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O ano 2014 comezou cunha chea de aconte-
cementos TIC na nosa terra. Son sen dúbida 
bos agoiros para un tempo (o futuro a me-
dio prazo) que considerabamos incerto no 
seu rumbo pero que está claro que xirará 

cada vez máis arredor do coñecemento e a innovación. 
É difícil comezar por algo, pero se cadra o mellor é 
comezar polo principio. E os Premios EGANET e a nova 
edición de LaconNetwork compartiron algo máis que 
emprazamento (Vigo, Pazo de Congresos Mar de Vigo) e 
data (venres 31 de xaneiro), compartiron un ingredien-
te de actividade inaugural. E foron inaugurais porque 
se celebraron en xaneiro e, tamén, porque premiar e 
amosar un proxecto ou iniciativa é recoñecer o futuro 
dese proxecto ou iniciativa. Nos Premios EGANET todos 
ollamos cara adiante, en definitiva. E o mesmo podemos 
dicir doutros acontecementos dos que falamos nestas 
páxinas do número 126 de Código Cero, como por 
exemplo o impulso ao portal de Divulgacción, a xorna-
da de eSaúde convocada por Gradiant, o pulo que colle 
o noso centro AtlantTIC (que oferta 50 novos postos de 
traballo para investigadores) ou a posta en marcha dun 
proxecto tecnolóxico galego, o sistema Videoguard, que 
facilitará a vixilancia intelixente na nosa costa contra o 
furtivismo. Os textos sobre estes interesantes servizos 
e tecnoloxías compleméntanse coas nosas páxinas habi-
tuais sobre innovación galega e, tamén, cun pequeno 
especial de catro páxinas sobre software libre (novos 
produtos galegos, novas traducións, novas aplicacións 
á vista), que é como unha xanela aberta ao futuro da 
Sociedade do Coñecemento (máis libre, máis accesíbel, 
máis colaborativa) dentro da xanela aberta xenérica que 
é a revista Código Cero. 

Código Cero

Humor tecnolóxico de Henrique Neira

O número 17 de Código 
Cero saía do prelo en xaneiro 
de 2004, dedicando os seus 
contidos o novo portal de edu-
cación, un novo esforzo a prol 
do diálogo total na comunida-
de escolar e que hoxe é punto 
de referencia da comunidade 
educativa.

E preguntabámonos na-
quel inicio de ano ¿Cal sería 
a reacción dun individuo que 
ten a posibilidade de escoitar 
(faladas) no teléfono mensaxes 
previamente escritas? Eviden-
temente, sorpresa, pero pasado 
o estupor inicial e unha vez que 
se impón o sentido práctico, o 
usuario decatarase das múlti-
ples posibilidades que ofrece 
a ferramenta, sobre todo para 
as persoas con discapacidades. 
Algo que estaban a desenvol-
ver investigadores galegos, un 
sistema de conversión texto 
voz algo hoxe xa habitual.

Naquela revista salientaba-
mos aspectos da e-administra-
ción algo do que era pioneiro a 
Deputación de Pontevedra que 
poñía en marcha Proxecto Pista, 
un plan para desenvolver a te-
leadministración nos concellos.

E na sección de nova eco-
nomía abordabamos a publi-
cidade na rede e os ingresos 
que orixinaba, algo por certo 
do que seguen a falar hoxe os 
gurús da rede.

Coma sempre as nosas sec-
cións de “xogos”, “pc práctico”, 
“barlovento” e o “rincón do 
hacker” , completaban aquel 
número co que arrincabamos o 
noso terceiro ano de vida. 

NÚMERO 17 XANEIRO/FEBREIRO 2004

Os escolares 

teñen a palabra

   novo portal electrónico de Educación

o rincón do hacker

cañonazo ós piratas da TV dixital

nova economía

a publicidade aparente  

prediccións para 2004

¿máis virus, máis espías, máis emprego?

conversión texto-voz

a vida máis cómoda

Neste número....Neste número....

O CITIT amosa unha 
innovadora solución para 
deputacións e concellos

En marcha un sistema para 
loitar contra o furtivismo

O ano en que os móbiles 
serviron para algo máis que 
para chamar

O Grupo Barrán explícanos os 
porqués de apostar polo aberto

eADMINISTRACIÓN DOADA

CHEGA VIDEOGUARD

VODAFONE WALLET

O ANO DO SOFTWARE LIBRE

CUARTO ANIVERSARIO DE LACONNETWORK
Dinamismo galego arredor das TIC

Amosando a nosa actividade punteira

0Código Cero
Revista de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia

Nº 126_Ano 14www.codigocero.com

X Premios EGANET                                                                          X Premios EGANET                                                                          

» 

4 |

Síguenos en:

 |novas | RESUMO DE ACTUALIDADE TIC |

facebook.com/codigocero @codigocero boletín diario de novas google + google currents



Número 126 | 5Código Cero

TIC made in galicia

A asociación INEO informou dun importante medre na súa 
eficiencia económica e innovadora ao longo de 2013. Así se 
puxo de manifesto na reunión anual do Consello Consultivo 
que tivo lugar en decembro en Compostela. INEO clausu-
rou o exercicio con 57 socios, tras formalizar 5 altas, sendo 

as compañías Egatel e DIN as últimas en sumarse. Logrou un EBIDTA 
positivo do 3%, que se traduce nunha maior eficiencia, e acadou un 
retorno directo a socios do 342% respecto dos seus ingresos por cotas. 
Ademais, ao longo do 2013 centrou os seus esforzos en fomentar a 
cooperación para que os seus asociados puideran acceder conxun-
tamente a proxectos e mercados nos que non poderían entrar de 
maneira individual; incrementar  a presenza activa da asociación en or-
ganismos de decisión empresarial e activar o seu potencial innovador  
en materias comerciais e de xestión e de acceso a outros mercados. A 
saúde actual do sector, así como os retos, trasladáronse a algunhas das 
empresas máis representativas do eido das TIC nun encontro Grupal, 
celebrado tamén en decembro e no que participaron, ademais dos 
11 membros que compoñen o Consello Consultivo e que encabeza a 
presidenta do Consorcio Zona Franca de Vigo, Teresa Pedrosa.

Lembrar que a asociación ten entre os seus principais obxectivos ser 
un instrumento de desenvolvemento da competitividade do sector TIC 
e dos demais sectores. Por iso é polo que INEO aposta por desenvolver-
se como plataforma de cooperación non só entre empresas do sector 
TIC senón tamén entre os demais sectores. Para lograr que os asociados 
accedan a proxectos e mercados nos que de forma individual non 
poderían entrar, INEO participou durante o 2013 en proxectos como a 
Muralla Dixital, que busca aplicar o TIC á posta en valor do patrimonio 
cultural e histórico; IntelligenTIC e Carisma, proxectos que pretenden 
impulsar o desenvolvemento das Smart Cities en España; a tramitación 
do Programa eCommerce para clientes dos seus socios ou a Rede de 
Expertos en Licitacións Internacionais. 

Para este 2014, INEO traballará nos seus obxectivos estratéxicos en 
liña cos de pasados exercicios ao servizo dos seus socios e do sector 
TIC galego. A participación na Xunta Directiva da Confederación de 
Empresarios de Pontevedra (CEP), da Confederación de Empresarios 
de Galicia (CEG) e da presidencia da CONETIC contribuirá a fornecer as 
relacións para acadar o seu cometido. 

A Deputación de Lugo 
presenta o proxecto 
Goberno Intelixente

A Deputación de Lugo vén de dar un paso 
importante no que a afianzamento da eAd-

ministración, con tódalas ramificacións que esta 
implica: participación da cidadanía, axilización 
de trámites, redución de fenda dixital e transpa-
rencia, entre outras pólas da mesma árbore. A 
iniciativa en cuestión foi dada a coñecer o venres 
pasada, trala aprobación por parte do órgano 
provincial da contratación dun proxecto que a en-
tidade cualificou de pioneiro en España. Trátase, 
máis polo miúdo, do proxecto Goberno Intelixen-
te, “que permitirá a creación dun portal dixital no 
que estarán presentes tanto a Deputación como 
todos os Concellos da provincia que se queiran 
adherir, agás o de Lugo, e no que estas entidades 
locais poderán envorcar toda a información de 
interese que xeren”. 

Estes datos incluíran cuestións institucionais 
básicas (cargos electos e o seu patrimonio, com-
petencias, normativa e lexislación ou actividade 
dos plenos, etc); de tipo contábel, orzamentario 
e financeiro (orzamentos e grao de execución, 
tempo medio de pago a provedores, subvención, 
bolsas e axudas, ordenanzas fiscais, etc); relativas 
á contratación (concursos públicos, resolucións, 
lexislación ou convenios) e relativas ao urbanismo 
e á ordenación do territorio (plans urbanísticos, 
información xeográfica, enquisa de infraestrutu-
ras). 

A iniciativa Goberno Intelixente estará co-finan-
ciada nun 80% por fondos europeos procedentes 
do FEDER a través do programa Innova-TE2. 
Segundo explica a Deputación, terá capacidade 
de seu para “ofrece a veciños, empresas e outras 
administracións toda a devandita información 
dun xeito rápido e sinxelo, o que fará deste portal 
web unha ferramenta fundamental no proce-
so de transformación do modelo institucional, 
organizativo e de xestión actual noutro no que a 
transparencia, o acceso á información pública e ás 
normas de bo goberno rexan definitivamente as 
relacións entre as administracións lucenses e os 
cidadáns”. 

 |novas | RESUMO DE ACTUALIDADE TIC |

INEO PECHA 2013 INCREMENTANDO A SÚA 
EFICIENCIA ECONÓMICA E INNOVADORA 
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SANTO GRIAL
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Na Idade Media, a lenda contaba que só os cabaleiros 
que o mereceran poderían atopar o Santo Grial. Hoxe 
acontece algo semellante coas redes sociais e o seu 
uso coma ferramentas de marketing para empresas. 

Os tempos de “os meus clientes non están na Rede” pasaron 
á historia. Agora atopámonos no intre de “teño que estar nas 
redes sociais si ou si”, e tan mala é unha cousa coma a outra. As 
redes sociais non son máis que unha canle de comunicación en 
tempo cuasireal. E a primeira regra da comunicación é: ter algo 
que comunicar. Se non é así, se non definimos ás claras a nosa 
mensaxe, tanto da que teñamos 100.000 seguidores en Twitter 
ou Facebook, a nosa voz perderase sen remedio na cacofonía 
global que impera nos social media.

Existe a estraña convicción de que, só polo feito de estar 
presente nas redes, os nosos clientes van querer ser os nosos 
amigos, e nada máis lonxe da realidade. A amizade témola que 
gañar cada día, e só podemos facelo con contidos.

Repasando os perfiles de moitas empresas, PEME (e non tan 
PEME), o panorama é  desolador: mensaxes baleiras, o mesmo 
contido repetido até a saciedade unha e outra vez... e moito con-
tido de “recheo”. Poderiamos culpar ao mensaxeiro, e dicir que 
o problema reside na falta de formación de moitos community 
managers (curmáns managers en moitos casos) pero isto non é 
totalmente certo. A verdade é que só as empresas que toman as 
redes sociais en serio teñen posibilidades reais de éxito. 

As redes sociais non son gratis, aínda que poida semellalo. 
Requiren investimento en: estratexia, planificación e mantemen-
to. A xeración de contidos orixinais, creados pola propia empresa 
(o senlleiro branded content) e a opinión sobre os mesmos son 
elementos precisos na comunicación empresarial. Si, opinión. O 
público demanda das empresas que sexan máis transparentes e 
que digan o que pensan, non que se adiquen a retuitear contidos 
de terceiros sen achegar nada relevante sobre eles. 

De certo, sen implicación directa da dirección é imposible 
que o sufrido bolseiro comunnity manager (CM) sexa tan ousado 
coma para opinar sobre calquera cousa. É máis doado encher 
os perfís con contido lixo, o que permite ao CM xustificar o seu 
exiguo salario, dando isto pé a abandonos das redes por parte de 
empresas que deciden que “non serven para nada”.

Tomarse as redes sociais en serio significa: investir, implicarse e 
facer un streap-tease nós mesmos (antes de que outros nos obri-
guen a facelo)... E ter paciencia como para ser consciente de que 
unha marca que xorde da nada non pode agardar ter repercusión 
en 6 meses. Trátase dunha carreira de fondo (sen éxito garantido) 
onde, coma na lenda, só os que realmente sexan dignos poderán 
atopar o Santo Brial. 

Javier Rocamora (consultor en estratexia e marketing dixital).
www.jrocamora.com // Twitter: @javirocamora

A aplicación galega Xeopesca, da que falamos 
recentemente con motivo de ter recibido o Premio 

ao Mellor Proxecto de Fin de Carreira con Software 
Libre e máis o recoñecemento duplo dos usuarios de 
Portalprogramas.com está no vieiro de converterse en 
asociación co obxectivo de ser “un proxecto colectivo e 
social”. Xeopesca xurdiu como iniciativa de fin de carreira 
de Pablo Belay, estudante da Facultade de Informática 
da Universidade da Coruña, que quixo con esta ferra-
menta pór ao alcance da man de patróns e armadores de 
empresas pesqueiras un recurso útil e libre, adaptábel ás 
súas necesidades particulares. A idea é permitir o acceso 
á información sobre caladoiros ou rutas e posibilitar ta-
mén a creación dese coñecemento. Segundo salientaron 
os responsábeis de PortalProgramas, estamos perante  “a 
primeira ferramenta deste tipo en software libre que hai, 
unha aplicación que posibilita aos pescadores competir 
contra as grandes multinacionais que xa contan con 
sistemas avanzados de software privativo”.

Pos ben, segundo nos contan dende Praza Pública 
reflectindo informacións de primeira man de Pablo 
Belay, o obxectivo agora é que Xeopesca comece a ser 
concibida como un elemento claro de defensa contra 
as grandes corporacións do sector marítimo: unha peza 
clave para fomentar a competitividade e o traballo en 
común dos nosos barcos. Dalgunha maneira, non se 
trata só de levar o software libre aos nosos mariñeiros, 
senón de abrirlles a porta ás metodoloxías de traba-
llo da comunidade de software libre. Segundo conta 
Belay, Xeopesca é máis ca nunca un proxecto colectivo 
e social, unha iniciativa que non conta con apoios das 
administracións (alén do galardón devandito) e que xa 
é, en toda regra, unha asociación de software libre. De 
feito, xa foron validados os seus estatutos o pasado 21 
de xaneiro pola Xunta de Galicia. A asociación conta 
con Pablo Belay como presidente; Miguel A. Rodríguez 
Luaces (profesor doutor da UdC) como vicepresidente; 
Xosé Rial (analista informático) como secretario; Pablo 
Argibay como tesoureiro; e Aitor Gaspar Romero e Rut 
Devesa Arnoso como vogais. Os obxectivos principais da 
asociación serán “desenvolver, promocionar e divulgar o 
uso das ferramentas libres na sociedade” e “promocionar 
a pesca sostible e responsable" e "divulgar os valores da 
pesca artesanal e ecolóxica”. 



 | novas | RESUMO DE ACTUALIDADE TIC |

Número 126 | 7Código Cero

Patrimoniogalego.net acada 
xa as cinco mil entradas 

Chega Gurú, o servizo de 
Movistar que aconsella sobre 
todo o relacionado co mundo 
dixital

O pasado 24 de xaneiro celebrouse en Vigo a I Xornada de Trans-
ferencia Tecnolóxica sobre eSaúde. O evento veu da man de 
Gradiant, centro galego de I+D, que desenvolveu na cita de-
mostracións das máis recentes tecnoloxías de seu para o eido 

da atención médica, baseadas en dous datos a ter en conta: por unha 
banda as vantaxes que achegan as tecnoloxías no coidado a doentes e 
pola outra a realidade social da nosa contorna, cunha taxa de envelle-
cemento cada vez maior que nos fai adiviñar, en palabras de Gradiant, 
“un futuro no que a personalización dos tratamentos, a prevención de 
accidentes e o coidado extremo dos datos cobran unha importancia 
capital”. A cita contou con máis dun cento de asistentes e a presenza 
das principais empresas do sector empresarial e do tecido investigador 
vinculados á eSaúde (tanto do plano nacional como do internacional). 

Houbo, ademais, unha ducia de demostracións de tecnoloxías des-
envolvidas en Gradiant, intervencións de representantes da Comisión 
Europea, da Axencia Galega de Innovación, da Consellería de Sanidade 
e das institucións e centros médicos máis senlleiros da nosa terra. Ta-
mén participaron profesionais das empresas Indra ou IBM (esta última 
amosando as vantaxes de Watson, un sistema informático que actúa 
coma unha gran enciclopedia médica e que é quen de aprender coas 
preguntas que se lle fan e que incrementa de continuo as fontes de 
resposta).

A xornada celebrouse no edificio CITEXVI de Vigo e Gradiant, como 
dixemos, presentou algúns dos seus proxectos máis representativos 
en materia de medicina, atención a persoas doentes ou dependentes e 
novas tecnoloxías. En total, foron 13 os proxectos do centro galego que 
se amosaron e nos que traballan, a día de hoxe, algúns dos 92 inves-
tigadores aos que dá acubillo. O abano de actividade, salientaron os 
profesionais do centro, é moi amplo: sistemas que mediante sensores 
poden facer un seguimento dos movementos dun paciente, un radar 
que detecta o noso ritmo respiratorio (que realiza o seu cálculo en base 
ao tempo que transcorre entre que se emite e se recibe un sinal dirixido 
á cavidade torácica do paciente) ou sistemas de realidade aumen-
tada para axudar aos profesionais sanitarios no seu labor. Asemade, 
avaliáronse os detalles dunha ferramenta que é quen de medir o ritmo 
cardíaco dun paciente a través da captación de imaxes da súa faciana. 
Esta tecnoloxía, presentada polo investigador Javier Sánchez (área de 
información multimodal de Gradiant), procesa as imaxes e en función 
das variacións do fluxo sanguíneo que se reflicten na cor da pel, achega 
a frecuencia do latexo do corazón. 

Esta xornada de transferencia foi posíbel grazas ao apoio do proxec-
to europeo Liftgate, financiado desde o Programa Regpot do Sétimo 
Programa Marco da Comisión Europea. 

