, facéndoas máis 
competitivas. 

O vindeiro 22 de outubro celébrase en 
Vigo un congreso internacional sobre 

tecnoloxías participativas, comunidades e 
emprendemento baseado no emprego das 
redes sociais. A cita, chamada Organización 
2.0 (organizacion20.org), vén da man das 
firmas galegas Comasis e Inova, que contan 
ademais co apoio do Consorcio da Zona 
Franca de Vigo (a sede do congreso). O 
evento, informan, contará con relatorios de 
prestixiosos consultores internacionais, pro-
dutores destas ferramentas e empresarios 
que xa gozan das vantaxes que veñen de 
aplicar este tipo de solucións nas organiza-
cións. Segundo engaden Comasis e Inova, 
Organización 2.0 está chamado a ser o gran 
acto galego sobre tecnoloxías 2.0 ao longo 
de 2013. 

Así, “o empresariado máis re-
presentativo do país ten previsto 
acudir a unha cita onde se van 
debullar polo miúdo as últimas 
novidades en tecnoloxía 2.0 e 
social enterprise”, cóntanos Pablo 
Cibeira, responsábel de Marke-
ting de Comasis, quen sinala que 
a xuntanza está pensada cunha 
clara orientación práctica a fin de 
que os asistentes poidan explorar 
de primeira man as múltiples 
potencialidades das solucións 2.0 
para contribuír a un desenvolve-
mento máis produtivo das orga-
nizacións.  A día de hoxe, a lista de relatores 
(que se prevé que vaia medrando co paso 
dos días) está constituída por Alejandro Váz-

quez, Luis Calvo, David Silva, Xavier Orozco, 
Alberto Casal, Tamara Blanco, Ana Neves, 
José Gil de Bernabé e Antonio Soto. 

A xira sobre mobilidade de @asLAN inaugurouse 
en Compostela da man do COETG

Vigo acolle un congreso sobre o potencial das redes 
sociais a nivel empresarial: Organización 2.0
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A empresa Coremain, con sede 
en Santiago, vén de informar que 

xa conta cun departamento novo de 
seu, máis polo miúdo a súa Dirección 
de Desenvolvemento de Negocio 
Global, que unifica a área comercial 
da compañía. A nova Dirección estará 
baixo as rendas dun dos directivos de 
Coremain, Tito Barreiro, que dende hai 
cinco anos viña ostentando o carto de 
director comercial para a zona norte. 
Con este nomeamento, engade a em-
presa, preténdese homoxeneizar baixo 
unha única área territorial toda a oferta 
comercial, potenciando a orientación 
a sectores e unha estratexia de venda 
enfocada tanto a servizos como a 
produto.

A decisión enmárcase no proceso 
de evolución de Coremain que en boa 
medida comezou a principios deste 
ano trala incorporación de Luis Álvarez 
Sestelo ao cargo de director xeral e tra-
lo artellamento das liñas xerais da nova 
estrutura organizativa da firma, “máis 
adaptadas ás esixencias dos mercados 
actuais”.

Tito Barreiro, vigués de 39 anos, é li-
cenciado en Administración e Dirección 
de Empresas pola Facultade de Econó-
micas e Empresariais de Vigo e  posúe 
unha dilatada experiencia no sector das 
novas tecnoloxías, ao que leva vencella-
do máis de dez anos, durante os cales 
desenvolveu a súa carreira profesional 
sempre en postos de responsabilidade 
na área de vendas. 

Coremain nomea a Tito Barreiro director 
de Desenvolvemento de Negocio Global 

 Os encontros para desenvolvedores web e de aplicacións móbiles Be-
tabeers celebrarán o vindeiro 4 de outubro a súa oitava edición galega, 

que desta volta terá lugar na cidade da Coruña, concretamente na sede do 
espazo de coworking WeKCo, na Avda. Novo Mesoiro, que estes días está a cele-
brar o seu primeiro aniversario.

Este VIII Betabeers Galicia terá lugar entre as 19:00 e as 21:00 horas, come-
zando cun relatorio de Alberto 
Basalo sobre o tema da web en 
tempo real, á que seguirán a pre-
sentación dun par de proxectos: 
Ero Sante e o seu equipo amosa-
rán a súa iniciativa Seidunsitio.
com e Marcos Espada falará da 
súa aventura dende Holanda ata 
A Coruña con Mobgen.com.

Tras as actividades máis for-
mais do encontro, os asistentes 
trasladaranse ao Shibumi Loun-
ge para relacionarse dun xeito 
máis relaxado e facer networking. 
Os interesados en acudir a este 
evento deben inscribirse na súa 
páxina web para facilitar a xes-
tión do aforo dispoñible. 
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Unha empresa ourensá 
comercializará o seu 
localizador GPS para 
vehículos 

Dende a Tecnópole de Ourense che-
gará ao mercado nun par de semanas 

un interesante produto para mellorar a 
seguridade dos nosos vehículos da man da 
empresa especializada en enxeñería electró-
nica, automática e mantemento industrial, 
Hicom & Tech, que é o primeiro produto 
comercial que achegan coa súa marca, o 
localizador Hicom Mov Tracker GPS.

Este dispositivo de localización GPS 
integra tamén tecnoloxía GSM e GPRS, de 
xeito que tras instalarse no noso vehículo 
podemos coñecer en cada momento a súa 
localización ou incluso programar o disparo 
de alertas en caso de, por exemplo, traspa-
sar un límite establecido, comunicándose 
o trebello mediante tecnoloxía móbil.  Pero 
este tipo de solucións son moi frecuentes 

no mercado, e dende Hicom quixeron 
innovar, polo que dotaron ao seu disposi-
tivo da función Himove, que xera alarmas 
en caso de impactos ou vibracións, de xeito 
que pode saberse cando unha moto sufre 
unha caída durante o seu traxecto (avisando 
a algún contacto predefinido), cando un 
coche recibe un golpe accidental, cando 
intentar roubar o noso vehículo... o que con-
séguese grazas á integración dun sensor de 
campo magnético para controlar a posición 
relativa dos eixes en todo momento e un 
microcontrolador que xestiona os posibles 
sensores externos (pode complementarse 
esta solución con sensores de proximidade, 
ultrasóns ou infravermellos).

O localizador GPS desta empresa de San 
Cibrao das Viñas pode funcionar incluso co 
vehículo apagado, posto que integra unha 
batería recargable cunha autonomía de 48 
horas, é doado de instalar e configurar e 
chegará ao mercado a un prezo de 99 euros 
no seu modelo básico, pois cómpre destacar 
que pode completarse cunha serie de sen-
sores segundo as nosas necesidades (por 
exemplo, podería dotárselle de seguridade 
adicional para, por exemplo, detectar un 
posible roubo de combustible en maquina-
ria pesada). 

O 4 de outubro terá lugar na Coruña 
unha nova edición de Betabeers Galicia



»
 A xunta directiva da asociación 

INEO vén de decidir o seu desven-
cellamento do Clúster TIC Galicia, sendo a 
razón principal desta marcha a de entender 
que esta entidade “non está a defender os 
intereses do sector galego no seu conxunto, 
tal e como lle corresponde”. Por este motivo, 
INEO (unha das entidades co-fundadoras do 
Clúster, xunto co COETG, o CPEIG, EGANET 
e AETIC), considera que para seguir tendo 
voz propia como agrupación TIC galega, e 
tamén como representante empresarial do 
sector TIC, debe traballar a partir de xa como 
entidade independente. Segundo explica 
Jorge Cebreiros, presidente de INEO,  “cre-
mos e defendemos que as compañías que 
contratan traballadores en Galicia, desen-
volven o seu traballo en Galicia e tributan en 
Galicia, nunha palabra que xeran riqueza en 
Galicia, deberan ter tanta visibilidade coma 
outras en concursos públicos, firmas de 
'acordos do sector' e 'programas de axudas', 
e aqueles organismos que nos teñen como 

interlocutor, entre outros, estano a ter en 
conta”, dixo. O que acontece, comenta, “é 
que cada vez que a opinión de INEO achega 
esta visión na postura defendida polo Clús-
ter, vese diluída”. 

A un nivel máis concreto, a asociación 
amosa o seu desacordo con determinadas 
actuacións do Clúster. “Un exemplo disto”, 
sinala a xunta directiva, “é a permisividade 
desta entidade cunha serie de concursos 
públicos en Galicia cuxos requirimentos 
mínimos de solvencia xa fan imposible que a 
maioría do sector galego poida presentarse, 
o que INEO considera inaceptable”. Dende a 
asociación alértase que os requirimentos de 
solvencia económica son tan limitantes que 
obrigan ás empresas pequenas e medianas, 
perfectamente capacitadas para executar as 
tarefas que se licitan, a subcontratar cos ga-
ñadores dos concursos e, ao final, as empre-
sas galegas acaban por facer o traballo pero 
sen a visibilidade e moitas veces carecendo 
das garantías que o seu traballo require. 

Outro dos motivos que alega a asociación 
para a súa marcha ten relación coa discre-
pancia arredor do papel que lle corresponde 
ao Clúster. Así, INEO defende que a repre-
sentación real do sector correspóndelles 
ás asociacións e confederacións, e non ao 
Clúster, que é unha entidade de estímulo 
da I+D e que axuda a conectar a tódolos 
axentes, pero que en ningún caso “debe ser 
o actor que fala en nome do sector”. 

 Entre as moitas actividades sobre programación aberta 
que temos ao noso dispor en outubro, cómpre salientar 

a primeira edición da Xornada de Usuarios R en Galicia, que 
se celebra o vindeiro 10 de outubro a partir das 10.00 horas 
no Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia (Conxo, Santiago). 
A actividade xorde coa arela de xuntar a toda a comunidade 
de usuarios de R nun mesmo foro, e coa intención de pór en 
común os traballos que se están a realizar na nosa terra arredor 
deste software libre, un recurso multiplataforma e con grandes 
potencialidades no ámbito da estatística en calquera das súas 
manifestacións. Esta xornada está organizada por MeLiSA (Aso-
ciación de Usuarios e Software Libre de Terra de Melide) dentro 
das actividades integradas no convenio asinado coa AMTEGA, e 
conta coa colaboración do CNTG, a OSL do CIXUG, e a Xunta. A 
actividade contará coa participación de recoñecidos profesio-
nais do sector da saúde, universitario, investigador e empresa-
rial que son referencia en Galicia no uso deste software, e está 
aberta a que calquera persoa interesada en coñecer R poida 
asistir e participar na mesma. A asistencia á xornada é total-
mente de balde, pero é preciso inscribirse a través da web de 
MeLiSA, webmelisa.es/xornada-r/. 

 O Grupo de Programadores de e Usuarios de Linux 
(GPUL) informa de que xa está en preparación a nova 

edición das Xornadas de Introdución a GNU/Linux e Software 
Libre para alumnos noveis (gpul.org), uns encontros que se van 
celebrar o vindeiro 10 de outubro na Facultade de Informática 
da Universidade da Coruña e que están dirixidos aos novos 
estudantes do centro, co fin de introducilos nun eido TIC en 
constante crecemento e espallamento, non só a nivel social 
senón tamén dende o punto de vista empresarial: o eido da 
programación aberta. Segundo informa o GUPL, as xorna-
das artéllanse en dúas quendas (11:30 e 17:30) a impartir no 
laboratorio 0.2.

A actividade estará centrada no uso de Ubuntu Desktop, 
pois segundo nos lembran dende o Grupo trátase do sistema 
que os asistentes empregan na súa maioría durante o curso.
Volvendo ás xornadas, dicir que o programa comezará cunha 
pequena introdución á filosofía do software libre e continua-
rá cun cursiño acelerado das ferramentas máis útiles deste 
sistema, pudendo continuar cunha GNU/Linux Install Party en 
vindeiras datas. 

 | novas | RESUMO DE ACTUALIDADE TIC |
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GPUL anuncia unha nova edición 
das súas xornadas para novos 
alumnos

INEO desvencéllase do Clúster TIC na procura 
de independencia e criterio propio

MeLiSA falará sobre as múltiples 
posibilidades do software libre R


Jorge Cebreiros, presidente de INEO
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INTERGALNET sae á rúa
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A party que se celebra en Lugo do 15 ao 17 de novembro 
escenificou o hammer promocional da súa campaña

Segundo apuntabamos na páxina web de Código Cero os días 
pasados, entre os días 15 e 17 de novembro o Pazo de Feiras e 
Congresos de Lugo acollerá a primeira edición de Inter-
GalNet (intergalnet.com), unha LAN party luguesa que 
durante 72 horas reunirá a 2.000 seareiros da informática 

e dos videoxogos, contando co apoio da popular tenda Disco Azul 
(situada na rúa Otero Pedrayo, 33, e onde será posíbel informarse en 
detalle de todo relacionado co evento) e na que se desenvolverán 
torneos de videoxogos como FIFA 14, Call of Duty: Black Ops 2, StarCra-
ft 2, League of Legends e Gran Turismo 5, podendo optar os asistentes 
a facerse con máis de 5.000 euros en premios. Por certo que os días 
pasados o evento xa comezou a facer ruído, a xeito de videoxogo con 
personaxes e situacións reais, na contorna da propia cidade de Lugo.

Sinalar que esta xuntanza en liña para a mocidade vén da man de 
Rubén López (Ancaria e Fundación Pazo de Feiras e Congresos), Javier 
Mouriño (empresa Intermax) e Jacobo Lázare.

Volvendo ao evento en si mesmo, dicir que para facer máis doada a 
asistencia as persoas que acudan ao encontro informático en tren po-
derán beneficiarse dun 30% de desconto no billete de Renfe. Cómpre 
dicir que dende o luns 16 de setembro xa se atopa aberta a inscrición 
para esta party de gaming e lecer electrónico, que terá un custo de 20 
euros por persoa e que estará conectada á Internet cun caudal de 10 
Gbps, garantindo unha boa conectividade que permitirá que cadan-
seu usuario poida gozar dunha boa experiencia en liña. Engadir que 
á parte da LAN Party tradicional, InterGalNet tamén contará con zona 
de acampada, zona de lecer-espectáculo, paintball, zona retro, simulado-
res... completando un catálogo de actividades que buscarán amenizar os 3 
días nos que tamén poderán probarse en vivo algunhas das novidades do 
sector dos videoxogos entre as que se agarda estean as consolas de nova 
xeración que sairán á venda nos días seguintes ao encontro. 

Como dixemos ao comezo, cómpre salientar que esta primeira edición 
de InterGalNet xa comezou a difundir as súas actividades dende o 23 de 
setembro, pois logo da súa presentación oficial o pasado 18 de setembro, 
levábanse a cabo unha serie de actos promocionais en Lugo, “cunha posta 
en escena propia dun videoxogo”, informaron os responsábeis do evento. 
Pois esta primeira edición de InterGalNet -que como xa apuntamos, estará 
adicado ás novas tecnoloxías, ao gaming e ao lecer electrónico- contou así 
co hammer promocional da campaña e cun equipo de 5 persoas caracte-
rizadas como o senlleiro xogo Call of Duty, é dicir: a xeito de militares para 
entrar en combate. Dicir que a dita promoción, partía ás 11:30 h do Parque 
de Rosalía e levaba o evento até a Praza do Seminario, coincidindo o acto 
co recreo dos institutos da zona, pois o público ao que vai encamiñado 
este evento é o adolescente, principal destinatario deste salón InterGal-
Net. 

Detalles De conectiviDaDe

•	 Rede exterior de fibra óptica. Conexión de alta velocidade do recinto cara 
a Internet de 10 Gbps, transceptores ópticos SFP+ con capacidade de 10 
Gbps, conexión do Pazo de Congresos con dúas liñas independentes e 
redundantes de fibra óptica. 

•	 Rede interior de fibra óptica e Gibabit Ethernet. Máxima velocidade para 
cada computadora. Cableado Gigabit Ethernet de categoría 5e.

•	 Rede sen fíos interior. Routers sen fíos coa nova tecnoloxía 802.11 AC con 
capacidade de ofrecer até 1700 Mb a un só usuario. Asemade, subministra-
ranse algúns USB 3.0 con radio AC para que poidan probalo os asistentes 
ao evento. » w w w . s p r i n t m o t o r . c o m
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O s traballadores, autónomos e empresa-
rios galegos saben que hai un mundo de 
posibilidades de programación aberta 
para facilitar o seu labor profesional, pero 
se cadra era preciso que alguén ou algo 

llelo sintetizase, amosase e simplificase. Este de divulgar 
e presentar a potencialidade do código aberto é precisa-
mente o obxectivo da Asociación Galega de Empresas de 
Software Libre (AGASOL), á hora de dar forma á Guía de 
Solucións TIC en Software Libre para profesionais autóno-
mos, unha escolma de recursos á vez que unha folla de 
ruta profesional ao servizo dos nosos traballadores por 
conta propia e, tamén, das pequenas e medianas empre-
sas e dos usuarios TIC en xeral. A guía, ao mesmo tempo 
un conxunto de materiais didácticos dispoñíbel de balde, 
foi presentada o 18 de setembro no Centro Demostrador 
TIC de Galicia (Conxo, Santiago) polo xerente de AGASOL, 
Luis Alberto Fernández. 

A escolma foi posíbel grazas á colaboración desta pla-
taforma coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de 
Galicia (AMTEGA) e a Federación de Autónomos de Galicia, 
FEAGA, cuxo presidente, Francisco Javier Pérez Bello, apro-
veitou a oportunidade para lembrar o traballo que cóm-
pre facer no camiño de acurtar as distancias do colectivo 
que representa coas novas tecnoloxías da información, 
un camiño que sen dúbida será máis transitábel grazas ao 
recurso achegado por AGASOL, e máis se temos en conta 
que se trata dunha escolma de programas, servizos e 
ferramentas de software libre e, polo tanto, de custes máis 
asumíbeis, máis adaptábeis ás necesidades de cada quen 
e cun menor número de ataduras de dependencia privati-
vas (licenzas e incompatibilidades e demais). Ou sexa, que 
estamos a falar de recursos especialmente acaídos para os 
nosos autónomos e pequenos empresarios. 

O presidente de FEAGA, logo de amosar o seu conven-
cemento na utilidade destes produtos abertos, animou 
aos profesionais galegos por conta propia a estaren en 
Internet. Esta arela, por certo, xa deu froitos como por 
exemplo o estudo recente presentado por AMTEGA e FEA-
GA no que se incidía na situación dos autónomos galegos 
con respecto ás TIC e cuxos resultados non fixeron máis 
que confirmar o que se intuía: que o nivel de afianzamen-
to das novas tecnoloxías entre os traballadores por conta 
propia “é moi baixo, case ínfimo”, lembrou Pérez Bello. A 
pregunta de que se pode facer para mellorar esta situa-
ción, engadiu, sen dúbida remítenos á cuestión formativa 
e divulgativa, unha cuestión asumida en boa medida pola 
devandita Guía de Solucións TIC, unha folla de ruta que “vai 
facilitar o día do día dos nosos profesionais”, engadiu. 

