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Que pasa agora, que temos tecnoloxía, 
temos centros tecnolóxicos e empresas 
TI de longa experiencia? En boa medida, 
a tecnoloxía xa non é quen de manterse 
dentro dos límites que até o de agora lle 

eran habituais, nin tampouco centros como Gradiant ou 
empresas privadas e públicas como Coremain e Retegal 
poden xa ficar activas unicamente no seu ámbito e 
tradicional de traballo a desenvolvemento. O presente 
que vivimos anuncia un futuro onde serán máis que 
habituais as coalicións e alianzas entre centros tecnoló-
xicos e empresas, entre entidades privadas e públicas, 
ao tempo que se amplía até o inimaxinábel a incidencia 
do tecnolóxico na nosa contorna, na nosa vida, no noso 
día a día. O proxecto Videoguard, do que falamos polo 
miúdo nas páxinas interiores, é un exemplo perfecto 
disto. Trátase de unir forzas e experiencias para levar a 
bo porto iniciativas que doutro xeito, con cada entidade 
polo seu lado, serían difíciles de acadar. Videoguard pro-

pón, máis polo miúdo, un sistema de videovixi-
lancia intelixente para loitar contra o furtivismo 
na costa, e trátase polo tanto dun proxecto de 
gran complexidade que require de cometidos 
específicos, recursos novos e outros que favo-
rezan o aproveitamento do que xa existe. Para 
incidir un pouco máis no alcance desta inicia-
tiva e saber cal é a responsabilidade concreta 
de cada participante, puxémonos en contacto 
coas empresas que xuntaron forzas en Video-

guard e o resultado son as catro páxinas centrais desta 
revista, catro páxinas que cómpre ter en conta porque 
amosan unha temática, unha metodoloxía colectiva de 
traballo, que estamos seguros que será un dos piares do 
noso desenvolvemento futuro. 

Código Cero

Humor tecnolóxico de Henrique Neira

O número 18 de Código Cero 
falaba con orgullo da chegada do 
Windows XP en galego. Hoxe, que 
se nos anuncia a fin deste sistema 
operativo, desde a lembranza 
repasamos os nosos contidos 
daquel número que dedicaba o 
tema principal á rede pública de 
bibliotecas que permitía a chega-
da da Internet os usuarios de mais 
de 96 concellos galegos. Algo que 
hoxe é habitual pero que daquela, 
apenas pasaron dous lustros, 
vendíase como un gran logro.

Código Cero repasaba tamén o 
proxecto i-nova da confederación 
de empresarios de Pontevedra en 
colaboración con Caixanova e a 
Xunta. Pretendíase acercar as PE-
MES as posibilidades da rede, os 
seus novos métodos de traballo e 
os sistemas de comunicación.

Na nova economía repasaba-
mos o “Centro On Caixa Galicia” 
que permitía coñecer por onde 
ían ir os mercados e que contaba 
daquela coa sorprendente cifra 
de “1.000” usuarios, algo que hoxe 
parece moi lonxano.

Con Ignacio Otero, responsable 
da comunicación audiovisual 
do pais, falabamos do futuro do 
sector e das novas iniciativas tele-
visivas que estaban a nacer. A esta 
visión de futuro uníase tamén o 
galego Julio Fernández, presi-
dente de “Filmax”, quen repasaba 
a súa visión e a de Galicia polo 
audiovisual.

A iniciativa do Concello de 
Brión coa posta en marcha de 
“www.infobrion.con” poñía en 
valor os servicios municipais de 
cara o futuro.

Coma sempre xogos, Pc prác-
tico e novas ,completaban aquel 
número co que empezamos o 
noso terceiro ano de vida, diso fai 
xa dez anos. 

Neste número....Neste número....
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O presente que vivimos anun-
cia un futuro onde serán máis 
que habituais as coalicións e 
alianzas entre centros tecnoló-
xicos e empresas.
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O IGE acada aforro e 
independencia tras 
integrarse no CIXTEC

 O Centro Informático para a Xestión 
Tributaria e Contable (CIXTEC) anunciou 

recentemente a integración no seu seo do Instituto 
Galego de Estatística, IGE. En virtude deste proceso, 
o instituto está a reforzar as súas competencias e 
máis a súa independencia, ao tempo que “incre-
menta  a información estatística de orixe financeira 
e a transparencia do sistema”. Outra das grandes 
vantaxes desta integración, anunciada en outono 
do ano pasado e arestora camiñando cara a bo 
porto, é o aforro que vai pór en xogo. De feito, 
informaron CIXTEC e IGE, en virtude deste proceso 
o gasto reducirase. 

Lembrar que a nova estrutura recóllese no 
Proxecto de Lei de Racionalización do Sector Públi-
co, que autoriza a creación do denominado Institu-
to Galego de Estatística e Información Financeira, 
como organismo autónomo que asumirá os medios 
e as competencias que tradicionalmente corres-
ponden ao IGE e ao CIXTEC. Este Proxecto de lei xa 
establece que a máxima autoridade estatística da 
Comunidade actuará con total independencia en 
todos os aspectos técnicos e científicos. No novo 
organismo, o instituto de estatística autonómico 
consolidará o traballo realizado nos últimos anos. 
A idea, de feito, é que a nova entidade resultante 
repercuta nun aumento considerábel da informa-
ción estatística de orixe financeira e, a maiores, nun 
incremento da transparencia do sistema. Lembrar 
que entre os obxectivos do Instituto Galego de 
Estatística e Información Financeira, adscrito á 
Consellería de Facenda, estarán a dirección e 
coordinación das actividades estatísticas no ámbito 
competencial da comunidade autónoma e o des-
envolvemento, planificación e xestión dos proxec-
tos e aplicacións informáticas para a implantación 
de procesos informáticos de natureza tributaria, 
contábel, orzamentaria e económico-financeira. 

 |novas | RESUMO DE ACTUALIDADE TIC |

Gradiant, Centro Tecnolóxico das Telecomunicacións de Gali-
cia, segue a dar pasos no seu obxectivo de aliñar a I+D uni-
versitaria coas demandas empresariais centrándose en cinco 
áreas de actividade: comunicacións dixitais, información 
multimodal, eSaúde, sistemas intelixentes en rede e servizos 

e aplicacións. Emporiso, o centro con sede en Vigo está de actualidade 
por estar investigando os 
diferentes eidos de aplica-
ción da tecnoloxía Ultrawi-
deband (UWB ou Banda Ultra 
Larga, en galego), especial-
mente aplicada no seu uso 
para o posicionamento en 
interiores e para a detección 
de ritmo cardíaco e respi-
ratorio sen contacto; unha 
idea que pode ser aplicada á 
monitorización de pacientes 
hospitalizados, diagnóstico 
de apnea do sono e mesmo 
ir á procura a persoas atrapa-
das entre cascallos.

E a que nos referimos con 
ese termo de Ultrawide-
band? O UWD abrangue todo un conxunto de sistemas que empregan 
un ancho de banda ou rango de frecuencias amplo, comparado co 
empregado habitualmente en sistemas de comunicacións. Este elevado 
ancho de banda permite transmitir datos a taxas moi altas, sen máis que 
usar mecanismos de comunicacións análogos aos empregados polo 
resto de sistemas. Porén, esta tecnoloxía é moito máis que iso, pois as 
principais liñas de uso para esta tecnoloxía na actualidade céntranse en 
aspectos que se afastan da mencionada capacidade de transmisión. 

Así, a UWB permite 
transmitir pulsos illados 
de moi curta duración, 
e os devanditos pulsos 
poden ser empregados 
para medir distancias 
con precisións notá-
beis. Asemade, existen 
plataformas comerciais 
capaces de acadar pre-
cisións de centímetros 
sobre alcances maiores 
a cen metros. Estas 
capacidades, xunto cos 
desenvolvementos en 

electrónica dos últimos anos, fan dela unha alternativa moi prometedo-
ra para a localización en interiores, onde os sistemas de posicionamento 
por satélite como o GPS resultan ineficaces. Amais, estes mesmos pulsos 
curtos poden ser empregados para transmisión de datos a baixa ou 
media taxa a distancias curtas, o que supón unha vantaxe adicional de 
cara ao novidoso Internet das Cousas e ás redes de sensores tradicionais, 
ao permitir o posicionamento preciso e comunicacións nunha única 
tecnoloxía. 

| Galicia, eixe de investigación | TECNOLOXÍA ULTRAWIDEBAND |

Gradiant afonda nas 
múltiples vantaxes da tecnoloxía 
Ultrawideband (UWD) 


Mauro Fernández, director do CIXTEC



»»»» NEGOCIOS NA REDE

E-commerce ou o país 
das marabillas

Número 127Código Cero6 |

18,6 millóns de cidadáns 
conectáronse á Rede todos 
os días en 2013

 Observatorio Nacional das Telecomunicacións 
presentou a comezos de marzo o seu informe 

Perfil sociodemográfico dos internautas, unha investi-
gación que en boa medida serve para coñecer quen 
emprega de verdade as novas tecnoloxías e quen, 
polas circunstancias que sexan (descoñecemento, 
imposibilidade de empregalas por eivas no servizo, 
problemas orzamentarios para acceder á Rede),  non 
manexa esas tecnoloxías. Segundo se di no informe, 
28,9 millóns de españois de 10 e máis anos accederon 
a Internet en polo menos unha ocasión durante o 
2013, “o que supón un incremento do 3,7% e repre-
senta o 69,8% da poboación nesta franxa de idade”. 

Por outra banda 18,6 millóns de persoas conec-
táronse todos os días. En termos relativos, o 66% da 
poboación de 16 a 74 anos usa Internet a diario ou 
cada semana. No estudo do ONTSI (dependente do 
Ministerio de Industria), dise que os mozos, estudan-
tes e cidadáns con estudos universitarios, persoas 
con maiores ingresos e residentes en capitais de 
máis de 500 mil habitantes son os que máis utilizan 
Internet. A maioría deles faino para consultar o correo 
electrónico, e nesta orde, para descargar novas, 
revistas e xornais en liña, acceder a información sobre 
bens e servizos ou participar nas redes sociais. Os 
homes empregan Internet sobre todo para descargar 
software (excluídos xogos), consultar ou descargar 
información de actualidade en liña e declarar impos-
tos. As mulleres, dise no estudo, “buscan informarse 
sobre temas relacionados coa saúde, utilizan a Rede 
para xestionar as súas matrículas universitarias ou de 
educación superior e consultan información sobre 
cursos ou formación”. Os máis novos emprégana para 
visitar webs relacionadas cos seus estudos e partici-
par en redes sociais. Pola súa banda, os individuos de 
25 a 34 anos tiran partido de Internet para participar 
en comunidades 2.0 ou buscar emprego, mentres 
que o uso predominante entre a poboación de 35 a 
44 anos é o acceso aos servizos de banca electrónica. 
Os individuos entre 45 e 64 anos utilizan a Rede para 
declarar impostos, mentres que para a poboación de 
65 a 74 anos o uso principal é o acceso ás páxinas de 
bibliotecas. 

A
bundan na Rede blogs e comentarios que falan do 
comercio electrónico como pouco menos que a salva-
ción das pequenas empresas e comercios, moitas veces 
esaxeradamente optimistas. Levo anos asesorando a 
empresas que queren vender en internet, e no 90% dos 

casos o meu principal traballo é facerlles ver que non é doado nin 
sinxelo.  A impresión de moitas destas empresas é que abonda 
con ter una tenda en liña e que as vendas comezarán a entrar soas 
como por arte de maxia, e non é así. Unha tenda online require 
dúas premisas fundamentais: traballo e investimento. Ben é certo 
que a inversión é menor que abrir unha tenda física, pero non 
deixa de ser importante. É predicos dotar un orzamento para a 
apertura e o mantemento, tanto económico como en horas de 
traballo adicadas.

Vender na Rede reduce os custes de infraestrutura e mantemen-
to, pero require de custes adicionais derivados dun feito moi sim-
ple: pasamos de competir nun mercado local a facelo nun mercado 
global con centos ou milleiros de competidores.

O primeiro que temos que facer é planificar a nosa estratexia. 
Pensar se queremos vender todo o noso catálogo de produtos ou 
só unha parte (eu recomendo esta opción para comezar) e estudar 
moi ben quen é o noso cliente, cal é o mellor xeito de chegar ata 
el e quen compite connosco polo mesmo cliente. Pensemos que, a 
maior competencia, máis inversión teremos que facer en marketing 
e publicidade. Esta estratexia será a ferramenta básica para tomar 
decisións sobre como será a nosa web, que tecnoloxía imos utilizar, 
os prezos e ofertas que imos facer, etc. Como mínimo temos que 
ter en conta no noso plan o seguinte:
•	 Estudo do mercado: Clientes potenciais, competencia, perfil e 

intereses dos clientes…
•	 Plataforma tecnolóxica: Son moitas as opcións, dende unha 

tenda básica en Wordpress ata unha plataforma de e-commerce 
como Magento o Prestashop o unha solución na nube que non 
precisa máis que un navegador web.