No ano 2011 o profesor da USC e divulgador Ma-
nuel Gago expoñía a idea da creación dunha mesa 

en defensa do patrimonio galego. É entón cando bota a 
andar o maior rexistro público en liña dos monumentos 
galegos -o catálogo social patrimoniogalego.net- que 
arestora vén de facerse cun novo récord: os cinco mil bens 
inventariados. O catálogo ten como obxectivo salvagardar 
a grande riqueza monumental herdada polos galegos e 
para iso achega información polo miúdo sobre milleiros 
de bens patrimoniais espallados ao longo da nosa xeo-

grafía. Amais do nome, a tipoloxía, o estilo, a datación, a 
propiedade ou o nivel de conservación dos obxectos cata-
logados, o portal tamén informa sobre como chegar onda 
eles e mailo estado no que se atopan os accesos. Cómpre 
informar que o mecanismo deste inventario social é moi 
semellante ao da Wikipedia, ou sexa: calquera usuario 
pode converterse en catalogador logo de rexistrarse. Em-
poriso, en patrimoniogalego.net unha equipa de editores 
encárgase despois de revisar os datos subministrados 
antes de procederen á súa publicación. Dicir que este 
site foi concibido co soporte técnico de Wordpress e co 
aloxamento cedido por Dinahosting, estamos perante un 
sistema de información xeográfica (SIX) 100% indepen-
dente, sen ánimo de lucro e aberto á participación cidadá 
que se adica á catalogación dos bens galegos de carácter 
inmoble. 

Movistar anunciou recentemente o lanzamento de 
Gurú, un servizo de asistencia técnica e asesora-

mento inmediato que dá resposta a todas as necesidades 
do fogar dixital. Gurú foi concibido para que o cliente 
poida tirar o máximo proveito a todo o seu equipamento 
electrónico -PC, Mac, smartphone, tablet, portátil, im-
presora, consola de videoxogos, etc- e gozar da súa vida 
dixital. Emporiso, as coberturas do servizo pasan pola 
configuración e instalación de programas, aplicacións, 
equipos e periféricos (con independencia da marca); 
resolución de problemas de software e navegación; a 
eliminación de virus e spyware, instalación de software 
de seguridade e protección de datos e identidade en liña 
e a optimización de equipos para mellorar o seu rende-
mento. 

| Galicia, eixe de investigación |  
TECNOLOXÍAS NO EIDO DA ATENCIÓN MÉDICA |

GradiantGradiant amosa un amplo abano 
de tecnoloxías que dan resposta 
ao envellecemento da nosa 
poboación



 O Grupo de Reciclaxe Informática da Universidade de Vigo, GRUVI, segue adiante co seu 
incansábel labor de impulso á reutilización, ao consumo responsábel de material informático e 

á tecnoloxía universal e solidaria.  Desta volta, o Grupo (en colaboración con GALPon) fará entrega de 
cen equipos, reparados e listos para usar, a distintas organizacións sen ánimo de lucro de Vigo, Ourense 
e Pontevedra. Segundo se nos conta, os voluntarios de ámbolos colectivos encargáronse de reciclar e 
actualizar con software libre os equipos informáticos en desuso e obsoletos para o traballo diario da 
propia universidade. Logo da recollida dos ordenadores procederon a facer “unha completa limpeza 
dos mesmos”, amañando os que non funcionaban, xuntando pezas e dando como resultado equipos 
perfectamente funcionais e axeitados para determinadas tarefas propias das asociacións sen arela 
de lucro, que é cara a onde se dirixen agora. Os ordenadores inclúen unha distribución GNU/Linux 
especialmente deseñada para este tipo de equipos, GALPon MiniNo, concibida para sacarlles o máximo 
rendemento. Sinalar que os membros da asociación GALPon encárganse da formación dos alumnos 
voluntarios que participan no GRUVI, ademais de desenvolver e manter a distribución libre GNU/Linux 
MiniNo.  

 A Consellería de Facenda deu a coñe-
cer unha serie de vantaxes postas en 

xogo pola Oficina Virtual Tributaria dende a 
súa posta en marcha, amais dunha manda 
de datos concretos que botan luz sobre o 
devandito. Para comezar, sinalou o departa-
mento da Xunta, a OVT (xestionada dende 
o CIXTEC) permitiu aforrar a cidadáns e em-
presas preto de 113 millóns de euros desde 
2009, “ao tempo que serviu para mellorar a 
produtividade na Administración e elevar 
a transparencia cara ao contribuínte”. No 
estudo tamén se sinala que en 2013 a Oficina 
Virtual Tributaria recibiu un total de 669.589 
accesos, “o que representa un incremento 
do 12,5% respecto a ano anterior e do 30,5% 
desde 2009”. Asemade, faise saber tamén 
que a día de hoxe este recurso telemático 
dos galegos rexistra máis de 1.800 accesos 
nunha única xornada, o que segundo apun-
tou a conselleira amosa o uso cada vez maior 
das TIC que se detecta na presentación de 
impostos xestionados pola Xunta. A maiores 
e co fin de corroborar isto último, o informe 
apunta a que a totalidade dos impostos xes-

tionados pola Axencia Tributaria de 
Galicia poden presentarse xa por vía 
telemática, “o que permite a calquera 
contribuínte realizar este trámite as 
24 horas do día os 365 días do ano, 
e sempre coa máxima seguridade”. 
Asemade, cómpre lembrar que se 
pode levar a cabo por esta canle o 
pagamento das taxas, os prezos e 
as sancións. A investigación tamén 
apunta a que o 58% das autoliquidacións 
de impostos presentadas en 2013 leváronse 
a cabo en Internet, mentres que as presen-
tacións en papel reducíronse neste período 
ao 42%. De feito, dende 2009 o peso dos 
trámites por vía telemática medrou en máis 
de 11 puntos, da mesma forma que se van 
reducindo as presentacións en papel.

En total, a Oficina Virtual Tributaria da 
ATRIGA recibiu o pasado ano 211.591 
autoliquidacións a través da Rede, “e a cifra 
acumulada desde 2009 supera xa o millón”, 
engádese.  

Lembrar que entre os servizos  electróni-
cos que achega a OVT figuran a confección 

e impresión de modelos de autoliquidación, 
a declaración e pagamento telemático 
de tributos e outros servizos xerais, como 
consultas, valoracións de bens inmóbeis, va-
loración de vehículos usados, verificacións de 
documentos ou certificacións. A isto cómpre 
engadir a emisión electrónica de certificados 
de débedas. Para Facenda, non hai rastro 
dúbida en que “o progresivo desenvolve-
mento da Oficina Virtual Tributaria supón un 
importante aforro de tempo e de custos para 
a cidadanía, xa que a miúdo lles evita acudir 
en persoa ás dependencias da Administra-
ción para realizar determinados trámites que 
agora pode realizar desde o seu domicilio”. 

 | novas | RESUMO DE ACTUALIDADE TIC |
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A Oficina Virtual Telemática permitiunos 
aforrar 113 millóns de euros dende 2009

Doazón de computadores con software libre da man do GRUVI
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| VODAFONE | NOVO MODELO DE COMERCIO MÓBIL |

Vodafone Wallet, 
o adeus ás billeteiras

A operadora métenos de cheo nunha nova dimensión do uso 
do teléfono móbil 

ue a distancia xeográfica xa non é unha barreira á hora de comunicar-
nos é un feito. Fican lonxe eses tempos nos que había que pór unha 
conferencia para falar con outro país e agardar o tempo estimado para 
levala ao seu fin. O presente é ben distinto, e todo grazas á tecnoloxía e 
a un dos seus grandes inventos: o teléfono móbil. Con este aparello a co-
municación fíxose posíbel en condicións antes impensábeis, pasando a 
converterse nunha plataforma de contido multimedia estando -coa che-
gada dos smartphones e as redes de alta velocidade- os usuarios máis 
conectados que nunca cos seus servizos favoritos de Internet. Arestora o 
móbil estase a converter en algo máis que unha canle de contacto entre 
persoas, estamos a referírmonos a unha verdadeira revolución tecno-
lóxica, pois coa eclosión das comunicacións machine to machine (M2M) 
ou NFC, todo aquel que o desexe terá acceso a numerosos servizos a pé 
de rúa como o sistema de pagamento por móbil do que falaremos polo 
miúdo de seguida.

Este servizo conta cun potencial indiscutíbel, segundo din algúns 
expertos: case 400 millóns de usuarios a nivel mundial empregan o seu 
móbil para realizar compras. Esta cifra multiplicarase 
por sete en 2017. En canto á realización de pagos ou 
transaccións a través do móbil, afírmase que entre os 
anos 2012 e 2017 o volume e o valor das transaccións 
móbiles globais medrará a un ritmo anual do 35%, con 
máis de 450 millóns de usuarios en 2017.

É por iso que Vodafone decidiu adiantarse hai unhas 
semanas ás predicións co lanzamento de Vodafone 
Wallet, baseado na tecnoloxía NFC. Sendo deste xeito 
o primeiro operador en dar o paso na nova dimensión 
do móbil: posibilitar aos usuarios interactuar de xeito 
doado, seguro e rápido cos elementos físicos da súa 
contorna (TPV's, tornos de acceso, postes de informa-
ción) con só o xesto de achegar o seu móbil.

Vodafone Wallet é unha aplicación que insire cartóns 
de pagamento, acceso e fidelización dos usuarios no 
seu smartphone. Un novo modelo de comercio móbil 
que sen dúbida revolucionará a maneira na que mercamos, empregamos o 
transporte, accedemos aos nosos fogares ou oficinas e, en xeral, a nosa vida 
cotiá. 

A compañía de telecomunicacións Vodafone vén de idear unha nova campaña baixo o 
nome de Vodafone Firsts (firsts.com) coa que pretende alentar a calquera persoa, de calquera 
idade para que se lance a realizar algo extraordinario por primeira vez empregando a tecno-
loxía móbil. E a resposta ao chamamento de Vodafone non se fixo agardar, pois a compañía 
vén de traballar coa campioa de boxeo Mary Kom para pór en marcha unha escola de boxeo e 
defensa persoal -só para mulleres- na súa cidade natal, Manipur. Este contido será parte dunha aplicación de defensa persoal para smartphones 
en desenvolvemento arestora. Dicir que para as mulleres da India que non posúan un smartphone, Vodafone está a axudar a Kom a crear un 
servizo gratuíto de SMS con consellos de seguridade e defensa persoal, un foro a nivel nacional e teléfonos de axuda para mulleres. 
Outra aposta que se está a facer realidade é a do surfeiro británico Tom Lowe, quen empregará a tecnoloxía móbil para localizar unha das 
ondas máis perigosas do mundo: a onda de Todos Santos na costa norte de Baixa California (México), mentres se mantén en contacto coa súa 
familia de Cornualles no Reino Unido. Vodafone permitiralle ter acceso a un sistema global de predición oceánica no seu smartphone para 
axudarlle a rastrexar a onda antes de lanzarse coa súa táboa e tentar converterse no primeiro europeo en collela.

Para que esta nova tecnoloxía teña éxito, Vodafone Wallet nace cun espírito 
aberto e colaborativo, para que todos os provedores que queiran empregala poi-
dan facelo, achegando así os seus servizos a clientes a través do móbil. A primeira 
industria que se beneficia desta plataforma é a dos medios de pagamento, pero 
prevese incorporala en 2014 a outros sectores como o transporte, acceso, cupóns 
ou programas de fidelización. 

O comercio móbil tradúcese en algo tan sinxelo como ir facer calquera compra, 
sacar o móbil e pagar con só achegar o teléfono ao TPV. Isto é posible xa grazas á 
solución Vodafone Smartpass, froito dun acordo con Visa Europe que permite o 
pagamento con móbil con cartón Visa prepago en calquera dos máis de 300.000 
establecementos con terminais de puntos de venda contactless que existen en 
España. E todo isto sen esquecer que se trata de operacións seguras e protexidas, 
para tranquilidade do usuario. 

Firsts, ou como sermos os primeiros en facer alGo e inmortalizalo
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 | U.S.C. | MINERVA |

Información de primeira
                                                           en aberto

Universidade de Santiago presentou recentemen-
te o seu repositorio institucional de nome Minerva 
(dspace.usc.es). Trátase, máis en detalle, dunha 
xanela única onde consultarmos a produción de 
coñecemento xerada polos investigadores da ins-
titución académica: un xeito de poñernos as cou-
sas máis doadas a aqueles que procuramos cousas 
como coleccións bibliográficas dixitalizadas, teses, 

actas de congresos, referencias, revistas ou traballos científicos en 
xeral achegados por investigadores e docentes da USC. En definiti-
va, Minerva quere por unha banda pór orde na información e, pola 
outra, achegar o máximo coñecemento posíbel. E faise, ademais, 
apostando polo open access. 

O repositorio, segundo se fixo saber nun acto celebrado co 
Colexio de San Xerome (no que participou o reitor, Juan Casares, 
entre outros impulsores da iniciativa), acubillará, preservará a 
difundirá os documentos dixitais resultantes das actividades de 
investigación e docencia da USC.

Ademais, apostará como dixemos pola información en acceso 
aberto, “dando cumprimento así ao sinalado pola Lei da Cien-
cia, a Tecnoloxía e a Innovación e a Declaración de Berlín sobre 
Acceso Aberto ao Coñecemento nas Ciencias e as Humanidades”, 
sinalouse. Neste primeiro treito do camiño o repositorio está a 
acoller cinco grandes comunidades: Biblioteca Universitaria, I+D+i, 
Docencia e innovación educativa, Institucional e Arquivo Histórico 
Universitario. As seccións que máis contidos atesouran son as dúas 
primeiras, con case 11.000 documentos. Segundo se fixo saber 
na rolda de prensa, “xa están dispoñíbeis preto de 1.200 teses de 
doutoramento, uns 5.000 artigos de revistas publicadas pola USC 
e 4.000 fondos bibliográficos patrimoniais”. A partir de agora, a 
previsión é ir incrementando as cifras “ao fío da propia actividade 
universitaria”

Sinalar que a base de datos Minerva leva xa un tempo operativa, 
pero estivo até o de agora centrada, sobre todo, en dar servizo á 
comunidade universitaria. A idea, agora, é abrila a tódolos intere-
sados. Trátase, segundo fixo saber Casares Long, de achegar unha 
iniciativa sen fronteiras. De feito, xa podemos consultar a páxina 
web do proxecto en dspace.usc.es, en aberto e sen límites. 

No acto de presentación celebrado no Colexio de San Xerome parti-
cipou tamén a directora da Biblioteca Universitaria de Santiago, Isabel 
Casal, quen centrou a súa intervención arredor dun eixe ben definido: 
o que Minerva pon en xogo que antes non había. “O cambio funda-
mental con respecto ao anterior”, dixo, “será a transición a un sistema 
de autoarquivo que pon o acento no/a usuario/a, xa que o persoal 
rexistrado poderá subir ao repositorio a súa produción científica e dar-
lle máis visibilidade”. De feito, lembrou, esta é unha iniciativa que pro-
move o acceso libre e gratuíto á literatura científica e académica como 
medio para mellorar o sistema de comunicación científica e o acceso 
ao coñecemento. Recordou tamén que a versión beta do repositorio 
rexistrou entre outubro e decembro pasados practicamente 2.700 ac-
cesos a teses. Igualmente, fixo saber que Minerva alberga xa toda clase 
de materiais sempre que estean en soporte dixital, sexan producidos 
por persoal docente e investigador da USC, persoa que desenvolva 
actividades nesta mesma Universidade ou persoal emérito e xubilado. 
Tamén sinalou que aínda que se admiten múltiples formatos dixitais, 
recoméndase a utilización de formatos non propietarios, como PDF 
(para os textos), JPG (para as imaxes) e Mp3/Mp4 (para audio). 

Minerva cumpre con todos os estándares de metadatos e protoco-
los de interoperabilidade e está recollido polos directorios e acubillos 
nacionais e internacionais máis importantes entre os que se atopan 
Driver, Oaister, Recolecta, Hispana, Europeana, TDR, Roar, e Opendoar.

O repositorio é un proxecto transversal desenvolvido polas vice-
rreitorías de Investigación e Innovación e de Estudantes, Cultura e 
Formación Continua, a través da Biblioteca Universitaria, o Servizo do 
Publicacións e Intercambio Científico e a Area TIC, coa colaboración do 
Arquivo Histórico Universitario e o Centro de Tecnoloxías da Apren-
dizaxe. A BUSC será a xestora principal do repositorio e o Servizo de 
Publicacións continuará introducindo parte da súa produción e todas 
as teses defendidas na USC.

Polo que se refire aos aspectos técnicos do repositorio, dicir que non 
só se apostou pola programación aberta para o fondo do proxecto, 
senón tamén para a forma. Así, a USC elixiu como tecnoloxía alicerce 
para o repositorio o software libre Dspace, “proxecto recoñecido entre 
as mellores solucións existentes neste ámbito”, sinalouse. Na presenta-
ción participaron ademais os vicerreitores Francisco Durán e Francisco 
González; o director da Área TIC. Andrés Freire; o director do Servizo de 
Publicacións Juan Blanco; e a director do CeTA, Beatriz Cebreiro. Como 
colofón, o reitor Casares Long fixo saber que “Minerva é a mellor de-
mostración dos compromisos da Universidade de Santiago co acceso 
ao coñecemento aberto e co software libre”.  
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Entre os beneficios que aporta atópase a axilidade das operacións 
de inserción e edición da información asociada. Segundo Miguel R. 
Luaces, investigador principal da Área Sistemas de Información Xeo-
gráfica do CITIC e responsable do proxecto, “a aplicación é válida para 
todo tipo de usuarios, non é preciso que sexan expertos no manexo deste 
tipo de aplicacións. gisEIEL facilita a creación e modificación de carto-
grafía mediante ferramentas de dixitalización avanzadas, así como a 
consulta e análise da información mediante formularios personalizados, 
xeoprocesos e ferramentas de xeración de cartografía e informes”.

exportado fóra de Galicia
A aplicación gisEIEL incorpora ferramentas desenvolvidas especi-

ficamente para a realización da EIEL. Entre elas atópanse as ferra-
mentas de conectividade que permiten calcular automaticamente as 
asociacións de servizo entre os elementos que compoñen as redes de 
abastecemento e saneamento e os núcleos de poboación enquisa-
dos; as ferramentas de cálculo automático de campos, que posibilitan 
o cálculo automático de campos derivados a partir da información 
enquisada e operacións espaciais e alfanuméricas como vivendas ou 
rúas con déficit de alumado; ou o módulo de validacións que ofrece 
mecanismos que permiten comprobar que os datos son correctos e 
cumpren coas restricións de datos indicadas, previo envío ao Minis-
terio.