A continuación veu a quenda de Luis Alberto Fernán-
dez, ou sexa a presentación propiamente dita de AGASOL 
e máis da guía. Ao seu xuízo, “esíxense hoxe en día, máis 
que nunca, ferramentas rendíbeis e a custes asumíbeis, 
sinxelas e útiles, cousa que apunta claramente ao software 
libre e ao seu crecemento na nosa terra, un proceso que 

AGASOL achega aos profesionais galegos por conta propia 
unha guía para non perderse no software libre 

está a mudar para sempre a evolución das TIC en Galicia”. 
E engadiu: “Co software libre fuximos da dependencia dos grandes 

monopolios e das licenzas privativas, unha dependencia de uso e 
máis de investimento”. Polo que respecta á guía en si mesma, sinalou 
que se trata dun documento de consulta e información sobre novas 
tecnoloxías de utilidade para a xestión, a organización, a difusión e 
a venda en calquera negocio. Está orientada sobre todo ao eido dos 
autónomos, que terana á súa disposición de balde na web de AGASOL, 
na de Mancomún e na do Centro Demostrador TIC (onde mentres se 
desenvolvía a presentación, xa a puidemos ver habilitada). Asemade, 
é un documento exhaustivo de 147 páxinas nas que se tocan unha 
chea de puntos e áreas temáticas de interese: ferramentas TIC, xestión 
no móbil, mercadotecnia, redes sociais, comercio electrónico, presen-
za en Rede, eAdministración, utilidades de LibreOffice, etc. Entre as 
primeiras, as ferramentas TIC en xeral, a guía salienta recursos de uso 
común como o navegador Firefox, o xestor de correos Thunderbird, 
a ferramenta de tratamento de imaxes Gimp (unha boa alternativa a 
Photoshop), o recurso de procesos comunicativos Pidgin, o software 
SugarCRM para a xestión empresarial ou o fornecedor de informes 
Jasper Reports. Asemade, na guía saliéntanse as múltiples vantaxes 
do paquete ofimático LibreOffice, unha ferramenta que non ten nada 
que envexar a outras que hai no mercado, tanto en rapidez como en 
utilidade e compatibilidade. 

A guía, fíxose saber, é o resultado dun proxecto de colaboración 
definido no marco do Plan de acción en Software Libre do ano 2013, 
entre o CDTIC, AGASOL e FEAGA. O obxectivo do proxecto consistía en 
achegar as TIC aos profesionais autónomos e ás PEME do país a través 
de ferramentas de software libre que lles axuden a mellorar as súas 
principais actividades diarias. “A colaboración con FEAGA foi funda-
mental para determinar cales eran as principais necesidades do sector 
obxectivo en Galicia, de maneira que AGASOL puidese centrar a guía 
no tipo de solucións máis axeitadas”, informa AMTEGA. 



A diversidade dos proxectos de investigación que se levan 
a cabo no CITIC permite aplicalos sobre campos moi dife-
renciados. Así, dende as súas Áreas Intelixencia Artificial 
e Procesado de Imaxes Dixitais estanse desenvolvendo 
varias investigacións con alcance a nivel internacional. 

Un deles é o proxecto In-TIC, desenvolvido en colaboración coa 
Fundación Orange e o Imserso. Segundo Javier Pereira, o investigador 
responsable do seu desenvolvemento, “este proxecto esfórzase en 
poñer a tecnoloxía ao servizo das persoas con diversidade funcional, 
ampliando así as súas posibilidades de comunicación, aprendizaxe 
e entretemento a través dun acceso simplificado ao ordenador e ao 
móbil e un comunicador dinámico, mellorando a vida destas persoas 
e a súa autonomía persoal”.

Accesible de balde, en total xa se alcanzou 
unha cifra superior ás 15.000 descargas, “non 
hai nada similar en España”, apunta Javier 
Pereira. Ademais, este equipo de investi-
gadores colabora con outras asociacións e 
institucións como Cruz Vermella, Aspronaga, 
ASPANAES, Aspace e o Centro AUPA.

Dentro dos beneficiarios destas investiga-
cións tamén se atopan as persoas maiores e 
nenos con autismo, sobre os que se traballa 
para realizar a estruturación temporal das 
actividades que han de realizar ao longo do 
día mediante imaxes no ordenador. Todas 
estas investigacións lévanse a cabo de xeito 
conxunto con terapeutas ocupacionais para 
conseguir o maior grado de adaptación 
posible.

aforro De custos en enxeñería civil
A enxeñería civil e a construción tamén se están favorecendo dos 

beneficios que aportan as investigacións do CITIC. Mediante a apli-
cación de técnicas de visión artificial permítese medir a deformación 
dos materiais, a súa capacidade de aguante e resistencia. “Co uso de 
cámaras de alta resolución vemos como se moven e reaccionan os 
materiais ante determinadas condicións que reproducimos”, sinala 
Juan Ramón Rabuñal, responsable destas investigacións.

Este proxecto leva consigo un importante aforro de custos xa 
que o sistema de sensores que se aplicaba ata agora implicaba que 
cada sensor só podía empregarse nunha ocasión. “Por exemplo, si 

CITIC: FAVORECER Á SOCIEDADE REPERCUTINDO 
SOBRE ELA AS SÚAS INVESTIGACIÓNS

OS RESULTADOS DAS INVESTIGACIÓNS DO CITIC TEÑEN APLICACIÓNS EN DIFERENTES EIDOS, QUE ABRANGUEN DENDE A
MELLORA DA AUTONOMÍA PERSOAL E A VIDA DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE ATA COÑECER DE ANTEMÁN COMO

REACCIONARÁN OS MATERIAIS EMPREGADOS EN CONSTRUCIÓN. UN GRAN ABANO DE POSIBILIDADES DA MAN DOS
SEUS MÁIS DE 250 INVESTIGADORES.

diversidade dos proxectos de investigación que se levan a 
cabo no CITIC permite aplicalos sobre campos moi dife-
renciados. Así, dende as súas Áreas Intelixencia Artificial e 
Procesado de Imaxes Dixitais estanse desenvolvendo varias 
investigacións con alcance a nivel internacional. 

Un deles é o proxecto In-TIC, desenvolvido en colaboración coa 
Fundación Orange e o Imserso. Segundo Javier Pereira, o investigador 
responsable do seu desenvolvemento, “este proxecto esfórzase en 
poñer a tecnoloxía ao servizo das persoas con diversidade funcional, 
ampliando así as súas posibilidades de comunicación, aprendizaxe 
e entretemento a través dun acceso simplificado ao ordenador e ao 
móbil e un comunicador dinámico, mellorando a vida destas persoas e 
a súa autonomía persoal”.

Accesible de balde, en total xa se alcanzou 
unha cifra superior ás 15.000 descargas, “non 
hai nada similar en España”, apunta Javier Pe-
reira. Ademais, este equipo de investigadores 
colabora con outras asociacións e institucións 
como Cruz Vermella, Aspronaga, ASPANAES, 
Aspace e o Centro AUPA.

Dentro dos beneficiarios destas investiga-
cións tamén se atopan as persoas maiores e 
nenos con autismo, sobre os que se traballa 
para realizar a estruturación temporal das 
actividades que han de realizar ao longo do 
día mediante imaxes no ordenador. Todas 
estas investigacións lévanse a cabo de xeito 
conxunto con terapeutas ocupacionais para 
conseguir o maior grado de adaptación 
posible.

Aforro de custos en enxeñería civil
A enxeñería civil e a construción tamén se están favorecendo dos 

beneficios que aportan as investigacións do CITIC. Mediante a aplica-
ción de técnicas de visión artificial permítese medir a deformación dos 
materiais, a súa capacidade de aguante e resistencia. “Co uso de cáma-
ras de alta resolución vemos como se moven e reaccionan os materiais 
ante determinadas condicións que reproducimos”, sinala Juan Ramón 
Rabuñal, responsable destas investigacións.

Este proxecto leva consigo un importante aforro de custos xa que 
o sistema de sensores que se aplicaba ata agora implicaba que cada 
sensor só podía empregarse nunha ocasión. “Por exemplo, si se quería 
estudar como reaccionaba unha viga ante determinadas cargas tíñanse 
que empregar varios sensores ao longo de toda a súa superficie e a in-
formación que facilitaban non era do todo completa; mediante o noso 
sistema adquírese unha información total sobre como reacciona e non 
é necesario substituír as cámaras” explica Juan Ramón Rabuñal.

Estes sistemas de estudo me-
diante a visión artificial estanse 
desenvolvendo en colaboración 
co CITEEC (Centro de Innova-
ción Tecnolóxica en Edificación 
e Enxeñería Civil) e estanse 
extrapolando a outros sectores 
como é o caso da hidráulica. A 
preocupación pola sostenibili-
dade e a protección do medio 
levou aos investigadores a 
traballar en como han
de ser as escalas de peces que se introducen nos ríos, tendo que cum-
prir unha serie de características que permitan aos peixes remontalas.

Cun sistema de 28 cámaras mergulladas estase traballando nas insta-
lacións do CEH (Centro de Estudos Hidrográficos) do CEDEX en Madrid 
para coñecer as curvas de rendemento de diferentes especies piscíco-
las, incluíndo variables como o esforzo, a aceleración mediante a réplica 
das condicións dos ríos, permitindo coñecer si son capaces de remontar 
as escalas. Este proxecto desenvolveuse 
con financiamento da Xunta de Galicia e 
estase mellorando e extrapolando a nivel 
nacional para crear unha normativa de 
como han de ser as escalas de peixes de 
hendidura vertical grazas a un proxecto 
de investigación recentemente financia-
do polo MINECO (CGL2012-34688).

As capacidades que presenta o CITIC en materia de investigación 
levaron aos seus proxectos a ter un impacto internacional. Non importa 
o sector; importan os seus beneficios e aportes á sociedade.
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diversidade dos proxectos de investigación que se levan a 
cabo no CITIC permite aplicalos sobre campos moi dife-
renciados. Así, dende as súas Áreas Intelixencia Artificial e 
Procesado de Imaxes Dixitais estanse desenvolvendo varias 
investigacións con alcance a nivel internacional. 

Un deles é o proxecto In-TIC, desenvolvido en colaboración coa 
Fundación Orange e o Imserso. Segundo Javier Pereira, o investigador 
responsable do seu desenvolvemento, “este proxecto esfórzase en 
poñer a tecnoloxía ao servizo das persoas con diversidade funcional, 
ampliando así as súas posibilidades de comunicación, aprendizaxe 
e entretemento a través dun acceso simplificado ao ordenador e ao 
móbil e un comunicador dinámico, mellorando a vida destas persoas e 
a súa autonomía persoal”.

Accesible de balde, en total xa se alcanzou 
unha cifra superior ás 15.000 descargas, “non 
hai nada similar en España”, apunta Javier Pe-
reira. Ademais, este equipo de investigadores 
colabora con outras asociacións e institucións 
como Cruz Vermella, Aspronaga, ASPANAES, 
Aspace e o Centro AUPA.

Dentro dos beneficiarios destas investiga-
cións tamén se atopan as persoas maiores e 
nenos con autismo, sobre os que se traballa 
para realizar a estruturación temporal das 
actividades que han de realizar ao longo do 
día mediante imaxes no ordenador. Todas 
estas investigacións lévanse a cabo de xeito 
conxunto con terapeutas ocupacionais para 
conseguir o maior grado de adaptación 
posible.

Aforro de custos en enxeñería civil
A enxeñería civil e a construción tamén se están favorecendo dos 

beneficios que aportan as investigacións do CITIC. Mediante a aplica-
ción de técnicas de visión artificial permítese medir a deformación dos 
materiais, a súa capacidade de aguante e resistencia. “Co uso de cáma-
ras de alta resolución vemos como se moven e reaccionan os materiais 
ante determinadas condicións que reproducimos”, sinala Juan Ramón 
Rabuñal, responsable destas investigacións.

Este proxecto leva consigo un importante aforro de custos xa que 
o sistema de sensores que se aplicaba ata agora implicaba que cada 
sensor só podía empregarse nunha ocasión. “Por exemplo, si se quería 
estudar como reaccionaba unha viga ante determinadas cargas tíñanse 
que empregar varios sensores ao longo de toda a súa superficie e a in-
formación que facilitaban non era do todo completa; mediante o noso 
sistema adquírese unha información total sobre como reacciona e non 
é necesario substituír as cámaras” explica Juan Ramón Rabuñal.

Estes sistemas de estudo me-
diante a visión artificial estanse 
desenvolvendo en colaboración 
co CITEEC (Centro de Innova-
ción Tecnolóxica en Edificación 
e Enxeñería Civil) e estanse 
extrapolando a outros sectores 
como é o caso da hidráulica. A 
preocupación pola sostenibili-
dade e a protección do medio 
levou aos investigadores a 
traballar en como han
de ser as escalas de peces que se introducen nos ríos, tendo que cum-
prir unha serie de características que permitan aos peixes remontalas.

Cun sistema de 28 cámaras mergulladas estase traballando nas insta-
lacións do CEH (Centro de Estudos Hidrográficos) do CEDEX en Madrid 
para coñecer as curvas de rendemento de diferentes especies piscíco-
las, incluíndo variables como o esforzo, a aceleración mediante a réplica 
das condicións dos ríos, permitindo coñecer si son capaces de remontar 
as escalas. Este proxecto desenvolveuse 
con financiamento da Xunta de Galicia e 
estase mellorando e extrapolando a nivel 
nacional para crear unha normativa de 
como han de ser as escalas de peixes de 
hendidura vertical grazas a un proxecto 
de investigación recentemente financia-
do polo MINECO (CGL2012-34688).

As capacidades que presenta o CITIC en materia de investigación 
levaron aos seus proxectos a ter un impacto internacional. Non importa 
o sector; importan os seus beneficios e aportes á sociedade.
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diversidade dos proxectos de investigación que se levan a 
cabo no CITIC permite aplicalos sobre campos moi dife-
renciados. Así, dende as súas Áreas Intelixencia Artificial e 
Procesado de Imaxes Dixitais estanse desenvolvendo varias 
investigacións con alcance a nivel internacional. 

Un deles é o proxecto In-TIC, desenvolvido en colaboración coa 
Fundación Orange e o Imserso. Segundo Javier Pereira, o investigador 
responsable do seu desenvolvemento, “este proxecto esfórzase en 
poñer a tecnoloxía ao servizo das persoas con diversidade funcional, 
ampliando así as súas posibilidades de comunicación, aprendizaxe 
e entretemento a través dun acceso simplificado ao ordenador e ao 
móbil e un comunicador dinámico, mellorando a vida destas persoas e 
a súa autonomía persoal”.

Accesible de balde, en total xa se alcanzou 
unha cifra superior ás 15.000 descargas, “non 
hai nada similar en España”, apunta Javier Pe-
reira. Ademais, este equipo de investigadores 
colabora con outras asociacións e institucións 
como Cruz Vermella, Aspronaga, ASPANAES, 
Aspace e o Centro AUPA.

Dentro dos beneficiarios destas investiga-
cións tamén se atopan as persoas maiores e 
nenos con autismo, sobre os que se traballa 
para realizar a estruturación temporal das 
actividades que han de realizar ao longo do 
día mediante imaxes no ordenador. Todas 
estas investigacións lévanse a cabo de xeito 
conxunto con terapeutas ocupacionais para 
conseguir o maior grado de adaptación 
posible.

Aforro de custos en enxeñería civil
A enxeñería civil e a construción tamén se están favorecendo dos 

beneficios que aportan as investigacións do CITIC. Mediante a aplica-
ción de técnicas de visión artificial permítese medir a deformación dos 
materiais, a súa capacidade de aguante e resistencia. “Co uso de cáma-
ras de alta resolución vemos como se moven e reaccionan os materiais 
ante determinadas condicións que reproducimos”, sinala Juan Ramón 
Rabuñal, responsable destas investigacións.

Este proxecto leva consigo un importante aforro de custos xa que 
o sistema de sensores que se aplicaba ata agora implicaba que cada 
sensor só podía empregarse nunha ocasión. “Por exemplo, si se quería 
estudar como reaccionaba unha viga ante determinadas cargas tíñanse 
que empregar varios sensores ao longo de toda a súa superficie e a in-
formación que facilitaban non era do todo completa; mediante o noso 
sistema adquírese unha información total sobre como reacciona e non 
é necesario substituír as cámaras” explica Juan Ramón Rabuñal.

Estes sistemas de estudo me-
diante a visión artificial estanse 
desenvolvendo en colaboración 
co CITEEC (Centro de Innova-
ción Tecnolóxica en Edificación 
e Enxeñería Civil) e estanse 
extrapolando a outros sectores 
como é o caso da hidráulica. A 
preocupación pola sostenibili-
dade e a protección do medio 
levou aos investigadores a 
traballar en como han
de ser as escalas de peces que se introducen nos ríos, tendo que cum-
prir unha serie de características que permitan aos peixes remontalas.

Cun sistema de 28 cámaras mergulladas estase traballando nas insta-
lacións do CEH (Centro de Estudos Hidrográficos) do CEDEX en Madrid 
para coñecer as curvas de rendemento de diferentes especies piscíco-
las, incluíndo variables como o esforzo, a aceleración mediante a réplica 
das condicións dos ríos, permitindo coñecer si son capaces de remontar 
as escalas. Este proxecto desenvolveuse 
con financiamento da Xunta de Galicia e 
estase mellorando e extrapolando a nivel 
nacional para crear unha normativa de 
como han de ser as escalas de peixes de 
hendidura vertical grazas a un proxecto 
de investigación recentemente financia-
do polo MINECO (CGL2012-34688).

As capacidades que presenta o CITIC en materia de investigación 
levaron aos seus proxectos a ter un impacto internacional. Non importa 
o sector; importan os seus beneficios e aportes á sociedade.
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se quería estudar como reaccionaba unha viga ante determinadas 
cargas tíñanse que empregar varios sensores ao longo de toda a súa 
superficie e a información que facilitaban non era do todo completa; 
mediante o noso sistema adquírese unha información total sobre 
como reacciona e non é necesario substituír as cámaras” explica Juan 
Ramón Rabuñal.

Estes sistemas de estudo 
mediante a visión artificial 
estanse desenvolvendo en co-
laboración co CITEEC (Centro 
de Innovación Tecnolóxica en 
Edificación e Enxeñería Civil) e 
estanse extrapolando a outros 
sectores como é o caso da hi-
dráulica. A preocupación pola 
sostenibilidade e a protección 
do medio levou aos investiga-
dores a traballar en como han
de ser as escalas de peces que se introducen nos ríos, tendo que cum-
prir unha serie de características que permitan aos peixes remontalas.