•	 Loxística: Onde almacenaremos os produtos e como os imos 
facer chegar aos clientes (os principais operadores loxísticos 
ofrecen solucións “chave en man” neste senso)

•	 Persoal: Quen estará ao cargo da tenda en liña e canto tempo lle 
adicará.

•	 Marketing e publicidade: Debemos destinar un orzamento 
específico a este capítulo, que incluirá o posicionamento (SEO) 
e a publicidade(SEM) en Google, a presenza nas redes sociais, a 
edición dun blog e outras accións de marketing online.

•	 Supervisión e control: Debemos ter definidas as ferramentas de 
control precisas para coñecer o comportamento da nosa tenda 
dixital,  tanto en visitas como en vendas.
En definitiva, o comercio electrónico non deixa de ser comercio, 

e unha tenda en liña require do mesmo grao de atención e xestión 
que unha tenda física. Deixemos o País das Marabillas para a litera-
tura, e sexamos conscientes de que, tamén na Rede, ninguén nos 
vai agasallar nada. 

Javier Rocamora 
(consultor en estratexia 
e marketing dixital).
www.jrocamora.com // 
Twitter: @javirocamora
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Chega Movistar Fusión TV de Telefónica

O Colexio Profesional de Enxeñaría 
en Informática de Galicia (CPEIG) ten 

aberto arestora o prazo de inscrición para 
participar no seu curso Drupal 7 Avanzado, 
do que se ofertan un total de 25 prazas. A 
actividade, informa o CPEIG, diríxese sobre 
todo a desenvolvedores con coñecemen-
tos básicos sobre o dito xestor de contidos 
de software libre, desenvolvedores que 
requiran integrar e aplicar proxectos web 
complexos con este servizo, “xa sexa para 
terceiros ou para emprender cunha idea 
de negocio propia”. Esta achega formativa, 
cunha duración de 20 horas presenciais, con-
vócase co obxectivo primordial de permitir 
que os nosos profesionais que conten con 
coñecementos básicos sobre desenvolve-
mento web, posicionamento e emprego de 
ferramentas dixitais, estean en disposición 
de dar forma a tendes de comercio electró-
nico e redes sociais botando man de Drupal, 
“así como realizar tarefas de optimización 
do rendemento de portais baseados na dita 
ferramenta libre”.

Ao abeiro deste curso, cada semana rea-
lizaranse as sesións formativas presenciais 
acompañadas con exercicios e prácticas, 

ao que cómpre engadir a elaboración dun 
dossier formativo con actividades adicionais 
“para que este curso sirva de punto de inicio 
no desenvolvemento de sistemas web com-
plexos en Drupal”, informa o CPEIG. Por certo 
que a metodoloxía elixida para estas sesións 
formativas é unha metodoloxía “totalmente 
práctica”, onde o alumno sexa quen, xa den-
de os primeiros chanzos do curso, de crear 
un portal a través dos exercicios propostos. 

O curso será impartido por Diego Meixeiro 
Calvo, consultor especialista no dito paquete 
aberto de ferramentas e servizos. O docente 
forma parte do equipo de desenvolvemento 
web da empresa Sdweb Solucións Dixi-
tais, segundo informa o CPEIG “unha das 
primeiras empresas en España especializada 
en implantar Drupal en grandes organiza-
cións como a Xunta de Galicia (AMTEGA), 
Universidade de Barcelona, Universidade 
de Santiago de Compostela, etc”. E engade: 
“Diego posúe unha dilatada experiencia na 
implantación de portais Drupal a nivel nacio-
nal e autonómico, e un amplo coñecemento 
da comunidade desta ferramenta, aspec-
tos fundamentais para limitar a curva de 
aprendizaxe nela e aproveitar todas as súas 

funcionalidades”. Participou en proxectos 
para clientes de renome a nivel empresarial 
e institucional como por exemplo Inditex, 
Grupo Anaya, Universidade de Barcelona, 
Universidade de Santiago de Compostela, 
Novagalicia Banco e Xunta de Galicia.

O curso, por certo, impartirase os días 21, 
22, 28 e 29 de marzo en horario de 16.00 a 
21.00 horas (os días 21 e 28) e de 9.00 a 14.00 
horas os días 22 e 29. Celebrarase na cidade 
da Coruña. 

 Tras a reunión do Consello da Xunta 
do pasado 6 de febreiro, Alberto 

Núñez Feijoo anunciou que a Administra-
ción autonómica aforrará 13 millóns de 
euros cun novo contrato de telecomuni-
cacións que inclúe melloras do servizo 
nos ámbitos educativo, sociosanitario 
e xudicial, para o que a Xunta tivo que 
“desbloquear os trámites necesarios para 
poder adxudicar no primeiro semestre 
deste ano o contrato de telecomunica-
cións da rede corporativa da Xunta, que 
proporcionará servizo de Internet, telefo-
nía fixa e móbil aos máis de 3.000 centros 
da Administración pública”.

O novo contrato terá un orzamento de 
39,3 millóns de euros (3 menos que o con-
trato anterior) e requirirá por parte dos 
operadores adxudicatarios investimentos 
de 12 millóns de euros. A licitación do 
concurso publicarase nos vindeiros días 
por parte da AMTEGA, e tamén incluirá a 
integración das redes de datos do CIXTEC 
e da CRTVG na Rede da Xunta, eliminando 
duplicidades de rede e incrementando a 
redundancia nas comunicacións, garan-
tindo a súa dispoñibilidade en casos de 
incidencias. 

A Xunta reducirá 
o seu gasto en 
telecomunicacións

 Telefónica lanzou xa o servizo 
Movistar Fusión TV, operativo e 

accesíbel dende o pasado 7 de marzo. 
Segundo informou a operadora, estamos 
ante unha xanela que convida “á máis 
completa e variada oferta de televisión, 
xunto ao paquete de servizos Movistar 
Fusión de seu e unha vaga de novas fun-
cionalidades técnicas pioneiras que com-
plementan a nova proposta”. Nela, por 
certo, darase acubillo e seguimento a 
competicións e acontecementos depor-
tivos que segundo apunta a operadora 
están a xerar unha importante demanda, 
como por exemplo o Campionato do 
Mundo de Fórmula 1 ou o Campionato 
do Mundo de Motociclismo.

A nova achega audiovisual de Telefóni-
ca preséntase baixo diferentes fórmulas: 

Para todos (a opción para os clientes 
buscan “unha oferta ampla e diferencial 
respecto da televisión en aberto, con 
contidos para todos das mellores canles 
de cada xénero”), a fórmula Fútbol (a 
alternativa para os que teñen claro que 
só queren o fútbol de Liga, a Cham-
pions, a Europa League ou a Premier 
League) e a fórmula Enerxía (o paquete 
de canles para os seareiros dos grandes 
eventos deportivos). Todo isto acompá-
ñase dunha manda de recursos que a 
compañía cualifica de “funcionalidades 
pioneiras no mercado da televisión de 
pago”, dirixidas a permitir que o cliente 
“vexa a televisión coma nunca a viu”. De 
feito, engade, será o cliente quen decida 
a televisión que quere ver e cando, sen 
cambiar o descodificador actual que ten 
na súa casa. Entre os devanditos recursos 
inclúese a opción de ver a televisión en 
calquera dispositivo (televisión, teléfo-
no intelixente, computador ou tablet), 
engadíndose tamén un gravador persoal 
en rede con 350 horas de almacenamen-
to, incluídas as gravacións en HD. Este 
gravador incluirá tamén a funcionalida-
de de rexistro e acubillo automáticos do 
últimos sete días de todos os programas 
e contidos que o cliente teña contrata-
dos, explica a empresa. 
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 A  Comunidade O Zulo segue a argallar novos xeitos de introducir o software 
libre nas nosas vidas: primeiro coas múltiples citas de impulso aos programas 

abertos celebradas dende Mugardos e agora  cun proxecto que estende as pólas do 
código aberto á nosa capacidade de facer lecer tecnolóxico e dar conta del. Falamos do 
Proxecto Recreativa Galega, nado en 2011 e agora comezando a dar pasos firmes cara a 
consecución dunha máquina de lecer de espírito participativo e aberto. Como dixemos, 
o proxecto nace en 2011 cando os integrantes da asociación comezaron a valorar a 
posibilidade de mercar para a entidade un aparello recreativo orixinal de principios 
dos anos noventa. A compra non chegou a bo porto, pero sobreviviu o espírito que a 
alentou. A partir de aí viñeron unha serie de preguntas. Por exemplo: e se se xuntase 
o espírito de xogo compartido que acompañaba naquelas anos as sesión co Street 
Fighter cos conceptos propios do software libre? A priori, non semellaba incompatíbel. 
Paseniño a cousa foi collendo impulso e a finais de 2013, contan os membros da asocia-
ción, retomouse o proxecto da recreativa. Dende cero e dándolle un aire de comunidade de software libre e un alicerce cen por cen galego. 

A idea, que aínda está en desenvolvemento, é a seguinte: crear unha máquina recreativa galega e libre. Claro está, correrá sobre software 
aberto e non haberá necesidade de introducir diñeiro. Farase con material de reciclaxe sobre todo. Engadiría ademais tecnoloxía de acceso á 
Rede sen fíos, entre outros recursos que permitirán usar a recreativa coma un computador persoal ou como un reprodutor de música. De xeito 
complementario, preténdese “documentar todo o proceso, dende o deseño dos planos, os materiais, a cantidade de pintura e a configuración 
do software”. 

 O certame Startup 
Pirates Galicia, 

adaptación á nosa terra 
e ás características das 
nosas empresas do 
espírito de aprendizaxe e 
innovación dos eventos 
internacionais Startup 
Pirates, vaise desenvolver 
do 3 ao 10 de maio en 
Ourense. Segundo nos 
contan os organizadores, 
a edición contará co apoio 

decidido da empresa galega Dinahosting e desenvolverase ao longo de oito 
xornadas de actividades, “dirixidas a todos aqueles que queiran embarcarse 
na aventura de ser un emprendedor”. 

Startup Pirates é un programa internacional de aprendizaxe dunha sema-
na de duración, de sábado a sábado, cunha metodoloxía propia validada 
en diferentes países (Portugal, Croacia, Eslovenia, Holanda, Polonia, Brasil, 
Perú, Paquistán, Romanía, Bulgaria…). Trátase basicamente de que, antes de 
botarnos ao mercado, verifiquemos a nosa idea e estudemos a fondo as súas 
posibilidades e potencialidades. Nesta edición de Ourense os organizadores 
están a facer fincapé no emprendemento social. Ou sexa, nas metodoloxías 
para fomentar a creación de empresas sociais e pór en valor as ideas que so-
lucionen retos sociais con modelos de negocio rendíbeis e sustentábeis. 

 Santiago vai acoller entre o 3 e o 6 de abril unha 
xuntanza dirixida a avaliar as posibilidades de 

supervivencia da cultura e da súa industria na era das 
redes sociais e a revolución da información. O congreso 
Editando para minorías na era dixital centrarase, máis 
polo miúdo, en estudar os camiños e feituras futuras que 
adoptará o libro en calquera das súas manifestacións, 
un produto que loita por atopar o seu camiño nunha era 
global onde a marxe para as tendencias e as demandas 
dos mercados miúdos corre risco de estreitarse. 

Segundo informan os organizadores, o congreso será 
“unha oportunidade para debater sobre a situación 
do libro e da edición en tempos de recambio tecnoló-
xico e de agromar propostas que redescobren o valor 
dos produtos artísticos de autor, únicos ou concibidos 
para esixentes minorías que foxen do estereotipado e 
comercial”. Desenvolvido polo proxecto internacional 
campUSCulturae, actualmente mantén aberto o prazo 
de inscrición e de envío de comunicacións.

Editores, bibliófilos, xestores culturais, escritores, ilus-
tradores, expertos en novas tecnoloxías e deseñadores, 
entre outros profesionais, daranse cita neste encontro 
durante o cal se inaugurará a exposición Imprimatur. 

Startup Pirates Galicia desenvólvese a 
comezos de maio en Ourense

Compostela acolle un abril un 
congreso sobre libros e lectores 
(minorías) na era dixital 

O Zulo impulsa unha máquina recreativa aberta e libre 
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Fernando Suárez, á fronte do Departamento 
de Innovación do Concello de Santiago 

O potencial creativo dos nosos estu-
dantes é grande, e dende o centro 

CiTIUS sábeno ben. Con todo, tamén entende 
que ás veces o mellor xeito de permitir que 
ese potencial abrolle é “poñéndoo contra as 
cordas”. Nesta liña é onde se insire a súa nova 
actividade: unha serie de desafíos tecnoló-
xicos para estudantes da Universidade de 
Santiago, principalmente futuros programa-
dores. O paquete de retos vai dirixido sobre 
todo a estudantes de grao da USC e con eles 
o centro pretende dinamizar o papel das Tec-
noloxías da Información e a Comunicación 
(TIC) no eido da comunidade universitaria, 
“incentivando entre os alumnos o desenvol-
vemento das súas aptitudes”.