Estas características permitiron que gisEIEL esperte o interese dou-
tras deputacións, polo que ademais de na Coruña iniciouse o seu uso 
en Ourense, Córdoba e o Consell Insular de Mallorca mediante a sina-
tura dun convenio de cooperación interadministrativa. Ademais, por 
ser software libre, tamén a Deputación de Pontevedra empregouno 
como base para a aplicación que usa para cumprimentar a enquisa.

Segundo engaden fontes do CITIC, polas súas características e 
beneficios “gisEIEL establécese como unha das mellores solucións 
informáticas para as enquisas que han de cumprimentar cada ano 
as deputacións”. E engaden: “Resulta completa, de sinxelo manexo e 
con ferramentas específicas que non presentan o resto de aplicacións”. 
Ademais, o seu deseño flexible e modular permite a súa adaptación 
rápida a outras necesidades como a xestión de inventarios de bens, 
a xestión de plans urbanísticos, ou a implantación dun sistema de 
información xeográfica corporativo.  

Desde hai anos as deputacións están obrigadas a cumprir 
coa Enquisa de Infraestruturas e Equipamentos Locais (EIEL). 
A Deputación da Coruña e os concellos que conforman 
a provincia recorreron a unha aplicación do CITIC para a 
correcta explotación e mantemento de todos os datos 

que se recollen na Enquisa, unha óptima solución que empezaron a 
empregar outros organismos.

A Enquisa de Infraestruturas e Equipamentos Locais (EIEL) é o 
instrumento básico de análise das necesidades das deputacións a 
efectos de cooperación económica local do estado, unha ferramenta 
fundamental para estes organismos que debe elaborarse cunha me-
todoloxía común. Desde o ano 2008, a Deputación da Coruña decidiu 
empregar unha aplicación propia baseada en software libre para a 
súa correcta explotación chamada gisEIEL, desenvolvida polo Área 
Tecnolóxica de Sistemas de Información Xeográfica do CITIC.

gisEIEL proporciona tres funcións básicas: recoller información, 
traballar con ela e poñela a disposición do Ministerio e dos munici-
pios. Facilita todas as ferramentas precisas para a análise, a xestión e a 
validación da Base de Datos Territorial da EIEL, incluíndo a impresión 
de cartografía e informes, o que en palabras da dirección do CITIC, 
“supón todo un avance en relación a outras aplicacións de GIS do 
mercado, xa que agrega unha maior cantidade de información: o 
territorio é unha boa base para integrar datos de distintos servizos 
e inclúense vías, equipamentos, redes de abastecemento e sanea-
mento…”. En total dispón de 150 capas de información, cunha media 
de máis de 20 variables por capa e con filas de datos que superan os 
20.000 como é o caso dos treitos de estrada.

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

http://citic-research.org/

XA SE EMPREGA NA CORUñA, OURENSE, CÓRDOBA E NO CONSELL INSULAR DE MALLORCA

gisEIEL, A SOLUCIÓN GIS DO CITIC
PARA AS DEPUTACIÓNS E CONCELLOS

| CITIC | gisEIEL A SOLUCIÓN PARA AS DEPUTACIÓNS E CONCELLOS|
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O   
sector galego do transporte 
público contará cunha plataforma 
tecnolóxica destinada entre ou-
tras cousas a mellorar a atención 
e o servizo á cidadanía. Máis polo 

miúdo, trátase do Sistema de Axuda á Explotación 
da Mobilidade (SAE), liderado polo Goberno galego 
e con data de posta en marcha fixada para xuño de 
2015. De xeito complementario á devandita optimi-
zación da oferta das empresas, a plataforma permitirá ás compañías 
contratistas dos servizos públicos de transporte dispor deste servizo 
sen necesidade de dotarse dun SAE local propio. Segundo informa a 
Xunta,  “a incorporación deste sistema é unha das obrigas estableci-
das no Plan de Modernización das concesión de transporte público 
para toda a flota de transporte regular de persoas, que dá servizo 
anualmente a 25 millóns de usuarios, a través de máis de 1.000 
autobuses”.

Polo tanto, estamos ante unha iniciativa que fai doada a actividade 
das empresas e é quen de ceibalas do delicado traballo de inte-
grar e asumir no seu seo determinadas tecnoloxías. En palabras do 
Goberno galego, os empresarios “terán a posibilidade de integrarse 
nun proxecto tecnolóxico que lles evitará asumir a complexidade 
tecnolóxica da iniciativa e permitirá obter aquela solución que mellor 
acaia dende o punto de vista técnico e funcional ás súas necesida-
des”. E todo isto “nunhas mellores condicións económicas grazas o 
uso de economías de escala”. O custe por vehículo para a dotación do 
equipamento tecnolóxico e a súa conexión permanente co Centro 
Operativo da Mobilidade de Galicia será duns 70 euros ao mes para 
as empresas que se adhiran ao proxecto. 

Todos estes detalles foron dados a coñecer perante as empresas 
concesionarias polo conselleiro de Medio Ambiente, Infraestrutu-
ras e Territorio, Agustín Hernández, e a directora da Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), Mar Pereira, nunha 
xuntanza de traballo celebrada o primeiro de febreiro en Santiago. 
Entre outras cousa, fíxose saber na cita que o Sistema de Axuda a 
Explotación “é unha ferramenta de xestión que permitirá ás empresas 
concesionarias a localización e posicionamento en tempo real dos 
vehículos, unha mellor regulación do servizo ao controlar o desfase 
do vehículo respecto da posición ou ruta prevista e proporcionará 
información sobre o número de usuarios e o pago do servizo”.

A devandita información será emitida en tempo real ao Centro 
Operativo da Mobilidade de Galicia. Por certo que o sistema posibili-
tará “a comunicación bidireccional entre o bus e o centro de control, 
unha mellor vixilancia e seguimento dos vehículos, o control da cali-
dade na condución, así como a xestión de incidencias e optimización 
da explotación do servizo, xa que as empresas poderán planificar en 
base a información recollida sobre quilómetros percorridos, o desfase 

Mellor servizo, máis 
eficacia

 | AMTEGA | 

O Goberno galego impulsa unha 
plataforma para as empresas  
concesionarias do transporte de 
viaxeiros

da ruta e do tempo establecido, o número de viaxeiros, os paráme-
tros de funcionamento dos vehículos”.

No que respecta ás vantaxes que poderemos da iniciativa os cida-
dáns galegos, dicir que para os responsábeis da mesma resúmense 
en boa medida no seguinte: canto máis e mellor uso de faga da 
tecnoloxía por parte das empresas do sector do transporte público, 
mellor servizo obteremos, e máis completo. Así, a implantación do 
Sistema de Axuda á Explotación permitirá “que calquera cidadán 
poida acceder a través de ferramentas web, e dispositivos móbiles, a 
información en tempo real sobre o horario no que os autobuses pa-
sarán pola súa parada, eliminando a incerteza da espera”. Do mesmo 
xeito, ao facilitar un control automatizado do cumprimento da oferta 
de servizos, “mellorará a fiabilidade dos propios servizos e, por tanto, 
a súa calidade, fixeron saber Agustín Hernández e Mar Pereira na súa 
xuntanza cos empresarios da nosa terra. Por outra banda, cómpre ter 
en conta que os cidadáns, en base á dita iniciativa, poderemos plani-
ficar viaxes previamente ou sobre marcha, dispoñendo de ferramen-
tas para a procura das mellores combinacións de desprazamentos. 

Trala súa aprobación no último consello da Xunta, nos vindeiros 
días publicarase no DOG a resolución coas especificacións funcionais 
para a implantación de SAE, que inclúe os formularios para adherirse 
ao proxecto ou para implantar un sistema propio. Desde a súa pu-
blicación as empresas concesionarias terán un prazo de 15 días para 
trasladar a súa decisión a Administración. A partir desa data abrirase 
o proceso de licitación do proxecto e a posterior adxudicación. O 
proxecto de implantación do SAE de Xunta prevé que as empresas 
que se adhiran poidan concorrer a unha contratación global xunto 
coa Xunta de Galicia, co que se garantiría tanto unha mellora no pro-
duto ofertado como no seu prezo para todos os participantes, sendo 
a primeira ocasión na que a Xunta de Galicia utiliza este procedemen-
to de contratación.

Como dixemos, a data prevista de entrada en funcionamento do 
SAE da Xunta é xullo de 2015. O sistema licitarase por un importe de 
1,8 millóns de euros e suporá un investimento conxunto da Admi-
nistración e as empresas do transporte de viaxeiros por estrada de  
5.000.000 euros ata o 2019. 


O conselleiro de Medio Ambiente e a directora de AMTEGA trala 

xuntanza cos empresarios do noso transporte público
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Presidencia, AMTEGA e a FEGAMP 
presentaron recentemente un proxecto 
conxunto para ampliar o alcance das 

actividades de alfabetización e capacita-
ción que se desenvolve a través da rede de 
aulas CeMIT (cemit.xunta.es). Esta proposta 
conxunta, un Plan de Inclusión Dixital, supón 
o inicio da segunda fase da Rede de Centros 
para a Modernización e Inclusión Tecno-
lóxica (CeMIT), que arrancou en 2010 para 
fomentar o uso das novas tecnoloxías entre 
a sociedade galega, especialmente entre os 
colectivos máis afectados pola fenda dixital. 

Agora, “tras tres anos de afianzamento 
da Rede cun total de 98 aulas integradas, 
presentes en 92 concellos e con máis de 
32.200 usuarios rexistrados”, a Xunta busca 
garantir “a capilaridade destes servizos 
promovendo a participación dos axentes 
sociais, empresariais e entidades públicas 
para incrementar as actuacións en materia 
de inclusión dixital”, sinalaron Alfondo Rueda 
(Presidencia), Mar Pereira (Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia) e 
José Manuel Rey (Federación Galega de 
Municipios e Provincias) durante a sinatura 
do acordo entre as tres partes. “Nesta nova 
etapa da Rede CeMIT”, engadiron, “a FEGAMP 
xogará un papel fundamental como canle 
de comunicación cos concellos galegos e 
será a encargada de transferir a subvención 
aos municipios atendendo aos criterios 
de actividade establecidos no acordo e na 
difusión do Plan de Inclusión dixital a través 
da Rede CeMIT”.

Segundo se recolle no convenio, en 2014 
a AMTEGA -a través da Federación gale-
ga de Municipios e Provincias- achegará 
aos concellos 768.272 euros euros para a 
realización de actividades en materia de 
alfabetización dixital. Desde o pasado xoves 
16 de xaneiro, os concellos poderán solicitar 
o financiamento para actividades de forma-
ción nas aulas, que se distribuirá atendendo 
a criterios de actividade das aulas segundo 
o establecido no convenio. A esta cantidade 
súmase o investimento en equipamento e 
soporte técnico dos centros que ascende 
a máis de 911.000 euros . En total, este ano 
a AMTEGA destinará á formación dixital da 
Rede CeMIt máis de 1,6 millóns de euros. A 
Axencia para a Modernización Tecnolóxica 
será a encargada de elaborar no primeiro 
semestre de 2014 o Plan de Inclusión Dixital 
de Galicia. Xunto coa federación xestionará 
e coordinará as actividades definidas no 
Plan e impulsará a participación dos axentes 
sociais, entidades públicas e privadas en 
actuacións de inclusión dixital. O obxectivo 
final, fíxose saber, “é incrementar a oferta de 
formación dixital pública en condicións de 
igualdade para todos os galegos, con inde-
pendencia da súa idade, lugar de residencia 
ou situación económica”.  

O 
furtivismo no noso litoral pódese combater con innovación e novas 
tecnoloxías. Así nolo veñen de lembrar os responsábeis dun proxecto 
galego, o Proxecto Videoguard, que consiste nun sistema  de videovixi-
lancia intelixente para a prevención e persecución da pesca e do maris-
queo ilegal. Este recurso, do que falamos no anterior número en papel 

de Código Cero na nosa entrevista con director de Retegal (un dos centros responsábeis do 
sistema), vaise pór en marcha este semestre en dous concellos galegos a xeito de expe-
riencia piloto. A Xunta, probará este sistema ata finais de ano en dous municipios do litoral 
galego "para valorar a viabilidade de implantar o sistema na costa galega, aproveitando as 
infraestruturas de telecomunicacións xestionadas polo operador público Retegal, depen-
dente da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)"

Segundo nos lembra a Axencia, o proxecto Videoguard está desenvolvido por un consor-
cio de empresas tecnolóxicas integrado por Coremain, Bastet Enxeñaría, TRC, Retegal, e coa 
participación do Centro Tecnolóxico Gradiant, cun investimento de 1,8 millóns de euros, 
financiados con fondos do programa Innterconecta a través da Consellería de Economía 
e Industria e o CDTI. Estes detalles e o alcance do proxecto foron expostos perante os 
medios de comunicación pola conselleira de Medio Rural e Mar, Rosa Quintana, a directora 
da AMTEGA, Mar Pereira, o director xerente de Retegal, Jose Ángel Abeal, e o director da 
Axencia Galega de Innovación, Manuel Varela. A presentación do proxecto desenvolveuse 
no porto de Vilagarcía. No acto participaron tamén os representantes da consorcio empre-
sarial. Alí fíxose saber que “o sistema permitirá detectar embarcacións en zonas de porto 
e rías, así como persoas en zonas de praia, rochas e bateas en horario de día ou nocturno”. 
A plataforma de Videoguard está deseñada para dous posíbeis emprazamentos. Por unha 
banda, un escenario de curta distancia con estacións de videovixilancia situadas a menos 
de medio quilómetro das embarcacións ou persoas a monitorizar; e por outra banda un 
escenario experimental a unha distancia de entre 5 e 10 quilómetros da costa para o que se 
empregarán as torres de telecomunicacións de Retegal. Nos dous casos, o sistema grava as 
imaxes da zona vixiada, analiza a información procedente das gravacións e ante a detec-
ción dunha posíbel infracción traslada a alarma ao centro de control e dispositivos móbiles 
en tempo real. O sistema almacena a información permitindo  a consulta e recuperación 
das imaxes gravadas, informaron os responsábeis do desenvolvemento.

Ademais, o proxecto “garante o respecto á privacidade requirida pola LOPD no segui-
mento e procesado de vídeo en espazos públicos, empregando técnicas de ocultación 
selectiva daqueles patróns visuais que puidesen permitir a identificación de persoas e 
embarcacións nas gravacións”. De feito, o persoal de vixilancia poderá constatar que unha 
persoa ou embarcación está a cometer unha infracción pero sen poder recoñecela de 
forma inmediata. 

novo plan para tirar partido 
das aulas cemit na nosa 
e-alfabetización

Chega Videoguard, sistema de videovixilancia 
intelixente contra o furtivismo

Tecnoloxía 
para protexer 
a nosa costa
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AtlantTIC, centro 
de I+D centra-
do nas novas 
Tecnoloxías da 
Información e a 

Comunicación e impulsado pola 
Universidade de Vigo (Escola de 
Enxeñaría de Telecomunicacións), 
vén de achegar boas novas para 
os nosos investigadores e, en 
última instancia, para o fortalece-
mento da nosa terra en materia 
de innovación TIC. Máis polo 
miúdo, o centro informa que 
ofrece 50 postos de traballo para 
estudantes de doutoramento, 
enxeñeiros júnior e doutores na 
área de Tecnoloxías da Informa-
ción e as Comunicacións (TIC). Esta oferta 
de emprego está directamente relacionada 
co proxecto Táctica, que ten a finalidade 
de potenciar o polo de xeración e transfe-
rencia de coñecemento TIC, impulsado na 
nosa terra o abeiro da Escola de Enxeñaría 
de Telecomunicación da Universidade 
de Vigo. Segundo informa a institución 
académica galega, os sete millóns de euros 
outorgados en novembro do ano pasado 
polo Ministerio de Economía con cargo aos 
Fondos Tecnolóxicos, permitirán desenvol-
ver un proxecto, en palabras da directora 
da AtlantTIC, Nuria González Prelcic, 
“centrado no hipersector TIC e formulado 
como unha serie de liñas de investigación 
activadoras, con resultados claramente 
transferibles á industria”. 

As persoas que acaden as prazas devan-
ditas ficarán integradas nalgunha das áreas 
de I+D dos grupos de AtlanTIC, áreas entre 
as que se contan o procesamento de sinais, 
as comunicacións dixitais, as radiocomu-
nicacións, a enxeñaría electromagnética, a 
enxeñaría biomédica ou os servizos de tele-
comunicación. Segundo engade a directora 
do centro de investigación ao fío da de-
vandita oferta, non se coñece ningún caso 
semellante nestes tempos, “polo menos de 
ofertar tantos postos en tan pouco tempo”. 
A duración dos contratos é dun ano, con 
posibilidade de prórroga e unha remunera-
ción que vai en función de factores como o 
rango do investigador ou investigadora, a 
súa experiencia laboral, o seu currículo ou 

os premios acadados.
Lembrar que AtlanTIC ten a súa 

sede no campus de Vigo e que 
centra unha boa parte da súa 
actividade nas múltiples áreas 
científicas e de coñecemento 
vencelladas ás novas canles e 
ferramentas dixitais. Recordar 
tamén que o centro galego inte-
gra varios grupos de referencia a 
nivel mundial en diferentes eidos 
das telecomunicacións. 

O devandito dato (esta exce-
lencia do centro galego no plano 
internacional) vén avalado por 
publicacións internacionais (máis 
de 80 artigos en revistas do SCI 
e máis de 200 publicacións en 

congresos internacionais de referencia en 
2013) e premios a teses doutorais (varios 
premios á mellor Tese Doutoral segundo 
o Colexio Oficial Enxeñeiros de Teleco-
municación). Asemade,  algúns dos seus 
investigadores son editores asociados 
das prestixiosas revistas do IEEE. AtlanTIC, 
como dixemos, centra a súa actividade 
nas múltiples facianas e potencialidades 
que amosan a Sociedade da Información 
e os seus ingredientes: procesamento de 
sinais, comunicacións dixitais, radiocomu-
nicacións, enxeñaría electromagnética, 
enxeñaría biométrica, redes, servizos de 
telecomunicación, etc. 