Cun sistema de 28 cámaras mergulladas estase traballando nas 
instalacións do CEH (Centro de Estudos Hidrográficos) do CEDEX en 
Madrid para coñecer as curvas de rendemento de diferentes especies 
piscícolas, incluíndo variables como o esforzo, a aceleración mediante 
a réplica das condicións dos ríos, permitindo coñecer si son capaces 
de remontar as escalas. Este proxecto desenvolveuse con financia-
mento da Xunta de Galicia e estase 
mellorando e extrapolando a nivel 
nacional para crear unha normativa 
de como han de ser as escalas de 
peixes de hendidura vertical grazas 
a un proxecto de investigación re-
centemente financiado polo MINECO 
(CGL2012-34688).

As capacidades que presenta o 
CITIC en materia de investigación levaron aos seus proxectos a ter 
un impacto internacional. Non importa o sector; importan os seus 
beneficios e aportes á sociedade. 
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 | AMTEGA | RANKING DE EMPRESAS TIC |

O observatorio da Sociedade da Información 
e a Modernización de Galicia (OSIMGA) vén 
de facer un novo reconto sobre o acadado 
na nosa terra en materia tecnolóxico-dixital. 
Desta volta, a temática céntrase nun dato que 

achega moitas luces sobre o camiño percorrido: o número de 
empresas do sector TIC que atesouramos. Segundo nos fai 
saber o Observatorio, órgano adscrito á Axencia para a Mo-
dernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), a cifra de firmas 
do eido do coñecemento e a información superou a liña das 
2.000, situándose en xuño de 2013 en 2.029, o que significa 
que se deu un medre do 2,7% con respecto ao ano anterior. 
Ademais, sinala AMTEGA, isto sitúa a Galicia como a quinta 
Comunidade con meirande número de empresas TIC, subindo 
un  chanzo no ranking estatal en relación ao período previo 
e indo alén do ritmo de crecemento do número de empresas 
TIC a nivel estatal (1,9%). 

Como dixemos, son datos recollidos no Diagnóstico ás 
Empresas TIC sobre a Sociedade da Información en Galicia 2013. 
Esta investigación achega outros moitos datos de interese, por 
exemplo que o nivel de emprego no sector TIC galego situou-
se en xuño do ano 2013 nos 15.144 traballadores, o que re-
presenta o 1,7% da poboación ocupada galega, unha décima 
máis que en anos anteriores. “Malia a conxuntura económica 
actual”, sinala AMTEGA, “o emprego neste sector mantense 
por riba dos 15.000 traballadores desde o ano 2010”. Así, o va-
lor engadido bruto (VEB) do sector TIC galego representou o 
2% do PIB de Galicia e o volume de negocio das empresas TIC 
galegas superou os 2.240 millóns de euros no ano 2012, unha 
cifra lixeiramente superior á do ano 2011, correspondendo un 
82,7% do volume de negocio a clientes galegos e un 13,9% ao 
resto de España.

Polo que respecta ao perfil do tecido empresarial TIC é ba-
sicamente o das microempresas, un 94,6% das empresas TIC 
contan con menos de 10 asalariados, e un 35% das empresas 
TIC son autónomos.  As empresas do sector TIC concéntranse 

A nosa terra ocupa o quinto 
posto no ranking de empresas 
TIC por Comunidades 

Por enriba do ritmo   estatal

principalmente nas provincias da Coruña (48,1%) e Ponteve-
dra (35,6%) e máis da metade (51,8%) adícase a actividades 
informáticas

Desde a perspectiva de xénero, constátase unha menor 
presenza da muller no sector TIC. Apenas o 37,5% do persoal 
das empresas TIC galegas son mulleres. Os homes teñen maior 
presenza en todos os postos das empresas tecnolóxicas, agás 
nos administrativos, de maior presenza feminina. 

Ademais, as firmas tecnolóxico-dixitais galegas contan cun-
ha maioría de profesionais TIC con formación universitaria ou 
especializada a través de ciclos formativos TIC. Un 47,1% dos 
traballadores do sector TIC ten titulación TIC de grao superior 
ou medio, mellorando así a especialización dos profesionais 
TIC galegos (ano 2012: 38,2%), e un 23,2% conta con ciclos 
formativos TIC superiores ou medios.

Segundo engade o Observatorio, as propias empresas TIC 
manifestan confianza nun panorama de estabilidade para o 
sector nos vindeiras anos: “Un 40,3% das empresas TIC galegas 
define o seu momento empresarial actual como de consolida-
ción e un 45,9% prevé estabilidade ou expansión do sector de 
cara aos próximos tres anos”, explícase.

Por outra banda, a Axencia engade que os últimos resulta-
dos das enquisas do OSIMGA constatan que as empresas TIC 
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en marcha un portal para facer máis DoaDa a co-
municación entre a socieDaDe e a aDministración 
xuDicial 

A Xunta presentou redentemente un novo portal de seu, exustiza.
es, destinado a pór máis preto da sociedade galega a Administración 
de Xustiza. Ou sexa, a aplicar no eido da Xustiza galega unha das 
principais máximas do que se vén coñecendo como Administración 
Electrónica: a de facer que as institucións sexan quen de botarse fóra 
dos seus límites especiais. O portal en cuestión, a primeira fase dun 
espazo web específico que se prevé máis completo, abrangue datos 
e servizos que, segundo apunta a Xunta, serán de utilidade para toda 
aquela persoa que teñan que acudir perante os tribunais.  “O cidadán 
que acceda a eXustiza”, engádese, “poderá coñecer de xeito sinxelo 
cales son os seus dereitos e deberes, quen e como pode acollerse a 

asistencia xurídica gratuíta ou 
como funciona o servizo de 
atención á vítima e á cidada-
nía”.

Asemade, aqueles que teñan 
que participar nun procede-
mento xudicial atoparán “unha 
explicación detallada de como 
funciona o xurado (requisitos, 
participación, retribucións e 
indemnizacións) e cales son os 
dereitos, obrigas e indemniza-
cións das testemuñas”. Como 
dixemos, a web está sometida 
a un proceso de espallamento 
e de incorporación de novos 
apartados. Segundo informa o 

Goberno galego, engadirá 
máis información sobre os 
órganos da Administración 
de Xustiza en Galicia e con 
utilidades específicas para 
profesionais do sector. O 
obxectivo, sinálase, é que 
www.exustiza.es sexa a 
canle de comunicación na 
Rede entre os cidadáns e 
a xustiza e no que poidan 
realizar as súas xestión te-
lemáticas a través da futura 
sede xudicial electrónica.

A un nivel máis detallado, 
dicir que o portal incorpora 
un directorio de órganos 
xudiciais, no que se poden 
atopar 323 edificios e 
696 órganos xudiciais en 
Galicia: xulgados, rexistros 
civís, fiscalías, oficinas de 
atención ao cidadán e as 
vítimas e outros órganos 

e servizos localizados no mapa e con todos os datos de contacto. A 
web abrangue tamén datos sobre os servizos que ofrece a Adminis-
tración de Xustiza, con explicación de como son os procedementos 
e formularios para a súa descarga. No caso do Rexistro civil pódese 
atopar a información e documentación relacionada con nacementos, 
defuncións, matrimonios, nacionalidade e outras certificacións. Ta-
mén se atopa a información sobre a inscrición no rexistro de parellas 
de feito. Asemade, inclúese un apartado de preguntas frecuentes, 
para resolver dúbidas ligadas a calquera dos temas recollidos en 
eXustiza, e un apartado de actualidade con novas da Xunta de Gali-
cia e do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. A maiores, abrangue 
contidos específicos e concretos para “procesos de especial interese 
ou incidencia nun momento concreto”, polo que dá acubillo a utilida-
des específicas relacionadas co recente sinistro do Alvia en Santiago 
ou coa presentación de demandas por investimentos en produtos 
financeiros (preferentes e subordinadas).

Por enriba do ritmo   estatal
galegas están a apostar polo potencial da innovación. 
Deste xeito arredor dun terzo destas firmas desenvolveu 
actividades de I+D+i nos tres últimos anos, un incre-
mento do 15,1% respecto do período anterior. Destas 
empresas, un 71,3% obtivo produtos comercializábeis, 
explícase.  E engádese: “Cada vez existe maior nece-
sidade por parte dos traballadores e empresarios de 
adaptarse ás variábeis demandas do sector; así o reflicte 
o feito de que o 38,6% das empresas TIC galegas desen-
volveu accións formativas en TIC no ano 2012”. As princi-
pais áreas de interese en formación TIC son: seguridade 
informática e protección de datos, tecnoloxías cloud e 
administración de sistemas operativos. Salientan pola 
súa traxectoria ascendente o interese amosado en 
tecnoloxías de computación na nube (cloud computing), 
tal e como se demostra no feito que máis dun terzo das 
nosas empresas TIC empreguen xa tecnoloxías desta 
natureza, sobre todo na súa modalidade de Software 
como Servizo (Saas), tales como Google Apps Bussiness, 
Office 365, SalesForce.com, Dropbox, etc. Incremen-
touse tamén a presenza das nosas firmas do sector en 
Internet, tres de cada catro empresas TIC dispón de 
páxina web, 6,7 puntos máis que no ano 2012. Ademais. 
O 30,6% das firmas tecnolóxico-dixitais galegas está 
presente nas redes sociais, 10,6 puntos máis que no ano 
2012 e as empregan, principalmente, para accións de 
mercadotecnia.

Por outra banda, a práctica totalidade das enquisadas 
ten contratada banda larga e un 94,9% das empresas 
TIC recibe por contrato unha velocidade de conexión 
a Internet superior a 2 Mpbs, 4 puntos máis ca no ano 
2012. A velocidade de acceso máis frecuente a com-
prendida entre os 10 Mbps e os 30 Mbps (45%). 

Asemade, un 28,1% das empresas TIC emitiron factu-
ras electrónicas e un 41,4% recibiunas. O 49,7% das em-
presas TIC galegas utilizou a sinatura dixital, 6,3 puntos 
máis que no ano 2012. Este indicador elévase ao 81,3% 
no caso das empresas TIC de 10 e máis asalariados. 

O 69,5% das empresas TIC galegas que dispoñen de 
Internet interactuou coas Administracións Públicas a 
través da Rede, 2,7 puntos máis que no ano 2012. Este 
indicador elévase ao 96,8% no caso das empresas de 10 
e máis asalariados/as .

Polo que atinxe ao comercio electrónico, o 73,5% das 
empresas TIC mercou a través de Internet, 3,2 puntos 
máis ca en 2012, e unha de cada catro empresas do sec-
tor TIC vendou a través de Internet. O peso das vendas 
a través do comercio electrónico representou o 35,3% 
sobre o volume de negocio destas empresas. “Estes 
datos”, explica AMTEGA, “veñen indicar que as empresas 
TIC galegas dispoñen dunha ampla marxe de mellora 
para a venda dos seus produtos a través do comercio 
electrónico”.

O Diagnóstico ás Empresas TIC sobre a Sociedade da 
Información en Galicia 2013 baséase nas preto de 500 
enquisas realizada polo OSIMGA e en información 
procedente do IGE e INE, sobre o número de empresas, 
emprego e contribución do sector TIC ao PIB galego. To-
dos os informes e documentos do OSIMGA distribúense 
libremente na Rede baixo licenza Creative commons 
e están dispoñibles na web do Observatorio:  www.
osimga.org 



| Ineo | PARTICIPA NO PROXECTO CARISMA | 

TIC MADE IN GALICIA
A asociación empresarial INEO participa no Proxecto Carisma, cuxo 
obxectivo é impulsar o desenvolvemento de Smart Cities en España

A Asociación Multisectorial de Novas Tecnoloxías da Información e Comunicación INEO será parte activa no Proxecto Carisma, unha 
iniciativa de colaboración entre diferentes agrupacións de empresas innovadoras (AEIs) e financiada polo Ministerio de Industria, 
Enerxía e Turismo que persegue impulsar o desenvolvemento de Smart Cities en España.

Grazas a ela, un mínimo de 12 concellos españois de menos de 150.000 habitantes, alomenos tres deles galegos, serán mentoriza-
dos para guialos cara ao modelo de cidade intelixente.

Xeraranse proxectos colaborativos orientados á implantación de solucións innovadoras aliñadas coa estratexia Smart, e que nacerán froito 
do contacto directo entre as pemes de base tecnolóxica pertencentes ás AEIs e as administracións tuteladas.

Esta iniciativa permitirá así ás empresas situar e ofrecer os seus produtos e servizos adaptados ás necesidades específicas destes consisto-
rios. As seguintes pemes TIC galegas son algúns dos socios de INEO que terán esta posibilidade, tras sumarse como parte activa ós grupos de 
traballo temáticos do Proxecto Carisma:

 Ultreia defende que a conectividade 
permite achegar a utilidade das 

Smart Cities, dando acceso á cidadanía aos 
servizos electrónicos alá onde se atopen. 
Por iso, está instalando sistemas wifi urba-

nos, dando cobertura a áreas comerciais, hoteis, eventos masivos, 
etc. Un exemplo deste servizo implantouse este pasado verán no 
Parque Natural das Illas Cíes, onde tanto os visitantes como os 
campistas puideron gozar de conexión de alta velocidade. 

 Bastet Ingeniería dispón dunha 
aplicación de análise intelixente de 

video que permite a videosupervisión de 
grandes extensións. É un servizo interesan-

te para as cidades intelixentes ao permitir o control de tráfico e/ou 
accesos, así como o reconto de persoas, a lectura de matrículas de 
vehículos, a vixilancia das diferentes áreas (barrios, recintos, etc) e 
a detección de obxectos sospeitosos ou abandonados.

 O grupo Itelsis está especializada 
no deseño e desenvolvemento 

de aplicacións do sector enerxético. 
Neste eido desenvolveu Sismored, unha plataforma de telecontrol 
e telexestión de redes eléctricas, totalmente compatible con PCs 
e dispositivos móbiles (tablets, smartphons, etc), que permite aos 
clientes obter datos en tempo real das súas instalacións e xestio-
nar remotamente os fluxos de enerxía na súa rede. 

 A solución de monitorización Emetel 
Insight facilita unha xestión eficaz e 

controlable de todos os sistemas de informa-
ción que conforman a rede dunha Smart 

City. A través dun punto único de visibilidade tense acceso a toda 
a súa infraestructura tecnolóxica. O sistema logra non só previr 
incidencias, senón que tamén permite centrar os esforzos na cali-
dade e no desenvolvemento daqueles servizos que aportan máis 
valor aos cidadáns.

 Hermes Sistemas dispón do Secitor R1, unha 
avanzada aplicación que permite a xestión 

fácil da seguridade integral e da protección de 
datos. Trátase dun sistema que facilita a xestión de 
activos, a análise de riscos e a xeración automática 
de informes. Tamén permite a xestión da documen-
tación, así como almacenar todas as evidencias 
dixitais e xestionar a súa custodia.

 Ayco desenvolveu Proactivity, unha 
ferramenta grazas á que o Concello 

da Coruña coñecerá o estado dos parques 
infantís da cidade tras elixir a concesionaria 

este sistema. Grazas á solución de Ayco, a empresa Arce realiza a 
xestión integral de mantemento dos seus activos, os parques e os 
seus elementos (xogos, árbores, etc), e envía informes ao Concello. 
Desde un panel indica que activo debe revisar e envía persoal, 
ademais de controlar os vehículos, traballadores e almacén.

PEMES GALEGAS SOCIAS DE INEO E PRESENTES NESTA AMBICIOSA INICIATIVA ACHÉGANNOS AS ÚLTIMAS E MÁIS AVANZADAS SOLUCIÓNS 
TECNOLÓXICAS ORIENTADAS ÁS CIDADES INTELIXENTES
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| eHabilis | SISTEMA DE APRENDIZAXE A DISTANCIA |

40.000 usuarios 
e medrando
A multinacional Accenture aposta 
pola plataforma galega eHabilis 
especializada no e-learning  

A empresa tecnolóxica galega Sdweb Solucións 
Dixitais vén de darnos a coñecer un sistema de 
aprendizaxe a distancia (e-learning) e de xestión 
de coñecemento na nube chamado eHabilis 
(ehabilis.es). Esta solución de seu, dispoñíbel 

xa hai uns 9 meses, acadou a día de hoxe os 40.000 usuarios 
internacionais, con presenza e implantación en oito paí-
ses, entre os que se atopan España, Reino Unido, México e 
Colombia, entre outros. Pois ben, segundo engade Sdweb, a 
plataforma eHabilis está a medrar de maneira axeitada a dar 
bos froitos, entre eles unha nova versión con melloras a ter 
en moi en conta como un deseño Web Responsive (adaptábel 
a cada contorna e dispositivo), un sistema para xestionar 
as competencias profesionais ou a posta a disposición dos 
usuarios de servizos web de comunicación con terceiras 
aplicacións, entre outros elementos novos. Pero hai máis 
cousas que contar, como o feito de que Accenture pechara un acordo para 
comercializar a plataforma de xestión de coñecemento eHabilis entre a súa 
rede de clientes. 

Segundo nos lembra a empresa galega, Accenture non elixiu a solución de 
seu porque si, de feito é unha empresa moi experimentada en tecnoloxía social 
corporativa e nas súas correntes e tendencias actuais, de aí que albiscase na 
plataforma de orixe galega un importante potencial de flexibilidade, persona-
lización e interacción na nube. Accenture, de feito, apostou por eHabilis como 
a ferramenta para potenciar a comunicación interna e a formación entre os 
empregados das organizacións. O acordo asinado abrangue un plan de comer-
cialización global. A sinatura do acordo, en palabras de Antonio Carro, account 
manager de eHabilis, “supón unha alianza que nos vai a permitir aumentar a 
nosa presenza a nivel internacional e presentar eHabilis como solución corpo-
rativa aplicada de maneira efectiva e integrada ás necesidades comunicativas e 
formativas das organizacións”.