O primeiro destes encontros, informa o 
CiTIUS, constará de dúas partes: unha de 
programación tradicional (secuencial), e 
outra de programación paralela. Os concur-
santes poderán optar ao premio participando 
en calquera das dúas categorías, “aínda que 
na puntuación final contabilizarase a suma 

das dúas”, engaden fontes do centro. Na 
primeira parte, o obxectivo será dar forma 
aos algoritmos apropiados para responder 
a dous problemas reais que se formularán 
previamente, mentres que na segunda proba 
os concursantes disporán duns códigos 
secuenciais que solucionan dous problemas 
formulados de antemán. Os concursantes par-
ticiparán no reto en equipos de dúas persoas, 
e a puntuación será maior canto menos tem-
po se precise para obter a resposta correcta 
ao problema. A solución adoptada poderá 
ser totalmente libre, coa única limitación de 
estar programada nas linguaxes permitidas 
na proba.

A parella gañadora obterá unha viaxe a 
Barcelona para visitar o Barcelona Supercom-
puting Center; o premio inclúe un billete de 
ida e volta en avión para dúas persoas, dúas 
noites de hotel e a visita guiada. O reto será 
de carácter presencial, e desenvólvese na Es-
cola Técnica Superior de Enxeñaría (ETSE) este 
mércores, 27 de febreiro, ás 11:00. 

 Fernando Suárez, presidente do 
Colexio Profesional de Enxeñaría 

Informática de Galicia (CPEIG), está dende 
o pasado mes de xaneiro á fronte do 
Departamento de Innovación do Concello 
de Santiago, cargo que compatibiliza coa 
presidencia na devandita entidade de 
profesionais galegos das TI. Como lem-
braremos, o Departamento de Innovación 
compostelán é unha iniciativa do propio 
Concello, posta en marcha de xeito oficial 
co comezo do ano, que ten entre os seus 
obxectivos o aliñamento da actividade da 
Administración local cos obxectivos das 
Smart Cities. Dito doutro xeito: trátase de 
preparar o terreo para apuntalar a Santiago 
como cidade dixital a medio prazo. 

Outra das grandes liñas de traballo deste 
Departamento que dirixe Fernando Suárez, 
oficina na que está a envorcar a súa longa 
experiencia en modernización dos servizos 
e ferramentas do ámbito público, é o 
fomento da Administración Electrónica. No 
caso concreto de Santiago, a nova oficina 
vai facer fincapé en cuestións como visibi-
lidade e transparencia da actividade admi-
nistrativa e de goberno. Ademais, poranse 
en xogo múltiples medidas para facilitar a 
comunicación e implicación coa cidadanía 
de Santiago, favorecendo iniciativas que re-
dunden na mellora da súa calidade de vida 
e artellando outras que aseguren meirande 

rendibilidade enerxética e optimización 
dos recursos dispoñíbeis. 

Xa nun plano máis concreto, o Departa-
mento traballa arestora o proxecto europeo 
PLEEC (Plan para Cidades Enerxeticamen-
te Eficientes), unha iniciativa financiada 
polo sétimo Programa Marco da Comisión 
Europea que ten como obxectivo facerse 
cunha ferramenta para acadar o aforro e a 
eficiencia enerxética nas cidades europeas 
mediante a conexión entre centros de 
innovación cualificados no sector enerxé-
tico coas cidades participantes. Trátase de 
desenvolver para as cidades un plan de 
aforro enerxético con impacto positivo no 
custo mediambiental pero tamén cun claro 
obxectivo de eficiencia económica no uso 
de enerxía. O proxecto está formado por 18 
entidades de 13 países da Unión Europea. 
Entre os socios do proxecto figuran 6 
cidades de tamaño mediano de España, 
Suecia, Reino Unido, Estoniana, Finlandia, 9 
universidades e 3 empresas.

Ademais, seguindo co fío das activida-
des concretas do Departamento, neste 
intre a oficina que dirixe Fernando Suárez 
está a traballar en dous proxectos web 
que ilustran á perfección o cometido do 
Departamento. Por unha banda, a web 
Rochaforte.info (páxina que recibiu un 
importante recoñecemento nos Premios 
EGANET 2013 e que se dirixe a pór en valor 

e amosar a longamente agochada historia 
do Castelo da Rocha en Santiago, unha his-
toria a reivindicar), e pola outra a web dus.
santiagodecompostela.org, encamiñada 
a acubillar e achegar información de valor 
procedente da Área de Desenvolvemento 
Urbano Sostible.  

O CiTIUS reta aos estudantes da USC
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A 
asociación TADEGA (Tecnoloxías de Atención á Diversi-
dade na Educación Galega), dirixida a fomentar o fluxo 
de coñecemento tecnolóxico entre estudantes en risco 
de exclusión social e dixital (facendo especial fincapé 
nos colectivos de rapaces con diversidades funcionais e 
cognitivas), vén de anunciar unha nova batería formativa 

para familias e mestres ao longo de todo o que queda de curso. En 
palabras do colectivo, trátase “dunha batería do máis completa, econó-
mica e dirixida a procurar os aspectos máis prácticos para traballar coa 
realidade do día a día”. De feito, haberá un pouco de todo: en febreiro 
achegouse formación sobre comunicación alternativa para persoas con 
diversidades, en marzo sobre servizos con pictoaplicacións, en abril 
haberá achegamento ás vantaxes das tablets no eido da atención aos 
devanditos colectivos, etc. 

Segundo informan fontes de TADEGA, estas accións de divulgación 
TIC insírense plenamente no ideario do colectivo: un compromiso firme 
para garantir que a tecnoloxía tamén responda á diversidade social 
que se reflicte a día de hoxe nas aulas. Ou sexa, que do que se trata é 
de garantir que as TIC non estean desenvolvidas só á medida dunha 
maioría ou dun promedio de características, senón que abrangan 
tódalas necesidades e requirimentos. Para TADEGA, é unha gran nova 
que a tecnoloxía dixital chegase ás aulas, como tamén está a afianzar-
se a aceptación das diferenzas naturais de cada alumno. “Agora ben”, 
din dende a asociación, “non podemos esquecer que toca revisar os 
nosos métodos de traballo, as nosas pedagoxías, co fin de facer que as 
pezas encaixen e permitir que tódalas alumnas e alumnos sexan quen 
de adaptarse á nova situación da aula dixital”. A batería formativa dos 
seguintes meses, da que ofrecemos a continuación información detalla, 
é un exemplo deste compromiso.

TADEGA lanza novos obradoiros e 
CreAPPcontos loita contra a fenda 
dixital 

•	Marzo (sábado 15). Teo (A Coruña). Servizos	e	proxectos	de	
Pictoaplicaciones.com.	Contido: a través de xente do Grupo-
Promedia.es e de Pictoaplicaciones.com farese un percorrido 
amplo e completo polas aplicacións, ferramentas e servizos 
que ofertan dende a súa web así como tamén dos seus proxec-
tos máis inmediatos e aínda en cociña. 

•	Abril (venres 25 e sábado 26). A Coruña. II	Xornadas	de	Tablets	
Aspronaga.	As	tablets	na	Educación	e	na	Atención	á	diversida-
de. Lugar: Centro de Formación e Recursos (CFR) da Coruña en 
Rúa Pepín Rivero, 3 (Edificio UNED) da Coruña. Contido: a ac-
tividade vén da man de ASPRONAGA e nela TADEGA participa 
como colaboradora. Contarase coa presenza de Pere Marqués 
en labores de relator. 

•	Maio (sábado 10). Santiago de Compostela. Uso	e	personaliza-
ción	de	ferramentas	de	Accegal	(Pictodroid, MesageTTS, Visual-
TEC, SubTitleMe, MyKeyboDroid, etc). A relatora será Fátima 
García Doval, do equipo de Accegal.  

•	Xuño. Lugo. Cea-coloquio. Verdades	e	mentiras	da	inclusión.	
Con esta actividade, “preténdese dar forma a un debate sen 
asperezas pero tamén sen rodeos sobre a inclusión e, por 
extensión, a inclusión dixital”. A intención, sinala TADEGA, é 
chegar a conclusións prácticas de cara ao futuro. 

O acto de aprender non é igual para todos. É por iso 
que os nenos que se atopan con dificultades no 
intre de adquirir coñecementos requiren de ferra-

mentas que os motiven. Accións tan cotiás como sumar 
ou diferenciar o que está ben do que está mal convérten-
se para eles en algo máis complicado do normal, co que 
dispor dalgún estímulo que lles faga doada a aprendizaxe 
á vez que lles chame a atención facilitará a súa formación. 
A conto disto chéganos CreAPPcontos, unha app nada en 
Vigo que converte aos contos clásicos de sempre en novas 
historias únicas.

Con estas historias únicas os nenos poden aprender de 
maneira lúdica xunto aos seus profesores e desenvolver 
capacidades como: a linguaxe oral, o pensamento creativo 
e a creación de secuencias espazo-temporais. A iniciativa 
incorporouse xa en varias escolas e centros do ámbito 
estatal para potenciar o desenvolvemento formativo dos 
seus alumnos grazas á combinación de lecer e aprendiza-
xe da man dos contos clásicos de sempre. Asemade, vén 
de crearse un grupo de traballo coa asociación TADEGA 
(Tecnoloxías de Atención á Diversidade na Educación 
Galega) de cara a achegar pictogramas á aplicación.

Segundo a opinión de expertos en educación especial 
-é o caso de de Feliciano Couto, mestre de educación 
especial do centro Nosa Sra. de Lourdes- “cos mozos con 
diversidade funcional cos que probamos CreAPPcontos, a 
actividade está bastante apoiada polo titor, terapeuta ou 
familia, pero é esta interacción entre neno-adulto a que 
posibilita situacións de aprendizaxe, autonomía e creativi-
dade. Agora son eles os que poñen as normas”.  
Cómpre subliñar un aspecto ben importante desta 
aplicación, pois está a axudar a mellorar a autoestima e 
autonomía de moitos nenos, sobre todo daqueles con 
autismo. Engadir que CreAPPcontos está a ser emprega-
da en centros de educación públicos e privados como 
ferramenta educativa. A xeito de curiosidade, dicir que a 
Escola Infantil Monte da Guía foi o primeiro centro público 
de Galicia en empregar CreAPPcontos. 

Inclusión e 
accesibilidade

CreAPPcontos converte en 
protagonistas do seu propio conto 
a nenos con diversidades funcionais

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

http://citic-research.org/

PRESENTA MúLTIPLES APLICACIóNS EN áMbITOS 
COMO A SEGURIDADE, O COMERCIO OU O EIDO 

MéDICO-SANITARIO

UNHA SOLUCIÓN DO CITIC PERMITE SABER EN TEMPO 
REAL COMO SE COMPORTAN AS PERSOAS A TRAVÉS 

DOS SEUS MOVEMENTOS

| CITIC | ANÁLISE DO COMPORTAMENTO HUMANO E SEGUIMENTO DE PERSOAS MEDIANTE VISIÓN ARTIFICIAL |

Como son de valiosos para un centro comercial uns datos 
que lles digan que expositores ou corredores teñen un 
maior movemento? Ou que espazos son menos visitados 
ou cales son os produtos estrela? E ata, como ha de enten-
derse un determinado movemento dunha persoa nunha 

pista dun aeroporto? Obter esta información xa é posible grazas a 
unha solución de software creada pola Área Tecnolóxica de Procesa-
do de Imaxes do CITIC.

Baseada en técnicas de investigación en visión artificial e recoñe-
cemento de patróns, desde o CITIC desenvolveuse unha ferramenta 
que, mediante o exame de secuencias, permite analizar en tempo 
real o comportamento humano e levar a cabo un seguimento de 
persoas a partir de vídeos e imaxes. 

Esta solución realiza unha análise automática das secuencias de 
movementos a partir de decenas de variables entre as que se inclúen 
as traxectorias dos desprazamentos das persoas, as súas velocida-
des, como se moven, o tempo que transcorre no caso de deterse. 
Unha vez recollidos todos estes datos realízase unha interpretación 
automática destas accións en base a un conxunto de regras, polo que 
se pode ditaminar o comportamento das persoas a través dos seus 
movementos. Ata se poden identificar as distintas partes do corpo de 
cada individuo presente na escena.

AplicAcións múltiples
Polas características da solución e o fornecemento da información 

en tempo real son moitos os sectores nos que pode aplicarse. Manuel 
F. González Penedo, investigador principal da Área, explica como 
pode ser a súa transferencia a algúns eidos concretos: “O comercio e a 
súa extensión ao campo da publicidade ou o visual merchandising son 

sectores onde se ve unha incorporación moi clara. Podemos coñecer en 
todo momento como se desprazan os consumidores nun espazo comer-
cial, onde se deteñen, a que produtos prestan unha maior atención… 
Esta información permitiría modificar a distribución dos mostradores, 
vitrinas ou estantes para fomentar un aumento das vendas en función 
desta información recibida”.