Segundo temos informado dende 
Código Cero, AtlanTIC comezou a cami-
ñar en 2010 xuntando as arelas duns 150 
investigadores (dez grupos a día de hoxe). 
Tal e como nos contou daquela a súa 
directora, Nuria González Prelcic, o centro 
xurdiu como unha agrupación de grupos 
de investigación universitarios, por mor 
dunha iniciativa da Xunta de Galicia no 
ano 2008, e constituíse como centro de 
investigación dous anos máis tarde. Esta 
estrutura (esta agrupación de agrupacións 
de diferentes eidos temáticos pero cun 
nexo común: o eido tecnolóxico-dixital) 
permítelle resolver importantes problemas 
que antes de AtlantTIC presentábanselles 
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. “ 

 | AtlantTIC | OFERTA NOVOS POSTOS PARA INVESTIGADORES |

O centro galego AtlantTIC oferta medio cento de novos 
postos de traballo para investigadores

Chegan máis reforzos 
para a nosa I+D

O proxecto Táctica, ao que a Universi-
dade de Vigo deberá achegar preto de 
dous millóns de euros para completar 
o seu financiamento, potenciará as 
capacidades de transferencia de tecno-
loxía, nas súas variantes, permitíndolle 
ao centro de investigación prestar un 
mellor servizo como dinamizador da in-
novación nas empresas do hipersector 
TIC. “Pero ademais”, como explica Nuria 
González nunha entrevista cos respon-
sábeis do xornal dixital da Universida-
de, “permitirá probablemente poñer 
en marcha fórmulas de transferencia 
menos explotadas ata o de agora, 
como compartir royalties, licenciar pro-
piedade intelectual e, mesmo potencia 
outras, como a creación de EBTS”. Por 
certo que as liñas de acción actuais nas 
que traballan os 150 investigadores e 
investigadoras que integran AtlantTIC 
pódense artellar en cinco grandes 
eidos: as arquitecturas de software 
avanzadas; multimedia; comunicacións 
sen fíos, seguridade e caracterización 
e medida. Segundo Nuria González, 
estes ámbitos de traballo “gardan un 
claro paralelismo coas empresas TIC 
galegas, como proba a gran cantidade 
de actividades contratadas no centro, 
que acadaron os 5 millóns de euros no 
período 2009-2012”. 

o proxecto táctica


Membros do comité de xestión de AtlantTIC
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| CPEIG | SEGURIDADE NA REDE |

pasado 28 de xaneiro celebrouse internacional-
mente unha cuestión de importancia funda-
mental para o desenvolvemento da Sociedade 
do Coñecemento. Unha cuestión vital para 
apuntalar e asegurar o dereito a accedermos a 
ese coñecemento ao mesmo tempo que se ga-
rante que cada quen, internauta, institución ou 
empresa, poida decidir plenamente sobre que 

facer coa súa información persoal. Falamos do Día da Protección 
de Datos, unha celebración que na nosa terra foi divulgada en boa 
medida polo Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de 
Galicia (CPEIG). A idea do colexio consistiu en achegar unha serie de 
recomendación e suxestións e, mediante elas, lembrar a importan-
cia de facer e construír unha Rede máis segura. 

O CPEIG, ao fío do devandito, considera do máximo interese que a 
sociedade galega tome conciencia da necesidade de incorporarse 
á cultura da protección de datos. Baixo esa premisa, o ente colexial 
elaborou un conxunto de recomendacións que fixo públicas para 
contribuír “á construción dunha Sociedade da Información na que 
a cidadanía debe ser consciente de todas as oportunidades e dos 
riscos que lles ofrece a Internet”.

A continuación damos conta desta listaxe de suxestións.
•	Antivirus. Cómpre actualizar decote o software antivirus e de 

seguridade. Tamén é preciso configurar o software do navegador 
coas opcións de seguridade máis restritivas.

•	Executábeis. É preferíbel non descargar programas executábeis 
ou ficheiros que sexan susceptibles de conter software malicioso. 
Debemos protexer o equipo con programas devasa e de detec-
ción e eliminación de software espía. 

•	 Identificadores. O intercambio e a entrega de datos de carácter 
persoal e bancarios debe efectuarse nos sitios web que dispoñan 
de protocolos seguros e de política de privacidade.

•	Contrasinais. Debemos manter, a ser po-
síbel, contrasinais distintos para cada web 
ou servizo que sexan longos de abondo 
e difíciles de adiviñar. É recomendábel 
non usar o PIN dunha tarxeta de crédito, 
nin a data de nacemento, nin palabras do 
dicionario ou diminutivos. 

•	Wi-Fi. Particular atención ás redes sen fíos 
abertas. A información vai sen protección, 
logo é susceptíbel de ser interceptada e 
utilizada con fins non autorizados. 

•	Buscadores. Debemos ter en conta que 
o uso dun buscador xera tratamentos 
de información, que serán empregados 
como mínimo para ofrecer anuncios 
personalizados. 

•	Cookies. Borrar con regularidade as 
cookies e os arquivos temporais de Inter-
net, así como o historial de navegación, 
especialmente cando se acceda a Internet 

Navegando cos 
cinco sentidos
O CPEIG reivindica a importancia 
da seguridade na Rede

dende un computador ao que teñan acceso outras persoas. 
•	Spam. No caso de recibirmos correos non desexados e correo lixo 

(spam), cómpre que non enviemos unha resposta, xa que estaremos 
confirmando a validez do noso enderezo electrónico.

•	Correo electrónico. Cando envíemos mensaxes a diferentes destina-
tarios, cómpre empregar o campo Con Copia Oculta (CCO). No caso 
de envíos masivos debemos usar listaxes de distribución.

•	Redes sociais. Debemos garantir a seguridade da nosa información 
nas redes sociais mediante unha configuración axeitada do noso 
perfil e empregando contrasinais. É preciso non esquecer que os 
buscadores poden permitirlle a un terceiro obter a información 
pública dos perfís.

•	 Imaxe. A imaxe é un dato de carácter persoal cuxa difusión ou acce-
so non autorizado pode ser particularmente molesto ou daniño. Ao 
publicarmos unha foto ou escribir nun foro podemos estar incluíndo 
información sobre outras persoas.

•	Cámaras web. Antes de instalar unha cámara web que reproduza 
imaxes na Internet, debemos asegurarnos de que a captación sexa 
o menos intrusiva posible. Así mesmo, debe garantirse a seguridade 
impedindo o acceso non autorizado a imaxes captadas por este tipo 
de cámaras.

•	Nenez. Debemos educar as pequenos nun uso seguro das redes e 
acompañar os nenos e nenas na súa navegación. Cómpre adoptar 
medidas de seguridade física e informáticas para os nenos e nenas, 
como a situación do ordenador na casa ou unhas horas determina-
das de uso. 

O CPEIG vén de abrir o prazo para inscribírmonos nunha actividade seu dirixida a ampliar 
a formación e o coñecemento dos nosos profesionais da seguridade TIC. Máis en detalle, 
do que se trata é de amosar de xeito práctico “as reviravoltas na detección de intrusións e 
accións dun posíbel malware”. O curso Especialista Avanzado Forensics achega un total de 
20 de prazas e terá unha duración de 30 horas, orientándose sobre todo a administradores 
de sistemas ou especialistas no sector da seguridade que xa dispoñan de coñecementos 
medios ou avanzados e queiran afianzalos na análise forense. A actividade responde en boa 
medida á revolución que estamos a vivir no eido da seguridade informática e á necesidade 
de concienciarnos sobre a importancia desta cuestión nos procesos internos e externos das 
organizacións. O relator será Pedro Sánchez, enxeñeiro informático con longa experiencia 
en importantes empresas como consultor especializado en Computer Forensics, Honeynets, 
detección de intrusións, redes trampa e pen-testing. O curso impartirase os días 7, 8, 14, 15, 
21 e 22 de febreiro. Os venres 7, 14 e 21 o horario sería de 16:00 a 21:00. Os sábados 8, 15 e 
22 sería de 9:00 a 14:00. Celebrarase no CERSIA (avenida Fernando Casas Novoa s/n, 15707, 
Santiago de Compostela).

curso especialista avanzado forensics

O
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A 
Asociación de 
Empresas Galegas 
Adicadas a Internet e 
ás Novas Tecnoloxías 
(EGANET) celebrou por 

décimo ano consecutivo os seus Premios 
para salientar os proxectos galegos do 
sector TIC que pola súa actividade puntei-
ra, a súa capacidade innovadora e o seu 
impacto económica e social merezan estar 
presentes neste escaparate que é unha 
excelente mostra do volume de proxectos 
tecnolóxicos que se están a desenvolver 
dende Galicia.

O acto de entrega dos X Premios EGA-
NET estivo conducido por Marisol Vázquez 
(Grupo Affines) e Eloy Gesto (Escuela 
Inventa), promotores de OpenYourMindS-
CQ, e comezou dando a coñecer o que 
consideraron merecedor de recibir o 
premio ao mellor proxecto colaborativo 
TIC, que non foi outro que o Portal das Pa-
labras, presentado por Imaxín Software, a 

Real Academia Galega (RAG), 
a Fundación Barrié e CG 
Produccións. Xesús Alonso 
Montero, presidente da RAG, 
foi o encargado de agradecer 
este Premio, salientado a 
importancia da palabra para 
a nosa cultura e sociedade.

O premio á mellor aplicación software 
irá a parar a SmartNauTic, un navegador 
náutico en realidade aumentada presenta-
do por Human Soft; como mellor proxecto 

de comunicación dixital premiouse o 
traballo desenvolvido no Castelo da Rocha 
Forte, unha iniciativa do Concello de 
Santiago de Compostela; e como negocio 
en liña o máis destacado foi o programa 
de fidelización e comercio electrónico de 
Disashop, Un Puntazo.

Os devanditos premios foron elixidos 
por un amplo xurado de profesionais do 
sector, pero para recoñecer ao mellor 
proxecto emprendedor TIC optouse polo 
voto popular a través de Facebook, o que 
levou a subliñar o proxecto CreAPPcuen-
tos, que nas últimas semanas recibiu máis 
recoñecementos, como mostra do atrac-
tivo que ten esta solución para a creación 
de contos personalizados dende tablets.

Os socios da Asociación tamén acorda-
ron entregar este ano o Premio Especial 
EGANET ao programa Banda Ancha da 
Radio Galega, polo seu labor para divulgar 
entre os galegos o papel do sector TIC na 
nosa sociedade. Recolleu o premio o di-
rector do programa, Xosé María Fernández 
Pazos, quen tivo a ben destacar tanto a 
necesidade de divulgar sobre tecnoloxía 
facendo uso da nosa lingua como a rique-
za que ten o sector tecnolóxico na nosa 
comunidade autónoma, como demostra-
ron os centos de proxectos que pasaron 
polo espazo radiofónico durante máis de 
catro anos.

 | Premios EGANET | 
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Os Premios EGANET 
destacan o mellor do sector 
TIC galego na súa décima 
edición
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O colofón da gala foi o tradicional discur-
so do presidente de EGANET, Víctor López 
(AVA Soluciones Tecnológicas), que deixou 
a súa habitual postura reivindicativa para 
amosarse máis optimista, querendo trans-
mitir a sensación de que estamos no bo 
camiño para poder saír da crise actual. 

Código Cero
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O 
Centos de emprende-
dores e profesionais 
do sector tecnolóxico 
galego xuntáronse o 
último día de xaneiro 

no Auditorio Mar de Vigo para participar no 
evento de celebración do 4º aniversario da 
LaconNetwork, de xeito que, aparte do tra-
dicional xantar para fomentar o networking 
entre os participantes, tiveron lugar un par 
de mesas redondas e un relatorio, que xunto 
co acto de entrega dos X Premios EGANET 
conformaron unha completa xornada que 
podemos ver como un signo do dinamismo 
que conserva este ámbito profesional na 
nosa comunidade.

A primeira actividade da mañá foi unha 
mesa redonda moderada polo director para 
Galicia de Onda Cero, Ignacio Capeáns, 
no que Iñaki García Vallejo (IGV-Área de 
Gestión), Eduardo García Erquiaga (Escola 
de Negocios Novacaixagalicia) e Norberto 
Penedo Rey (IGAPE) discutiron sobre a difícil 
situación actual do sector do emprende-
mento, que medrou moito nos últimos anos 
por mor da conxuntura económica.

Máis ilustrativa podía resultar a seguinte 
mesa redonda, conducida por Carlos Tresan-
dí (CRTVG), na que puideron coñecerse tres 
proxectos empresariais galegos que están a 
vender/desenvolver produtos físicos.

Así, Alberto Torrón comentou a súa expe-
riencia coa tenda de comercio electrónico 
Todotaladros.com (que foi un excelente 
exemplo das barreiras que hai que superar 
para poder ter un bo negocio na Rede sen 
as limitacións do comercio tradicional); 
Javier Bordejé dei a coñecer o negocio de 
Primux Tech, que consegue operar no com-
plexo e dinámico mercado dos smartpho-
nes e tablets dende Ourense con produtos 
fabricados en China pero deseñados dende 
Galicia; e José Manuel Ruiz deu conta do 
seu novo emprendemento, Smarttek, que 
en poucas semanas vai estrearse comercial-
mente con solucións tecnolóxicas baseadas 
en robótica e outros tipos de sistemas au-
tomáticos emerxentes que demostran que 
é posible innovar e crear novas iniciativas 
dende a nosa terra.

Para animar e conducir estas actividades 
contouse coa presenza do humorista co-
ruñés David Perdomo, que soubo conec-
tar coa audiencia cos seus improvisados 
comentarios. Tamén pasaron polo escenario 
Frankie Gómez, un dos organizadores e 
fundadores da LaconNetwork, e figura visi-
ble do evento, para facer un breve balance 
desta serie de encontros mensuais; e o 

| LaconNetwork | CUARTO ANIVERSARIO  |

A LaconNetwork 
celebra o seu cuarto 
aniversario en Vigo
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en liña cando é preciso. Coidar a imaxe per-
soal de cadaquén na Internet é importante 
non só para cada particular, senón que 
este valor de imaxe tamén se transmite ás 
empresas nas que se traballa, polo que cada 
vez ten máis peso o noso reflexo na web e 
nas plataformas sociais, polo que hoxe xa 
non podemos vernos como entes illados, 
senón que temos que proxectarnos a través 
das TIC para poder sermos competitivos.

Para rematar o encontro, celebrouse o 
habitual xantar, no que os participantes 
puideron conversar durante varias horas 
con outros profesionais do sector tecno-
lóxico, o que en numerosas ocasións ten 
demostrado ser moi produtivo, pois non 
son poucas as alianzas e relacións xurdidas 
entre profesionais e proxectos tecnolóxicos 
galegos grazas a este tipo de contactos, 
deixando claro que hai que dar a coñecer o 
que se fai para poder beneficiarse de ache-
gas que poidan chegar do resto do sector a 
través das sinerxías que poden xurdir grazas 
á comunicación entre os moitos proxectos 
que non cesan de emerxer en Galicia. 

blogueiro e formador Enrique Dans, quen 
compartiu coa audiencia as súas reflexións 
sobre a comunicación dixital e a imaxe 
persoal.

O profesor Dans falou da necesidade que 
temos na actualidade de vixiar a presenza 
na Internet tanto das empresas como dos 
profesionais, polo que a monitorización da 
nosa imaxe na Rede xa non sería un acto 
de vaidade, senón que na actualidade xa é 
unha necesidade, para poder saber o que se 
di de un, e poder así participar na conversa 
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| software libre | EVENTOS E INICIATIVAS GALEGAS ARREDOR DO SOFTWARE LIBRE |

Software libre até nas moedas
Achegamos nestas páxinas a nosa receita habitual de ingredientes 
saudábeis open source

Aínda que na actualidade a aplicación 
móbil de mensaxería instantánea 
dominante é WhatsApp, non deixan 

de xurdir alternativas, e unha das máis in-
teresantes que están a emerxer é Telegram, 
unha opción libre que permite intercam-
biar mensaxes, fotografías e vídeos entre 
os nosos contactos telefónicos que teñan 
a correspondente aplicación instalada e 
incluso crear grupos de ata 200 persoas, 
pero destacando por estar baseado na nube 
(permitindo o acceso ás mensaxes dende 
distintos dispositivos, incluíndo ordenado-
res) onde poden almacenarse un número 
ilimitado de documentos, por encriptar as 
comunicacións (a seguridade é unha das 
grandes eivas de WhatsApp) e por ser com-
pletamente de balde sen anuncios nin cotas 
de subscrición para sempre.

Este proxecto está apoiado por Pavel e 

Telegram chegará a Windows Phone en febreiro

Dicir que en 2014 haberá máis software libre e este estará 
máis presente en fogares e empresas de todo o mundo 
non é moita cousa como previsión novidosa. Porén, é o 

que hai, queirámolo ou non. Así nolo contou os días pasados 
Alan Lazalde dende Eldiario.es, onde non dubida en dicir que o 
ano que vén de comezar será o gran intre de Linux e o código 
aberto. Proba disto, di, é que o open source domina sen rival 
entre os sistemas operativos móbiles e tamén nas supercom-
putadoras, ao que cómpre engadir o que nos deparen Ubuntu 
por Phones e Firefox OS (que xa chegou) nos nosos teléfonos 
móbiles, que prevé ser interesante. A isto cómpre engadir, se 
non estoupan como din algúns que van estoupar, o papel re-
levante que van ter as moedas virtuais, as bitcoins, que tamén 
son á súa maneira software libre. 