A solución eHabilis, informa Sdweb, é unha solución unificada “que respon-
de a tódalas necesidades de comunicación e formación das organizacións, 
ademais dende o seu lanzamento en 2012 experimentou un medre constante 
en cifras e expansión internacional”. O éxito da iniciativa, engade a empresa, 
radica en aplicar novas estratexias para xestionar o coñecemento nas organiza-
cións,  incrementando  a  comunicación  entre  os  empregados  e  facilitando  
un sistema de formación constante en calquera lugar e intre. Brais Martínez, 
responsábel do desenvolvemento funcional de eHabilis e doutor pola Uni-
versidade de Barcelona en xestión do coñecemento 2.0 explícanos: “Entende-
mos que as plataformas de e-learning achegan un valor a unha organización 
potenciando a formación tradicional  pero  non  profundan  na  comunicación  
e  xeración  de  coñecemento  entre  os propios  empregados  que  realmente  
son  os  grandes  activos  de  coñecemento  dunha organización; ao  mesmo  
tempo  observabamos  un  crecemento  das  redes  sociais corporativas pero 
sen aplicar metodoloxías e procesos para xestionar esa comunicación entre 
empregados. De que serve un Facebook corporativo se os empregados falan 
de temáticas alleas á organización e non é posible xestionar e pór en valor o 
coñecemento achegado?”, pregúntase. En base a isto, explica, eHabilis potencia 
ámbalas liñas, por unha banda optimiza os procesos formativos e ao mesmo 
tempo incorpora funcionalidades que permitan unha comunicación máis áxil e 
eficaz entre diferentes profesionais. 

nova versión: principais Detalles

Como dixemos, eHabilis  vén  de  lanzar  
unha  nova  versión  do  seu  produto,  que  
incorpora  novas funcionalidades  como  a  
posibilidade  de  integrar e desenvolver  un  
plan  de  competencias

profesionais; un novo deseño gráfico 
baseado en Web Responsive considerando 
o novo escenario  multidispositivo actual  
(computador,  tablet,  móbil)  ou  o  acceso  
único  e integrado a terceiros sistemas corpo-
rativos a través de servizos Web. Ao  mesmo  
tempo,  eHabilis  mantén  a  súa  oferta  de  
produto  e  servizo  adaptado  ás necesidades 
de calquera organización. Así, infórmanos 
Brais Martínez, “dende a súa web corporativa 
calquera visitante pode acceder directamen-
te a un demo do produto e saber o prezo 
exacto da implantación de eHabilis para a 
súa organización en función do nivel de so-
porte técnico e funcional que desexe, núme-
ro de empregados e tempo de implantación”. 
Trátase polo tanto dun servizo a medida de 
cada casuística que está en pleno funciona-
mento ás dúas horas da súa contratación. 
César Martínez, product manager de eHabilis, 
comenta que un dos aspectos que se botaba 
en falta nos produtos de xestión da comuni-
cación e formación é que non se adaptan ás 
necesidades de cada organización. “Nós, pola 
contra, ofrecemos un produto e servizo adap-
tado a cada casuística, unha gran empresa, 
un departamento dunha administración pú-
blica, unha franquía e as súas franquiciados, 
unha academia formativa, etc”, explica.
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 | entrevista | MIGUEL FERNÁNDEZ |

ADSL multiplicado por dez
Falamos da tecnoloxía 4G e de como vai cambiar o noso xeito de vivir nas 
TIC con Miguel Fernández, director de Vodafone en Galicia

Estes días, se falamos de 4G en España hai un 85% posibilidades (ou máis) de que falemos de Vodafone. A razón disto 
estriba no interese da operadora nesta tecnoloxía, un interese a todas luces especial e específico, e na vantaxe que 
semella querer sacarlle ao resto das compañías. Ademais, os días pasados a compañía anunciou que estas redes de 
telefonía móbil de cuarta xeración (redes LTE)  están a desembarcar arestora en A Coruña e Vigo, inaugurándose o 
servizo cunha cobertura 4G do 58% en exteriores e 27% por interiores, sendo o obxectivo acadar en breve unhas taxas 

do 70% e do 40%, respectivamente. A tecnoloxía 4G, para quen non saiba de que vai a cousa (a estas alturas...), é mentres non 
se diga o contrario o máis último do último en comunicacións móbiles ao que imos ter (polo de agora) acceso. 

Baixo estas siglas, 4G, empregadas para referirse á cuarta xeración de tecnoloxías de telefonía móbil atopamos a sucesora 
das tecnoloxías 2G e 3G, a predecesora da vindeira xeración 5G (velocidade de descarga 10 veces máis rápida que a de 3G). A 
4G está baseada ao 100% no protocolo IP, sendo un sistema de sistemas e unha rede de redes, que se acada grazas á conver-
xencia entre as redes de fíos e e as redes sen fíos. A principal diferenza coas xeracións anteriores é a capacidade para prover 
velocidades de acceso maiores de 100 Mbps en movemento e 1 Xbps en repouso, mantendo unha calidade de servizo (QoS) de 
punta a punta de alta seguridade que permitirá achegar servizos de calquera clase. 

Até aquí os contidos xerais, os detalles veñen agora da man de Miguel Fernández, director de Vodafone Galicia, quen nos 
informa do porqué desta teima da operadora coa dita tecnoloxía e dos números que se agardan: 150 Mbps en descarga e até 
50 Mbps en subida de datos en Internet.

- En relación ao resto dos operadores, a 
velocidade de Vodafone á hora de apostar 
pola tecnoloxía 4G semella moito maior. 
Cal é a razón
- Un dos atributos esenciais de Vodafone 
sempre foi a súa aposta decidida a prol da 
innovación e o liderado na mesma, tanto no 
que se refire ao investimento e desprega-
mento de novas tecnoloxías, coma á intro-
dución no mercado de produtos e solucións 
que permitan aos nosos clientes incrementar 
a súa produtividade, capacidade transforma-
cional e desenvolvemento tecnolóxico, así 
como un enriquecemento no xeito de co-
municarse e relacionarse. Podería salientar o 
liderado de Vodafone no mercado dos datos 
en mobilidade ou a evolución do mundo da 
voz fixa tradicional cara a unha solución xe-
nuinamente móbil, flexíbel e nova como Ofi-
cina Vodafone, que supuxo amais a tanxibi-
lización do mundo cloud nunha proposición 
masivamente adoptada polos nosos clientes, 
como exemplos do noso ADN innovador. E 
por tanto, non creo que esteamos perante 
un feito illado ou puntual, senón ante unha 
evidencia máis do noso compromiso con ese 
liderado na evolución tecnolóxica do merca-
do das telecomunicacións e as tecnoloxías 
da información.  

- Por que se decidiu finalmente que non se 
ía cobrar pola mellora das conexións 3G a 
4G, fornecendo o servizo de balde para os 
actuais clientes de Vodafone con contratos 
que inclúan datos móbiles?

- De certo, o servizo Vodafone 4G está incluí-
do -sen custo adicional- nos actuais plans de 
prezos de contrato que inclúan datos móbi-
les, tanto para smartphones coma tablets ou 
módems USB. Vodafone foi a primeira en pór 
esta tecnoloxía ao alcance dos usuarios en 
España e a decisión de manter este servizo 
de xeito gratuíto nos devanditos plans de 
prezos baséase no noso obxectivo de seguir 
achegando aos nosos clientes a mellor expe-
riencia de usuario nas súas comunicacións 
móbiles e facelo en condicións competiti-
vas. Para gozar dos servizos 4G, os clientes 
deberán contar: cun dispositivo 4G que 
inclúa unha versión actualizada do software, 
unha SIM compatíbel (todas as MicroSIM 
e NanoSIM comercializadas por Vodafone 
o son) e a alta no servizo Vodafone 4G que 
pode tramitarse a través do 123 ou ben nas 
tendas Vodafone. 

- Cantos dispositivos ten a empresa a día 
hoxe capacitados para facilitar a conexión 
a redes 4G? Prevese un crecemento no 
catálogo?
- Os clientes de Vodafone poden elixir a 
partir deste intre entre máis de 22 disposi-
tivos compatíbeis con 4G segundo as súas 
necesidades. A oferta de terminais inclúe os 
principais sistemas operativos e familias de 
dispositivos e irase ampliando paseniño nos 
vindeiros meses.  

- Aínda que o 4G teña velocidades maiores 
que o 3G, a súa principal vantaxe sería 

a súa reducida latencia. Dar a entender 
iso aos usuarios semella todo un reto.... 
Como poderiamos comezar a afrontalo, de 
maneira breve?
 - As principais vantaxes dos novos servizos 
Vodafone 4G poderían resumirse dun xeito 
moi sintético en: meirande velocidade na 
transferencia de datos (tanto na subida 
como na baixada), facendo máis doado e fa-
vorecendo o feito de compartir e descargar 
arquivos (por exemplo contidos audiovisuais 
de alta definición) e unha menor latencia, 
que incide directamente na experiencia de 
uso de aplicacións altamente interactivas, 
tales como vídeo xogos online en contornas 
multixogador, así como naquelas comuni-
cacións cun índice alto de contidos mul-
timedia. Asemade, a tecnoloxía de cuarta 
xeración achegará velocidades de até 150 
Mbps en descarga e de até 50 Mbps en 
subida de datos en Internet o que permitirá 
aos nosos clientes traballar en mobilidade 

O servizo Vodafone 4G 
está incluído -sen custo 
adicional- nos actuais plans 
de prezos de contrato que 
inclúan datos móbiles, tan-
to para smartphones coma 
tablets ou módems USB
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con tablets, smartphones ou módems a 
unha velocidade media de conexión de 
60 Mbps, 10 veces superior á velocida-
de dun ADSL. Alén disto, e non menos 
importante, Vodafone 4G facilitará a 
introdución de novos servizos na área 
empresarial ou nas administracións pú-
blicas, como aplicacións en mobilidade 
con alto contido multimedia ou outras 
en áreas que non foron completamente 
exploradas e desenvolvidas como a 
telemática, a sanidade ou os servizos 
públicos.

- Coa velocidade e a latencia do 4G, a 
distancia entre liñas fixas e móbiles 
recórtase de xeito considerábel. Pode-
remos contar axiña con máis cidades 
galegas no mapa 4G de Vodafone? 
Estamos moi lonxe de poder ver estas 
tecnoloxías móbiles no rural galego 
para poder así empregalas como alter-
nativa ao ADSL ou o fío que dificilmen-
te chegarían aos núcleos afastados?
- Dende o 29 de maio, Vodafone fornece 
cobertura 4G en 7 cidades: Barcelo-
na, Bilbo, Madrid, Málaga, Palma de 
Mallorca, Sevilla e Valencia. Ao longo 
do mes de setembro estará dispoñíbel 
en: Zaragoza, Santander e A Coruña, 
e a partir de outubro lanzaranse os 
servizos 4G en: Vigo, Xixón, Oviedo, 
Córdoba e Murcia, sumando un total de 
15 cidades. O despregamento de 4G nas 
cidades mencionadas realizouse sobre 

as frecuencias de 1800 e 2600 Mhz. No 
entanto, dispor da banda de frecuencias 
de 800 MHz optimizaría a eficiencia e 
melloraría a cobertura 4G dentro de 
edificios e faría máis eficiente o des-
pregamento de rede. Motivos que nos 
fan desexar a pronta liberalización da 
devandita banda, prevista -segundo os 
plans do Ministerio de Industria, Enerxía 
e Turismo- para o ano 2014. Durante ese 
tempo, seguiremos traballando para 
levar 4G a outras cidades, cuxas datas 
aínda non podemos concretar, aínda 
que contamos con tecnoloxías Dual 
Carrier con velocidades de até 43 Mbps 
en descarga en 32 cidades de máis de 
200.000 habitantes.

- Como dixemos, Vodafone xa ten den-
de hai meses numerosos terminais con 
4G no seu catálogo. Pensaron salientar 
comercialmente tal funcionalidade 
para promover a súa introdución no 
mercado? Ou inicialmente prefiren 
achegar o 4G só aos usuarios que o 
demanden de maneira activa?
- Toda a información sobre os terminais 
4G que está á disposición dos clientes 
atópase tamén anunciada na nosa 
páxina web e nas nosas tendas para que 
poidan elixir o terminal e a tarifa que 
mellor se adapte ás súas necesidades. 
Nas cidades nas que xa está dispoñíbel 
o servizo 4G si que foi lanzada unha 
acción comercial. 

ADSL multiplicado por dez
máis 105 millóns para ampliar e 
mellorar a canle De Distribución 
Da operaDora

Vodafone España vén de amosar o 
plan de seu para reconverter a súa can-
le de distribución, dirixido a acadar os 
453 puntos de venda antes de marzo 
de 2017, un proceso que implicará a 
posta en xogo dun investimento de 
máis de 105 millóns de euros. Segundo 
informa a operadora, o obxectivo deste 
plan, alén das ditas cifras, é ofrecer 
unha experiencia ao cliente que sexa 
quen de marcar as diferencias con res-
pecto á competencia, que sexa única 
no sector das telecomunicacións, e 
todo a través dunha transformación do 
espazo e dos procesos de venda, aten-
ción e asesoramento ao usuario dos 
servizos da compañía. En base a isto 
e como antesala do que vai vir, Voda-
fone xa abriu tres centros premium de 
atención en Madrid, Barcelona e Sevilla 
que ofrecerán un servizo personalizada 
“cara a cara”. 

Por certo que o proceso afecta tanto 
a tendas propias como a franquías. O 
programa inclúe o reemprazamento 
e concentración dalgúns espazos en 
puntos da cidade máis axeitados e 
con máis metros cadrados por tenda. 
Na actualidade, xa se redeseñaron 38 
puntos de venda e prevese chegar a 
93 antes de marzo de 2014. O plan 
tamén inclúe a creación de novos 
espazos máis amplos sen barreiras nin 
mostradores, con máis iluminación e 
mobiliario natural que permiten un 
trato máis próximo. O deseño, informa, 
facilitará “unha experiencia dinámica 
na que o cliente poderá interactuar 
de forma real con máis de 30 disposi-
tivos e dispor de Wi-Fi para probalos 
con conexión; e ademais introdúcese 
un novo sistema de xestión de fluxos 
de usuarios que reduce o tempo que 
están na tenda”.



O Premio Proxecto Fin de Carreira 
do CPEIG recaeu no investigador 
Alberto Jaspe Villanueva (A Coruña, 
1981), co traballo que leva por título 
Point Cloud Manager. Sistema multirre-
solución para o tratamento de grandes 
datasets de nubes de puntos 3D. Jaspe, 
que estudou na Universidade da 
Coruña Enxeñaría en Informática, tra-

balla na actualidade en Italia. Ten 10 
anos de experiencia profesional como 
desenvolvedor e investigador no 
campo de gráficos de computación. 
Na actualidade, con financiamento 
dunha bolsa europea Marie Curie, 
reside desde febreiro en Cerdeña 
(Italia), onde desenvolve o seu labor 
no centro de investigación CRS4 e fai 
a súa tese doutoral.

O traballo premiado responde a 
que as nubes de puntos cada vez son 
máis utilizadas en múltiples discipli-
nas, como a enxeñaría civil, arquitec-
tura, topografía ou efectos especiais e 
animación 3D. O proxecto xa recolleu 
varios premios e recoñecementos, o 
que, en opinión do CPEIG, “amosa o 
enorme potencial dos titulados gale-
gos e a proxección da súa formación a 
nivel nacional e internacional”. Alberto 
Jaspe tivo como titores do proxecto 
premiado aos profesores Emilio J. 
Padrón e Javier Taibo. O premio está 
dotado con 1.000 euros. 
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Premio Traxectoria 
Profesional

O Colexio decidiu 
por unanimidade 
entregar o Pre-
mio Traxectoria 
Profesional a 
Roberto Baratta, 
CISO e responsábel 
de Seguridade 
Tecnolóxica de 
Novagalicia Banco. 
A concesión do 
galardón a Roberto 
Baratta (Ourense, 
1970) representa, 
en palabras do 
Colexio, a aposta do 
CPEIG por que “sexan 
as enxeñeiras e enxe-
ñeiros en informática 
os responsables da seguridade tecnolóxica nas 
distintas Administracións, empresas e outras 
entidades”.

Sen dúbida que os nosos profesionais TIC, sexan 
por conta propia ou traballen en empresas e 
no sector público, teñen unha cita ineludíbel o 
vindeiro 4 de outubro en Santiago de Compos-
tela, no Hotel Monumento San Francisco. Unha 

desas citas nas que ademais, soe agromar o xermolo colaborati-
vo de futuros proxectos tecnolóxicos beneficiosos para o sector 
e, claro, para o país. Falamos da Noite da Enxeñaría en Informáti-
ca que organiza o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informá-
tica de Galicia, CPEIG, e que vai xa pola súa quinta edición. Por 
certo que paseniño pero sen pausa fomos informados de quen 
terá recoñecemento nos premios que acubilla a Noite, que son 
por así dicilo o seu broche de ouro e que para a súa entrega 
contarase coa presenza do presidente da Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo. Estes galardóns, irán parar este ano a SetPay, Susana 
Ladra, Roberto Baratta, PuntoGal, a iniciativa Rede de Escolas na 
Nube e máis a Deputación de Pontevedra. Asemade, mentres 
se redactaba este texto o Colexio concedeunos o privilexio de 

O CPEIG celebra a súa quinta Noite da Enxeñaría en 
Informática, en Santiago o 4 de outubro 

AS TECNOLOXÍAS 
tamén se celebran


Roberto Baratta


O investigador Alberto Jaspe

coñecer a identidade do galardón que ficaba pendente (e que 
se fará saber oficialmente no transcurso da Noite). Falamos do 
Premio Proxecto Fin de Carreira, que irá dar a Alberto Jaspe.

Segundo informa o CPEIG, a festa da informática galega 
reunirá en Compostela a arredor dunhas 250 persoas, “todas 
elas colaborando e compartindo impresións baixo un interese 
común, que é o da informática e a defensa da profesión”. A gala, 
por certo, será presentada polo mentalista Xavier Luxor. Coma 
nas edicións previas, o Colexio contará co patrocinio de diversas 
empresas TIC e institucións relacionadas co eido tecnolóxico-
dixital apoiando a organización e desenvolvemento da gala. 
Entre os patrocinadores de ouro atopamos a Altia Consultores, 
a Axencia para Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), 
Bahía Software, Emetel, Everis, HP-Intel, Indra, Plexus, e Telefó-
nica. Entre os patrocinadores de prata están Asesores Locales, 
Balidea, Concello de Santiago de Compostela, Deputación da 
Coruña, Fortinet, IECISA, Imatia Innovation, Inycom, Oracle, 
PWC,  Tecnocom e Vodafone.

Premio Proxecto Fin de Carreira
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Premio Ada Byron

Premio Iniciativa Emprendedora

Premio Iniciativa Empresarial

A segunda edición do Premio 
Ada Byron xa ten gañadora e a xun-
ta de goberno do Colexio Profesio-
nal de Enxeñaría en Informática de 
Galicia (CPEIG) anunciou as pasa-
das semanas o seu nome. Estamos 
a falar da enxeñeira informática 
Susana Ladra (Santiago de Com-
postela, 1984), quen recibirá o seu 
galardón durante a quinta edición 
da Noite da Enxeñaría. A premiada é 
enxeñeira e doutora en Informática 
pola Universidade da Coruña, sen-
do arestora profesora contratada 
doutora na Facultade de Informá-
tica da mesma Universidade, onde 
tamén exerce de vicedecana de 
Organización Académica aos seus 
29 anos.  

Susana Ladra foi nomeada 
Premio Ada Byron pola súa intensa 
actividade investigadora en 
distintas áreas, como recupera-
ción de información, compresión, 
análise de algoritmos e estruturas 
de datos. Asemade, é autora de 
diversas publicacións en revistas 
e congresos internacionais de 
relevancia. Participou en proxec-
tos de investigación competitivos 
e realizou estancias no CSIC, na 

Universidade de Chile, na Universi-
dade de Helsinki e na Universidade 
de Waterloo (Canadá).

Por último, subliñar o apoio do 
CPEIG -mediante o Premio Ada 
Byron- á participación feminina en 
todos os niveis da tecnoloxía: como 
usuarias, como emprendedoras, 
investigadoras, como xeradoras de 
innovación e como líderes. É por 
iso que o premio en cuestión leva 
o nome de Ada Byron, matemática 
británica (1815-1852) que describiu 
a máquina analítica de Charles 
Babbage, sendo considerada a 
primeira programadora. 