Son moitas as aplicacións sociais que pode atopar esta solución, 
xa sexa en contornas médico-sanitarias (hospitais, centros médicos, 
servizos de urxencias, atención á terceira idade) ou en servizos a im-
plementar nas Smart Cities como a monitorización de tráfico). “E sen 
esquecernos da seguridade. A solución de software desenvolvida detecta 
calquera tipo de movemento anómalo de persoas, polo que se de súpeto, 
nunha pista dun aeroporto alguén varía a traxectoria habitual saíndose 
do estándar, saltaría unha alarma que avisaría automaticamente desta 
situación. O mesmo sucedería con puntos determinados coma o paso 
por arcos de seguridade”, engade González Penedo.

Na actualidade o equipo de traballo responsable desta solución, 
liderado polo investigador Marcos Ortega Hortas, está a traballar 
na incorporación de novas variables á análise. Non só se rexistrará a 
traxectoria ou a velocidade do movemento, tamén se valorará como é 
ese movemento, amosando se unha persoa se despraza dando saltos 
ou se o fai nun punto fixo, unhas novidades que poderían favorecer 
os sistemas de seguridade existentes nos centros neurálxicos das 
cidades.  
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 | Vodafone | AGASALLOU TERMINAIS SAMSUNG GALAXY S4 |

v
Vodafone yu: 
       vai de festa

odafone incluíu á Coruña na súa recente actividade de promoción, unha ac-
tividade que incorporou o agasallo de medio cento de teléfonos Samsung 
Galaxy S4 para clientes de Vodafone yu:. A idea foi animar aos seareiros dos 
móbiles de última xeración a que aparecesen vestidos con pintura corpo-
ral na tenda do operador telefónico na Praza de Pontevedra da Coruña, 
experiencia que resultou ser todo un éxito, convertendo as rúas da cidade 
herculina en toda unha festa, con ducias de persoas facendo cola diante do 
establecemento durante 1-2 días para garantir un posto entre os 50 primei-
ros e así poder facerse cun dos terminais de referencia de Samsung.

Os interesados en recibir o premio do Desafío Vodafone yu: tiñan que es-
tar ante a porta da tenda coruñesa de Vodafone a partir das 17:00 horas do 
día 13 de febreiro vestidos só con roupa interior e calzado, mentres cubrían 
o resto do seu corpo con pintura que tiña que semellar roupa, polo que a 
meirande parte dos asistentes optaron por pintarse durante as dúas horas 
anteriores á apertura do establecemento, para minimizar así que a roupa 
de abrigo que podían vestir na rúa estragase o traballo 
artístico. Aínda que boa parte simulaba vestir traxes 
ou camisas, non foron poucos os que decidiron imitar 
os traxes dos seus equipos de fútbol favoritos, o que 
facilitaba moito o traballo de pintar o seu corpo, men-
tres que outros tiveron moita máis atención ao detalle, 
chegando a replicar incluso as costuras dun pantalón 
vaqueiro, conseguindo un grande realismo. 
Os afortunados que chegaron a tempo para a cola non 
só se fixeron cun smartphone 4G de Samsung, senón 
que tamén recibiron 25 euros en Vodafone Wallet, 
servizo que está a aproveitar esta campaña para darse 
a coñecer.

E seguindo co fío temático de Vodafone yu:, servizo 
da operadora a través do que se desenvolveu o dito 
certame coruñés de pintura corporal, sinalar que os 
días pasados estreou aplicación oficial para Android. A 

Vodafone España presentou os días pasados unha serie de 
tecnoloxías para o facilitar e complementar o despregamento e 
desenvolvemento das redes 4G. Trátase de tecnoloxías que incor-
poran diferentes patentes impulsadas polo Centro de Competencia 
de Radio de Vodafone España e que se dirixen a obxectivos como 
mellorar a cobertura e a experiencia do cliente ou incrementar as 
velocidades de descarga. 

Precisamente cara optimizar o servizo é cara a onde se dirixe An-
tena Activa, recurso incluído neste paquete de novidades. Foi des-
envolvido por Vodafone España xunto cos seus subministradores. 
Antena Activa, que está arestora en fase piloto, consiste en pasar 
os sistemas de radio tradicionalmente situados dentro da estación-
base ao interior da antena “dotándoa de funcionalidades adicionais 
para adaptarse á posición dos usuarios en tempo real”, informa a 
operadora. Esta tecnoloxía minimiza as perdas na transmisión de 
sinal. Cómpre sinalar que o incremento de cobertura pode chegar 

a superar o 40%, “o que incrementa notablemente a área cuberta 
por cada antena, así como a propagación ao interior dos edificios”, 
engade Vodafone, que nos recorda que en base a esta tecnoloxía 
“chegáronse a medir incrementos da velocidade de suba de datos á 
Rede de até un 60% e dun 50% en baixada”.

Seguindo coas tecnoloxías que se están dando a coñecer, dicir 
que a compañía tamén presentou novos servizos LTE-A, e que se 
dirixen a incrementar as velocidades de descarga de datos até 
300 Mbps. De feito, Vodafone está a desenvolver probas piloto 
en Madrid con módems LTE precomerciais empregando a rede 
despregada nas bandas de 1800 e 2600 MHz e chegando a veloci-
dades sostidas superiores aos 280 Mbps e puntualmente superiores 
aos 297 Mbps, E aínda máis: a compañía informa que foi a primeira 
operadora a nivel mundial en acadar, empregando LTE-A, engadir 4 
portadoras para dar como resultado velocidades superiores a 540 
Mpbs. 

nova app deste paquete de tarifas especialmente deseñado para xente nova (que 
permiten a realización de chamadas e mensaxes de balde entre os seus usuarios) 
posibilita entre outras cousas saber cal dos contactos da nosa axenda poden gozar 
das vantaxes de Vodafone yu:, facer uso de Yutalk (un chat de voz que destaca por 
permitir realizar unha chamada en grupo cos amigos), mandar mensaxes de voz 
de 15 segundos (chamadas gritos), facilitar o control do gasto no móbil e abrir a 
porta a numerosos contidos de Vodafone yu: (vídeos do programa de radio, even-
tos, experiencias, novas...).

Esta aplicación podemos vela tanto como a típica app oficial de operador de 
telefonía, como unha alternativa ás ferramentas de mensaxería instantáneas que 
tan de moda están, dependendo agora dos usuarios o camiño polo que avanzará 
no futuro.

A xeito de promoción, os usuarios de Vodafone yu: que instalen a aplicación ata 
o 4 de maio participarán no sorteo dunha viaxe de luxo da Riviera Maya para dúas 
persoas. 

tecnoloxíAs pArA mellorAr e reforzAr o despregAmento dAs redes 4g

As promocións da operadora na Coruña, onde agasallou con 
terminais Samsung Galaxy S4, adiantaron o Entroido na cidade
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Vodafone España -da man do seu pre-
sidente, Francisco Román- e Alberto 
Núñez Feijoo -presidente da Xunta de 
Galicia- asinaban o pasado 4 de marzo a 
adhesión oficial da compañía de teleco-
municacións ao Pacto Dixital de Galicia. 

Con esta unión, son xa 11 as empresas que se compro-
meten a investir en Galicia de cara a convertela en eixo 
tecnolóxico de referencia. As compañías asinantes (HP, 
Indra, Telefónica, Everis, Tecnocom, Iecisa, Satec, Televés, 
R, Altia, Coremain e o Clúster TIC Galicia) e o Goberno 
autonómico asumen un decálogo de compromisos. En-
tre estas promesas figuran a de colaborar de xeito activo 
na captación de financiamento en programas como o 
Horizonte 2020 para o desenvolvemento de novas liñas 
de negocio e novos produtos en Galicia. Apostar polo rural galego 
coa extensión de tecnoloxía de nova xeración; apoiar aos empren-
dedores dixitais de Galicia e participar activamente como mecenas 
dixitais promovendo actuacións que capaciten á cidadanía. 

Amais disto irase á procura da vontade de garantir (mediante un 
programa de bolsas) a achega ao mercado laboral de universitarios 
e estudantes de Formación Profesional Obrigatoria do eido tecnoló-
xico.

Emporiso, na xornada do pasado martes 4 de marzo, Vodafone 
manifestou a súa aposta por impulsar o desenvolvemento do sector 
das telecomunicacións con Galicia, completando o despregamento 
de infraestruturas de última xeración nas grandes cidades, dando 
continuidade á introdución de banda larga móbil a poboacións 
menores de mil habitantes, e desenvolvendo iniciativas de carácter 
social a través da Fundación Vodafone España.

É preciso salientar que no devandito acordo, Vodafone com-
prometeuse a dotar de cobertura 4G (antes do 31 de marzo) ás 7 
grandes cidades de Galicia: Santiago de Compostela, Pontevedra, 
Lugo, Ourense, Ferrol, A Coruña e Vigo, un despregamento que su-
porá un investimento en rede na comunidade galega de 55 millóns 
de euros en 2014. Outra das propostas é o despregamento de FTTH 
(fibra óptica até o fogar) que incluirá tamén as principais capitais 
galegas, comezando por Vigo. Alén disto, Vodafone España sumará 
o seu apoio de maneira especial ao turismo galego cun investi-
mento adicional de 15 millóns de euros, encamiñados a reforzar as 
infraestruturas de rede en costas e interior o vindeiro verán. E na 
vertente social (ligada ao desenvolvemento dixital), a Fundación 
Vodafone mantén unha colaboración estreita con institucións e 
organizacións galegas co obxectivo de fomentar a investigación e 
o uso das novas tecnoloxías para a integración social e laboral dos 
grupos en risco de exclusión. Exemplos diso son as colaboracións 
con institucións como a Universidade de Vigo, a asociación COGAMI 
ou a Cruz Vermella en proxectos de teleasistencia ou os programas 

Vodafone comprométese 
definitivamente coa nosa terra

Vodafone yu: 
       vai de festa

| AMTEGA |  ADHESIÓN DE VODAFONE AO PACTO DIXITAL |

de formación e dixitalización de maiores, que xa formaron a máis de 
3.000 alumnas e alumnos.

En canto ao Goberno galego, dicir que se compromete a elaborar 
a Lei de desenvolvemento dixital para a transformación de Galicia 
cara a unha economía baseada no coñecemento. Ademais, garante 
que capacitará os cidadáns para que poidan integrarse na contorna 
dixital e que impulsará grandes proxectos tractores de innovación 
tecnolóxica nos sectores produtivos estratéxicos para Galicia, apos-
tando por convocatorias de financiamento de grandes proxectos 
que permitirán captar fondos europeos. 

AliAnzA tic
A alianza coñecida como Pacto Dixital de Galicia, formalizada 

entre a Xunta e as integrantes dunha fronte empresarial tecnoló-
xica comprometida co desenvolvemento da nosa terra, comezou 
a coller forma definitiva o pasado verán, coa sinatura do acordo 
entre a Xunta e as empresas galegas Altia, Coremain, R e Televés e a 
plataforma Clúster TIC de Galicia, acordo no que tamén participaron 
as firmas Everis, HP, Indra, IECISA, SATEC e Tecnocom. Logo engadi-
ríanse Telefónica e recentemente Vodafone. O acordo estableceuse 
sobre “compromiso forte e recíproco para impulsar un sector TIC 
competitivo, innovador, xerador de emprego cualificado e que sexa 
quen de facer fronte aos retos da nova economía do coñecemento”. 
A devandita alianza formalizouse oficialmente en xullo de 2013 na 
Cidade da Cultura, onde o Goberno galego agradeceu a implicación 
amosada polas empresas asinantes do protocolo, empresas que 
ao meso tempo expresaron a súa total confianza nas liñas estra-
téxicas do pacto, unha importante achega de combustíbel para o 
fortalecemento dun tecido empresarial, o tecido TIC galego, que xa 
deu probas de ser quen de situarnos en primeira liña do contexto 
tecnolóxico e económico estatal e europeo. 

O presidente da operadora e 
o titular da Xunta asinaron a 
adhesión oficial da compañía 
ao Pacto Dixital de Galicia
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| entrevista | MANUEL GARCÍA |

FALAMOS CON MANUEL GARCÍA, IMPULSOR DESTA INNOVADORA PALESTRA 
EMPRESARIAL DE CAPITAL PRIVADO 

E
n setembro de 2012 soubemos da posta en marcha 
dunha iniciativa que xa daquela pareceunos de provei-
to para as nosas empresas TIC. Estamos a falar de Zar-
pamos, aceleradora de firmas de capital privado posta 
en marcha por Manuel García e dirixida sobre todo a 
emprendedores TIC con proxectos de software. O de 

“proveito” vén a conto por varios motivos: pola experiencia de 
Manuel no sector (Oncurso, Gestko, Galicia en Coworking, España 
en Coworking, NikoNiko Mobile), polos obxectivos de formación 
e financiamento marcados (uns obxectivos firmes e visíbeis) e 
tamén polo músculo que lle está a saír, dun tempo a esta parte, 
ao sector das aplicacións. Agora xa pasou case un ano e medio 
dende a posta en marcha da iniciativa e nós dende Código Cero 
quixemos saber cal vai sendo o rumbo. Falamos con Manuel 
García e confírmanos que os ventos son os axeitados. De feito, a 
nivel de empresa acadouse na primeira rolda de financiamento 
unha valoración de dous millóns de euros.  