En resumidas contas, o que nos depara 2014 é a supremacía 
do código aberto nos dispositivos (con Android pegando aínda 
máis forte e con Ubuntu for Phones e Firefox OS pedindo paso) 
pero tamén nos supercomputadores, “con participantes novos 
e enfoques interesantes nesas áreas”. Asemade, haberá máis 
presenza de software libre nas administracións, agora que se 
conta co exemplo do Concello de Múnic, que completou en 
2013 a súa migración integral a LiMux, que é unha modalida-
de de Linux desenvolvida de xeito específico para a cidade 
xermana, un proceso que precisou de dez anos de traballo e 
que está a ser cualificado por analistas de todo o mundo como 
exemplar, en boa medida polos aforros e os parámetros de 

eficacia e rendibilidade que a migración vai implicar para as 
arcas do Concello e para a cidadanía. En España, lémbrasenos 
o caso de Valencia, que trocou o software de oficina tradicional 
por LibreOffice, en aras da independencia tecnolóxica (e tamén 
para aforrarse 1,5 millóns de euros ao ano en licenzas de soft-
ware); e en América temos o caso exemplar de Uruguai, onde 
se promulgou unha lei, a finais de 2013, que obriga calquera 
organismo dependente ou ligado ao Estado a “distribuír toda 
a información en polo menos un formato, estándar e libre” e a 
promovelo na educación.

A nivel empresarial, IBM anunciou o investimento de mil 
millóns de dólares en Linux co fin de dar soporte aos seus 
supercomputadores e centros de datos. No eido do lecer, Valve 
xerou moita información nos medios con SteamOS, un sistema 
operativo para videoxogos cimentado en Debian, baseado 
á súa vez sobre Linux. Pola súa banda, a empresa Canonical, 
creadora de Ubuntu, anunciou Ubuntu for Phones ou Ubuntu 
Touch, un sistema operativo móbil que ofrece aos programa-
dores a posibilidade de crear aplicacións con tecnoloxía web, 
pero tamén aplicacións con código nativo. A maiores, 2013 
acubillou o lanzamento oficial de Firefox OS, sistema opera-
tivo móbil desenvolvido con estándares web e seguindo as 
metodoloxías tradicionais da Fundación Mozilla. O resultado é 
unha ferramenta que pode dar moito servizo en dispositivos 
de gama baixa, principalmente en países en vieiros de desen-
volvemento. 

Pulo definitivo á programación aberta en 2014
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A nosa comunidade de tradutores do sistema operativo Ubuntu, 
para moitos usuarios algo máis que unha alternativa libre a Win-
dows (descríbena como mellor que as achegas de Microsoft en 

case tódolos aspectos), vén de acadar un importante fito para a nosa 
terra en materia de programación aberta a nivel mundial. Máis polo 
miúdo, conseguiu situar a lingua galega no alto da clasificación interna-
cional do devandito sistema operativo. Por detrás do inglés e por diante 
do castelán e o ucraíno.

Segundo se conta dende o blog O meu Ubuntinho, trátase da primeira 
vez que o galego se sitúa neste lugar en porcentaxe traducida do dito 
software (agora do 100%). Tamén nos recordan o importante labor des-
pregado polos tradutores voluntarios que adaptan Ubuntu á nosa lin-
gua, os membros da comunidade Trasno (que por certo segue e seguirá 
aberta á colaboración dos internautas galegos). 

Como recordaremos, o Proxecto Trasno anunciou recentemente a 
nova versión en galego de Ubuntu, desta volta vez co tótem Raring Ring-
tail (lémur de cola anelada), e que fixo xa o número 13.04. Xa daquela 
situámonos no segundo posto das linguas ibéricas, por detrás só do 
castelán e cunha taxa de galeguización do 98%, agora xa completada. 

Os tradutores galegos de Ubuntu 
levan a nosa lingua ao máis alto
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Os aparellos móbiles con Android 
suman e seguen. De feito, o sistema 
de Google cómelle terreo aos seus 

competidores dun xeito que non semella 
dar moita marxe. Nin para un cambio nin 
para un tirapuxa de igual a igual. De feito, 
segundo un estudo presentado estes días 
por Kantar Worldpanel, os smartphones 
Android andan a rentes do 70% en países 
europeos como Reino Unido, Alemaña, 
Francia, Italia e España. 

Máis polo miúdo, indícase que no último 
trimestre do ano, o 68,6% dos móbiles ven-
didos con Android neses cinco países euro-
peos acadaron o 68,6%, os iOS de Apple o 
18,5% e Windows Phone o 10,3%.  

Os dispositivos 
Android sitúanse a 
rentes do 70% en 
Europa }Nikolai Durov, os fundadores da 

plataforma social VKontakte, e está 
a medrar dun xeito bastante curio-
so, pois para a creación das súas 
aplicacións publicaron un protoco-
lo de funcionamento, unha API e 
incluso código fonte, de xeito que 
fan moi doado o chimpo a novas 
plataformas, o que fan decote a través de 
concursos para elixir o mellor cliente de 
Telegram posíbel. A aposta de Telegram 
polo código aberto comezou publicando 
o código fonte das aplicacións de Android 
e Linux de Telegram, pero agora tamén 
está dispoñíbel o código para iOS e con-
tinuarán abrindo o código de aplicacións 
paulatinamente, o que tamén é unha 
garantía para os usuarios, que ven aí un 
exercicio de transparencia destacable, o 
que debería incrementar a confianza nes-

ta plataforma de comunicación.
Actualmente, aparte das mencionadas 

aplicacións para Android e Linux, po-
demos descargar tamén Telegram para 
iPhone, acceder a un cliente vía web, 
gozar dun cliente non oficial de Telegram 
para Windows (en fase alfa), facer uso 
dunha aplicación non oficial para OS X e 
agora confírmase que durante o mes de 
febreiro verá a luz a aplicación oficial para 
Windows Phone, iniciando a súa beta o 
vindeiro sábado. 

Telegram chegará a Windows Phone en febreiro

O ano 2014 será tamén, se nada o impide, o ano de afian-
zamento da moeda virtual creada por Satoshi Nakamoto, a 
bitcoin. Lembrar que unha bitcoin non ten presenza física, 
senón que se basea nun software e nun programa en códi-
go aberto e non está abalada por ningún organismo oficial 
centralizado, como é o Goberno dos EE.UU. (no caso do dólar) 
ou o Banco Central Europeo (no caso do euro). As bitcoins 
pódense adquirir nun mercado de divisas virtual ou mercán-
dollas a un vendedor delas. Segundo explicou recentemente 
na nosa terra o profesor na Universidade San Pablo CEU de 
Madrid, o galego Abraham Otero, estas moedas créanse en nú-
meros de 25 cada dez minutos e coa resolución dun problema 
matemático, tendo unha taxa de creación constante que imita 
o funcionamento dos recursos naturais. Asemade, cando se 
chegue aos 21 millóns de bitcoins deixaranse de crear máis, 
deixarase de producir riqueza para pasar a empregarse esta 
moeda só para o intercambio. ” 
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O Grupo de Programadores e Usuarios de Linux, GPUL, segue 
adiante amosando as múltiples vantaxes do software libre, 
a tódolos niveis, perante a sociedade galega. E continúa a 

facelo logo de quince anos, cousa moi a ter en conta se pensamos 
nas moitas cousas tecnolóxicas que aconteceron ao ao longo destes 
quince anos e na natureza do traballo despregado polos membros 
de GPUL: un traballo voluntario feito coas súas propias mans. O 
caso é que non queren deixar a oportunidade de conmemorar este 
traballo feito a prol do software libre “e mantendo á Universidade 
da Coruña no primeiro nivel deste ámbito a través da realización de 
pequenos e grandes eventos nacionais e internacionais”, sinalan. A 
celebración farase a través dun concurso para o deseño dun novo 
logo (vémolo en gpul.org). O certame de conmemoración ten o 
obxectivo de atopar o mellor distintivo visual de GPUL, premiándo-
se os dous primeiros deseños seleccionados. A/o deseñadora/or que 
obteña máis votos recibirá cen euros máis unha Pack Raspberry Pi 
totalmente configurada para utilizar como MediaCenter. O segundo 
recibirá 25 euros e outra Pack Raspberry Pi totalmente configurada 
para utilizar como MediaCenter. Para quen queira informarse polo 
miúdo das bases do concurso, dicirlle que xa está na Rede en for-
mato PDF. Lembrar que GPUL (Asociación Universitaria Grupo de 
Programadores e Usuarios de Linux) ten a súa sede na Facultade 
de Informática da Coruña e os seus obxectivos son, entre outros, a 
promoción do software libre, o fomento do seu uso, o achegamento 
deste tipo de programas á sociedade en xeral e ao colectivo univer-
sitario en particular. 

GPUL celebra os seus quince 
anos de actividade cun concurso 
para atopar novo logotipo
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| entrevista | JOSÉ BARRÁN |

O GRUPO BARRÁN ANUNCIA NOVOS CURSOS E UN SISTEMA OPERATIVO 
LIBRE E EN GALEGO: LINUX ESPÍN 

O 
Grupo Barrán (grupobarransl.net) é unha empresa compostelá creada en 2010 
co obxectivo de achegar servizos de formación, asesoramento e desenvolve-
mento web aos nosos profesionais e empresas. Un dos seus principais distin-
tivos é sen dúbida o compromiso polo software libre: practicamente todo o 
que abrolla da compañía ten en maior ou menor medida este ingrediente. Ben 
sexan cursos, ben sexan servizos web ou programas. Para José Barrán, director 
da empresa, a programación aberta é sinónimo de liberdade. Para usalo, para 

estudalo, e para modificalo. Ademais, di, ten o que fai falta para potenciar o mercado local. Dalgunha ma-
neira, sinala, o software libre é unha prenda que á nosa terra acáelle moi ben. 
A continuación, falamos con José das actividades e obxectivos da súa empresa, salientando un programa 

de cursos para todas e todos (aplicacións para FirefoxOS e Android, hacking ético, mantemento e reparación de 
computadores) que non para de medrar e máis un sistema operativo libre (Linux Espín) previsto para primavera, con 

opción en galego e presentándose como unha alternativa firme e real ao Windows. 

“Apostamos polo 
software libre 
porque ofrece 
estabilidade, 
seguridade e 
liberdade”

- Dende o Grupo Barrán apostades ante todo polo software libre 
e por familiarizar aos nosos profesionais e á nosa sociedade en 
xeral con algunha das ferramentas máis comúns da programación 
aberta? Cal é o motivo da vosa aposta? Que credes que pode facer 
o software libre pola nosa terra e polas nosas empresas e institu-
cións?
- Ben pois, o software libre é unha ferramenta moi potente tanto para 
usuarios como para empresas porque ofrece múltiples posibilidades, 
a par que liberdade a hora de usalo, estudalo ou modificalo, sen falar 
do beneficio que implica poder adaptalo as necesidades de cada 
quen. Nós apostamos polo software libre porque cremos que ofrece 
estabilidade, seguridade e liberdade e por suposto un importante 
aforro económico. Cremos que o software libre beneficia tanto a 
usuarios como empresas xa que potencia o mercado local e non nos 
obriga a ficar atados a ningunha licenza abusiva.

- Organizades de xeito continuo diferentes accións formativas 
dende a vosa sede de Santiago. Hai uns días Barrán anunciou a 

posta marcha dun curso sobre desenvolvemento de xogos para 
plataformas móbiles abertas. Neste caso concreto, para os sistemas 
Firefox OS e Android. Faládenos deste curso. A quen vai dirixido? 
Que cuestións se tratan nel? Por que credes que é vantaxoso 
profesionalmente ter coñecemento sobre estes sistemas operati-
vos móbiles e, sobre todo, sobre como facer aplicacións para estes 
sistemas operativos? É tanta a súa importancia?
- Certamente, unha das nosas accións para a difusión do software 
libre é a realización de accións formativas, a última foi a organización 
dun curso de desenvolvemento de xogos para plataformas móbiles 
con Android e FirefoxOS, o cal vai dirixido a todo aquel que dese-
xe aprender e introducirse na creación de de xogos ou queira dar 
forma ao seu propio aplicativo para calquera destas plataformas. Ao 
mesmo tempo, trátase tamén dunha forma de emprender e, como xa 
sabedes, gústanos potenciar o emprendemento. Neste curso trátase 
sobre todo o deseño enfocado a xogos: por onde comezar, puntos 
a ter en conta, desenvolvemento da app e a súa posterior subida a 
tenda de ferramentas. Dado o actual auxe dos dispositivos móbiles e 
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a importancia dos sistemas que traen preins-
talados, cremos que é importante coñecer os 
mesmos a fondo para poder sacarlles máis 
partido.

- Recentemente tamén se desenvolveu nas 
vosas instalacións un curso sobre repara-
ción e mantemento de equipos. Trátase 
dunha acción dirixida a favorecer a pre-
senza de software libre entre os usuarios 
galegos? Ou é máis ben unha actividade 
para achegar coñecemento sobre a posta a  
punto de hardware?
- Si, hai pouco realizamos un curso que 
xirou principalmente arredor de aspectos 
relacionados co mantemento de sistemas 
informáticos e redes, tanto a nivel hardware 
como software en termos xenéricos, pero é 
certo que unha gran parte dos contidos des-
te curso estaban baseados no software libre 
e o coñecemento das alternativas ceibes de 
licenzas privativas das que dispoñemos para 
realizar tarefas de mantemento informá-
tico, así como o achegamento a sistemas 
operativos libres e outros aplicativos de uso 
cotián que moitos usuarios descoñecen e as 
vantaxes que proporcionan.

- Outra das vosas liñas abertas de traballo 
ten que ver co hacking ético, un tema que 
mesmo vos serviu para dar forma a outra 
actividade formativa, desenvolvida recen-
temente. En que consiste o hacking ético e 
por que credes que pode ter interese para 
os nosos profesionais das novas tecno-
loxías? Ten relación este tema coas plata-
formas de solidariedade e voluntariado 
que se están a pór en marcha na Rede ou 
máis ben cos servizos para recadar apoios 
para iniciativas de diversa índole?
- Cando falamos de hacking ético referímo-
nos á actividade dunha persoa á hora de 
empregar os seus coñecementos informá-
ticos e de seguridade para realizar probas 
e detectar vulnerabilidades para posterior-
mente reportalas e corrixilas. Realizamos 
este tipo de eventos porque cremos que a 
mellor forma de ter un equipo ou unha rede 
seguros é coñecendo os seus puntos febles 
e principais ameazas para poder ter unha 
boa defensa ante elas. Tralo escándalo de 
PRISM e outras filtracións semellantes, os 
usuarios xa non confían tanto nas multina-
cionais e queren estar mellor informados de 
posibles ameazas ou atentados para os seus 
equipos e redes, e saber como detectar as 
mesmas e corrixilas, este é o motivo de que 
realicemos cursos deste estilo.

- Que máis actividades tendes entre mans? 
Que nos podedes avanzar sobre o voso 
programa de accións para este ano que 
comeza?
- Boa pregunta, temos un amplo abano de 
actividades preparadas para este 2014 que 
acaba de comezar, algunhas destas activi-
dades realizarémolas en colaboración con 
importantes empresas do sector e outras 

pola nosa conta. As actividades deste ano 
van desde accións formativas, presenciais e 
a distancia, como poden ser o desenvolve-
mento de software, a creación de aplica-
cións web, a creación dunha distribución 
Linux dende cero (LFS), ou a nova aposta 
pola formación en programas de código 
aberto que estamos preparando como é o 
Certificado de profesional en software libre 
que inclúe ata prácticas en empresas.

- Dicides na vosa web que amais de tra-
ballar a prol do software libre, realizades 
e desenvolvedes outro tipo de servizos, 
como creación de páxinas web, computa-
ción na nube, apoio a emprendedores ou 
tarefas de servizo técnico. Estes son, por 
así dicilo, os vosos puntos fortes? Conside-
rades que unha empresa que queira tirar 
o máximo partido das novas tecnoloxías 
para incrementar a súa produtividade e 
competitividade estaría ben cuberta co 
que Barrán lle ofrece? 
-Si, certo, a idea é centralizar o máximo 
posible os servizos a empresas e empren-
dedores para así facilitarlles o traballo aos 
mesmos e aforrarlles custos. Pero, se ben é 
certo que ofertamos servizos na nube, dese-
ño web ou asesoría entre outros, a nosa liña 
de traballo está primordialmente baseada 
no software libre, a implantación, desenvol-
vemento e oferta do mesmo, ademais da 
súa dinamización e difusión.

- Como é o voso xeito de traballar no que 
a deseño e desenvolvemento de páxinas 
web se refire? 
- No deseño web interfiren varios factores 
dende que o cliente realiza a contratación, 
como son as linguaxes usadas, o tipo de 
páxina, os deseños escollidos, etc. Aínda así, 
a nosa forma de traballo reflicte un com-
promiso firme para que nun prazo máximo 
dunha semana o cliente conte coa súa páxi-
na lista, e se non ten dominio Grupo Barrán 
regálalle a inscrición do seu dominio por un 
ano como premio a confianza depositada 
no noso equipo. O proceso de traballo é moi 
sinxelo, recóllense as ideas do cliente, que 
se pasan logo ao deseñador para que realice 
varios bosquexos e  expoña as ideas ao 

cliente para que este escolla o modelo que 
prefira en función das súas necesidades. 
Posteriormente, algún dos nosos progra-
madores web asume a materialización da 
páxina, cunha primeira entrega ao cliente 
por se quere cambiar algo. De non ser así, 
o traballo está rematado. Doutra maneira, 
realízanse os cambios requiridos. Unha vez 
feito o traballo, o cliente ten durante un pe-
ríodo dun ano soporte tecnolóxico de balde.

- Temos entendido que estades a desen-
volver unha distribución Linux para este 
ano, que nos podedes adiantar?
- Certo, estamos a desenvolver unha nova 
distribución con núcleo Linux, chamada 
Linux Espín, é unha das nosas novas apostas 
polo software libre e trátase dun sistema 
operativo con núcleo Linux que verá a luz o 
vindeiro día 4 de abril, marcado no calenda-
rio informático pola finalización de soporte 
para o coñecido Windows XP. Así pois, que-
remos que os usuarios tenten tomalo como 
alternativa a Windows XP e que o fagan sen 
medo, dado que se trata dun sistema com-
patible, estable e moi intuitivo. Nun plano 
máis técnico, ten como núcleo o Kernel 3.13 
e unha contorna de escritorio baseada en 
Gnome 2.X. Ademais de incluír numerosos 
aplicativos de uso cotián, o usuario poderá 
instalar cun so clic ferramentas novas aínda 
que sexan para Windows, Mac ou incluso 
Android, e todo sen necesidade de saber 
programar e manexarse por comandos. Ou-
tro punto bastante destacado será que para 
os usuarios galegos traerá a nosa lingua 
como idioma predeterminado. Ademais, 
tratarase dun sistema lixeiro e potente á vez, 
que funcionará perfectamente naqueles 
equipos que incluso criamos obsoletos.