O proxecto Rede de Escolas na 
Nube (escolasnanube.net) tamén 
terá a súa distinción na Noite da 
Enxeñaría en Informática, dentro 
da categoría de Iniciativa Empren-
dedora. Como lembraremos, o 
proxecto Escolas na Nube está ba-
seado no uso das TIC por mestras e 
mestres nunha contorna rural dis-
persa. Segundo recorda o Colexio, 
a Rede de Escolas na Nube traballa 
con cativos de entre 3 e 7 anos de 
idade e está orientada a proporcio-
nar servizos de computación cloud 
para mellorar a aprendizaxe 
e a colaboración na escola 
rural. O proxecto está coor-
dinado polo Centro de Su-
percomputación de Galicia 
(CESGA) e a participación 
da empresa galega Balidea. 
Para os responsábeis da 
Rede de Escolas na Nube, o 
proxecto pretende “analizar 
e deseñar unha contorna 
e servizos baseados en 
computación na nube para 

que sirvan como soporte dunha 
metodoloxía de traballo colabora-
tiva, comunicativa e apoiada nas 
TIC para mellorar a educación e 
colaboración nas escolas espalla-
das de Galicia”. O proxecto abrolla 
da experiencia acadada noutro 
proxecto piloto de investigación, 
Rural Schools & Cloud Computing, 
no que se comezou a deseñar unha 
nube baseada en software aberto e 
sobre infraestrutura cloud para un 
colexio rural. 
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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 responsábel de 
Seguridade Tecnolóxica da entidade financeira. Ao 
longo da súa traxectoria, desempeñou varios postos: 
xefe de Xestión Interna e Identidades, director de 
Operación Seguridade Informática, 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.

Asemade, o galardoado conta coas certificacións 
CRISC - Certified in Risk and Information Systems Control, 
CISSP - Information Security, CDPP - Certified Data 
Privacy Professional e é membro de ISMS Forum, CSA 
Spanish Chapter e ISACA, entre outros, así como rela-
tor habitual en materias relacionadas coa Seguridade 
da Información e a tecnoloxía. 


Susana Ladra

O CPEIG acordou premiar 
a empresa galega SetPay 
co galardón Iniciativa 
Empresarial. SetPay é unha 
solución baseada nos 
cobros con tarxeta desde o 
dispositivo móbil. Trátase 
do único sistema en España 
que emprega validación 
con PIN. Autónomos, 
empresas e particulares 
xestionan de xeito rápido 
e cómodo, e en calquera 
lugar, os pagamentos con 

tarxeta da súa clientela. A 
solución válese do teléfono 
ou tablet do vendedor e 
dun pequeno lector de tar-
xetas sen fíos para realizar 
os cobros, o que permite 
unha sensíbel redución dos 
custos e simplificación do 
proceso. A compañía SetPay 
naceu en xaneiro de 2012 e 
ten a súa sede en Santia-
go de Compostela, desde 
onde desenvolve as súas 
solucións, presta servizo e 

dá soporte a toda 
España. Os funda-
dores son Xavier 
Martínez Cobas, 
profesor universitario 
de Económicas, e 
dous informáticos, 
Xoan González Díaz 
e David Pombar 
Lourido.



Recoñecemento especial
O CPEIG acordou 

outorgarlle por unani-
midade un galardón 
especial á Asociación 
PuntoGal pola recente 
consecución do do-
minio .gal. O Colexio 
declarou sentirse espe-
cialmente orgulloso 
deste galardón, posto 
que o dominio .gal 
representa un deci-
dido impulso para a 
difusión e coñecemen-
to da lingua e cultura 
de Galicia. 
PuntoGal é unha 
iniciativa que durante 
máis de sete anos tra-
ballou co obxectivo de 
conseguir un dominio 
propio en internet e, 
a través del, unha maior visibilidade e presenza 
do pobo galego na rede e no mundo. Ao longo 
da súa traxectoria, recibiu máis de 12.000 apoios 
cidadáns e conseguiu a adhesión de máis de 110 
entidades. Finalmente, o ICANN, organismo que 
goberna a Rede, aprobou o dominio para a lingua 
e culturas galegas o pasado 14 de xuño.

O presidente de PuntoGal, Manuel González 
González, vén de manifestarlle ao presidente do 
colexio, Fernando Suárez, o seu agradecemento 
pola concesión do premio e por escrito destacou 
que “o apoio da comunidade da enxeñaría infor-
mática, e en xeral de todo o mundo relacionado 
coas TIC, foi fundamental ao longo destes anos 
para conseguir o dominio”. 

Premio Iniciativa da Administración
O CPEIG deu a coñecer o xoves 19 

de setembro a identidade doutra das 
entidades recoñecidas na edición 2013 
dos seus premios. Pois ben, dentro da 
categoría Iniciativa da Administración, 
o CPEIG acordou outorgarlle o galar-
dón á Deputación de Pontevedra, a 
xuízo das colexiadas e colexiados unha 
institución claramente comprometida 
co uso das novas tecnoloxías “para 
garantirlles a cidadáns, concellos e em-
presas a maior calidade nos servizos 
de xestión e na atención”. Segundo ex-
plica o CPEIG, a Deputación de Ponte-
vedra “comezou xa en 2008 un proceso 
de modernización cunha clara aposta 
pola Administración Electrónica e con 
iniciativas de impulso á Sociedade da 
Información como o proxecto Repo-
blar (que achega a conexión a Internet 
de banda larga a tódolos cidadáns da 
provincia) marcando o punto de parti-
da para a creación de novos servizos e 
iniciativas tecnolóxicas que melloran a 
calidade de vida da poboación”. 

Asemade, o Colexio tamén salienta 

o proxecto eDepo, a administración 
nun Click, no que se insiren recursos 
como o Centro de Proceso de Datos 
Unificado, a multiplataforma de eServi-
zos, o Boletín Oficial da Provincia en 
formato electrónico, a plataforma de 
xestión de contidos e a dixitalización 
do fondo documental, gráfico, sonoro 
e audiovisual do Arquivo Provincial e 
dos concellos de Pontevedra. 

A xuízo do CPEIG, a iniciativa 
depoTIC: a tecnoloxía nas túas mans é 
“outro exemplo da aposta tecnolóxica 
da Deputación”, un proxecto a cuxo 
abeiro desenvolvéronse recursos como 
o Centro Provincial de Asesoramento 
Municipal 2.0; o Centro Provincial 
de Asesoramento Empresarial 2.0; o 
Centro Comercial Virtual da provincia e 
modelo de comercio electrónico para 
PEME; as oficinas de tramitación, dina-
mización e accesibilidade electrónica e 
a ampliación do centro de coñecemen-
to avanzado para a explotación do pa-
trimonio documental e bibliográfico. 
A iniciativa estase a empregar tamén 

para a potenciación dos servizos 
sociais a través das novas tecno-
loxías, engade o Colexio. 

DepoGAP Xestión de Activos 
Provinciais, Viñas Atlánticas, 
a Oficina Virtual Tributaria, 
IDEPo (Infraestrutura de Datos 
Espaciais da provincia de Pon-
tevedra) e Smart Destinations 
veñen completar, engade a 
entidade profesional que preside 
Fernando Suárez, o esforzo feito 
nos últimos anos por parte da 
Deputación.


Presentación do CPD da Deputación de 
Pontevedra


Manuel González 
anunciando aos medios a 
consecución do dominio .gal
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Programa de apoio TIC 
para empresas miúdas e 
autónomos

Días antes da celebración da Noite da Enxe-
ñaría en Informática de Galicia, o Colexio 
Profesional de Enxeñaría en Informática de 
Galicia (CPEIG) lembrounos que unha das 
súas principais liñas de actividade é, e será, 

a de achegar asesoramento e apoio tecnolóxico para os nosos 
profesionais e empresas. Nesta liña insírese o programa posto 
en marcha coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de 
Galicia (AMTEGA), unha achega de divulgación TIC á medida das 
empresas miúdas e dos nosos traballadores por conta propia, 

un dos colectivos profesionais galegos que máis vive de costas 
á Sociedade do Coñecemento e, que polo tanto, máis precisa de 
recursos de toda índole para acometer o paso ao dixital, non só 
orzamentarios senón tamén de coñecemento. 

A medida chámase Programa de Asesores TIC e diríxese a 
prestar apoio de balde ás PEME e autónomos no seu proceso  de 
mellora tecnolóxica. O programa está dirixido a negocios dos 
sectores da agroalimentación, mar e acuicultura e construción, 
así como a autónomos que teñan previsto implantar algunha so-
lución tecnolóxico-dixital no prazo dun ano a partir do comezo 
do programa. 

Segundo informa o CPEIG, o asesoramento será desenvolvido 
por profesionais con formación en Enxeñaría en Informática que 
axudarán ás empresas a definir as súas necesidades tecnoló-
xicas en función do seu modelo de negocio para que adopten 
aquelas que poidan mellorar a súa eficiencia e produtividade. 
Nesta selección, os asesores tecnolóxicos primarán as solucións 
baseadas en software libre e farán seguimento da implantación 
de solucións TIC. 

As empresas escolmadas para participar no programa dispo-
rán “de asesoramento no eido TIC de alta calidade e obterán un 
Plan Director TIC con custo cero, que servirá como folla de ruta 
para a implantación de melloras tecnolóxicas, suxerir as correc-
cións precisas nos aspectos organizativos e dirixir a entidade 
cara o modelo máis axeitado”, engaden o colexio e AMTEGA, que 
explican que para a elaboración do Plan, os asesores TIC visitarán 
as instalacións de cada empresa e realizarán unha análise deta-
llada dos procesos de negocio e ferramentas TIC que están a a 
empregar. “Deste xeito”, apuntan, “os profesionais do programa 
detectarán in situ as necesidades máis importantes para estable-
cer prioridades na implantación de ferramentas TIC”. 

Por certo que as empresas 
que cumpran os requisitos para 
participar no programa obtiveron 
máis información na xornada de 
presentación organizada polo o 
CPEIG e AMTEGA e que se celebrou 
o 26 de setembro en Santiago 
de Compostela. Os asistentes ao 
encontro coñeceron os obxectivos 
da iniciativa, a relevancia das novas 
tecnoloxías nas PEME como vantaxe 
competitiva, e as moitas potencia-
lidades de uso e aforro do software 
libre. Ademais, recibiron unha 
enquisa para avaliar a súa madurez 
tecnolóxica, que servirá tamén para 
realizar a selección das empresas 
beneficiarias do programa.  


Presentación Programa Asesores TIC

roberto baratta impartirá en santiago un workshop sobre seguriDaDe

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) informa que vén de abrir 
o prazo para inscribírmonos no seu Workshop Debate sobre a Xestión da Seguridade en Organiza-
cións, que impartirá Roberto Baratta en Santiago de Compostela durante os días 18, 19, 25 e 26 de 
outubro. Segundo nos lembra o CPEIG, calquera organización de nivel medio ten que cumprir uns 
requisitos básicos de seguridade nos seus sistemas, e esta actividade a desenvolver en outubro 
pretende ser un foro de debate onde poder expresar dúbidas, coñecer técnicas de xestión, tenden-
cias do mercado, posibilidades de desenvolvemento profesional e como afrontar os devanditos 
desafíos. O Colexio tamén salienta que non se trata dun curso práctico de técnicas de seguridade 
ou hacking. 

Entre os temas a tratar en fondura, inclúense os seguintes: principios de seguridade da infor-
mación, dominios de seguridade baseados no (ISC) 2 CBK, control de acceso, seguridade en redes 
e telecomunicacións, goberno e xestión de riscos, seguridade no desenvolvemento de software, 
criptografía, arquitectura e deseño de seguridade, operacións de seguridade, continuidade do 
negocio e recuperación de desastres, lexislación e investigación, seguridade física, etc. 

Como lembraremos, Roberto Baratta forma parte na actualidade de NovaGalicia Banco desem-
peñando o posto de CISO e xerente de Seguridade TI. Dende a súa incorporación ven desenvol-
vendo varios postos: responsábel de Operación Seguridade Informática, xefe de seguridade TIC, 
administrador de sistemas ou analista de computación.
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Fernando Suárez, presidente do CPEIG, avánzanos os detalles da 
vindeira Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia

- Ben, Fernando, un ano máis atopámo-
nos celebrando a Noite da Enxeñaría en 
Informática, que cambiou dende a anterior 
edición? Notas un colectivo máis unido, 
meirande conciencia na sociedade sobre a 
importancia da profesión, que con respec-
to a hai exactamente un ano?
- Estamos convencidos de que o colectivo 
está cada vez máis unido e notamos un 
apoio crecente en asuntos como a Lei de 
Colexios e Servizos Profesionais. Pero este 
apoio non só o percibimos entre os nosos 
profesionais, senón como ben dis a nivel 
social, aumentando por exemplo o recoñe-
cemento dos nosos profesionais en asuntos 
como a ciberseguridade ou a protección 
das infraestruturas críticas. Por exemplo, 
o desgraciado accidente de Angrois eleva 
a percepción social da necesidade da 
implantación con garantías de sistemas de 
control tecnolóxicos na xestión do tráfico e o 
desenvolvemento dos mesmos por profe-
sionais con competencias e coñecementos 
contrastados como son as e os enxeñeiros 
en informática. O labor do colexio nestas 
frontes é incansable e, pouco a pouco, imos 
recollendo os froitos dese traballo.
En canto á Noite, estes apoios manifestante 
no aumento de asistentes e patrocinadores, 
o que nos da ánimos para continuar coa la-
bor do Colexio de situar a nosa profesión no 
lugar que se merece na sociedade actual.

- E que pasa coas institucións públicas? 
Valoran a vosa profesión como se merece? 
Cres que a Lei de Servizos Profesionais, 
un regulamento en preparación que vos 
deixa fóra dos recoñecementos das demais 
enxeñarías, é a proba de que en xeral non 
se valora o voso colectivo dende certo 
número de administracións?
- Como dicía antes, o progreso e coñece-
mento da nosa profesión avanza paseniño, 
pero sen pausa. Nas múltiples reunións que 

mantivemos con motivo da Lei de Colexios 
e Servizos Profesionais sempre percibimos 
unha sintonía e apoio polos nosos interlocu-
tores, xa fosen técnicos, políticos, etc e nas 
distintas administracións. Ese apoio quedou 
constatado en iniciativas parlamentarias, 
tanto a nivel nacional como en distintas 
comunicades e concellos nos que se acadou 
unanimidade en mocións relativas á regula-
ción da nosa profesión. Aínda faltan chanzos 
a dar e agardamos que as administración 
públicas e en especial as galegas, teñan esa 
sensibilidade e trato de igualdade co resto 
de profesións en asuntos para nós cruciais 
como o acceso á función pública. 

- Por certo, ides aproveitar a Noite para 
amosar unha vez máis o voso descontento 
con esta Lei? Ou queredes que sexa máis 
un evento de celebración que un acto de 
protesta?
- A Noite da Enxeñaría en Informática é un 
evento de celebración e concienciación da 
importancia crecente do noso colectivo. 
Queremos que os asistentes, con indepen-
dencia que sexan colexiados, patrocinadores 
ou autoridades, pasen un bo rato e impere o 
espírito festivo. Esta boa sintonía e afinidade 
son tamén motivo de orgullo para nós e 
pensamos que tamén son moi beneficiosas 
nos obxectivos que buscamos coa celebra-
ción do noso evento anual
Por outra banda, as nosas protestas, ou me-
llor dito, reivindicacións, están nese sentido 
máis dirixidas a nivel estatal, polo que a Noi-
te será unha vez máis unha gala con carácter 
festivo e ameno no que de seguro todos os 
asistentes sairán coa mellor das sensacións.
 
- Tendes unha vez máis unha manchea de 
premios para as persoas e entidades que 
máis están a traballar na nosa terra pola 
defensa e universalización da informática 
e a Sociedade do Coñecemento. Fálanos 

un pouco das razóns que vos levaron a 
premiar iniciativas empresariais como 
SetPay, a profesionais como Susana Ladra 
e Roberto Baratta, ou a propostas como a 
Rede de Escolas na Nube...
- Afortunadamente na nosa terra temos 
moitos e importantes exemplos de proxec-
tos e persoeiros relevantes no eido das 
Tecnoloxías da Información e temos a sorte 
de poder darlles unha pequena homenaxe. 
Nos casos de Susana Ladra e Roberto Baratta 
contamos con dous exemplos disto. Susana, 
a pesares da súa xuventude, ten unha 
carreira xa chea de éxitos e consideramos 
que é un referente para moitas rapazas que 
queren iniciar os seus estudos na Enxeñaría 
en Informática. En canto a Roberto, do que 
premiamos a súa traxectoria, é un profesio-
nal de prestixio máis alá das nosas fronteiras 
nun ámbito, como a seguridade nas contor-
nas bancarias, onde é fundamental non so 
contar con amplos coñecementos técnicos, 
senón con capacidade de xestión, innova-
ción, seriedade e visión de futuro.
En canto aos proxectos, SetPay é un exemplo 
de como na nosa comunidade somos quen 
de desenvolver tecnoloxía cunha ampla ca-
pacidade de despregamento para temas que 
parecen tan evidentes como o pagamento 
con tarxeta bancaria a través do móbil, 
anticipándose na aparición no mercado a 
auténticas potencias no eido das TIC. 

A Noite da Enxeñaría en 
Informática é un evento 
de celebración e con-
cienciación da impor-
tancia crecente do noso 
colectivo. 

“O noso colectivo está 
cada vez máis unido e ten máis 
apoio social e institucional”
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No contrapunto, persoas con iniciativa son 
quen de superar a barreira tecnolóxica 
para despregar solucións de aprendizaxe 
para nenos aproveitando os recursos que a 
computación na nube ofrece hoxe en día. O 
proxecto Rede de Escolas na Nube e sobre 
todo as súas impulsoras son unha mostra 
de ata onde se pode chegar coa ilusión para 
axudar aos máis pequenos a progresar na 
súa educación sen reparar en limitacións por 
parte da tecnoloxía, senón vendo as posibili-
dades e recursos que esta ofrece
Tamén concedemos o Premio Proxecto Fin 
de Carreira a Alberto Jaspe polo seu traballo 
Point Cloud Manager. Sistema multirresolu-
ción para o tratamento de grandes datasets 
de nubes de puntos 3D. As nubes de puntos 
cada vez son máis utilizadas en múltiples 
disciplinas, como a enxeñaría civil, arqui-
tectura, topografía ou efectos especiais e 
animación 3D. O proxecto, que continúa 
en desenvolvemento, xa recolleu varios 
premios e recoñecementos, o que amosa o 
enorme potencial dos nosos titulados e a 
proxección da súa formación a nivel nacional 
e internacional

- Vemos que tamén queredes recoñecer á 
asociación PuntoGal, que queredes deixar 
claro con este premio especial? A impor-
tancia de traballar por unha Rede que non 
só dea acubillo á cultura e á lingua galega, 
senón que sexa quen de potencialas, rei-
vindicalas e garantirlles un futuro?
- No CPEIG cremos que a consecución do 
dominio .gal é un fito de crucial importancia 
para a difusión e coñecemento da lingua e 
cultura de Galicia. Internet permite chegar 
a todos os lugares do planeta de forma 
inmediata e o contar cun dominio propio 
é a oportunidade de espallar a identidade 
galega de xeito internacional a través da fe-
rramenta máis democrática e universal que 
ten a humanidade ao seu dispor: Internet.