A aceleradora galega 
Zarpamos investiu 
até a data 380.000 
euros en tres dos seus 
proxectos

- Como está a día de hoxe Zarpamos? Podemos dicir que defini-
tivamente se fixo honra ao seu nome? Ou sexa: zarpamos ou non 
zarpamos?
- Pois a verdade é que zarpamos con bos ventos. O comezo foi 
excelente, por enriba de obxectivos. A nivel de empresa, acadamos 
a nosa primeira rolda de financiamento, coa entrada dun novo socio, 
cunha valoración de 2.000.000 euros... Non está mal, que valoren 
Zarpamos nesa cantidade, logo dun ano de traballo. Consolidamos 
a estrutura da empresa, coa rede de partners, mentores a nivel inter-
nacional. Recentemente chegamos a un acordo en exclusiva cunha 
aceleradora de Israel, para traballar de maneira conxunta cos seus 
emprendedores e os nosos.

- Porque naceu Zarpamos? Foi porque viches que había empresas 
que precisaban axuda, porque te decataches da gran proxección 
futura do sector das aplicacións e dos servizos TIC ou por ámbolos 
dous motivos á vez?
- Zarpamos naceu da experiencia amoreada nos meus máis de 15 
anos emprendendo, da oportunidade de ser a primeira aceleradora 
de Galicia, de capital privado, co apoio de 2 grandes socios que ache-
gan valor a Zarpamos. Pero, sobre todo, porque estamos en Galicia, 
a nosa terra, un lugar con 3 universidades, centros tecnolóxicos e 
moito potencial. Quixemos ocupar ese baleiro que existía e, aos 
poucos, ímonos situando.

- Cantas iniciativas acelera neste intre a túa plataforma? Son todas 
galegas ou hai algunha de fóra?
- Actualmente temos 4 iniciativas, moi diferentes todas. Temos unha 

aplicación móbil, FanDanz, pertencente a Nacho Bagnato, arxentino 
e pai recentemente dunha nova galega, que está a 15 días de saír ao 
mercado. É unha aplicación que dará moito que falar, relacionada 
coa música e o baile, lanzarase inicialmente en México, onde Miguel 
Ángel Díaz de RedKaraoke é socio e mentor estratéxico. Outra é 
Kollectbox, un portal para coleccionistas, dun grupo de emprende-
dores portugueses (está en fase beta privada), sendo o seu mercado 
inicial o Reino Unido. En febreiro enviámolos a Londres, a un par de 
feiras, para falar e entrevistar aos seus posíbeis clientes. E a última en 
entrar é unha empresa de I+D+i, Leading Smart Health Technology, 
con produtos xa creados, moi potente, con gran proxección interna-
cional, é a nosa gran aposta. Independentemente de onde sexan os 
emprendedores, as empresas constitúense en Galicia, o cal axuda a 
incrementar a riqueza da nosa comunidade, creación de emprego e 
inversións de capital.

- Xa sabemos que é complicado obter este dato, pero que can-
tidades (en canto a financiamentos) está a acadar Zarpamos, 
de media, para cada unha das iniciativas que acubilla? De onde 
proveñen sobre todo estes financiamentos?
- A cantidade investida até a data é de 380.000 euros en tres dos 
proxectos. É certo que non se investiu o mesmo en todos eles. Nun 
deles, o investimento que realizaremos en 5 anos é superior aos 
900.000 euros. Os fondos proveñen de Zarpamos, é diñeiro privado. 

- Cal é o xeito de traballar de Zarpamos? Supoñemos que recibides 
propostas e logo as analizades. Unha vez elixidas, xa vos poñedes 
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a formar, asesorar e axudar na procura de 
investimento, non é así?
- Tentarei explicalo dun xeito doado: par-
timos de que é diñeiro privado, que vai á 
procura dunha rendibilidade alta. Que imos 
ao éxito, é dicir, apostamos polos empren-
dedores; se a empresa vai mal, non acada 
o solicitado, non gañamos pero tampouco 
pedimos nada ao emprendedor, só adica-
ción exclusiva ao proxecto. Analizamos o 
equipo, o seu potencial, coñecemento e que 
sexa multidisciplinar; daquela o proxecto, a 
súa idea de negocio e finalmente analizamos 
o mercado. Logo temos un contrato que 
asinar. Unha vez está aceptado, comezamos 
a traballar, baixo modelo Lean Startup, o seu 
modelo de negocio, complementar nece-
sidades, equipo. Formamos, pero sempre 
sobre o proxecto, non somos un centro de 
formación, aquí vénse a sacar unha empresa 
adiante, non a formar emprendedores. E por 
último, sacamos un produto e buscamos ter 
unha métricas que nos permitan presentar 
aos nosos “acelerados a investidores”... cos 
deberes feitos.

- Que previsións tedes para este ano que, 
coma quen di, acaba de comezar?
- Este ano debe ser o ano da nosa conso-
lidación en Galicia. Sairán xa empresas e 
agardamos poder “desinvestir” nelas. O que 
nos permitirá volver investir noutras novas. 
Asemade, agardamos acadar beneficios este 
ano con Leading Smart Health Technology. 
Seguir medrando nas relacións internacio-
nais e poder abrir ao terceiro ano unha nova 
Zarpamos, fóra de España, o país xa o temos 
seleccionado.

- Cóntanos algo máis de Leading Smart 
Health Technology...
- Pois estamos con esta iniciativa en fase co-
mercial, a nivel internacional, cos principais 
fabricantes de dispositivos médicos, amais 
de abrindo novas liñas de investigación con 
investigadores galegos. Estou certo de que 

será o noso referente máis próximo, sen 
desprezar o resto de empresas, pero esta é a 
que por innovación e potencial no mercado, 
fará que sexamos un referente.

- Cres que en Galicia hai boas ideas en 
materia de servizos e ferramentas tecnoló-
xico-dixitais? Fáltanos algo, que nos falta? 
Pulo? Mellor posición xeográfica? Confian-
za? Colaboración?
- Galicia non se diferencia das demais en 
nada, nin mellores nin peores. Temos gran-
des profesionais, grandes talentos. Falta que 
nos esquezamos da herdanza vivida, da de-
pendencia de institucións, da comodidade 
herdada. Emprender é moi duro, non é para 
todos, non se pode emprender nun intre no 
que a túa economía, non permite manter a 
túa estabilidade na casa. As empresas (refíro-
me ás start-ups) non xeran beneficio, non hai 
un soldo inicial. Teñen que ter en conta que 
un emprendedor é un empresario que vai 
ver se hai beneficio, se existe. E sobre todo, 
cómpre que teñamos perspectivas globais 
no noso negocio. Galicia é a mínima parte 
do noso posíbel mercado, fóra complexos 
(ou que quede algún), non somos peores 
que os alemáns ou os americanos, pero 
tampouco mellores.

- Cres que os móbiles son a día de hoxe a 
principal plataforma para o lanzamento de 
novos proxectos emprendedores (na liña, 
por exemplo, de FanDanZ)?
- É evidente que é unha plataforma incríbel 
en consolidación e crecemento. Pero non é 
a plataforma axeitada para lanzar todos os 
proxectos. O de saúde, por exemplo, non 
pinta nada no móbil. É certo que existe un 
número enorme de usuarios, pero igualmen-
te existe unha competencia brutal. Hoxe 
en día, non abonda, como 
moitos cren, con publicar 
unha app no store e agardar a 
ver que acontece. Isto é algo 
semellante a crer que se eu 
escribo unha nota nun papel e 
logo subo a un avión e lánzoa 
dende alí, vai caer enriba da 
persoa que elixira de ante-

mán. As plataformas mudan: móbil, web, TV, 
papel, radio, pero en todas elas, o principal 
para vender, para triunfar na túa empresa, é 
a mercadotecnia... vende, vende, vende!

- Cal é o reto actual das start-ups neste 
mercado tan masificado? O descubrimento 
de nichos sen explotar (na liña de Kollect-
box)?
- O reto dunha start-up é facturar en cifras de 
abondo atractivas, para que os investidores 
estean interesados. Os negocios seguen 
estando nos nichos con competencia, os xa 
explotados, se non hai competencia non 
hai mercado. Hai que innovar no xeito de 
vender o teu produto, de chegar ao teu 
cliente, de achegar o que a túa competencia 
non está a facer. Innovación é o resultado de  
comercializar o labor previo de Investigación 
e Desenvolvemento. Solucións básicas, os 
negocios tradicionais levados ao ámbito on-
line, aforrar tempo e diñeiro ao consumidor, 
son regras básicas para poder conseguir un 
produto apetecíbel. Kollectbox non é novo, 
é un nicho de mercado moi masificado, 
pero si está a traballar en descubrir o que os 
usuarios queren e non teñen. 
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Empresas aceleradas por Zarpamos

» 
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Hai unha chea de proble-
mas, aí fóra, que se poden 
combater con innovación e 
novas tecnoloxías. E  tamén 
coa unión de recursos hu-

manos e TIC. O furtivismo no noso litoral non 
é unha excepción. Así nolo contaron os res-
ponsábeis directos do  Proxecto Videoguard 
na presentación desta iniciativa galega (en 
febreiro dese mesmo ano) e así nolo certifi-
can agora que colle impulso. Sen dúbida un 
dos puntos máis destacábeis deste proxecto, 
dirixido dar forma a un sistema de video-
vixilancia intelixente para a prevención e 
persecución da pesca e o marisqueo ilegal, é 
o feito de que proveña dun traballo colectivo 
que cingue diversas empresas privadas e 
entidades públicas baixo un único obxectivo. 

En boa maneira, o proxecto funciona coma 
unha maquinaria perfectamente engraxa-
da onde tódalas pezas desenvolven un 
cometido específico, primordial e innovador. 
Asemade, a fórmula empregada, este consor-
cio público-empresarial galego, constitúe a 
todas luces un referente a ter en conta para 
futuros traballos tecnolóxicos de valor para 
o noso pulo económico e social. En palabras 
dos responsábeis do centro Gradiant, colabo-
racións público-privadas coma a que amosa 
e implica Videoguard só se poden cualificar 
de “enriquecedoras”. De feito, engade, sería 
moi complexo sacar adiante unha iniciativa 
de tal calibre, co seu obxectivo de mellorar a 
seguridade dos cidadáns galegos e preser-
var o contorno natural da nosa costa, “sen a 
implicación do sector público”. 

O proxecto, como dixemos con motivo da 
súa presentación, vaise pór en marcha este 
semestre en dous concellos galegos a xeito 
de experiencia piloto. Segundo informaron 
as entidades implicadas, o período de probas 
estenderase ata finais de ano e serviralle 
“para valorar a viabilidade de implantar 
o sistema na costa galega, aproveitando 
as infraestruturas de telecomunicacións 
xestionadas polo operador público Retegal, 
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Gradiant, Bastet, TRC, Coremain e Retegal dan forma a un sistema 
de videovixilancia intelixente contra o furtivismo na nosa costa

dependente da Axencia para a Moderniza-
ción Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)”. 

Como se incidiu daquela, Videoguard 
está a ser desenvolvido por un consorcio 
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 a co-
mezos de febreiro perante os medios de co-
municación pola conselleira de Medio Rural e 
Mar, Rosa Quintana, a directora da AMTEGA, 
Mar Pereira, o director da Axencia Galega de 
Innovación, Manuel Varela, o director xerente 
de Retegal, Jose Ángel Abeal. Para o ope-
rador público-empresarial galego, cómpre 
ter en conta que o proxecto xorde dunha 
necesidade específica da Consellería de 
Medio Rural e do Mar e de AMTEGA, e tamén 
(e por extensión) da sociedade galega, cada 
vez máis concienciada coa protección dos 
seus recursos. Segundo nos contou o propio 
Abeal nunha entrevista previa á presentación 
do proxecto en febreiro, a idea básica é “tirar 
partido de métodos de procesado de imaxe 
para poder identificar patróns de comporta-
mento anómalos nun entorno bastante com-
plexo, como é o medio mariño”. E engadiu: 
“Como comportamentos anómalos podemos 
citar dende o furtivismo, entradas e saídas a 
porto en horarios non autorizados, activida-
des non permitidas en bateas, etc”. 

Seguindo con este fío das funcionalida-
des específicas do sistema, lembrar que 

na presentación fíxose saber que “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 detección 
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 seguimen-
to e procesado de vídeo en espazos públicos, 
empregando técnicas de ocultación selectiva 
daqueles patróns visuais que puidesen permi-
tir a identificación de persoas e embarcacións 
nas gravacións”. De feito, o persoal de vixilan-
cia poderá constatar que unha persoa ou em-
barcación está a cometer unha infracción pero 
sen poder recoñecela de forma inmediata. 

| especial | VideoGuard |

Alianza público-privada a 
prol dos recursos galegos
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O 
proxecto galego Videoguard é novo por varios motivos. Non só por actuar 
nun eido de actividade onde apenas se teñen aplicado tecnoloxías a nivel 
internacional (trátase dun sistema de videovixilancia intelixente para a 
prevención e persecución da pesca e o marisqueo furtivos), senón tamén 
por ser un proxecto colectivo onde entra en xogo un amplo abano de enti-
dades diferentes, públicas e privadas, cousa que tamén arrecende a futuro. 