- Cal é a forma de traballo xeral de Grupo 
Barrán?
- Grupo Barrán ten espallada pola xeografía 
galega unha rede comercial pensada para 
prestar servizo directo aos nosos clientes 
e telos informados das últimas novidades 
e oportunidades. Os nosos comerciais 
achéganse aos nosos usuarios reais ou po-
tenciais, cando estes así nolo requiren, para 
logo pasar á persoa ou persoas axeitadas 
o traballo a realizar. Ou sexa, pasarlles o 
encargo do usuario. Neste senso, tentamos 
manter sempre unha estreita relación entre 
o cliente e a empresa para así poder solu-
cionar os seus problemas e ofertar novos 
servizos de forma máis rápida e eficiente. 
Cando un cliente solicita información sobre 
os nosos servizos, ben en persoa ou en liña 
(a través de www.grupobarransl.net), esta 
petición é dirixida de xeito automático á 
persoa correspondente para que nun prazo 
máximo de 24 horas poida ser resolta. 
Convidamos a todo aquel que o desexe a 
achegarse polas nosas instalacións na Rúa 
Nova de Abaixo, 22, 1º en Santiago de Com-
postela ou ben pasarse pola nosa web e ver 
todo o que podemos ofrecer. 

Estamos a desen-
volver unha nova 
distribución con 
núcleo Linux, cha-
mada Linux Espín
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A Deputación de Pontevedra achéganos un resumo do seu traballo 
despregado en 2013 en materia de impulso ás novas tecnoloxías

avance de compromisos

O ano que vimos de deixar atrás foi un ano de forte compromiso 
da Deputación de Pontevedra coas novas ferramentas e can-
les dixitais. Parte deste compromiso avanzouno e avaliouno o 

órgano provincial en xaneiro de 2013, coa participación de Amancio 
Varela, xefe de servizo de Novas Tecnoloxías da institución, no congre-
so Os Retos nas cidades dixitais e no seminario sobre Eficiencia e aforro 
de custos nos servizos públicos. O primeiro destes eventos veu da man 
de INEO e nel debatéronse aspectos da estratexia europea de Smart 
Cities. Ao fío disto, Varela lembrou que a Deputación está a traballar 
arreo para implicar ao sector TIC na posta en marcha das Cidades In-
telixentes, un elemento fundamental para “xerar valor económico e 
social, reducindo o gasto e mellorando a eficiencia dos servizos que 
dan resposta ás necesidades cidadás”.

Na segunda iniciativa, celebrada en xaneiro da man da Fundación 
Sociedade da Información. Varela amosou “o compromiso do órgano 
provincial pontevedrés coa normalización das súas infraestruturas e 
procesos de negocio”. Neste sentido, salientou a construción do novo 
Centro de Proceso de Datos unificado (CPDu) da institución que fai 
uso de contornas virtualizadas, consolidadas e normalizadas que per-
miten unha marxe ben alta de adaptación, flexibilidade e renovación.

recoñecida por fundetec

En xaneiro de 2013, a Deputación de Pontevedra foi obxecto dun 
importante recoñecemento de mans da Fundación Fundetec, ao 
abeiro da oitava edición dos seus premios. Máis polo miúdo, o 

galardón tivo por obxectivo salientar o valor do Proxecto Life+ Viñas 
Atlánticas promovido polo órgano provincial galego, que se impu-
xo aos seus competidores na categoría Mellor proxecto de entidade 
pública ou privada destinado a PEME, microempresas e autónomos. O 
galardón, que foi recibido na gala polo titular da entidade provincial, 
Rafael Louzán, e polo xefe de servizo de Novas Tecnoloxías, Amancio 
Varela, representou para a entidade un importante motivo de satis-
facción, non só por vir de quen vén, unha fundación que aglutina a 
boa parte do máis representativo do sector TIC de índole pública e 
privada, senón tamén porque “certifica que a Deputación está ares-
tora na vangarda da innovación”, sinalou a institución pontevedresa. 
Lembrar que o Proxecto LIFE+ Viñas Atlánticas, desenvolvido en cola-

boración coas adegas Martín Codax, Condes de Albarei e Paco & Lola 
e con financiamento da Unión Europea no marco do programa LIFE +, 
é, en palabras da Deputación de Pontevedra, o proxecto de viticultura 
intelixente máis innovador que se leva a cabo actualmente en Espa-
ña. Ten como obxectivo desenvolver un Sistema de Xestión Medioam-
biental sostible e produtivo para os viñedos da DO Rías Baixas o viño 
albariño, que prevé, con anticipación, a aparición do fungo do mildiu. 

anuncio da posta en marcha de cpae 2.0

En marzo de 2013, a Deputación de Pontevedra deu a coñecer 
a suba dun novo chanzo no uso das TIC coa posta en marcha, 
dende o Servizo de Novas Tecnoloxías, dunha rede de Centros 

Provinciais de Asesoramento Empresarial (CPAE 2.0) destinada ao ase-
soramento e acompañamento para a incorporación das TIC ó colecti-
vo de autónomos e microPEME da provincia. Para a Deputación, estre 
colectivo é un dos máis castigado pola crise e precisa unha mellora 
competitiva que á súa vez precisa un importante labor de innovación 
nos seus produtos e servizos. Co obxectivo de facilitar este proceso, 
dende o Servizo de Novas Tecnoloxías da Deputación de Pontevedra 
estase a traballar dende o ano 2011 na posta en marcha da men-
cionada rede de Centros Provinciais de Asesoramento Empresarial. 
O obxectivo é promover o uso eficiente das TIC por parte dos autó-
nomos e microPEME da provincia e achegar de xeito personalizado 
información, asesoramento, capacitación e apoio no eido das TIC 
“como ferramenta de mellora da produtividade e competitividade, 
realizando accións de acompañamento tecnolóxico a través de distin-
tas canles (presencial, Internet, telefónica)”. Tamén se trata de poñer a 
disposición das empresas un conxunto de recursos que lles faciliten 
unha mellor utilización dos servizos tecnolóxicos así como fomentar 
o traballo en rede entre os axentes do territorio: emprendedores, em-
presas, asociacións empresariais, axentes de desenvolvemento local, 
empresas TIC. O CPAE 2.0 contempla no seu alcance o despregue dun-
ha rede de asesores e oficinas comarcais ó longo de toda a provincia 
de Pontevedra.

depo.es, páxina de inicio

En abril, a Deputación achegou unha chea de detalles sobre depo.
es, novo portal institucional posto en marcha ese mesmo mes. 
Segundo fixo saber daquela a institución pontevedresa, a nova 

web constitúe a porta de acceso virtual á Deputación para os cida-
dáns, concellos e empresas da provincia. Para o arranque deste portal 
empregáronse as últimas tecnoloxías en desenvolvemento web. Esta 
plataforma, montada en clúster para garantir a dispoñibilidade, está 
baseada na última versión do xestor de contidos de software libre Li-
feray Portal, versión 6.1 Comunity Edition GA2. A ferramenta permite 
unha xestión centralizada de todas as iniciativas web da Deputación 
de Pontevedra, “o que redunda nunha meirande eficiencia e eficacia, 
permitindo reaproveitar compoñentes e manter unha mesma liña 
base no que respecta aos deseños gráficos”, informaron fontes da De-
putación. Amais, esta ferramenta permite achegar ao portal institu-
cional novos elementos de comunicación e interacción co usuario, así 
como novos xeitos de acceder á información e aos servizos da entida-
de provincial. Por certo que no seu desenvolvemento púxose especial 
énfase en facer máis doada a navegación ao usuario, para que este 
poida obter a información que precisa de maneira sinxela e intuitiva.

| Deputación de Pontevedra | REPASO DO ANO |

Repaso dun ano de cousas TIC
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smart Destinations

Xa case a piques de entrarmos no verán de 2013, a Deputación 
de Pontevedra anunciou o deseño (a través das súas áreas de 
Turismo e de Novas Tecnoloxías, e en colaboración coa Escola 

de Organización Industrial, que depende do Ministerio de Industria) 
do proxecto Smart Destinations Pontevedra: Modelo de vertebración 
e activación do tecido socioeconómico do territorio da provincia. Este 
proxecto materializouse grazas á sinatura dun convenio entre ám-
balas entidades devanditas englobado dentro do Plan Nacional e In-
tegral de Turismo do 2012-2015 da Secretaría de Estado de Turismo. 
Smart Destinations, fíxose saber daquela, busca facer da provincia un 
destino turístico intelixente, “que axude a manter no tempo as rela-
cións co actual turista e capte outros novos, grazas á prestación de 
máis e mellores servizos por parte das empresas do sector turístico da 
provincia mediante o uso das novas tecnoloxías”. 

cpam 2.0

Metidos de cheo no verán, a Deputación achegounos ao novo 
Centro Provincial de Asesoramento Municipal (CPAM) 2.0. Este 
proxecto, que nace tras un proceso de estudo e análise sobre 

as necesidades da provincia, ten a súa orixe na constatación, por parte 
da Deputación, do deficiente estado actual das infraestruturas TIC nos 
concellos pontevedreses. Polo tanto, o que pretende é impulsar o seu 
desenvolvemento e implantación. Na súa arela de mellorar os servizos 
proporcionados a través das TIC promoverá a eliminación da distancia 
física e temporal entre os municipios, isto é, a administración pública 
local, e os seus cidadáns. En definitiva, o centro CPAM 2.0 busca pro-
por aos concellos da provincia, de forma centralizada e unificada, so-
lucións tecnolóxicas a medida que emenden as súas deficiencias, es-
pecialmente no que se refire á súa plataforma de sistemas (hardware 
e software) e comunicacións, para posibilitar así o desenvolvemento 
dunha carteira de servizos de eAdministración e servizos avanzados 
en materia TIC, que permita aos concellos, a través de accións de sen-
sibilización, formación, asesoramento estratéxico, análise, validación 
e desenvolvemento colaborativo, apoiar a realización de proxectos 
innovadores coa participación da sociedade.

nova ferramenta de cataloGación e xestión do 
patrimonio documental

A través do Servizo de Novas Tecnoloxías, o organismo que presi-
de Rafael Louzán deu a coñecer no verán de 2013 o desenvol-
vemento dunha nova ferramenta para a xestión integral do pa-

trimonio documental e bibliográfico da institución. Este recurso xorde 
ao abeiro do Centro de coñecemento avanzado para a explotación do 
patrimonio documental e bibliográfico, creado en 2011 e responsá-
bel, entre outras cousas, da dixitalización dunha parte importante do 
patrimonio documental, gráfico, cartográfico, sonoro, audiovisual e 
bibliográfico do Arquivo Provincial e dos concellos da provincia. Para 
complementar o traballo deste Centro (e do proxecto depoTIC no que 

se insire) e co obxectivo de potenciar a difusión do patrimonio xestio-
nado pola Deputación e os concellos, o Servizo de Novas Tecnoloxías 
puxo en marcha esta nova iniciativa orientada ao desenvolvemento 
e introdución de ferramentas de xestión, catalogación e difusión de 
todas as fontes custodiadas e inventariadas polo Servizo de Patrimo-
nio Documental e Bibliográfico, o Museo Provincial e os concellos da 
provincia. O desenvolvemento deste proxecto, adxudicado á galega 
Xercode Media Software S.L., especializada en servizos, produtos e 
proxectos de innovación para bibliotecas, arquivos, centros documen-
tais e contorna editorial, ten un prazo de execución de 12 meses. 

centro de acollida de animais

Xa en setembro de 2013, a Deputación achegou múltiples de-
talles sobre o seu Centro de Acollida e Protección de Animais, 
unha iniciativa do servizo de Asistencia Intermunicipal que veu 

acompañada dunha web que facilita procesos como a adopción ou a 
procura de animais perdidos. O centro, emprazado  na parroquia de 
Armenteira, concello de Meis, nace como un novo servizo que a insti-
tución provincial presta aos concellos da provincia e ten como princi-
pal obxectivo resolver os problemas derivados do abandono de ani-
mais domésticos, tanto de índole humanitario como de salubridade 
pública e seguridade viaria. Como dixemos, o labor do centro apóiase 
a partir do pasado verán cun portal web accesible en www.caan.depo.
es. Coa implantación do mesmo, informa o organismo provincial, 
acádase o obxectivo de achegar os servizos prestados polo centro de 
acollida aos cidadáns mediante a utilización das novas tecnoloxías, 
potenciando os mesmos e garantindo o cumprimento dos obxectivos 
marcados no centro grazas, por exemplo, á posibilidade de realizar a 
adopción de animais ou de facilitar aos cidadáns a recuperación dun 
animal perdido, entre outros. 

depoGap, máis eficiencia para os concellos

Xa na recta final de 2013, a Deputación de Pontevedra fixo saber 
da posta en marcha en tres concellos (A Estrada, Mos e Ribadu-
mia) das primeiras probas piloto do proxecto depoGAP: Xestión 

de Activos da Provincia de Pontevedra. Esta iniciativa desenvolvida polo 
órgano provincial, que podemos consultar en detalle na web depo.
es/depogap, está  financiada nun 70% polo Ministerio de Facenda a 
través de fondos FEDER. O seu obxectivo é dotar aos concellos dos 
medios precisos que lles permitan optimizar a xestión dos seus acti-
vos mediante modelos de mellora continua da calidade, eficiencia e 
optimización de custos. A través do mesmo, téntase proporcionar in-
formación aos concellos que lles facilite a toma de decisións, ademais 
de reforzar a participación cidadá na xestión de asuntos públicos. O 
alicerce do proxecto, o porqué da súa posta en marcha, hai que ras-
trexalos na carga orzamentaria que representan para as administra-
cións públicas os activos municipais (constitúen unha das principais 
partidas de gasto de aquelas), “polo que a optimización da súa xestión 
antóllase fundamental, sinalou no seu día a Deputación de Ponteve-
dra. 



Alá imos, 2014 
A innovación galega ferve de accións, novos recursos e obxectivos 
firmes para este ano que comezamos, coma quen di 

CreaAppcuentos é unha aplicación 
galega de gran proxección (gañou 

recentemente o primeiro premio do 
concurso de startups vía web de Startup 
Pirates) e que consiste nun recurso para 
dispositivos con Android e iOS que permite 
a creación de contos ou historias dun xeito 
sinxelo e intuitivo. Pois ben, tanto polo dito 
recoñecemento como pola orixinalidade 
e a innovación postas en xogo, a iniciativa 
CreAppcuentos xerou estes días unha 
importante expectación na comunidade 
internauta (pais, nais, profesorado, nenas e 
nenos, etc). Co gallo disto, os responsábeis 
da ferramenta veñen de botar luz sobre as 
funcionalidades e o alcance da aplicación, 
que xa está no mercado e dispoñíbel para 
iOS. Segundo nos contan, a idea é acadar as 
100.000 descargas e permitir que se lle poida 
tirar partido dende calquera parte do mundo. 

En palabras de Avelino Correo, fundador 
de CreAppcuentos xunto con Maribel 
Martínez, a ferramenta ten o obxectivo 
firme de fomentar a imaxinación, a 
creatividade, a aprendizaxe e a interacción. 
Polo que respecta á resposta xerada 
polas nais e pais que xa tiveron ocasión 
de descargala, Correa apunta a que a 
aceptación está a ser moi boa. E engade: 
“Todas as valoracións son positivas e a 
xente que emprega a aplicación salienta 
a calidade das ilustracións e o baixo custo 
dos paquetes adicionais. Para nós foi 
unha boa noticia xa que significa que o 
estamos facendo ben e que os nenos poden 
desenvolver as súas habilidades usando 
nosa app”. No que atinxe ao seguimento 
xerado, Correa apunta que “malia os poucos 
días que leva no mercado, a aplicación xa foi 
obxecto de centos de descargas e en breve 

chegará ás 1.000”. Para o equipo responsábel 
deste desenvolvemento, o máis curioso 
deste punto é o lugar de orixe das peticións: 
Colombia, México, Brasil, USA, China, 
Tailandia, Turquía, Finlandia, etc. “Un dos 
nosos obxectivos”, explica Correa, “é que se 
descarguen en máis de 50 países, que se cren 
contos en múltiples idiomas e que gocen con 
eles na rede social”. 

OBXECTIVO DE CREAAPPCUENTOS: 
100.000 DESCARGAS AO LONGO DE 2014

WAKEONDEST AVÍSANOS CANDO ENTRAMOS OU 
SAÍMOS DUN LUGAR QUE NOS INTERESE

| innovación galega | RESUMO DO MÁIS DESTACADO EN INNOVACIÓN TIC |
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A Roberto Méndez Domínguez, 
enxeñeiro informático de Xestión 

pola Universidade da Coruña, presentounos 
recentemente unha interesante iniciativa 
tecnolóxica que ten entre mans para 
favorecer o coñecemento que temos dun 
lugar concreto e, sobre todo, para saber 
a ciencia certa cando estamos nese lugar 
e cando saímos del. Máis polo miúdo, 
trátase dunha aplicación para Android 
que consiste nunha alarma xeolocalizada. 
Este aviso pode programarse para que se 
active cando entramos ou saímos dunha 
zona determinada. Segundo nos conta 
Roberto, polo de agora a ferramenta só está 
dispoñíbel en Android, “xa que en iOS teñen 
de forma nativa a devandita opción”. Con 
todo, sinala que esta forma nativa en iOS non 
funciona como sería de desexar. 

Volvendo ao que nos presenta Roberto, 
dicir que a achega da que estamos a falar 
chámase WakeOnDest e baséase nunha 
demanda concreta: a de milleiros e milleiros 
de usuarios que xa non están dispostos a 
pasar de longo do emprazamento ao que 
desexan chegar. E máis se temos en conta o 
gran potencial de servizo que achegan hoxe 

en día os dispositivos móbiles de última 
xeración. Porén, malia esta potencialidade 
e malia a gran cantidade de servizos que 
ofrece Google nas novas revisións de 
Android, aínda non existía un recurso como 
WakeOnDest na listaxe de aplicacións ligadas 
ao buscador e o seu sistema operativo para 
móbiles. 