- A Deputación de Pontevedra tamén se 
atopa entre os premiados. Que buscades 
salientar con esta distinción? Considerades 
que, en materia TIC, estanse a facer ben as 
cousas dende o dito organismo provincial? 
Por que motivo?
- Este premio pretende recoñecer a aposta 
que está a facer a institución provincial polo 
uso das novas tecnoloxías para garantirlles 
a cidadáns, concellos e empresas a maior 
calidade nos servizos de xestión e na aten-
ción. Son xa varios os anos nos que dende 
a Deputación se vén traballando sacando 
partido das TIC para levar a cabo un proceso 
de modernización da institución e de ache-
gamento á cidadanía. Froito deste traballo 
se desenvolveron numerosos proxectos 
entre os que cabería salientar Repoblar 
(Rede Pontevedra de Banda Larga) ou eDepo 
(a administración nun CLICK), depoTIC (a 
tecnoloxía nas túas mans). 
DepoGAP Xestión de Activos Provinciais, 
Viñas Atlánticas, a Oficina Virtual Tributaria, 
IDEPo (Infraestrutura de Datos Espaciais da 
provincia de Pontevedra) e Smart Destina-
tions veñen completar o esforzo feito nos 
últimos anos por parte da Deputación de 
Pontevedra para achegarlle a Administración 
á cidadanía e favorecer o acceso social ás 
novas tecnoloxías, obxectivo no que segue 
a traballar.

- Con cantas persoas contaredes, aproxima-
damente, na celebración da Noite? Partici-
pará xente de fóra do Colexio? Empresas? 
Institucións?
- Agardarmos estar en torno aos 250 asisten-
tes, entre os que haberá numerosos colexia-
dos, representantes das principais empresas 
TIC da nosa comunidade e de fora dela, e 
representantes das distintas administración 
galegas. Poderemos compartir a velada con 
presidentes de colexios de informática de 
outras comunidades como Valencia, Castela 

e León ou Cataluña, así como co presidente 
e o secretario do Consejo General de Cole-
gios de Ingeniería en Informática. 

- Imaxinamos que a cita tamén servirá para 
asentar os alicerces de colaboracións e 
proxectos futuros e tamén será unha oca-
sión para facer reconto do acadado polo 
CPEIG e ollar deste xeito cara a diante. Con 
todo, seguro que nos podes adiantar algo 
do que ten arestora o Colexio entre mans: 
iniciativas de divulgación, acordos, actos 
de reivindicación.... Que nos vai deparar o 
CPEIG a medio e longo prazo? 
- Como xa indicamos, o relativo á Lei de Co-
lexios e Servizos Profesionais é a nosa maior 
prioridade, xa que supón unha oportuni-
dade única para situar a nosa profesión ao 
nivel do resto de enxeñarías, onde estamos 
convencidos que debería estar hai xa tempo. 
En canto a outros proxectos estamos a tra-
ballar para continuar na senda dos pasados 
anos de charlas en centros educativos do 
Plan Navega con Rumbo, gracias á colabora-
ción da Consellería de Educación; divulga-
ción das vantaxes que aportan as TIC para o 
emprendedurismo e mellora dos procesos 
empresariais enfocado a mulleres, proxecto 
no que colaboramos coa Secretaría Xeral 
de Igualdade; ou proxectos no ámbito da 
saúde pública da man do SERGAS. Estamos 
a finalizar o convenio asinado coa AMTEGA 
no que estamos a desenvolver un estudo 
sobre a situación laboral das Enxeñarías en 
Informática ou o Programa de Asesoramento 
TIC, enfocado á mellora da competitividade 
e produtividade das empresas a través da 
implantación de solucións tecnolóxicas.
De cara a 2014 traballaremos en novos 
proxectos e na continuidade das cola-
boracións coas distintas administracións 
públicas, coas que a relación do CPEIG é 
inmellorable. 

Malia ser unha festa anual, a Noite da 
Enxeñaría en Informática do CPEIG 
(4 de outubro en Santiago) ten un 
cargamento importante de asuntos 
serios. Entre todos eles sobresae o 

seguinte: a necesidade de reivindicar as potenciali-
dades e capacidades dos enxeñeiros en Informática 
a prol do desenvolvemento da nosa terra. Conceptos 
como inclusión tecnolóxica e social de toda a cida-
danía ou defensa da profesión informática son, por 
así dicilo, piares da dita Noite. Segundo nos lembra 
o presidente do Colexio Profesional de Enxeñaría en 
Informática, Fernando Suárez, os profesionais galegos 
que representa esta entidade levan anos traballan-
do para converter os ditos conceptos en realidades 
visíbeis. Dos ditos aos feitos. Os froitos, paseniño pero 
sen pausa, van agromando. 
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En breve celébrase a Noite da Enxeñaría en 
Informática que organiza cada ano o CPEIG en 
Santiago, desta volva o 4 de outubro no Hotel 
Monumento San Francisco. A Deputación de 
Pontevedra, como dixemos nas páxinas anterio-

res, está entre os premiados na mesma polo seu labor a 
prol das TIC e dentro da categoría Iniciativa da Adminis-
tración. Falamos nesta entrevista con Amancio Varela, 
xefe do Servizo de Novas Tecnoloxías da Deputación de 
Pontevedra, para que nos conte que representa para o 
organismo provincial este recoñecemento dos profesio-
nais galegos da Informática. Para Varela, estamos ante 
un claro sinal de que a institución está a traballar na 
dirección axeitada.

- Que significa para a Deputación este recoñecemento?
- Pois que o CPEIG recoñeza o labor que realiza a Deputación no 
ámbito das TIC e unha gran satisfacción para nós. Cando un colectivo 
profesional independente, como é o caso, premia o labor da nosa 
institución é un síntoma importante de que estamos a traballar na 
dirección axeitada. Ademais, neste caso o recoñecemento procede 
dos propios compañeiros de profesión de moitos dos que traballa-
mos arreo neste ámbito na Deputación, o que supón unha dobre 
satisfacción.

- O CPEIG quixo distinguir o traballo do organismo provincial 
salientando, palabras textuais, “o seu compromiso para garantir 
aos cidadáns, concellos e empresas a maior calidade nos servizos 
de xestión e na atención”. Por que cres que unha institución como 
a que representas debe pór todo da súa parte para asegurar que 
as TIC chegan a todas e todos e, tamén, para asegurar as mellores 
canles de comunicación posíbeis entre administración e cidadáns?     
- Dende a Deputación consideramos que temos a obriga de acadar a 
democratización das TIC co obxectivo de conseguir unha administra-
ción máis eficiente, transparente e próxima aos cidadáns, eliminando 
ademais dúas importantes barreiras: a temporal e a da distancia. O 
que si temos claro dende a Deputación é que no ámbito tecnolóxico 
debemos optimizar e facilitar os servizos públicos aos cidadáns e 
empresas innovando dende a propia institución e tamén dende os 
concellos da provincia, acadando desta forma aumentar a eficiencia 
e diminuíndo os custes dos servizos públicos. Neste senso, temos 
numerosos casos de éxito orientados a mellorar os servizos prestados 
aos cidadáns, concellos e empresas mediante a utilización das TIC. 
Ademais dos xa coñecidos Repoblar, eDepo, etc, cabe salientar o 
proxecto Life+ Viñas Atlánticas, a iniciativa de viticultura intelixente 
máis innovadora que se leva a cabo en España, destinada as empre-
sas e autónomos do sector vitivinícola da DO Rías Baixas. Outro claro 
exemplo de actuación posta ao servizo dos cidadáns é o proxecto 
de modernización dos Mercados Municipais da provincia, nos que 
se implantaron un conxunto de totems interactivos para dar apoio 
audiovisual e multimedia á transmisión de información relativa ós 

produtos que se venden nos mesmos, información turística do conce-
llo onde se localizan, impresión de receitas saudables, etc. No relativo 
a os servizos de cara aos cidadáns e os concellos, gustaríame destacar 
o proxecto da Oficina Virtual Tributaria do ORAL que permite aos 
contribuíntes a tramitación e o pago das súas obrigas tributarias cos 
concellos da provincia de xeito telemático.

Falamos con Amancio Varela, xefe do Servizo de Novas Tecnoloxías da 
Deputación de Pontevedra

A Deputación máis TIC

| especial | Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia |

Dende a Deputación consideramos que 
temos a obriga de acadar a democrati-
zación das TIC co obxectivo de conse-
guir unha administración máis eficiente
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- Que proxectos TIC ten en preparación a 
día de hoxe a Deputación?  
- Na actualidade seguimos traballando na 
nova estratexia de difusión a través de dis-
tintos portais web e de aplicacións móbiles. 
Nesta liña, estase a evolucionar o portal da 
institución para lograr que este sexa o punto 
de acceso único para que os cidadáns poidan 
facer as súas xestións administrativas de 
modo telemático. Ademais, estase a traballar 
na implantación de portais adicionais como 
por exemplo o do Museo e Arquivo Provin-
cial, o portal depoDeza, o do congreso da 
Camelia 2014 ou o portal do CAAN recen-
temente inaugurado para dar cobertura o 
Centro de Acollida e Protección de Animais 
Domésticos, entre outros. 
Ademais, grazas a creación do Centro de 
Coñecemento Avanzado dentro do proxecto 
eDepo, continuamos tamén coa inxente 
tarefa de dixitalizar os fondos documentais, 
gráficos, sonoros e audiovisuais do Arquivo 
e Museo Provincial e os arquivos municipais 
da provincia de Pontevedra. Este centro 
complementase coa implantación dunha pla-
taforma de catalogación, que xa foi licitada, 
do patrimonio documental e bibliográfico 
da institución que permitirá a difusión deste 
patrimonio aos cidadáns coa vantaxe de per-
mitir a consulta do seu contido dixitalizado.
Tendo en conta o papel que as deputacións 
están a asumir dentro do territorio español 
como apoio fundamental dos concellos con 
menos recursos, estamos lanzando o Centro 
Provincial de Asesoramento Municipal en 
novas tecnoloxías (CPAM 2.0). O obxectivo 
fundamental deste proxecto é propoñer aos 
concellos da provincia, de forma centralizada 
e unificada, solucións tecnolóxicas a medida 
que corrixan as súas deficiencias, especial-
mente nas súas plataformas de sistemas 
(hardware e software) e comunicacións, de 
cara posibilitar desta forma o desenvolve-
mento dunha carteira de servizos de admi-
nistración electrónica e servizos avanzados 
en materia TIC, que permitan aos mesmos 
apoiar a realización de proxectos innovado-
res coa participación da sociedade. Como 
parte fundamental deste proxecto realizarase 
unha auditoría de sistemas e telecomunica-
cións en todos os concellos da provincia de 
Pontevedra que permitirá coñecer o estado 
actual da infraestrutura tecnolóxica dos 
mesmos. Esta auditoría complementarase 
coa implantación dun Centro de Atención 
aos Usuarios dos diferentes concellos que 
facilitará a implantación dos plans de mellora 
propostos.
Outra liña na que estamos a traballar ac-
tualmente está asociada coa prestación de 
servizos sociais, cun proxecto que pretende 
pór a disposición dos traballadores sociais 
unha ferramenta que garanta a xestión 
integral dos servizos prestados así como a 
implantación do expediente social único de 
cara aos cidadáns.
Por último, comezamos xa a implantación 
das actuacións incluídas dentro de depoGAP, 
proxecto que ten como obxectivo fundamen-
tal optimizar a xestión dos activos públicos 
da provincia, controlando a súa eficiencia, 
modernización e intentando conter o gasto 
dos mesmos, ademais de proporcionar infor-

mación aos concellos para apoiar a toma de 
decisións. Este proxecto incidirá na redución 
do impacto sobre o medio ambiente das 
actividades de mantemento de activos públi-
cos, e no reforzo da participación cidadá na 
xestión dos asuntos públicos, incrementando 
a súa implicación na mellora dos servizos 
locais.

- O CPEIG destaca, para explicar os porqués 
do dito galardón, proxectos da Deputa-
ción como Repoblar, que en boa medida 
representa o voso xeito de “facer Rede”. Que 
valoración se pode facer de Repoblar, dos 
seus cometidos e dos obxectivos que se 
teñen acadado?     
- Repoblar nace no ano 2008 co obxectivo 
prioritario de conectar a provincia de Ponte-
vedra á sociedade da información mediante 
a implantación dunha rede sen fíos WiMAX 
de última xeración que permitise rachar coa 
brecha dixital na provincia. Sen dúbida, a 
posta en marcha deste proxecto supuxo un 
antes e un despois na nosa provincia e nas 
súas comarcas dándolle novos atractivos 
ao rural e ofrecéndolle aos seus cidadáns as 
mesmas oportunidades. A rede Repoblar está 
despregada na actualidades en 55 conce-
llos, utilizándose 54 emprazamentos, que 
posibilitan que case 500.000 persoas teñan a 
posibilidade de ter unha conexión a Internet 
de banda larga, convertendo así Internet nun 
servizo universal na provincia de Pontevedra, 
xa que os pontevedreses, vivan onde vivan, 
poder ter conexión a internet de banda 
larga por un módico prezo de 17 € ó mes. Na 
actualidade mais de 8.000 familias contan 
cunha conexión a través de Repoblar, o que 
significa que uns 24.000 usuarios benefícian-
se deste servizo.

- Outro dos grandes proxectos que se 
salientan dende o Colexio é eDepo, a Admi-
nistración nun Click. Que nos destacarías de 
eDepo?   
- O proxecto eDepo aglutina diferentes 
iniciativas entre as que cabe destacar: a 
construción dun novo CPD co seu correspon-
dente CPD de respaldo para garantir a alta 
dispoñibilidade dos servizos; a dotación da 
infraestrutura hardware para a prestación de 
servizos telemáticos; a implantación dunha 
plataforma de Administración Electrónica, 
tanto para a propia Deputación como para 
os concellos da provincia de Pontevedra e a 
implantación dunha plataforma de portais 
web e de xestión documental que apoien 
á presentación e tramitación telemática de 
expedientes administrativos. O proxecto 
eDepo naceu cunha clara vocación de servizo 
para os cidadáns, as empresas, os concellos 
e a propia Deputación de Pontevedra. Coa 
súa implantación, a Deputación de Ponteve-
dra converteuse nun provedor de servizos 
telemáticos, de forma centralizada a través 
dunha nube privada que denominamos 
depoCloud que estamos a implantar, para 
os diferentes concellos da provincia fomen-
tando o uso da Administración Electrónica 
tanto polos cidadáns como polos empre-
gados públicos e, en definitiva, acadando a 
modernización administrativa na provincia 
de Pontevedra. 

- Que está a facer o organismo provincial en 
materia de asesoramento TIC e formación?
- Dende a Deputación de Pontevedra vemos 
a formación, o asesoramento e a dinamiza-
ción como a chave para o fomento do uso 
das TIC, tanto por parte dos cidadáns, como 
das administracións e as empresas. Nesta 
liña, a institución está a por en marcha dúas 
iniciativas de gran calado. Por unha banda 
estase a preparar a implantación das oficinas 
de tramitación, dinamización e accesibilidade 
electrónica nos concellos de Pontevedra, 
pensadas para achegar as TIC aos cidadáns e 
empregados públicos da provincia e fomen-
tar con isto o uso dos servizos telemáticos 
postos a disposición de ambos colectivos 
pola Deputación de Pontevedra. A outra liña 
na que estamos a traballar persegue mellorar 
a competitividade das pequenas e medianas 
empresas mediante a incorporación das TIC. 
Neste eido insírese a posta e marcha dos Cen-
tros Provinciais de Asesoramento Empresarial 
2.0 (CPAE 2.0), formados por 6 oficinas loca-
lizadas nas diferentes comarcas da provincia 
de Pontevedra e atendidas por 11 asesores 
cualificados en materia TIC que prestarán 
un servizo de información e asesoramento 
presencial e personalizado ós máis de 64.000 
autónomos e microPEME da provincia en 
horarios compatibles coas súas xornadas de 
traballo, de luns a sábado. Esta rede estará 
reforzada cunha oficina coordinadora onde 
se deseñarán os contidos das diferentes 
actividades e se levará o control e seguimen-
to de todas as actuacións co apoio de varias 
ferramentas informáticas de xestión.

- Cara a onde se dirixe agora a Deputación? 
Que nos queda por acadar? As Cidades 
Intelixentes? O turismo intelixente?     
- Si, estamos a dar os primeiros pasos neste 
senso. Coa implantación das actuacións 
recollidas dentro do proxecto depoGAP, 
pretendemos darlle un enfoque a provincia 
de Smart Rexion. Ademais, hai menos dunha 
semana adxudicouse, en colaboración coa 
Escola de Organización Industrial, o proxec-
to Smart Destinations. Este proxecto busca 
facer da provincia de Pontevedra un destino 
turístico intelixente, que fidelice ao actual 
turista e capte outros novos, grazas a pres-
tación de mais e mellores servizos por parte 
das empresas do sector turístico da provincia 
mediante o uso das novas tecnoloxías. 
Para acadar este obxectivo o proxecto 
contempla a implantación dunha plataforma 
tecnolóxica turística que permita transformar 
a provincia de Pontevedra nun dos primeiros 
destinos intelixentes de España, que ofreza 
servizos que melloren a estancia dos turistas, 
que se lles ofreza información de calidade 
e novas formas de visitar a provincia de 
Pontevedra e que permita ademais paliar a 
ausencia de sistemas para a xestión de rela-
cións con estes e así poder captar potenciais 
novos clientes, xerar competencias, realizar 
campañas específicas de marketing e analizar 
os resultados obtidos.
En definitiva, como xa diciamos antes, o que 
buscamos é optimizar e facilitar o servizos 
públicos a cidadáns e empresas innovando 
dende a Deputación e dende os propios 
concellos da provincia. 



O s produtos estrela de Apple son actualmente o iPhone e o 
iPad, ambos operando con iOS, polo que setembro pode 
considerarse como o grande mes de renovación destes 
produtos por actualizar este sistema operativo móbil á 
versión 7, o que supón un importante cambio estético e 

de funcionalidades a nivel de interface de uso, que marca o camiño que 
seguirán as súas aplicacións móbiles nos vindeiros anos, e do que actual-
mente poden gozar os que teñan dispositivos a partir do iPhone 4, o iPad 
2 e o iPod Touch de quinta xeración.