En Videoguard, de feito, traballan as empresas Coremain, Bastet e TRC, o operador público 
Retegal (dependente da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia) e o Centro 
Tecnolóxico Gradiant. 

Co fin de obter máis información sobre Videoguard e ao mesmo tempo máis datos 
sobre a pegada que vai deixar o dito centro tecnolóxico galego no seu desenvolvemento, 
tivemos ocasión de falar con Fernando Jiménez Míguez, xerente de Gradiant, e máis cos 
investigadores Daniel Gonzalez Jiménez e Luís Pérez Freire, coordinadores dos traballos 
despregados polo centro. Segundo nos contan, a súa achega estase a centrar sobre todo 
en métodos  de análise de vídeo das cámaras térmicas. O seu reto, en boa medida, é pro-
piamente o mar en si mesmo.  

Gradiant pon a súa experiencia en análise de 
vídeo e deseño de software ao servizo do proxecto

- En que consiste exactamente a contribución de Gradiant?
- Dende os seus inicios, Gradiant vén seguindo unha traxectoria 
centrada na transferencia de tecnoloxía TIC ás empresas galegas, 
aportando capacidade investigadora e innovadora, cunha forte 
orientación á comercialización. No proxecto Videoguard, a maior 
contribución de Gradiant céntrase na investigación en métodos 
computacionais de análise de vídeo das cámaras térmicas para 
a detección de incidencias que se poidan asociar con casos de 
pesca ou marisqueo furtivos. Isto ten un gran reto tecnolóxico, 
debido ás condicións de observación propias desta aplicación, 
como son a variabilidade da resposta térmica de embarcacións e 
da superficie do mar, a presenza de fortes ondadas, a baixa resolu-
ción a longa distancia, as vibracións da cámara con vento forte, 
etc. Ademais da análise de vídeo, Gradiant participa en tarefas de 
deseño e desenvolvemento da aplicación software de xestión, 
centrándose no software de xestión da análise de vídeo das esta-
cións de vixilancia e na integración co resto de sistemas.  

- Credes dende Gradiant que ao proxecto Videoguard pode-
riamos cualificalo como o exemplo perfecto de colaboración 
público-privada arredor da tecnoloxía e o coñecemento? Que 
beneficios lle veces a este tipo de colaboración, neste caso con-
creto financiada con Fondos Innterconecta? Como valorades 
este xeito de traballar?
- No proxecto Videoguard a colaboración público-privada está 
presente en moitos aspectos, empezando polo propio instrumen-
to de financiamento, que combina fondos públicos do programa 

Innterconecta e financiamento privado achegado polas empresas 
que integran o consorcio. Por outra banda, a participación dunha 
empresa pública como é Retegal, poñendo a súa infraestrutura 
a disposición do proxecto, é imprescindible para o bo resultado 
do mesmo. Tampouco se pode esquecer o apoio institucional 
da Xunta de Galicia, xa que se trata dun proxecto apoiado pola 
AMEGA e a Consellería do Mar, que trasladaron unha necesidade 
real do Servizo de Gardacostas de Galicia. En definitiva, o proxecto 
Videoguard vén a xuntar os esforzos dos sectores público e pri-
vado por medio dunha colaboración que resulta enriquecedora 
para ambas partes, e redundará no beneficio da sociedade galega 
en xeral mediante a preservación da riqueza natural das nosas 
costas.

- Respecto aos Fondos Innterconecta, que oportunidades consi-
derades que abren? 
- Os Innterconecta supoñen unha gran oportunidade para a I+D 
galega en moitos aspectos. Para empezar, foméntase a colabo-
ración entre empresas, de xeito que se promoven as sinerxias 
entre sectores dispares ó tempo que permiten abordar proxectos 
máis ambiciosos. Ao mesmo tempo, incídese na colaboración 
entre grandes e pequenas empresas, facilitándolles ás PEME o 
acceso á Investigación e o Desenvolvemento, e axudándolles a 
establecer relacións comerciais con empresas máis fortes. Pero 
sen dúbida, os Fondos Innterconecta supoñen sobre todo unha 
grande oportunidade para a transferencia de coñecemento entre 
centros de investigación e empresas. Conseguir que os resultados 
da I+D que se fai en Galicia cheguen aos mercados, de modo que 
beneficien á economía local e á sociedade en xeral, vén sendo un 
obxectivo prioritario dende hai anos. No caso concreto do proxec-
to Videoguard, os resultados previstos teñen potencial para seren 
exportados a outros mercados no estranxeiro, contribuíndo así ao 
crecemento real da economía galega a través da innovación. 

Fernando Jim
énez

Código Cero

No proxecto Videoguard, a maior con-
tribución de Gradiant céntrase na inves-
tigación en métodos computacionais de 
análise de vídeo das cámaras térmicas
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B
astet, como dixemos nas páxinas anteriores, é unha das empresas 
galegas que están a pór en xogo a súa experiencia na consecución 
e aplicación de Videoguard. Bastet Enxeñaría, firma emprazada en 
Vigo, centra unha boa parte da súa actividade no desenvolvemento e 
aplicación de sistemas de seguridade, servizos de telecomunicacións e 
traballos propios de investigación e deseño. Ten subministrado tecno-

loxías de seu a empresas punteiras do noso tecido produtivo, como por exemplo 
os Estaleiros Barreras (sistemas de videovixilancia que ofrecen cobertura ás súas 
áreas de meirande sensibilidade) ou á CRTVG (infraestruturas de seguridade con 
integración de cámaras IP). Falamos agora con Fernando Alonso, director xeral de 
Bastet, para que nos fale de primeira man da contribución da súa compañía ao 
proxecto Videoguard.  

Bastet bota man da súa bagaxe en sistemas de 
almacenamento de vídeo no proxecto Videoguard

REXISTRO, ACCESO E RECUPERACIÓN

- Como poderiamos describir a contribución de bastet en 
Videoguard? 
- A nosa tarefa céntrase sobre todo no sistema de almacena-
mento de vídeo. En concreto, na captura de requisitos, deseño 
e integración das seguintes funcionalidades: por unha banda o 
almacenamento dun histórico de metadatos de eventos xerados 
polas bibliotecas de análises, todo de forma eficiente e de xeito 
que se permita a recuperación rápida e áxil da información; por 
outra banda falamos da funcionalidade do almacenamento de 
vídeo indexado de alta resolución, de maneira que permita o 
acceso rápido a intres concretos da gravación e a secuencias de 
vídeo asociadas a eventos.

- Que vos parece dende bastet esta colaboración público-pri-
vada arredor da tecnoloxía que propón Videoguard?
- Sen dúbida este proxecto pon de manifesto que a razón de 
ser da tecnoloxía é dar resposta a unha necesidade. En canto á 
aplicación concreta de detección de pesca e marisqueo furtivo 
identificouse unha necesidade real non cuberta por parte da 

Consellería do Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia, que 
pode ser razoablemente extrapolada a outras comunidades 
autónomas, tanto en zonas costeiras como en parques naturais, 
así como a nivel internacional. Esta necesidade vén determinada 
fundamentalmente por un obxectivo de mellora da vixilancia 
co persoal dispoñible. En Galicia, a prevención e persecución do 
furtivismo implica vixiar 122 portos pesqueiros, nos que teñen 
base da orde de 5000 embarcacións de pesca, das cales preto do 
90% están dedicadas á pesca de baixura. Supón ademais facer 
seguimento dunhas 400 praias dedicadas ao marisqueo. 
Para acometer estas tarefas, a Consellería emprega a 126 vixian-
tes costeiros, un número claramente insuficiente para a enver-
gadura da tarefa, que dificulta o control e seguimento de cada 
porto, zona de pesca ou praia de forma continuada. En quendas 
de tarde ou noite, o persoal total dedicado á vixilancia é só un 
20% do total dispoñible. Aínda que o persoal de vixilancia está 
dotado dos medios técnicos de aviso e o desprazamento até o 
lugar onde se producen as incidencias, a velocidade de respos-
ta está frecuentemente por debaixo do que sería ideal. Doutra 
banda, as denuncias falsas ou irrelevantes son comúns, e mesmo 
chegan a utilizarse como manobras de distracción por parte dos 
furtivos. Ademais, cada vez máis os furtivos están organizados 
para vixiar e evitar ao persoal de costas. Finalmente, aínda cando 
o persoal de vixilancia chega a tempo para deter ao furtivo, 
adoita carecer de evidencias que permitan que as denuncias 
interpostas prosperen.

- Que beneficios lle vedes a este tipo de colaboración, neste 
caso concreto financiada con Fondos Innterconecta? Como 
valorades este xeito de traballar?
- Os beneficios son evidentes, xa que a colaboración permite 
diversificar a Investigación e o Desenvolvemento e optimizar 
recursos e potencialidades doutras empresas. Por outra banda, a 
Bastet vaille posibilitar afianzar aínda máis a súa especialización 
en sistemas de seguridade.

- Respecto aos Fondos Innterconecta, que oportunidades 
considerades que abren? 
- Sen dúbida para nós permiten abordar dende o punto de vista 
financeiro proxectos de I+D que non serían posíbeis sen estes 
fondos, xa que os orzamentos que cada ano dedicamos ao des-
envolvemento de I+D non o permitiría. 

A colaboración permite diversificar a 
Investigación e o Desenvolvemento e 
optimizar recursos e potencialidades 

doutras empresas.
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A EMPRESA DE CONSULTORÍA E SERVIZOS TI EMPRAZADA EN SANTIAGO 
LIDERA O CONSORCIO DA INICIATIVA VIDEOGUARD 

A 
firma Coremain é a líder da vertente empresarial do proxecto Videoguard, o 
que significa que está á fronte do consorcio formado por Retegal, TRC e Bas-
tet. No caso concreto desta iniciativa, Coremain achega xestión global e res-
ponsabilízase das tarefas relacionadas coas plataformas de xestión. Falamos 
con Luís Álvarez Sestelo, director xeral da empresa emprazada no Polígono de 
Costa Vella de Santiago, para que nos subministre máis datos sobre o cometi-

do da compañía nesta fronte público-empresarial contra o furtivismo na nosa costa. 

Coremain, 20 anos de desenvolvemento 
de aplicacións

- Coremain é unha das firmas que están a pór en xogo os seus 
recursos na materialización de Videoguard. En que consiste 
basicamente a achega de Coremain?
- Coremain é líder do consorcio. Isto responde a que polo seu 
carácter de gran empresa, asume o papel de tractor de firmas 
máis pequenas da nosa contorna. Se baixamos a niveis máis 
técnicos, Coremain aporta a súa experiencia de máis de 20 anos 
en desenvolvemento de aplicacións de xestión para entidades 
públicas e privadas, e no proxecto, ademais da coordinación, leva 
os paquetes de desenvolvemento da plataforma de xestión dos 
contidos audiovisuais.

- Que valor lle atopades á colaboración público-privada que se 
está a xerar arredor do proxecto Videoguard? Que beneficios lle 
veces a este tipo de colaboración, neste caso concreto finan-
ciada con Fondos Innterconecta? Como valorades este xeito de 
traballar?
- Se revisamos a características completas deste proxecto vemos 
que parte dunha necesidade real da economía galega, contrasta-
da polo consorcio cas autoridades pertinentes. Por unha banda, 
ten un consorcio con experiencia complementaria: infraestrutu-
ras de telecomunicación, desenvolvemento de plataformas de 
xestión, integración de sistemas de comunicación e almacena-
mento, videovixilancia. Por outra banda, busca un uso eficiente 
des infraestruturas, evitando novos despregues e aproveitando os 
actuais. Con todo isto, e a colaboración dun dos centros de coñe-
cemento de referencia da nosa comunidade, a foto é perfecta.
Respecto aos beneficios, Galicia precisa de elementos que acele-
ren a colaboración empresarial. Durante moitos anos as empresas 

Luís Á
lvarez Sestelo

TRC é o cuarto piar do consorcio em-
presarial sobre o que se apoia Videoguard, 
xunto á entidade público-empresarial 
Retegal e os departamentos da Xunta que 
impulsan o proxecto. TRC é unha empresa 
española cunha importante presenza na 
nosa terra, máis polo miúdo en Baiona, 
sede de TRC Galicia. Está especializada no 
desenvolvemento de solucións globais de 
telecomunicacións dentro das áreas de 
enxeñaría, infraestruturas, integración de 
sistemas, desenvolvemento de software e 
servizos profesionais. 