A aplicación de Roberto Méndez, natural 
de Vigo, diríxese pois a poñernos sobre 
aviso do noso punto de destino e todo a 
través dunha ferramenta de balde que “en 
boa medida funciona como o compañeiro 
de asento no tren ou no autobús ao que lle 
pedimos que nos esperte ao chegar á nosa 
parada”, cóntanos Roberto. WakeOnDest, 
engade, ofrécenos unha interface sinxela 
composta por un mapa no que podemos 
buscar calquera destino e unha vez atopado, 
engadir unha alarma e un radio de metros. 
Podemos elixir a cor do marcado para o caso 
de que teñamos varios emprazamentos 
superpostos, e así non sermos présa das 
confusións. A alarma porase en activo cando 
entremos ou saiamos do radio indicado do 
lugar que nos interese, por exemplo unha 
parada de metro. 

Podemos elixir, entre outras opcións, que 
a alarma soe ao chegar ou ao saír, o ton da 
alarma, o radio máximo, o radio de aviso, 
a cor por defecto dos marcadores, etc. “A 
aplicación”, explica Roberto, “resulta útil 
para aqueles que se moven con frecuencia 
no transporte público, pero tamén pode ter 
outras utilidades como lembrarnos algo que 
temos que facer ao chegarmos ao traballo, 
ou entregar unha tarefa ao profesor ao 
chegar ao instituto”. É recomendábel, por 
outra banda, deixar o GPS activado para 
que o dispositivo forneza da maior precisión 
posíbel no seu labor de localización. 



PRESENTADA UNHA APLICACIÓN QUE NOS 
ACHEGA AO PATRIMONIO QUE PERDEU VIGO 

APPLE SALIENTA OS LIBROS DE 
TEXTO INTERACTIVOS DUNHA 
EMPRESA GROVENSE

FITUR foi e segue a ser unha 
boa oportunidade para 

presentarmos tecnoloxías ligadas ao 
turismo. O salón madrileño que xuntou 
recentemente aos sectores hostaleiro, 
das viaxes e das TIC, acolleu tamén 
a presentación dunha aplicación 
móbil con orixe en Vigo, a aplicación 
Arquitectura perdida. Trátase, máis polo 
miúdo, dunha ferramenta dispoñíbel 
para os sistemas iPhone e Android e 
que ten ás súas costas, como contan 
os seus creadores, “un longo historial 
de éxitos”. A primeira peza foi un vídeo 
que arestora está a piques de acadar 
as 100.000 visitas. A continuación os 
responsábeis do proxecto lanzaron un 
libro que “é líder de vendas en Galicia”. 

Esta iniciativa a todas luces transmedia 
(unha nova tendencia creativa que se 
materializa en diferentes formatos e 
canles complementarios dunha mesma 
achega, tradicionais e innovadores) 
desemboca agora na devandita 
aplicación móbil baseada no libro en 
cuestión. Detrás de todo este balbordo 
están dous vigueses,  por unha banda 
Cristian Freire Macías, autor do vídeo 
e do libro publicado por Flashback 
Edicións, e pola outra Alfonso Aguado 
Bustillo, que coa axuda do seu socio 
Elio Capella desenvolveu a aplicación 
a través da empresa que manteñen 
ámbolos profesionais, Kolobee Tourism 
Apps. 

Meténdonos xa no miolo da 
ferramenta, dicir que se trata dunha 
achega innovadora e tecnolóxica 
para que deamos conta de todo que 
se lle privou á cidadanía de Vigo en 
materia de patrimonio arquitectónico 
e urbanístico. O servizo, en boa 
medida un servizo denuncia e tamén 
un servizo de investigación histórica, 
lánzanos ao pasado da cidade galega, 
levándonos da man a como luciría o 
centro de Vigo se tivese conservado 
tódolos edificios que desapareceron 
nas pasadas décadas de desarrollismo 
inepto. O proxecto, contan os seus 
responsábeis, xurdiu trala creación do 
vídeo sobre a arquitectura perdida de 
Vigo, que amosa os edificios demolidos 
comparándoos cos actuais. Tralo éxito 
da reportaxe, chegou o libro e agora a 
aplicación móbil, que pretende amosar 
Vigo tal como tería que ter sido. 

Apple anunciou hai uns días a expansión 
xeográfica da sección de libros de texto 

de iBooks e do xestor de cursos para iTunes U, 
chegando a novos mercados de Asia, América 
latina, Europa e outros currunchos do mundo 
estas ferramentas que resultan de grande 
utilidade para os estudantes de 51 países entre 
os que finalmente figura España, onde cómpre 
destacar que os dous primeiros volumes de 
pagamento son precisamente os dous novos 
lanzamentos de Imaxina Novas Tecnoloxías: 
Historia Natural: Orígenes e Los Sentidos. 
Os novos libros de texto deseñados para 
dispositivos de Apple pola empresa do Grove 
Imaxina Novas Tecnoloxías están á venda por 
8,99 euros cada un, e ofrecen información 
completa e características interactivas únicas 
para estudantes de secundaria. Gozan de 
ilustracións, fotografías e elementos dinámicos 
que buscan cubrir as necesidades de aprendizaxe 
curricular dos estudantes mediante o aumento 
da comprensión e a motivación para acadar o 
éxito. 
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EN MARCHA UNHA INNOVADORA TENDA EN LIÑA 
DE SMARTPHONES E FUNDAS: SMARTIEN

A Chegounos recentemente dende Ourense unha boa nova: a posta 
en marcha dunha tenda en liña, a primeira das súas características na 

provincia, especializada en smartphones e máis en fundas para estes dispositivos. 
A iniciativa vén da man de Pilar González Méndez, xerente e fundadora, e de 
Bruno Pérez Gómez, administrador e fundador. Preséntase co nome de Smartien 
(smartien.com) e achega servizos exclusivos de venda de telefonía móbil libre e 
complementos a través de Internet. Salientar que Pilar e Bruno son dous mozos 
galegos que viron xurdir, nas súas palabras, “unha oportunidade no cambio de 
tendencia do sector”. E cal foi este cambio? Pois trátase dunha transformación 
que comezou a xerarse hai uns dous anos, cando as operadoras tradicionais 
abandonaron a estratexia comercial de agasallar teléfonos móbiles trala evolución ao smartphone, provocando un xiro de 180 
graos no mercado. Segundo nos contan Pilar e Bruno, “cada vez son máis os usuarios de dispositivos que fan números e atopan a 
alternativa perfecta na contratación da súa liña de telefonía móbil cun operador virtual e a compra dun smartphone libre”. Na súa 
opinión, o aforro substancial e o bo trato ao cliente fan decisiva a combinación. Deste punto e desta tendencia nace precisamente 
o seu portal web, no que xa podemos adquirir os devanditos produtos especializados. De feito, Pilar e Bruno coinciden en situar 
como unha das claves da súa iniciativa a especialización. Por esta razón, comercializarán terminais de actualidade e de diferentes 
gamas e a prezos competitivos, incluíndo na súa oferta como “complemento perfecto” fundas de diversos deseños e cores. A súa 
intención a medio prazo é ampliar catálogo para chegar a máis perfís de clientes e así cubrir as súas necesidades. 

{ }
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 Os días pasados tivemos ocasión de coñecer mellor unha 
das xoias patrimoniais máis esquecidas de Santiago, en 

parte polo desleixo das administracións (que pouco teñen feito 
para reivindicalo e amosarllo como se merece á cidadanía), en 
parte porque non se trata dun edificio que chegase a nós tal 
como foi (foi tirado abaixo nas revoltas irmandiñas) e que estea 
emprazado nun escenario ideal para a súa visita (por alí a pou-
cos metros pasa unha estrada, a que une Santiago con Milladoi-
ro, que anima ben pouco a deixarnos caer por alí). Falamos da 
antiga fortaleza medieval da Rocha Forte. E falamos tamén da 
web rochaforte.info, unha boa oportunidade para despexarmos 
dúbidas sobre o que foi un dos grandes edificios representativos de Compostela. A páxina ao servizo de público en xeral e sea-
reiros e profesionais da investigación histórica e arqueolóxica, foi desenvolvida pola empresa A Navalla Suíza e impulsada polo 
Concello de Santiago co obxectivo de promover o castelo e a contorna dende o punto de vista patrimonial e tamén turístico. A 
web, un produto ben sorprendente polos elementos que xunta (ten ingredientes de  xogo, de cómic e de produto de anima-
ción, e non desaproveita ningunha das oportunidades didácticas e lúdicas que se lle brindan para sorprender ao internauta con 
todo o relacionado co castelo, que dá para moito), acompáñase coa publicación dun libro, Rochaforte, que está a disposición da 
cidadanía nos centros socioculturais composteláns e que tamén se pode descargar da dita web.  

A cultura galega nos 
outeiros da Rede

Achegándomonos ao Castelo da 
Rocha Forte de Santiago 

 O Consello da Cultura Galega in-
formou dunha innovadora achega 

inserida na categoría de proxectos dirixidos 
a impulsar o máis local a través de ferramen-
tas universais, conseguíndose un singular e 
enriquecedor equilibrio entre unha cousa 
(unha área rural moi determinada da nosa 
terra) e outra (esta Sociedade da Informa-
ción que nos conecta alén de  múltiples 
fronteiras), amais dun beneficio mutuo. De 
feito, a proposta tecnolóxica da que nos 
fala o CCG, unha proposta de aplicación 
de ferramentas de xelocalización para o 
impulso dunha área concreta do Val Miñor 
(a parroquia de Vincios), abre interesantes 
camiños para acadar o que ben poderiamos 
chamar unha universalización máis diversa. 
Que tomen nota todos aqueles que queiran 

desenvolver a área de xeográfica que 
abrangue a súa vista, estean onde estean. 
O proxecto Cartografías Sensibles (vincios.
org) diríxese cara a isto e cara a moito máis. 
A iniciativa tivo a súa orixe no traballo da 
Comunidade de Montes de Vincios, que 
ten levado a cabo importantes esforzos na 
procura de argallar novas metodoloxías de 
dinamización da contorna na que se insire. 
Froito disto foi a localización dun nicho in-
teresante de traballo: un escenario onde se 
descubriu a importancia de establecer máis 
e mellor comunicación con cada membro 
da Comunidade, con cada habitante da 
parroquia e mesmo co mundo. Segundo in-
forma Joana Covelo, directora do proxecto, 
“a idea xurdiu da necesidade de dar a coñe-
cer todo o traballo que xa viñan facendo”. 

Porén, a diferenza doutros proxectos irmáns 
igualmente interesantes de desenvolve-
mento local a través das TIC, Cartografías 
Sensibles apostou pola xeolocalización. Polo 
tanto, desbotouse a idea de xerar unha web 
ao uso que acubillase rutas ou patrimonio a 
visitar. En realidade, apostouse por un labor 
que localiza e amosa os puntos de interese 

Xeolocalización para o 
desenvolvemento dunha parroquia 
do Val Miñor

Informamos das últimas novidades relativas á 
presenza das nosas letras e o noso patrimonio á 

vista de tódolos internautas

| cultura galega na rede | AS REDES E A NOSA CULTURA |
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 O literario e a autoedición van cada 
vez máis da man. A raizame disto 

hai que rastrexala por unha banda nas 
novas tecnoloxías da información e nas 
posibilidades que teñen determinados 
servizos de seu (blogs, por exemplo) de 
permitir atopar achegas literarias que 
doutro xeito ficarían sempre lonxe dos 
nosos ollos. Por outra banda, hai que ter 
en conta tamén que as editoriais tradi-
cionais non están para lanzar foguetes. 
Consecuencia de todo isto: o maxín dos 
nosos escritores e editores non só se 
deixa notar no que escriben, senón no 
xeito que teñen de lanzalo ao mundo. 
ITH Crowdfunding (ithcrowdfonding.
org), proxecto galego que cingue letras 
e financiamento colectivo, é un exemplo 
disto. Trátase, segundo reflicten os seus 
creadores, de algo que máis que unha 
plataforma ao uso de microachegas para 
proxectos. Tomando como base o Poema 
de ITH de Uxío Novoneyra, a idea básica 

foi construír unha canle na que obras 
inéditas que agardan por ver a luz teñan 
unha oportunidade. Os responsábeis 
da plataforma centrarán o seu labor en 
iniciativas culturais, principalmente de 
tipo literario ou editorial, e por extensión 
cultural, facendo fincapé en proxectos 
que pola súa natureza non convencional 
teñan sumado atrancos extra para saír do 
prelo ou para converterse en realidade.  
A iniciativa vén da man de Uxío Novo-
neyra Rey, fillo do poeta do Courel, que 
conta na súa equipa co apoio da súa 
irmá Branca e de Carlos Arias. O proxecto 
insírese nos traballos despregados pola 
Fundación que leva o nome do noso 
escritor. Segundo sinalan os promotores 
en Praza Pública, en ITH “apóstase sobre 
todo pola creación e difusión literaria en 
todas as súas facianas: festivais, encon-
tros, recitais, exposicións, antoloxías, 
webs, bibliotecas, animación á lectura...”. 
A plataforma en liña preséntase en catro 
linguas (galego, castelán, portugués e in-
glés) e encamíñase a chegar a un amplo 
número de creadores, e o da lusofonía 
será un dos seus ámbitos prioritarios de 
acción. 

En marcha unha 
plataforma 
literaria 
galega:ITH

Concurso de cazapos galegos: 
FotoTrabadas

Buydeal, recoñecida pola súa 
aposta polo galego

da parroquia ao tempo que se encamiña 
cara o rexistro, reivindicación e posta en 
valor da riqueza local. En certa maneira, 
seguiuse o ronsel de patrimoniogalego.net 
pero aplicándoo ás múltiples características 
específicas de Vincios e da dita Comunidade, 
e engadíndolle ao resultado web (vincios.
org) múltiples elementos innovadores na 
forma e no contido. Dándolle polo tanto, 
como sinala Covelo, “unha volta de porca”. 

A clave, como ela conta, estaba na carto-
grafía e nas posibilidades de comunicación, 
información e interacción que ofrece da 
man do dixital. Ao fío disto, botouse man de 
mapas, audios e vídeos e inseríronse cada 
un nun punto xeográfico concreto, creán-
dose unha ferramenta que posibilita un 
coñecemento máis estreito do medio polo 

que nos estamos a interesar, neste caso o da 
dita parroquia do Val Miñor. A iniciativa (que 
rexistra e amosa rutas, puntos de interese, 
parques, lendas, asociacións, infraestruturas 
de tipo cultural, paraxes de interese natural, 
etc), desenvolveuse en colaboración co 
estudio de desenvolvemento web Pumpún 
Dixital e o de deseño gráfico decastrodesig-
ners. Para dar forma ao proxecto, foi precisa 
unha estreita colaboración cos habitantes 
da contorna, achegando cumpridos datos 
sobre o seu rico patrimonio, tanto o material 
como o que (máis difícil en ocasións de pre-
servar) non o é de todo. A iniciativa, sinala 
Covelo, foi moi ben acollida pola veciñanza, 
xa que viu nela un xeito de participar, man 
con man, na preservación da súa historia e 
identidade. 

 A Asociación Trabalingua 
puxo en marcha os días 

pasados, na Rede, unha iniciativa 
destinada a dar acubillo e amosar 
diferentes usos incorrectos da nosa 
lingua nas súas tristemente múl-
tiples manifestacións. Ao mesmo 
tempo, preténdese botar luz sobre 
o problema e contribuír a un mellor 
uso do galego. A iniciativa chámase 
FotoTrabadas é non outra cousa 
que un concurso en liña para tentar elixir o 
cazapo lingüístico máis abraiante. Os inte-
grantes de Trabalingua, asociación ligada 
á Universidade de Vigo, buscan dar unha 
volta de porca, irónica e humorística, cara 
á concienciación e normalización da lingua 
galega no seu uso público, solicitando para 
iso a axuda de persoas alleas á agrupación 
para denunciar estes erros. Como dixemos, a 
iniciativa ten piares firmes sobre as platafor-
mas dixitais. Así nolo contan os responsábeis 
do concurso: “Cada vez que vexades algún 
uso indebido do galego, ou a súa ausencia 
en calquera das administracións públicas, 

tirade unha foto e compartídea connosco 
a través do Facebook, do Instagram ou do 
Twitter”. Despois farase unha escolma de 
todas as imaxes recibidas a través das dife-
rentes plataformas xuntándoas nun álbum 
de Facebook. Esta recompilación, sinala 
Trabalingua, resulta “esencial para a votación 
e a escolla da persoa gañadora, xa que serán 
os propios usuarios que frecuenten a páxina 
en Facebook da Asociación Trabalingua os 
que decidirán a fototrabada merecedora 
do premio”. O prazo remata o 2 de febreiro, 
data na que se pecha tanto a recepción de 
fototrabadas como a votación. 

 A Cámara de Comercio e o Conce-
llo de Santiago resolveron os galar-

dóns da edición XIV do Premio Manuel 
Beiras, dirixido a recoñecer o compromi-
so coa nosa lingua de empresas e insti-
tucións, á que se presentaron arredor de 
50 candidaturas, resultando vencedora 
a firma de comercio on-line Buydeal -da 
que xa falamos en Código Cero- que 
recibiu a distinción dentro da categoría 
de Incorporación ao uso do galego.

Lembrar que Buydeal é unha platafor-

ma de promoción do comercio galego 
que emprega a mercadotecnmia local 
para o comercio de proximidade, aumen-
tando a visibilidade, indo á procura de 
novos clientes de xeito inmediato, sen 
adiantos nin custos fixos. Baixo o lema 
Tes plans para hoxe?, a empresa trata de 
difundir os produtos e servizos dos seus 
anunciantes a través das canles propias e 
da súa colaboración co grupo El Progreso. 
Está dirixida polos emprendedores Jaco-
bo Chouza e Ángela Rodríguez. 
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| entrevista | MANUEL VICENTE |

Entrevistamos ao presidente da Asociación Galega de Comunicación de Cultura 
Científica e Tecnolóxica (AGC CCT), tamén coñecida como Divulgacción

Manuel Vicente “Un dos puntos fortes 
de Divulgacción é que temos unha gran 

biodiversidade”

P
ode un colectivo galego 
crearse lonxe da nosa terra? 
A resposta é si, e exemplos 
tivemos de abondo para 
corroboralo. A Asociación 
Galega de Comunicación 

de Cultura Científica e Tecnolóxica 
colleu corpo a uns 730 quilómetros 
de distancia, en Pamplona (Iruña), 
e con toda probabilidade o feito de 
atopárense lonxe axudou aos futuros 
integrantes da plataforma a atopar 
ligazóns comúns. Ligazóns comúns na 
diversidade, por así dicilo. O resultado 
deste encontro entre científicos, comu-
nicadores e divulgadores do ámbito 
estatal, entre os que había unha ampla 
representación galega, foi a posta en 
marcha do dito colectivo. Ou mellor 
dito: a súa orixe. Así nolo conta Manuel 
Vicente, presidente da AGC CCT, quen 
nos fai un percorrido pola breve histo-
ria dunha entidade que xa está a pleno 
rendemento nas canles tradicionais e 
na Rede (a través de divulgacción.org) 
e que dará moito que falar. En todo o 
sentido da expresión.    