Entre as grandes novidades de iOS 7 está un centro de control que fai 
máis rápido acceder a numerosos axustes do sistema (como activar o 
Bluetooth ou conectarse a un dispositivo con AirPlay), un centro de notifi-
cacións máis completo (accesible incluso dende a pantalla de bloqueo), a 
aplicación da cámara permite mudar entre os modos de disparo dun xeito 
máis doado, a aplicación de fotografías facilita a exploración das mesmas 
de distintos xeitos (por momentos, coleccións ou anos), con AirDrop facilita 
o intercambio de documentos entre dispositivos con iOS (dun xeito máis 
doado que unha complicada vinculación por Bluetooth), un navegador 
web renovado (con vista por fichas, listaxes de lectura...) e permite moverse 
entre as aplicacións que temos abertas dun xeito moi visual.

Outras prestacións dependen do dispositivo no que vaia a instalarse iOS 
7, de xeito que os dispositivos compatibles gozarían de todas as caracte-
rísticas principais, pero irían perdendo outras segundo a antigüidade, de 
xeito que no iPad 2 non podemos disparar fotografías cadradas, os filtros 
na aplicación da cámara limítase ao iPhone 5 (e iPod Touch de quinta xera-
ción), as fotografías panorámicas parten do iPhone 4S e AirDrop funciona-
ría só nos dispositivos lanzados no último ano.

o iphone 5s Dá o salto aos 64 
bits

Loxicamente, os dispositivos que mellor 
proveito tirarán de iOS 7 son os novos 
dispositivos de Apple, que estreáronse este 
mes en varios países (mellorando os resulta-
dos de lanzamento de anos anteriores) pero 
aínda non se coñece a data na que poranse 
á venda en España (só se sabe que estarán 
á venda este mesmo ano) e supoñen unha 
renovación bastante interesante da oferta 
de móbiles de Apple, que continúa sen 
incorporar tecnoloxías como o NFC ou a 
carga sen fíos, nin incrementa o tamaño das 

Un setembro 
de grandes 

cambios para 
 Apple
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lenta); a cámara frontal tamén estrea vídeo a 
720p; e , finalmente, o botón de Home ago-
cha un sensor biométrico que recoñece ao 
usuario pola súa pegada dixital (prestación 
limitada inicialmente ao desbloqueo do 
terminal e á autorización de pagamentos, 
permanecendo bloqueada para aplicacións 
de terceiros).

aDeus, iphone 5; ola, iphone 5c
Pero unha das novidades que máis poden 

sorprender no catálogo de produtos de 
Apple é a desaparición do iPhone 5, que 
vese substituído polo iPhone 5C, ao que es-
perábase como un posible iPhone de baixo 
custo e realmente non será tal, senón que 
trátase dunha actualización do iPhone vello 
para facelo máis atractivo para o público 
ao ofrecerse en cores rechamantes (verde, 
azul, amarelo, rosa ou branco) aínda que 
mudando os seus materiais do seu acabado 
de aluminio a un plástico de grande calida-
de (policarbonato). Os únicos cambios en 
prestacións entre o iPhone 5 e o iPhone 5C 
serían que o novo smartphone tería unha 
batería lixeiramente maior e a súa cámara 
frontal permitiría a captura de vídeo a 720p. 
O iPhone 5C tamén contará con fundas de 
6 cores distintas fabricadas por Apple que 
buscan unha atractiva combinación de 
cores, pero que teñen un deseño bastante 
polémico, pois presentan unha serie de 
buratos circulares que non parecer estar 
moi ben deseñados (xa que tapan parcial-
mente a serigrafía traseira do móbil) e están 
a ser obxecto de moitas bromas na Rede, 
gañándose a pulso o alcume de crocs (pola 
súa semellanza ás zapatillas de tal marca).

O produto que si quedaría como móbil 
económico sería o iPhone 4S, que pasa a ter 

un prezo libre de 399 euros. O iPhone 5S e 
o iPhone 5C, pese a non ter un prezo oficial 
definido para España, é de agardar que 
manteñan a estrutura de prezos actual, de 
xeito que custarían libres 669 e 569 euros 
respectivamente (aínda que non sorpren-
dería que tal prezo se incrementase en 30 
euros para equipararse ao de países veciños 
como Francia).

Queda agora ver o que pasará os iPad, que 
posiblemente renovaranse en breve, adop-
tando finalmente o iPad mini a tecnoloxía 
de Pantalla Retina (carencia moi criticada 
dende o seu lanzamento) e actualizando a 
liña do iPad ás actuais tendencias estéticas 
de Apple (o que podería supor unha redu-
ción dos seus marcos, xa que co iPad mini 
desenvolveuse tecnoloxía para ignorar os 
dedos do usuario sobre os bordes da panta-
lla cando están a suxeitar o dispositivo). 

súas pantallas nin a capacidade de almace-
namento interna dos terminais.

O iPhone 5S conserva a aparencia externa 
do iPhone 5 pero ofrécese en novas cores 
(gris espacial, ouro e prata) podendo combi-
narse con fundas de pel de 6 cores distin-
tas. Os cambios do dispositivo son pouco 
visibles, como no seu procesador, que dá o 
salto aos 64 bits co seu procesador A7 (de 
xeito que iOS sería o primeiro sistema ope-
rativo móbil en atreverse a tal innovación, 
que aínda que hoxe no resulte relevante, 
abre moitas posibilidades de cara ao futuro) 
e o seu co procesador M7 (que serviría para 
atender a certos sensores do móbil de xeito 
constante sen afectar seriamente á auto-
nomía do dispositivo); a súa cámara, que 
aínda que mantendo os 8 Mpíxeles, ofrece 
un sensor máis grande, unha apertura maior 
(f/2,2) e unha maior sensibilidade á luz, con-
seguindo, en definitiva, unhas fotografías de 
máis calidade; a cámara tamén destaca por 
incorporar un Flash True Tone (composta 
por un LED branco e outro ámbar, que se 
axustan para conseguir a mellor iluminación 
posible segundo as circunstancias) e por 
estrear un modo de gravación a 720p de 
120 fotogramas por segundo (o que resulta 
moi práctico para xerar secuencias a cámara 
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O centro AtlantTIC xunta a experiencia de dez grupos universitarios galegos

| Entrevista | NURIA GONZÁLEZ PRELCIC | 

A colectividade coma un todo

A iniciativa AtlantTIC tivo unha liña de saída inmellorábel: un 
punto de partida con espírito de traballo colectivo. Trátase dun 
centro de investigación posto e marcha ao abeiro da Escola 
de Enxeñaría de Telecomunicación da Universidade de Vigo 
e apoiado nun factor tan decisivo como a suma de esforzos. 

O centro, que comezou a camiñar en 2010 xuntando as arelas duns 150 
investigadores (dez grupos a día de hoxe), afronta agora o reto de terse 
convertido nun foco de coñecemento intregral arredor das TIC e de seguir 
atopando os camiños axeitados para tirar partido do seu gran potencial. 
Para saber máis do pasado e do presente de AtlantTIC reproducimos a 
continuación unha entrevista concedida pola súa directora, Nuria González 
Prelcic,  ó xornalista Xesús Peleteiro. 

-  Cóntanos que é AtlantTIC...
- Nacemos como unha agrupación de grupos de investigación universita-
rios, por mor dunha iniciativa da Xunta de Galicia no ano 2008, e constituí-
monos como centro de investigación en 2010. Con esta estrutura podemos 
resolver algúns problemas que se nos presentaban de xeito individual 
a cada grupo de forma común, sobre todo en canto a tarefas de xestión 
de proxectos, de comunicación ou de captación de talento. E ademais 
deste xeito podemos cooperar entre os grupos como un todo, abordando 
proxectos de I+D  máis complexos.

- E cales son as liñas principais de investigación de AtlantTIC?
- Cubrimos todas as liñas relacionadas coas teleco, desde radiocomunica-
ción, procesado de sinal e enxeñaría telemática. Somos dez grupos univer-
sitarios traballando en AtlantTIC, e iso permítenos cubrir bastante ben todo 
o rexistro das telecomunicacións.

- Non sodes o único centro galego de investigación xurdido de grupos 
universitarios, na Coruña hai outro como CITIC. Como é a vosa relación 
con eles? Non hai certa competencia?
- As liñas de investigación que están a seguir os diferentes grupos univer-
sitarios que forman o CITIC non se solapan moito coas nosas, e se nalgún 
intre se dera algún tipo de coincidencia non sería en absoluto un problema. 
De feito, coido que o seguinte paso debería ser colaborar con eles, estable-
cer canles de colaboración entre ambos os centros. Creo que isto sería bo 
para a investigación en TIC en Galicia, en realidade. O feito de que en Galicia 
haxa moitos e moi bos grupos universitarios en canto a TIC pode facer que 
como comunidade sexamos quen de situarnos moi ben nese novo progra-
ma Horizonte 2020. O feito de poder colaborar con eles sería moi interesan-
te. Se puidésemos aproveitar as nosas potencialidades de forma conxunta? 
Iso sería unha vantaxe enorme.

- Estamos a falar de dous centros de investigación, pero non podemos 
esquecer os centros tecnolóxicos? Que diferenzas hai entre o voso traba-
llo e o seu?
- Un CI, máis polo miúdo AntlantTIC, está centrado na primeira fase, na base 
da I+D, que é a Investigación Básica, aínda que nalgún caso estea aplicada 
a un problema de base. Nesta fase non se pode vender un produto, por 
así dicilo. Estás aínda desenvolvendo as bases que necesitas para avanzar 
na I+D. Un centro tecnolóxico, por exemplo Gradiant, traballa nunha fase 
máis avanzada da I+D, nunha fase na que xa hai coñecemento dispoñible. 
A través da I+D, os centros tecnolóxicos son capaces de crear produtos. A 
diferenza básica é que eles poden relacionarse dun xeito moito máis doado 
coas empresas e traballar en paralelo con elas, para desenvolver o produto 
final que se vai a comercializar. Isto é algo que non é -ou non debería de 
ser- un obxectivo prioritario da universidade, e por tanto tampouco dos 

centros de investigación. Son os centros tecnolóxicos os que 
deben facelo. Xa custa moito conseguir recursos para a investi-
gación na universidade como para dedicalos a outra cousa que 
non sexa o coñecemento ou a investigación de base.

- Non hai certo perigo de que se solapen proxectos ou 
investigacións que deberían cubrir os centros tecnolóxicos? 
Mencionabas antes a Gradiant, que é a referencia no que 
respecta ao voso eido e ademais é o voso veciño...
- Non, o contexto é de colaboración total. Como che dicía, 
cubrimos e debemos cubrir partes distintas do proceso da 
I+D. Por definición. Tanto os centros de investigación como os 
centros tecnolóxicos deben de ser aliados, e isto é así no caso 
de AtlantTIC e Gradiant, que máis que outra cousa son colabo-
radores. AtlantTIC nunca poderá traballar ao ritmo do mercado 
como traballa Gradiant, nin poderá dispor do persoal de apoio 
do que si pode dispor Gradiant, nin pode permitirse enfocar os 
seus esforzos noutro sitio que non sexa a base da Investigación 
e o Desenvolvemento. É moi difícil soster todo iso cos fondos 
que podemos captar... Pola súa propia natureza e pola xestión, 
que no caso da universidade complícase por ser unha entidade 
pública. 

- En definitiva, falamos dunha forma moi diferente de rela-
cionarse cos mercados, non é?
- Precisamente. Ademais, tampouco a tarefa da universidade 
ou dos grupos universitarios é a de xerar produtos xunto ás 
empresas. A tarefa da universidade e dos grupos universitarios 
é apoiar, si, pero sempre a través de traballos que poñan en 
valor a investigación de base, non levar a cabo un desenvolve-
mento dunha tecnoloxía que xa se coñece e entende, nin ser 
un departamento externo de I+D.  Creo que a transferencia 
tecnolóxica é algo que non nos compete como centro de 
investigación, e si a outro tipo de institucións ou de empresas 
por exemplo Gradiant, dos que falabamos antes. Os centros 
de investigación, por definición, somos parte da Universidade. 
Nin  podemos ter a capacidade de xestionar todo iso como un 
centro tecnolóxico, nin na miña opinión deberiamos facelo. 
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| Galicia, eixe de investigación | GRADIANT CONTA CON UN NOVO DEPARTAMENTO: 
A ÁREA DE eSAÚDE  |

achaDos en análise facial 
presentaDos na British Machine 
Vision

A prestixiosa xuntanza de índole científica 
e divulgadora British Machine Vision Confe-
rence reflectiu estes días o traballo despre-
gado polos nosos investigadores. Máis polo 
miúdo, o traballo conxunto dos profesionais 
do Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións 
de Galicia (Gradiant) e o Grupo de Tecno-
loxías Multimedia (GTM) da Universidade de 
Vigo, dous equipos que amais de compartir 
interese común na análise facial dentro da 
disciplina da visión por computador, teñen 
colaborado ombro con ombro en proxectos 
e labores de divulgación. Froito disto é o arti-
go publicado na dita conferencia británica. 

Este artigo, escrito por Enrique Sánchez 
Lozano (estudante de doutoramento do 
GTM, primeiro autor e relator do artigo), 
Enrique Argones Rúa (investigador de 
Gradiant) e José Luís Alba Castro (profesor 
de Universidade pertencente ao GTM), ten 
por título Blockwise Linear Regression for Face 
Alignment. Nel, informa Gradiant, exponse 

un método mediante o cal se mellora con-
sistentemente a precisión dos métodos para 
localizar puntos de interese no rostro das 
persoas, “que é a primeira e probablemente 
máis crítica fase na análise facial”, explica o 
centro galego. E engade: “Os avances neste 
sentido teñen unha importancia crucial no 
desenvolvemento de todo o proceso”. Os 
achados presentados polos investigadores 
de Gradiant e a UVigo reformulan ademais 
os métodos de localización de puntos de 
interese facial baseados en regresión lineal, o 
que permite unha meirande robustez grazas 
á eliminación do ruído. O sistema emprega 
só a información máis fiábel para realizar a 

localización. “Ademais”, engade Gradiant, “o 
método consegue reducir a complexidade 
da localización, o que permite reducir de 
xeito considerábel o número de operacións 
matemáticas precisas e o tempo emprega-
do para dar cos puntos de interese”. Para o 
centro galego de I+D, os avances amosado 
nesta publicación son un “bo exemplo dos 
beneficios que se obteñen cando se combi-
nan os esforzos e coñecementos dun centro 
tecnolóxico como Gradiant e a Universida-
de, na contorna dun mundo empresarial 
extremadamente competitivo, no que cada 
vez máis, a innovación revélase clave para 
acadar o éxito”.

Gradiant xa conta con novo departamento de seu: a Área 
de eSaúde. Así nolo informaron a mediados de setembro 
fontes do centro de I+D galego, que engade que á fronte 
desta liña estratéxica de proxectos estará Helena Fernán-
dez, doutora en Telecomunicacións e adscrita á iniciativa 

LIFTGATE (Litfting Up the Research Potential of the Galician Telecomms 
Center), unha proposta financiada pola Comisión Europea que se 
dirixe a mellorar as capacidades e competitividade de Gradiant en 
ámbitos TIC como a seguridade multimedia ou as comunicacións por 
satélite. Volvendo á Área de eSaúde, dicir que basea as súas investi-
gacións en cuestións como a telemedicina e o coidado personalizado 
a enfermos ou persoas dependentes, a xestión e a análise dos datos 
clínicos e máis a interoperabilidade. 

Para cumprir con estes obxectivos, o novo departamento tirará par-
tido de todo o coñecemento e a experiencia de Gradiant, amoreados 
durante os seus máis de cinco anos de andaina, en eidos concretos 
como o as redes de datos e sistemas de comunicación, o recoñece-
mento automático de estados afectivos de persoas, o seguimento 
documental, e a seguridade dos datos na nube. Gradiant, informan 
fontes do centro, “contribuíu ao longo dese tempo á mellora dos 
sistemas de distribución multimedia e desenvolveu tecnoloxías de 
localización en interiores, identificación automática da actividade en 
contextos e protección dos datos clínicos; todos eles, aspectos chave 
na xestión dos recursos e a información no 
ámbito sanitario”.

A área de eSaúde tamén actuará dentro do marco das tecnoloxías 
Ambient Assisted Living, recursos dirixidos a contribuír na mellora da 
calidade de vida das persoas maiores mediante o emprego das TIC. 
Lembremos que nesta contorna Gradiant tamén ten acadado logros 
importantes, como o recoñecemento de faces a partir de grava-
cións de vídeo, a estimación da idade a partir dos trazos faciais ou o 
seguimento do movemento humano mediante o uso de sensores 
portátiles. Recordar tamén que estas tecnoloxías xa están no mercado 
grazas á experiencia de Gradiant no desenvolvemento de proxectos 
xunto coa industria. Lembrar tamén que o centro galego vén levando 
a cabo  varias liñas de investigación para os proxectos Innova Saúde 
e Hospital 2050, e participa no Partenariado de Innovación Europeo 
sobre Envellecemento Activo e Saudable (EIP AHA). 

A investigadora Helena Fernández 
dirixirá a nova Área de eSaúde do 
centro galego de investigación

graDiant refórzasegraDiant refórzase
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Pautas para unha boa 
navegación segura
O CPETIG lembrou a pais e profesores 
a importancia de axudar aos máis 
pequenos no seu uso das TIC

Este xoves 26 de Setembro celebrouse en Santiago de 
Compostela unha actividade dirixida a visualizar e pórlles 
nome a tódolos malos usos que se poden facer das novas 
tecnoloxías con relación á nenez e a adolescencia. Tratou-
se do seminario de balde Os menores e o uso seguro das re-

des sociais organizado polo Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica 
en Informática de Galicia (CPETIG). Esta actividade estivo enmarcada 
no convenio asinado coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia (AMTEGA) e en colaboración co Centro Demostrador TIC 
de Galicia, dirixíndose como dixemos a lembrar, dos máis diversos 
xeitos, que as ferramentas da Sociedade da Información son positi-
vas ou negativas dependendo do uso que se faga delas, polo tanto 
é preciso que se poñan a disposición dos usuarios sen experiencia 
recursos que lles axuden a inclinar a balanza cara ao positivo.    

“As redes sociais, Internet e as novas tecnoloxías teñen un enorme 
potencial e ofrecen grandes oportunidades”, explicou o CPETIG, “pero 
tamén supoñen importantes riscos se o seu uso non é o axeitado”. Na 
actualidade, engadiu o Colexio “é frecuente que os menores superen 
aos seus pais no manexo do mundo dixital, o cal pode dificultar o seu 
labor de mediación”. Precisamente para axudarlles xurdiron estas xor-
nadas dirixidas especialmente a pais, titores, formadores e profesionais 
do sector da educación, co obxectivo de sensibilizalos dos principais 
riscos que existen na Rede para os menores e, ao mesmo tempo, 
proporcionar os recursos necesarios para axudarlles na prevención dos 
mesmos e a minimizar as súas consecuencias.