Segundo nos conta Alfredo Estirado, 
conselleiro delegado de TRC, a contribu-
ción da compañía materialízase a través de 

varias vertentes. Por unha banda, participa 
no desenvolvemento do deseño e no des-
pregue das estacións de vixilancia costeira. 
Este traballo colle corpo en dous tipos de 
estacións: as de curta distancia, situadas 
en portos e praias, e as de longa distancia, 
situadas en torres de comunicacións de Re-
tegal próximas á costa. TRC colabora neste 
caso con Retegal na especificación, deseño 
e despregamento do hardware destas 
infraestruturas de vixilancia, especialmente 
no referente aos sensores de vídeo térmico 
e aos equipamentos de rede. Por outra 
banda, en colaboración co centro tecno-
lóxico Gradiant, TRC lidera as tarefas de 
investigación e desenvolvemento de novas 

tecnoloxías de detección e seguimento de 
persoas e embarcacións en imaxe térmica. 

Segundo apunta Estirado acerca das 
potencialidades da colaboración público-
privada da que fai gala a iniciativa, proxec-
tos de longo alcance e tan complexos como 
Videoguard garanten ao máximo a súa efi-
cacia e rendibilidade grazas precisamente a 
este tipo de traballo e unión de diferentes 
forzas e experiencias. Ao seu xuízo, cómpre 
non esquecer “que o proxecto responde a 
unha crecente necesidade de dispoñer de 
ferramentas que faciliten a detección rápida 
e eficaz de actividades de pesca e maris-
queo furtivos, un problema que ten un 
especial impacto na economía galega”. 

trc pArticipA no deseño e no despregAmento dAs estAcións de vixilAnciA

preferían traballar soas; actualmente, o entorno económico preci-
sa que as entidades compartamos os riscos. É o que ocorre neste 
proxecto. Ademais, a axuda económica do programa reduce inda 
máis ese risco, pois non podemos esquecer que estamos a falar 
dun proxecto de Investigación e Desenvolvemento e innovación 
(I+D+i). Para Coremain, esta é a forma de traballar. Como exemplo, 
dos proxectos lanzados no ano 2013 pola compañía, case todos 
eles foron en colaboración con outras empresas.

- Respecto aos Fondos Innterconecta, que oportunidades consi-
derades que abren?
Como dicía, é unha forma de reducir o risco das empresas á hora 
de afrontar proxectos innovadores, forzando ademais a colabora-
ción empresarial. Preocúpanos que os centros de coñecemento 
poidan velos como unha forma sinxela de ter ingresos, pola obri-
ga que temos as empresas de subcontratar o 15% a este centros, 
e deixen de lado o que considero debe ser a súa finalidade básica: 
xerar coñecemento de valor para que non sexa un 15% senón un 
20% ou un 50% o que lles subcontratemos. 
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O 
pasado día 6 Andrés 
Leonardo Martínez Ortiz, 
director do programa para 
desenvolvedores exter-
nos de Google España, 

completou a súa xira por terras galegas na 
cidade da Coruña, participando nun acto 
na Facultade de Informática da UDC no que 
quería presentarse publicamente Socieda-
deNet.org, unha plataforma de profesionais 
dedicados á Internet nun sentido amplo 
(social media, aplicacións, páxinas web...) 
que buscan un punto de encontro que poi-
da facilitar a colaboración entre eles para 
que poidan xurdir novas oportunidades de 
negocio.

O encargado de dar a coñecer este novo 
colectivo foi o desenvolvedor Iván Louzán, 
quen comentou que este novo colectivo 
nace dunha necesidade desatendida duran-
te moitos anos. Os fundadores de Socieda-
deNet.org xa levaban un tempo xuntándo-
se de xeito informal de xeito periódico, e 
agora buscarán facer que as súas relacións 
sexan máis públicas, o que permitirá que 
outros profesionais independentes poidan 
xuntarse a eles para abrir canles de comuni-
cación que poidan facilitar oportunidades 
futuras de colaboración ou, simplemente, 
para compartir coñecementos e experien-
cias.

Bitcoin, AspirAnte A ser A moedA 
do futuro

Tras a presentación deste colectivo, e 
antes da chegada de Andrés L. Martínez, 
o desenvolvedor web e administrador de 
sistemas Adrián Álvarez conseguiu facerse 
co público abordando un tema de máxi-

ma actualidade: a criptomoeda BitCoin. 
Álvarez contou a historia de BitCoin, os seus 
fundamentos técnicos e as vantaxes que 
supón o uso deste tipo de ben dixital usado 
como contrapartida do diñeiro fiduciario, 
o que xerou unha intensiva interacción 
co público, que estaba moi interesado en 
afondar no funcionamento desta especie 
de moeda virtual e amosaba unha grande 
preocupación polo carácter especulativo 
que actualmente ten o mercado de BitCoin.

Adrián Álvarez posicionouse a favor de 
BitCoin, considerando moi interesantes as 
vantaxes que podería supor unha especie 
moeda virtual, fóra do control dos Estados 
e cunha grande seguridade, agardando 
que no futuro chegue a poder pechar a súa 

cadea de valor, podendo empregarse 
para pagamentos ordinarios con norma-
lidade. De feito, incluso considerou máis 
natural o uso dunha moeda sen soporte 
físico nun momento no que cada vez é 
máis habitual que o comercio se realice a 
través da Internet.

A colABorAción A ollos de 
google

O director do programa de desen-
volvedores externos de Google España 
tomou o relevo a Álvarez cunha intro-
dución á historia do software libre e da 
comunidades de desenvolvedores como 
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Google e bitCoin 
iluminan o lanzamento de 
SociedadeNet.org
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un xeito de dar a entender o que está a 
facer dende Google. Aínda que o traballo de 
Martínez é principalmente en América latina, 
asegura que en España existe unha grande 
actividade dos distintos colectivos de des-
envolvemento ao redor das plataformas de 
Google, como demostraron as intensas xor-
nadas nas que participou en Vigo e Santiago 
de Compostela.

Pero Andrés L. Martínez non se limitou 
a defender a filosofía detrás do software 
libre, senón que tamén soubo ser moi crítico 
coa mesma á hora xerar negocio, pedindo 
realismo aos profesionais do sector tecno-
lóxico, non só nos modelos de explotación, 
senón tamén nos seus ámbitos, chegando a 
asegurar que actualmente carece de sentido 
orientar o desenvolvemento de software 
ao mercado español, tendo que orientase 
os negocios a un mercado global, xa que a 
Internet fai desaparecer as distancias.

En todo momento insistiu na necesidade 
da colaboración entre os profesionais e as 
empresas do sector, reclamou unha maior 
transferencia tecnolóxica dende a Universi-
dade e destacou a necesidade de converter 
os desenvolvementos en produtos, incidin-
do seriamente no feito de que tal paso non 
debería recaer en mans de investigadores, 
que deberían limitarse á actividade que se 
lles dá ben e para a que son moi necesarios 
(investigar), o que pode resultar un tanto 

complicado na estrutura educativa actual, 
que debería adaptarse ás necesidades do 
mercado para fuxir dunha situación actual 
moi pouco produtiva, con moitos recursos 
desbotados en proxectos redundantes dos 
que non chegan a traducirse nun rendemen-
to para a sociedade.

xuntAnzA con emprendedores 
tecnolóxicos

Rematada a conversa na Facultade de 
Informática, boa parte dos asistentes trasla-
dáronse á sede coruñesa de Igalia, compañía 
dedicada ao desenvolvemento de software 
libre que daría acubillo a unha xuntanza de 
distintos emprendedores do sector TIC con 
Andrés Leonardo Martínez, para dar a coñe-
cer os seus proxectos, as súas necesidades e 
as súas demandas, agardando que así poida 
dárselle visibilidade a algunha oportunidade 
para o futuro.

Desta mesa  desprendéronse numerosos 
temas de interese sobre os camiños que 
teñen que percorrer as empresas tecno-
lóxicas para prosperar, detalláronse os 
numerosos atrancos que aparecen á hora de 
quere levar adiante un proxecto (como as 
dificultades para atopar o persoal axeitado), 
discutiuse sobre as tecnoloxías que están 
a emerxer e incluso discutiuse sobre a falta 
de ambición de moitos proxectos (que 
resístense a medrar), a pouca proxección 
internacional (Martínez insistiu en que no 
ámbito local non existen oportunidades 
de negocio, especialmente en España) e a 
reducida comunicación entre os profesionais 
(resultando importante que xurdan foros 

que faciliten o coñecemento do que fan 
as distintas empresas, para aproveitar as 
sinerxías que poidan xurdir, especialmente 
de cara a optimizar recursos e entregar 
traballos de calidade).

Martínez non só asegurou que volvería a 
Galicia a relacionarse cos desenvolvedores 
galegos para procurar tender pontes, senón 
que tamén confirmou que xa hai tempo que 
se cursaron as solicitudes para a tradución 
de Gmail e Android ao galego, constatación 
que agradecerán os que levan moito tempo 
instando a Google a completar a localización 
dos seus produtos á nosa lingua, o que pare-
ce que será só cuestión de tempo. 
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A Deputación de Pontevedra pon en 
marcha a web do Congreso Internacional 
Camellia 2014 

A Deputación de Pontevedra organiza o "Congreso Interna-
cional Camellia 2014", que se celebrará en Pontevedra do 
11 ao 15 de marzo. Como soporte informativo ao Congreso, 
o servizo de Novas Tecnoloxías desenvolveu a web http://
www.camellia2014.depo.es/ co obxectivo de difundir in-

formación de interese de todo o relacionado co devandito congreso 
á cidadanía en xeral.

Entre outras funcionalidades, a web "Camellia 2014" brinda a posibi-
lidade de realizar a inscrición para participar no congreso aos membros 
da Sociedade Internacional da Camelia (http://www.internationalca-
mellia.org), aos investigadores, técnicos, profesionais e afeccionados 
relacionados con calquera aspecto do mundo da camelia. Ademais, 
desde a web infórmase de todas as visitas organizadas que os partici-
pantes poderán realizar aos xardíns e pazos vinculados á presenza da 
camelia, do 6 ao 10 de marzo en Porto e norte de Portugal, e as visitas 
posteriores ao Congreso, do 16 ao 22 de marzo en Galicia.

estruturA dos contidos do portAl weB
O contido publicado no portal web está estruturado segundo a súa 

natureza e en relación ás principais actividades que se realizarán no 
evento.

A web do "Congreso Internacional Camellia 2014" centra os contidos 
fundamentalmente en catro apartados principais: os distintos comités 
que conforman o congreso, o programa completo do mesmo, as se-
sións científicas incluídas e as visitas polos diferentes xardíns e pazos. 

A maiores, e tendo en conta o importante interese a nivel interna-
cional que esperta o congreso e a presenza de asistentes de diferentes 
países do mundo, saliéntanse datos relacionados coa localización, tan-
to da sede onde se efectuará o evento como a localización dos hoteis 
onde os inscritos poderán aloxarse.

A web do "Congreso Internacional Camellia 2014" estrutúrase nos 
seguintes apartados principais:
•	Información do congreso: apartado de inicio onde se detallan as 

datas do Congreso Internacional xunto con tres seccións destacadas: 
 - Programa completo do congreso
 - Formularios de inscrición, tanto para a asistencia unicamente ás se-
sións científicas como para todos os eventos asociados ao congreso 
incluíndo as visitas aos distintos xardíns.
 - Formularios de contacto segundo a natureza da información solici-
tada, para asistir aos congresos ou para as sesións científicas.

•	Localización: pola natureza do Congreso, ao ser de índole interna-

cional, definiuse un apartado coa localización, tanto da sede do even-
to como dos hoteis que se propoñen para a estancia dos asistentes ás 
diferentes visitas programadas. Esta información inclúe indicacións 
de como chegar a Pontevedra desde as principais cidades de Galicia, 
e información de interese dos medios de transporte público como é 
o caso dos aeroportos, paradas de trens e estación de autobús. 
Para a localización dos puntos de interese integrouse o portal web 
con ferramentas Google, en concreto con "Google Maps", e xeoloca-
lizáronse mediante coordenadas GPS os hoteis e a sede do congreso 
cunha iconografía personalizada que diferencia os distintos puntos.

•	Congreso: neste apartado detállase toda a información relacionada 
co Congreso, desde a estrutura dos comités, pasando pola definición 
das xornadas que se inclúen no mesmo até toda a información rela-
cionada coa parte científica do evento. Para iso, estrutúrase a infor-
mación en diferentes apartados:
 - Comités: información e organigrama dos dous comités existentes: 
"Comité de Honra" e "Comité Organizador".