- Cando e por que xorde a AGC CCT?
- Curiosamente a idea de crear unha 
asociación como a nosa naceu en 
Pamplona. No ano 2010 celebrouse 
nesa cidade o V Congreso de Comuni-
cación Social da Ciencia. Alí coincidimos 
un bo número de divulgadores galegos, 
e nas charlas de corredor xurdiu a idea. 
Pero non foi ata abril de 2011 cando 
botamos a andar o proxecto. Fíxose 
unha convocatoria aberta aos posibles 
interesados, e para nosa sorpresa xuntá-
monos trinta divulgadores no CGAC en 
Santiago que fundamos a asociación.

- O nome non é pouco impronunciable...
- Si o é ... (ri). Estas letras, ademais de ser o acrónimo da nosa asocia-
ción tamén o son de dous aminoácidos. Para evitar este trabalinguas 
decidimos empregar o nome de “Divulgacción”, que tamén o endere-
zo da nosa páxina web.

- Que clase de actividades desenvolvedes en Divulgacción?
- Temos un pouco de todo. Fixemos xornadas abertas ao público para 
compartir experiencias e formación, divulgamos a pé de rúa en varias 
vilas nos nosos Puntos Científicos, fixemos algunha visita guiada 
especial para socios ou mesmo argallamos unha sesión golfa en Vigo 
da xente de The Big Van Theory.

- Hai algunha iniciativa que promo-
verades neste tempo e da que vos 
sintades especialmente orgullosos? 
- Eu destacaría dúas. Unha son os 
Puntos Científicos que vos comentei 
antes. Levamos no sangue a querencia 
por chegar a xente. Así que nos Pun-
tos Científicos un grupo de entusias-
tas socios disfrazámonos e poñémo-
nos a facer divulgación a pé de rúa. Xa 
o fixemos en Ourense, Carnota e en 
A Coruña. A outra iniciativa coa que 
estamos moi ilusionados é Divulga na 
Escola. Moitos dos nosos socios xa vi-
ñan dando charlas e obradoiros polos 
colexios e institutos do pais, pero nós 
detectamos que a información estaba 
moi dispersa. Así que creamos unha 
listaxe que facilita que os centros 
coñezan todas as posibilidades que 
teñen de fichar unha divulgadora 
ou divulgador para unha actividade 
concreta.

- Que perfil hai que ter para se facer 
un socio?
- Un dos puntos fortes de Divul-
gacción é que temos unha grande 
biodiversidade. Forman parte da nosa 
asociación profesores universitarios, 
investigadores, profesionais dos 
medios de comunicación, profesores 
de instituto, actores, xente dedicada 

ó tempo libre, persoal de museos,... te-
mos de todo. Esta gran rede de contac-
tos é algo que valoran moito os nosos 
socios. O noso denominador común é 
a paixón pola divulgación da ciencia 
e a tecnoloxía, e as ganas e compro-
miso por facela coa máxima calidade. 
Calquera que se sinta identificado con 
isto é benvido.

- Como cualificarías o estado da divulgación e comunicación da 
I+D+i en Galicia? 
- En Galicia temos a sorte de contar cuns profesionais moi potentes 
no eido da divulgación. E o mellor de todo é que seguen a aparecer 
iniciativas de divulgación. Nestes tempos actuais o problema co que 
nos atopamos é que é complicado atopar financiamento para as di-
ferentes iniciativas de cultura científica. Mesmo diría que o reto está 
en consolidar os proxectos. Nos consideramos a cultura científica 
como fundamental para a cidadanía, pero non temos claro que as 
institucións, empresas ou administración o vexan así. 

Nos Puntos Científicos un gru-
po de entusiastas socios disfra-
zámonos e poñémonos a facer 

divulgación a pé de rúa
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Vese que, rematada a febre das 3D, o que está de moda na electrónica de 
consumo é a ultra alta definición, e en poucos días moitos van ser os fabricantes 
que leven os seus enormes televisores que permitan gozar de contidos a tal re-
solución ao Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, como Samsung, que 
non conforme con amosar o ano pasado no evento un xigantesco televisor de 85 
polgadas, este ano concorrerá á cita cun televisor de 110 polgadas ou, ou que é 
o mesmo, unhas medidas de 2,6 x 1,8 metros, o que fai inevitable a súa compara-
ción cunha cama.

Deste volta non teremos que agardar moito para ver eses televisores xigantes 
no mercado, pois están xa a comezar a súa distribución asiática, de xeito que nun 
par de meses deberían estar xa dispoñibles en Occidente, aínda que a un prezo 
ao alcance de moi poucos. 

Un dos detalles que normalmente deixa 
en evidencia ao vídeo afeccionado na 
Internet é a mala calidade do son rexistra-
do, e para solucionar esa eiva temos agora 
a cámara de vídeo compacta Zoom Q4, 
ideal para músicos por integrar un par de 
micrófonos estéreo abatibles con axustes 
de ganancia e nivel de corte para conse-
guir gravar concertos, audicións e vídeos 
musicais cun bo son, podendo aproveitarse 
o formato compacto para conseguir puntos 
de vista únicos.

Aínda que non estamos ante unha cámara 
que destaque pola calidade do seu vídeo, é 
capaz de gravar a 30 cadros por segundo a 

1.080p ou a 60 imaxes por segundo a 720p, 
con audio en WAV (ata 96 kHz) ou AAC (ata 
320 kbps a 48 kHz). Ten un sensor CMOS de 
3 Mpíxeles, pantalla LCD de 2 polgadas, alto-
falante mono, entrada para micrófono/liña, 
toma de auriculares, micro HDMI, mini USB 
e batería de 1.050 mAh (cunha autonomía 
de ata 3 horas gravando a 30 imaxes por se-
gundo a 720p). Grava en tarxetas SD/SDHC/
SDXC de ata 128 Gb, pode funcionar como 
webcam con vídeo e entre os seus acceso-
rios están unha funda para facela resistente 
á auga e soportes para conectala a un pé 
de micro ou a unha guitarra. O seu prezo en 
EE.UU. é de 299,99 dólares (221 euros). 

TREBELL   S

Samsung presenta o seu novo televisor 
de ultra alta definición de 110 polgadas

Zoom Q4, unha cámara ideal para músicos

TECNOLÓXICOS
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A febre dos smartwatches comezou en 
boa medida co Pebble, que foi o proxecto 
que máis cartos recibiu ata o momento 
a través de KickStarter, e que continúa a 
prosperar, aproveitando a súa presenza do 

Consumer Electronics Show 
(CES) de Las Vegas para dar a 
coñecer interesantes novas so-
bre os seus dispositivos, como 
o feito de que están a preparar 
unha tenda de aplicacións, 
que recollerá as ferramen-
tas que existen para iOS ou 
Android que son compati-
bles cos reloxos de pulso de 
Pebble e que así serán máis 
doadas de localizar para a súa instalación.

Pero máis significativo é o feito de que, 
tras vender máis de 300.000 reloxos con 
acabado plástico, dende Pebble consideren 
que é preciso contar cun modelo premium 
e permitan xa a reserva do Pebble Steel, 
que continuará a gozar dunha pantalla de 
tinta electrónica (para un reducido consu-

mo e unha boa visibilidade en exteriores, 
que vén reforzada por Corning Gorilla Glass 
e un recubrimento anti-pegadas) e resis-
tencia á auga, ao que hai que engadir un 
acabado de aceiro inoxidable en dúas cores 
distintas, que comezarán a remitirse aos 
seus compradores a partir do día 28 a un 
prezo de 249 dólares (182,83 euros). 

Os reloxos Pebble estrearán 
versión premium este mes
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Un dos editores de videoxogos máis 
coñecidos de finais dos anos 80 no Reino 
Unido, Elite Systems, continúa en activo 
especializándose en xogos para disposi-
tivos móbiles, centrando a súa actividade 
principalmente en recuperar a sistemas 
actuais xogos de Commodore 64 e Sinclair 
Spectrum, o que os levou a iniciar un cu-
rioso proxecto de micromecenado a través 
do que facer posible unha recreación do 

teclado do ZX Spectrum que poida 
conectarse por Bluetooth a iOS e, 
máis adiante, a Android e Windows 
Phone, facilitando que smartpho-
nes e tablets poidan gozar de 
videoxogos clásicos mantendo a 
súa interface de control orixinal.

A campaña de captación de 
fondos rematará o 31 de xaneiro 
e pretende xuntar un mínimo de 60.000 
libras esterlinas, tendo que aboarse 50 
libras (71,80 euros con gastos de envío 
incluídos) para facerse unha das primeiras 
1.000 unidades deste teclado desenvolvido 
coa licencia oficial e coas teclas de goma 
que tantos recordos poderán traer a moitos 
dos nostálxicos que gozaban do Spectrum, 
ordenador doméstico que superou os 5 
millóns de unidades vendidas en todo o 
mundo, aínda que os seus principais mer-
cados foron o británico e o español (sendo 
un dos catalizadores da chamada Idade de 
Ouro do Software Español).

Os usuarios que se fagan con este 
teclado Bluetooth a través de Kickstarter 
tamén recibirán unha aplicación para iOS 

que permite gozar deste accesorio nun 
iPhone ou iPad (ou crédito na App Store 
para poder adquirir a aplicación correspon-
dente), aínda que cómpre destacar que, ao 
estarmos ante un dispositivo Bluetooth, 
é moi posible que sexa posible adaptalo 
para o seu uso non só nos dispositivos 
para os que o adapte Elite, senón tamén 
en ordenadores persoais para o seu uso en 
emuladores.

O Bluetooth ZX Spectrum pretende 
entregarse aos compradores a partir de 
setembro de 2014. 

TREBELL   S
TECNOLÓXICOS

Preparan un teclado Bluetooth 
que recrea o ZX Spectrum

Tras conseguir unha magnífica resposta na 
súa campaña de micromecenado en KickStar-
ter (multiplicaron por 8 as súas pretensións) 
Neptune segue adiante co seu dispositivo Pine, 
que en vez de ser un smartwatch pensado 
en comunicarse cun smartphone, integra as 
funcións propias do teléfono nun pequeno 
formato que permite levalo comodamente no 
pulso.

O produto está a piques de chegar ao mer-
cado, e para dalo a coñecer, amosouse no CES 
de Las Vegas, o que foi unha excelente oportu-
nidade para que este proxecto canadense se 
puxese baixo os focos para demostrar o que 
poden dar de si os smartwatches de contar 
con suficiente potencia.

O Pine é un dispositivo cunha pantalla de 2,4 
polgadas cunha resolución de 320 x 240 píxe-
les, que funciona cun procesador Snapdragon 
S4 de dobre núcleo a 1,2 GHz, 512 Mb de RAM, 
GPS, altofalante, micrófono, cámaras frontal e 
traseira (de 0,3 e 5 Mpíxeles respectivamente) 
e espazo para unha tarxetas microSIM, polo 
que podemos comparar as súas prestacións a 
un dos moitos smartphones con Android de 
baixa gama que os operadores de telefonía 

ofrece-
ron nos 
últimos 
anos a 
prezos moi 
axustados 
(ou de bal-
de), o que 
parece máis 
que suficiente 
para quen queira levar o móbil 
no pulso, aínda que coas limitacións propias 
dun tamaño de pantalla tan reducido (espe-
cialmente de cara á interacción táctil). Mide 
66 x 53,5 x 14,2 milímetros, pesa 60,8 gramos 
(o seu corpo), conta con vibración (ideal para 
recibir alertas de xeito discreto), ten conecti-
vidade Bluetooth 4.0, Wi-Fi N, NFC (o modelo 
de 8 Gb), USB 2.0 e 2G/3G, batería de 810 mAh 
(que permite ata 8 horas de conversa e 120 ho-
ras en espera) e espérase que saia á venda nos 
seus modelos con 8 Gb de capacidade + NFC 
ou de 16 Gb de capacidade por 335 dólares 
(246,27 euros), ou a 395 dólares (290,38 euros) 
para o modelo de 32 Gb de almacenamento 
interno. 

Amosan no CES un smartphone 
con forma de reloxo de pulso
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Microsoft lanza un xogo de combate 
aéreo para Windows 8/RT

Volve ao mundo dos videoxogos 
cun título free-to-play 

ROBOCOP

COLd ALLEy

A experiencia dos Microsoft Studios en software de simu-
lación de voo é indubidable, de aí que os usuarios de disposi-
tivos con Windows 8/RT celebren a estrea de Cold Alley, xogo 
de combate aéreo que sae á venda por 5,99 euros e que conta 
cunha extensa campaña de un xogador e un amplo repertorio 
de modos escaramuza. Este título permite ir atrás no tempo 
para vivir operacións secretas aéreas e dominar unha ducia de 
modelos de aeronaves.

Cold Alley conta con numerosos modos de xogo (combate 

A finais dos anos 80 o filme RoboCop chegou acompañado por un excelente 
videoxogo de acción que causou furor en máquinas recreativas e practicamen-
te todas as plataformas domésticas (sendo un dos xogos máis vendidos de todos os 
tempos para o ZX Spectrum) e co gallo do remake do da película de Paul Verhoeven 
que chegará aos cines o 14 de febreiro estréase na App Store e en Google Play a súa 
adaptación ao videoxogo, moito máis modesta que a adaptación de 1988, pero coa 
vantaxe de ser moi accesible por chegar baixo a fórmula do free-to-play.

O novo xogo de RoboCop é un shooter en terceira persoal con coberturas, que con-
trólase de xeito táctil empregando unha parte da pantalla para mudar o ángulo de 
visión e a outra metade para fixar o punto de mira para 
abater aos numerosos inimigos que irán xurdindo en di-
ferentes misións, á vez que podemos empregar a axuda 
de drones para rematar con grandes vagas de inimigos. 
No xogo haberá que eliminar aos inimigos, para o que 
será preciso escanear os obxectivos con visión térmica 
para localizar a súa posición ou para atopar 
os seus puntos débiles (no caso dos grandes 
robots aos que haberá que facer fronte), ten-
do tamén que xestionar o uso de botiquíns 
para recuperar vida e podendo mellorar a o 
traxe robótico e as armas para poder avanzar 
a bo ritmo no xogo (fórmula adoptada habi-
tualmente nos títulos free-to-play para sacar 
rendemento económico dos xogadores máis 
impacientes). 

Tráiler do xogo

| COLd ALLEy | ROBOCOP | 

aéreo, supervivencia, duelo a morte por equipos, capturar a ban-
deira e defender a base), gráficos tridimensionais moi coidados, 
mapas detallados, mecánicas de xogo variadas, controis arcade 
e de simulación, sons e efectos gráficos realista... en definitiva, 
un xogo que busca ser válido para novatos e para usuarios ex-
perimentados, que pode gozarse tanto no ordenador como en 
tablets con Windows RT, facilitando que levemos a experiencia 
da simulación aérea a case calquera lugar. 
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O xogo coruñés estará dispoñible 
a través de Steam

Recibirá un novo capítulo 
descargable na primavera

ThE LAST Of US 

AR-K 

O estudio coruñés de videoxogos Gato Salvaje está a ultimar 
o lanzamento do segundo episodio da súa ópera prima AR-K, 
para o que conseguiron financiamento a través de Kickstarter, 
e que continúa a recibir boas novas, pois veñen de confirmar 
que a comunidade de Greenlight decidiu que o xogo vaia 
estar dispoñible a través de Steam, o que supón un grande 
escaparate e unha magnífica plataforma de distribución para 
esta aventura gráfica made in Galicia.

Poder vender en formato 
descargable AR-K a través 
de Steam fai que o título 
desenvolvido por Gato Salvaje 
estea a un clic de distancia 
dos 75 millóns de usuarios 
rexistrados en Steam. Nesta 
plataforma de distribución 
de videoxogos espérase que 

AR-K estea dispoñible en breve con versión para PC, Mac e 
Linux.

Os que aínda non coñezan AR-K, poden acceder a Desura.
com, onde o seu primeiro episodio está dispoñible para a súa 
descarga de balde nas súas versións para Windows e OS X, 
excelente oportunidade para afondar na historia de Alicia Van 
Volish antes da inminente estrea do segundo episodio desta 
aventura gráfica. 

Un dos mellores xogos na historia da PlayStation 3 é sen lugar a dúbidas The Last of Us, que pese a 
contar unha historia pechada que non dá lugar a secuelas, vai contar con contido descargable que 

enriquecerá a obra, e que será unha especie de precuela titulada Left Behind na que Naughty Dog 
leva meses traballando e da que veñen de estrear vídeo de presentación.

O novo DLC para The Last of Us situaranos na zona de corentena de Boston, onde teremos a Ellie 
antes dos acontecemento centrais do xogo, acom-

pañada desta volta pola súa amiga Riley, historia que 
xa foi abordada nunha mini-serie de comics publicada 

por Dark Horse nos EE.UU. e que en primavera poderemos 
vivir de xeito interactivo.

Espérase que o prezo deste contido no que veremos a 
Ellie antes de cruzarse con Joel teña un prezo duns 14,99 
euros (aínda que polo momento non se anunciou o prezo 
deste DLC). 

videoxogos

| AR-K | ThE LAST Of US | 

w w w . c o d i g o c e r o . c o m
D I A R I O  D E  N O V A S  T E C N O L Ó X I C A S  D E  G A L I C I A

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

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

O teu espazo na Rede

Síguenos en:

Vídeo de 
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