Nas xornadas, seguidas por videoconferencia dende diversos 
recantos da nosa terra (as aulas da Rede CeMIT) interviñeron expertos 
na materia como a Fiscal Delegada de Criminalidade Informática na 
provincia de Pontevedra, Marta García de la Concha; o responsable do 
equipo de Delincuencia Tecnolóxica da Comandancia da Garda Civil 
en Pontevedra, Gonzalo Sotelo; a Pedagoga do Soporte de Usuarios en 
Tuenti, Blanca Díaz-Pabón Bascuñán, e os Enxeñeiros Técnicos en In-
formática - Colexiados do CPETIG, Jonathan Gándara Alonso e Enrique 
González Sanmartín.

Conceptos como ciberbulling (acoso entre menores), o grooming 
(acoso entre un adulto e un menor) ou o sexting (envío de fotografías 
sexuais), que segundo apunta o CPETIG son prácticas por desgraza 
“cada vez máis correntes”, foron obxecto principal destas charlas, nas 
que tamén se tratou a fondo temas como o menor como vítima ou res-
ponsable de delitos cometidos a través 
de Internet, a privacidade e seguridade 
en Tuenti, verdades e mentiras das 
redes sociais ou consellos para o uso 
seguro destas ferramentas.  

as xornaDas De informática xuDicial, o 
25 De outubro

Segundo apunta o CPETIG, o vindeiro mércores 25 
de outubro dará comezo na compostelá Cidade da 
Cultura de Galicia a III edición das Xornadas de Infor-
mática Xudicial e Delitos Informáticos, evento inserido 
no convenio asinado entre o Colexio e a Axencia para 
a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA). 
Cómpre informar que no encontro deste ano, o tema 
central será a ciberseguridade e os sistemas forenses 
de intrusión, de especial relevancia polo seu impacto 
social e directamente relacionado coa temática xeral 
destas xornadas. Asemade, a revisión deste tema tan 
actual farase dende a perspectiva dos dereitos dos 
cidadáns e do traballo das entidades encargadas da 
persecución destes delitos. 

A salientar -como novidade- que se contará coa pre-
senza dun órgano europeo, grazas á participación de 
Manuel Álvarez Sobredo, responsábel da introdución 
do Centro Europeo contra o Cibercrime (EC3), entidade 
integrada na Europol e que centraliza a loita contra este 
tipo de actividades na Unión Europea. Subliñar que 
a estas xornadas asistirán un grupo de expertos, que 

achegarán a súa visión global 
dende eidos tan diversos 
como o da avogacía, a maxis-
tratura, a fiscalía, as forzas de 
seguridade, o Ministerio de 
Xustiza e como novidade, as 
novas axencias internacionais. 
Para inscribirse nestas xor-
nadas de Ciberseguridade e 
sistemas forenses de intrusión, 
ou consultar máis informa-
ción, cómpre visitar a web 
habilitada para o evento, 
isgaleventos/eventos. 

{

| CPETIG | MENORES E O USO SEGURO DAS REDES SOCIAIS | 
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Qualcomm presenta un smartwatch

No mesmo momento no que Sam-
sung presentaba o seu GALAXY Gear 

na IFA de Berlín, Qualcomm amo-
saba en San Diego o seu Toq, 

un smartwatch bastante máis 
modesto, cunha pantalla 

Mirasol (semellante ao 
papel electrónico, de xei-
to que tanto pode estar 

constantemente acendida 
cun consumo reducido como 

ten unha boa visibilidade baixo a 
luz do sol) que conéctase ao smartphone (que 

funcione con Android 4.0.3 ou superior) por Bluetooth 

para poder amosar algunhas notificacións (por exemplo, anotacións 
no calendario e mensaxes recibidas por WhatsApp) e controlar a 
reprodución multimedia, e que destaca tamén por cargar a súa bate-
ría integrada sen fíos (podendo operar entre 3 e 5 días cunha única 
carga). Curiosamente o cargador sen fíos do Qualcomm Toq e o seu 
propio estoxo.

O Qualcomm Toq carece de cámara e botóns, controlándose a 
través da súa pantalla táctil. Tamén conta con micrófono e poderá 
adquirirse cun sistema de auriculares Bluetooth (especialmente 
prácticos para escoitar música). Aínda que este dispositivo pode 
parecer máis atractivo para moitos que presten especial atención á 
súa autonomía e a detalles como o seu sistema de carga, podería telo 
difícil para atraer ao público, pois coméntase que o seu prezo podería 
ser o mesmo que o do GALAXY Gear (uns 300 dólares). 

Aproveitando a celebración do Intel 
Developer Forum (IDF) do presente ano, 
o máximo responsable de Asustek, Jon-
ney Shih, amosou un atractivo equipo 
que ten moitas bazas para converterse 
no sucesor dos populares netbooks 
nos que a súa compañía xa foira 
pioneira co Asus Eee PC. O promete-
dor ordenador presentado foi o Asus 
Transformer Book T100, que vén a ser 
un híbrido entre tablet e ordenador 
portátil que funciona con Windows 
8.1 e promete unha autonomía de 

ata 11 horas por un prezo de só 349 
dólares (262,66 euros) no seu mo-
delo de 32 Gb de almacenamento 
interno (con 64 Gb custaría 399 

dólares), combinación que pode 

convertelo en todo un referen-
te do sector cando chegue 
ao mercado a mediados 
do mes que vén.

Este novo equipo 
conta cunha pan-
talla táctil IPS de 10,1 
polgadas cunha resolu-
ción de 1.366 x 768 píxeles, 
procesador Intel Atom Z3740 de 
catro núcleos, 2 Gb de RAM, lector 
de tarxetas microSD, porto micro USB, 
saída micro HDMI e unha base extraíble con 
teclado e un porto USB 3.0, que aínda que presente unha potencia 
limitada, será máis que suficiente para a meirande parte dos usuarios, 
que verán nun mesmo equipo a comodidade dun tablet para o 
consumo de contidos, como a portabilidade e versatilidade dun 
ultrabook para usos de produtividade. 

TREBELL   S

Nos últimos meses vimos moitas 
filtracións sobre un smartphone de 
Sony alcumado Honami que hoxe 
veu finalmente a luz, aínda que baixo 
o nome de Sony Xperia Z1, que é o 
novo buque insignia da compañía 
xaponesa que conserva elementos 
chave do seu predecesor (como a 
resistencia á auga) e destaca por 
contar cunha cámara traseira de 20,7 
Mpíxeles.

Este novo móbil chega ao mer-
cado en setembro, cunha pantalla 
TRILUMINOS Full Hd cunha diagonal 
de 5 polgadas, procesador Qual-
comm MSM8974 de catro núcleos 
a 2,2 GHz, 2 Gb de RAM, 16 Gb de 
almacenamento interno (ampliable 

mediante tarxetas de ata 64 Gb), 

conectividade LTE, NFC, Bluetooth 
4.0, resistencia á auga (IPX5 e 
IPX8) e ao po (IP5X), batería cunha 
autonomía de ata 14 horas en 
conversa e 550 horas en espera, 
sistema operativo Android 4.2, un 
grosor de 8,5 milímetros e un peso 
de 169 gramos.

Un detalle curioso deste novo 
smartphone é que xa hai opera-
dores que o están ofrecendo cun 
accesorio de balde que non é 
outro que o Sony SmartWatch 2, 
atendendo o que parece ser unha 
esaxerada atención que nos últi-
mos día está a darse a accesorios 
deste tipo (e nos que Sony xa ten 
unha longa experiencia). 

O Sony Xperia Z1 ve a luz cunha impresionante 
cámara de 20,7 Mpíxeles e resistente á auga

Asus presenta un ordenador con Windows 8.1 
convertible en tablet cun prezo de só 349 dólares

TECNOLÓXICOS

| 31Código Cero



Número 122 Código Cero32 |

Pensando en usos militares, educativos e para paí-
ses en desenvolvemento a empresa canadense WeWi 
Telecommunications deseñou SOL, un ordenador 
portátil baseado no sistema operativo Ubuntu que 
pode cargar a súa batería interna nunhas 2 horas 
para operar entre 8 e 10 horas destacando polo feito 
de que a carga faise mediante paneis solares, o que 
resulta difícil de crer, especialmente se temos en 
conta que este equipo pensa venderse a uns 350-400 
dólares e o primeiro mercado ao que quere chegar e 
o do país africano Ghana.

SOL presume de ser o primeiro portátil do mundo 
en ser realmente solar, por non precisar de enchufar-
se nunca á corrente para operar. Tamén estará fabri-
cado con materiais resistentes, pensando nas duras 
condicións ás que podería someterse en exteriores, e 

as súas prestacións parecen bastan-
te razoables: ten un procesador Intel 
Atom D2500 de dobre núcleo a 1,86 
GHz, 2-4 Gb de RAM, 320 Gb de disco 
duro, gráfica Intel GMA3600, pantalla 
de 13,3 polgadas cunha resolución 
de 1.366 x 768 píxeles, cámara de 3 
Mpíxeles, 3 portos USB 2.0, tomas 
para auriculares e micrófono, altofa-
lantes estéreo, Fast Ethernet, lector de 
tarxetas de memoria, conectividade 
4G, GPS, Wi-Fi N e Bluetooth 4.0. Cómpre 
destacar que para a súa alimentación con enerxía 
solar o equipo non conta só cun panel na súa parte 
traseira, senón que precisa dun conxunto de paneis 
que hai que despregar no momento da carga. 

Nikon anuncia a primeira cámara 
somerxible con lentes intercambiables

TREBELL   S
TECNOLÓXICOS

Microsoft porá á venda o Surface 2 e o 
Surface Pro 2 o 22 de outubro

Deseñando e fabricando os tablets da familia Surface dende Micro-
soft buscaban marcar o camiño a seguir por parte dos fabricantes de 
hardware de cara a unha boa integración de Windows 8 e Windows RT, 
e agora que estamos ás portas do lanzamento oficial de Windows 8.1 e 
Windows RT 8.1 a compañía de Redmond anunciou en New York unha 
nova xeración dos seus tablets, que o vindeiro 22 de outubro sairán á 
venda en 22 países entre os que desta volta estará incluído España (de 
xeito que non teremos que agardar varios meses para gozar desta serie 
de dispositivos insignia).

Con Surface 2 e Surface Pro 2 temos unha actualización do que xa ha-
bía no mercado, incrementando a súa potencia de procesamento e a súa 
autonomía, xunto con outras melloras na resolución das súas pantallas 
e cámaras e incluso unha evolución do seu pé abatible (Kickstand) que 
agora soporta 2 ángulos distintos para darlles unha maior versatilidade 
no escritorio.

Para animar a xente a adquirir un destes novos produtos, dende 
Microsoft queren dotalos de valor engadido, e os compradores poderán 
gozar de chamadas de balde a teléfonos fixos a través de Skype durante 
un ano, acceso de balde á Rede a través dunha rede de máis de 2 millóns 
de puntos de acceso de todo o mundo e 200 Gb de almacenamento de 
balde en Skydrive durante 2 anos.

surface 2 con WinDoWs rt 8.1
O Surface 2 é u sucesor do Surface RT, e chegará cun proce-

sador nVIDIA Tegra 4, cunha pantalla Full HD de 10,6 polga-
das, porto USB 3.0, cámaras de 5 e 3,5 Mpíxeles (que poden 
capturar vídeo Full HD), unha autonomía de ata 10 horas de 
reprodución de vídeo e mesmo chega a reducir lixeiramente 
o seu grosor e o seu peso. Funcionará con Windows RT 8.1 
(incluíndo Outlook 2013 RT) e venderase con capacidades de 
almacenamento de 32 e 64 Gb por un prezo que parte dos 
429 euros. 

surface pro 2
Pola súa banda a Surface Pro 2 chega como unha autén-

tica alternativa a un ordenador portátil, pois funciona con 
Windows 8.1 e un procesador Intel Core i5 de cuarta xeración, 
sendo capaz de funcionar con aplicacións de Windows nor-
mais (así como coa versión completa de Microsoft Office) que 
desta volta incrementou a súa autonomía un 60%. Venderase 
en configuracións con 64/128 Gb de almacenamento interno 
e 4 Gb de RAM ou con 256 e 512 Gb de almacenamento inter-
no e 8 Gb de RAM, partindo o seu prezo de 879 euros. 

novos accesorios
A renovación dos Surface tamén supón a actualización dos 

seus accesorios, de xeito que teremos unha Funda Táctil 2 por 
119,99 euros (máis delgada e lixeira que a súa predecesora), 
unha Funda con Teclado 2 por 129,99 euros (agora con re-
troiluminación, mantendo o grosor e o peso), unha Funda de 
Alimentación (versión da Funda con Teclado 2 que integrará 
unha batería no seu interior para ampliar a autonomía dos 
Surface), un adaptador sen fíos para a Funda con Teclado 2 
(que facilita que poida controlarse o tablet a distancia), unha 
versión do Arc Touch Mouse (que adapta a súa estética para 
casar ben cos Surface) e unha Base de Acomplamento (que 
facilitará a conexión dun monitor externo, Ethernet, altofa-
lantes, un teclado completo, impresora e outros periféricos 
cando teñamos o Surface Pro 2 no escritorio, e que porase 
tamén á venda a primeiros de 2014). 
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Volverá a ensinar a tocar coa 
guitarra eléctrica numerosos 
éxitos musicais

Estréase na App Store

INfINITy BLAdE III 

ROCkSMITh 2014 

Cando chegou ao mercado Rocksmith, unha especie de xogo que seguía a senda de Guitar Hero e Rock Band, pero empregando 
guitarras de verdade conectadas ao ordenador ou á consola, era difícil adiviñar o grande impacto que tería, converténdose en todo 
un método para aprender a tocar a guitarra eléctrica e incluso impulsando a venda destes instrumentos (especialmente nos EE.UU.), 
polo que agora non debería sorprendernos que Ubisoft prepare unha nova entrega, Rocksmith 2014, que ten previsto o seu lanza-
mento para o mes que vén, e que pretende ser unha importante mellora do título orixinal.

Rocksmith 2014 será máis grande, maior e máis rápido que nunca, cunha nova aparencia, ferramentas de 
práctica máis flexibles e profundas, novas técnicas e afinados, máis de 50 novas cancións de éxito e moito 
máis, do que podemos ver unha mostra no vídeo que veñen de facer público dende Ubisoft San Francisco, 
para que coñezamos o que permitirá este produto para Xbox 360, PlayStation 3 e PC. 

A franquía de xogos que máis relevancia ten nas presentacións de 
Apple parece ser a de Infinity Blade, que tende a empregarse como 
exemplo de potencia gráfica de cada xeración de dispositivos e, 
ante o lanzamento de iOS 7 e a inminente chegada do iPhone 5S, 
chega á App Store como aplicación universal a un prezo de 5,99 
euros o título que pon fin á saga inicial, Infinity Blade III.

Este título deseñado por ChAIR Entertainment presenta uns 
gráficos de impresión e tirará proveito do procesador de 64 bits do 
iPhone 5S, aínda que manterá a compatibilidade con iOS 6 e con 
dispositivos anteriores. Esta nova entrega deste xogo de loita 
no que combátese empregando xestos na pantalla do 
noso smartphone ou tablet e doado de controlar, ten 
uns gráficos tridimensionais moi detallados movidos 
polo Unreal Engine de Epic Games, incorpora 2 tipos 
de personaxes (o lendario Siris ou a áxil ladroa Isa), 
estrea 3 modos novos de xogo en liña, pode alma-
cenar contido en iCloud e incluso pode facer uso da 
saída HDMI. Aínda que estamos ante unha aplicación de 
pagamento, cómpre avisar de que tamén inclúe compras 
dentro do xogo. 

Vídeo coas novidades 
no xogo
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Chega de balde a iOS e Android

Estrea a súa primeira secuela 
numérica

WhERE’S My WATER 

fIfA 14 

Os afeccionados aos xogos de fútbol teñen o xogo estrela 
do xénero, FIFA 14, para practicamente todas as plataformas 
de xogo tradicionais, e tamén para dispositivos móbiles, 
destacando nestas últimas plataformas o feito de que este ano 
o popular xogo opta pola fórmula do Free-to-Play, de xeito 
que pode descargarse de balde para Android ou para iOS, 
podendo realizarse logo pagamentos dende o xogo (converter 
o xogo na súa versión Premium custaría 4,49 euros).

A versión móbil de FIFA 14 pode presumir de contar con 33 
ligas, máis de 600 equipos e máis de 16.000 xogadores reais, 
dende a Premier League inglesa ata a Liga española, podendo 
visitar 34 estadios reais e incluso podendo escoitar os comen-
tarios durante os encontros en inglés, 
francés, alemán, italiano e español, aínda 
que cómpre avisar de que non se trata 
dunha descarga cativa (precisa de 1,35 Gb 
de espazo libre no noso dispositivo).

Pese a estarmos ante un xogo para 
smartphones e tablets, conta con 

A saga de xogos de Where’s My Water? de Disney converteuse en 
todo un fenómeno que levou á fábrica de soños a lanzar clónicos 
deste xogo nos que o simpático caimán Swampy era substituído 
por outros personaxes como Perry ou Mickey Mouse, pero agora os 
protagonistas orixinais están de volta e estrean a primeira secuela 
numérica do xogo orixinal, Where’s My Water 2, que ofrécese como 
título Free-to-Play, de xeito que podemos descargalo de balde 
incluíndo pagamentos dentro da aplicación para desbloquear 
certos elementos do xogo, como as melloras (aspiradora, gota e 
absorbedor) que fan máis doado superar as probas.

Esta nova aventura permítenos meternos na pel dos 
réptiles Swampy, Allie e Cranky, que terán que resolver 
numerosos quebracabezas, con novas mecánicas a través 
de máis de 100 niveis e desafíos (os mes-
mos niveis poden volver a xogarse dun 
xeito renovado), que principalmente 
consisten en trazar rutas para que se 
desprace a auga mollando uns parru-
los e chegando ao seu obxectivo na 
cantidade suficiente.

O xogo está dispoñible para iOS 
e Windows Phone 8, agardándose 
que chegue a máis plataformas no 
futuro. 

videoxogos

| FIFA 14 | WHERE´S MY WATER | 

numerosas opcións das que estamos afeitos nas versións domés-
ticas, como crear un Ultimate Team (gañando, intercambiando, 
mercando e vendendo xogadores FIFA para crear o equipo dos 
teus soños) ou xogar en liña contra os nosos amigos (esta opción 
non está dispoñible na versión para Android), podendo incluso 
compartir os mellores momentos en liña coa opción Repetición. 
Tamén permite desbloquear os modos de xogo Mánager, Torneo e 
Partido rápido. 
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... ti es a peza que falta...



Vodafone Integral Empresas

Te ayudamos a 
potenciar tu negocio

Con Vodafone, gestionar todas 
las comunicaciones móviles
y fijas de tu negocio es más sencillo.
Infórmate en el 1443 o en potenciatunegocio.com
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