 - Inscrición: ofrece a posibilidade de inscribirse ao Congreso a través 
da web, sempre como unha opción máis aos medios convencionais 
de fax e correo ordinario. Segundo as opcións que se ofrecen no 
evento, permitirase a inscrición unicamente ás sesións científicas ou 
a inscrición completa, tanto ás mencionadas sesións como ás visitas  
organizadas antes, durante e despois da celebración do Congreso. 
O proceso de inscrición pódese realizar a través do cumprimenta-
do dun formulario en formato PDF ou dun formulario web. Cómpre 
sinalar que nos formularios web de todo o portal, optouse por en-
gadir un código "captcha" para evitar na medida do posible correos 
masivos.
 - Precongreso, congreso e postcongreso: definíronse tres apartados 
con estrutura semellante para coñecer o programa detallado de 
cada un dos días que compoñen o evento. A información repártese 
en tres apartados, precongreso, congreso e postcongreso, e en cada 
un destas seccións habilítase a posibilidade de descargar individual-
mente o programa.

| Deputación de Pontevedra | ORGANIZA O CONGRESO INTERNACIONAL CAMELLIA 2014 |
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 - Sesiones científicas:  para a transferencia e intercambio de resul-
tados de investigacións e traballos realizados que se exporán no 
Congreso, habilitouse un apartado con toda a información precisa 
desde as datas límites, as instrucións e exemplos de como realizar 
os traballos até a información de contacto e o comité científico que 
valorará devanditos traballos.

•	Visitas: outra información de interese para os asistentes ao Congre-
so é aquela de carácter turístico relacionado co mundo das camelias. 
Para difundir esta información, no portal habilitouse un apartado 
con tres seccións relacionadas coas visitas que se realizarán duran-
te o precongreso, o congreso e o postcongreso. Para a localización 
das  rutas dispoñibles habilitouse un mapa interactivo, no que se 
xeolocaliza cada unha delas mediante as coordenadas GPS e amó-
sase unha listaxe que permite acceder á información detallada das 
mesmas. 

•	Outros contidos da web: ademais de toda a información descrita 
nos anteriores puntos, o portal web conta cunha sección de noticias 
relacionadas co Congreso e unha sección multimedia, ofrecendo a 
posibilidade de integrar contido multimedia desde a canle de You-
tube de Turismo Rías Baixas da Deputación de Pontevedra ou desde 
o propio xestor de contidos de Liferay. Por último, habilitouse unha 
sección de ligazóns con todas as entidades colaboradoras no evento.

 

contido en vArios idiomAs
Dado o carácter internacional do Congreso era importante que o 

contido da web estivese en varios idiomas para achegar a informa-
ción do evento a un maior número de interesados. Por este motivo 
desenvolveuse o portal web en castelán, en galego e en inglés.

AccesiBilidAde no portAl weB
Nun portal web de carácter internacional é de vital importancia a 

utilización dunha tecnoloxía que garanta que a información poida 
ser consultada por calquera público. Por este motivo o portal web 
foi deseñado para cumprir o estándar de accesibilidade AA. Este es-

tándar, definido por World Wide Web Consortium (W3C), comunida-
de internacional dedicada ao desenvolvemento de estándares, está 
orientado a garantir que os contidos dos portais web publicados en 
Internet sigan as pautas marcadas por eles.

En definitiva, o estándar AA permite que todos os usuarios poidan 
acceder en condicións de igualdade aos contidos do portal web.

plAtAformA tecnolóxicA
O portal web do Congreso Internacional da Camellia desenvólvese 

na plataforma de portais web da Deputación de Pontevedra baseada 
nunha solución de software libre Liferay versión 6.1.1 GA2. A utiliza-
ción desta ferramenta tecnolóxica garante un mantemento áxil dos 
contidos incluídos na web, así como favorecer a realización de calque-
ra modificación de maneira sinxela.

Entre as principais características deste xestor de portais cómpre 
salientar:
•	Esta plataforma é compatible coa maioría dos servidores de aplica-

cións e base de datos existentes no mercado.
•	 Inclúe un sistema de xestión de contidos (CMS) cun fluxo de apro-

bación dos devanditos contidos, seguridade integrada na propia 
plataforma e a posibilidade de personalizar as páxinas para dife-
rentes usuarios definindo os seus roles e os diferentes permisos.

A versión de Liferay 6.1.1, ademais de solucionar os erros da súa 
versión anterior 6.0 GA 4, ofrece unha serie de novas funcionalidades 
que a continuación se destacan as máis relevantes:
•	Mellora na interface de usuario en canto á súa usabilidade e á re-

modelación da biblioteca de documentos.
•	Mellorouse o asistente de configuración para axilizar a primeira 

instalación dun portal web.
•	 Introduciuse a posibilidade de despregamento en quente de apli-

cacións.
•	Avances para os dispositivos móbiles de maneira que se poidan 

configurar un conxunto de regras que adapten o comportamento 
do portal en función do dispositivo utilizado.  

•	Melloras nos Servizos Web JSON para facilitar o acceso aos servizos 
que ofrece a plataforma Liferay mediante a súa API.

•	Evolución na xestión de contidos web con novas funcionalidades 
e usabilidade, por exemplo a edición de estruturas mediante drag-
and-drop.

•	Melloras no rendemento e precisión das procuras.
•	Repositorios de almacenamento mediante o emprego do protoco-

lo estándar CMIS.
•	Xestión unificada de usuarios utilizando un directorio central para 

xestionar os usuarios e as organizacións de forma xerárquica.
•	Novas funcionalidades de colaboración e construción de redes so-

ciais corporativas que se adaptan ás necesidades actuais que ofre-
ce Internet de intercambio e divulgación de contido.

Desde Novas Tecnoloxías da Deputación de Pontevedra está a rea-
lizarse a migración de todos os seus portais web a esta versión de Li-
feray 6.1.1 GA2.

Ademais da plataforma Liferay, estase en proceso de integración de 
tódolos portais web da Deputación co sistema de locución Reads-
peaker. Este sistema permite a reprodución de audio do contido da 
web, controlable completamente desde o teclado. O reprodutor está 
desenvolvido de acordo coas últimas normas (HTML5/CSS3) sen a uti-
lización de tecnoloxía Flash, conseguindo un deseño e funcionalidade 
máis sinxelos, é compatible con todos os dispositivos e navegadores 
do mercado e é completamente accesible cumprindo o nivel AA. O 
obxectivo desta ferramenta é mellorar a accesibilidade á información 
publicada nas webs a todas aquelas persoas con certas dificultades 
visuais. 

En concreto, no portal web do Congreso Internacional da Came-
llia integrouse Readspeaker para ofrecer a posibilidade da lectura do 
apartado de noticias nos idiomas galego e castelán. 

A implantación deste portal, xunto coa cantidade e variedade de 
información publicada e os recursos tecnolóxicos aplicados no seu 
desenvolvemento, logran achegar ao interesado para realizar unha 
completa divulgación das actividades que se van a desenvolver no 
Congreso Internacional da Camellia 2014 en Pontevedra. 
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 O Festival de Webseries Carballo Interplay (CIP), leva o engadido de “pri-
meiro” por varios motivos. Por unha banda, por ser a edición de apertura 

dun certame que se prevé que teña unha longa continuidade, e pola outra porque 
nunca antes viramos por estas e outras terras un evento destas características: un 
festival que se centrase en promover e amosar unha nova linguaxe-formato que vai 
dar moito que falar, a linguaxe-formato das webseries. Como lembraremos, o even-
to celebrarase do 24 ao 27 de abril e repartirá 5.000 euros en galardóns. Ademais, 
contarase con algúns dos principais representantes (directores, actores, guionistas) 
deste novo xénero audiovisual tan ligado ás TIC. 

O festival, segundo contan os seus responsábeis (o Concello e o equipo de Inter-
play), emprazará a Carballo como unha das primeiras poboacións do Estado onde se leve a cabo un evento audiovisual destas características. 
De feito, sinalan que até o de agora non se contaba cunha palestra propia, só seccións de seu. 

O festival, en palabras dos promotores, ten “o obxectivo xeral de apostar pola creatividade, a cultura e o desenvolvemento das industrias cul-
turais, aproveitándoo ademais para dar a coñecer Carballo como unha vila dinámica e acolledora”. A fórmula que se vai empregar é a de centrar 
o obxectivo “no rico caldo creativo que burbulla na Rede”. O certame, que incluirá un amplo programa de actividades (proxeccións, obradoiros, 
charlas, clases mestras, mesas redondas e actuacións musicais), ten ás súas costas, coordinándoo e promovéndoo, un equipo de mulleres do 
noso sector do audiovisual, entre as que se atopan Sonia Méndez, directora do CIP, e máis Sandra Lesta, responsábel das actividades paralelas 
e, á súa vez, unha das pioneiras da nosa terra en apostar por este tipo de formatos (a través da serie en liña Angélica e Roberta).

Segundo contan Sonia e Sandra en Sermos Galiza, o certame acubillará a destacados profesionais no ámbito das webseries a nivel estatal, en-
tre os que se contan David Sáinz e Teresa Segura, de Malviviendo, unha das achegas estatais de meirande éxito; ou Julio Garma, de Freaklances, 
que amosará Freaklances Project, un proxecto de distribución de webseries que está a xerar moito interese entre seareiros e profesionais. Do 
obradoiro de balde que se impartirá en marzo encargarase o director galego Javi Camino, da produtora Magnetova, e responsábel á súa vez da 
webserie El viúdo quiere mimos. 

Outra ración de 
cultura e Rede

A Universidade de Santiago pre-
sentou recentemente unha nova 

iniciativa de coñecemento sen barreiras 
que engadir á súa estratexia cada vez máis 
firme no eido do open access (estratexia 
que deu hai pouco un importante froito na 
universalización do seu repositorio Miner-
va). Falamos do novo corpus dixital aberto 
do proxecto internacional Tesouro do léxico 
patrimonial galego e portugués, unha inicia-
tiva dende a que se traballa dende hai anos 
para o rexistro e integración, nun único 
banco de datos en liña, “dun amplo número 
de repertorios léxicos galegos, portugue-
ses e brasileiros”. Repertorios que inclúen 
referencias xeográficas concretas das voces 

que acubillan. 
Na presentación do miolo e alcance 

do proxecto (un acto celebrado o xoves 
20 de febreiro), participaron o vice-
rreitor de Investigación e Innovación, 
Francisco González, a coordinadora 
do proxecto, Rosario Álvarez Blanco, o 
director do Instituto da Lingua Galega 
da USC (ILG), Ernesto González Seoane, 
e o coordinador do Comité galego do 
equipo, Xulio Sousa Fernández. 

Como fixeron saber, o Tesouro do 
léxico patrimonial galego e portugués 
é un acubillo de coñecemento léxico 
que permite “o acceso rápido e cómodo” á 
información contida en traballos de léxico 

dialectal das devanditas linguas irmás. Para 
darlle forma, os investigadores do ILG xun-
taron forzas con equipos de varias universi-

Corpus dixital aberto dun proxecto internacional 
de léxico galego-portugués

Todas as cousas que nos son propias argallan 
novos xeitos de expresarse a través de Internet: 

aquí van uns exemplos

| cultura galega na rede | AS REDES E A NOSA CULTURA |

Festival de Webseries de Carballo: 
diagnosticando un novo xénero  
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 O Observatorio da 
Cultura Galega, perten-

cente ao CCG, vén de avaliar a 
evolución do gasto cultural dos 
fogares galegos. O informe, en 
xeral e como era de agardar, 
achega datos negativos. Para 
comezar, ocupamos o sexto 
lugar pola cola do Estado en 
materia de desembolso medio 
por familia en bens e servizos 
culturais, e todo nun contexto 
xeral xa de por si decrecente 
(toda España é unha curva que 
baixa). Entre 2006 e 2012 os 
fogares galegos reduciron o 
dito gasto nun 15,9 % até os 
646 euros deste ano. Os for-
matos e produtos tradicionais 
levan a peor parte. Pola contra, 
o consumo ligado ás novas 
tecnoloxías acapara boa parte 
do gastado. 

Segundo informa o Conse-
llo da Cultura Galega, o 44% 
do desembolsado en bens e 
servizos culturais teñen que 
ver con equipos e accesorios 
audiovisuais de tratamento 
de información e Internet, 
tanto en Galicia como a nivel 
español. Asemade, os galegos 
temos neste apartado un gasto 
medio por familia de 287 euros 
(por persoa, 111 euros). Porén, 
é precisamente no grupo 
de investimento en Libros e 
publicacións periódicas onde se 
produce a maior redución do 
investido en 2012 con respec-
to ao 2011. En Galicia cae un 
26.9%, que se traduce en 15.3 
millóns de euros menos de 
gasto. 

As TIC acaparan 
parte dun 
gasto cultural 
por fogar que 
non para de 
reducirse 

Correspondencia dixitalizada de 
Rosalía e concurso de autofotos

dades de Brasil e Portugal. 
No acto informouse tamén de que as 

procuras na dita base de datos efectúanse 
a partir de formas léxicas (variantes ou 
lemas), da localización (Galicia, Portugal 
e Brasil) ou do campo semántico co que 
se asocian. “En conxunto”, fíxose saber, “o 
Tesouro contribúe ao estudo do patrimonio 
tradicional dos respectivos países, tanto na 
súa vertente material como na inmaterial, 
realizando deste xeito unha importante 
contribución os estudos etnográficos”.

Respecto ao traballo despregado polos 
investigadores, dicir que se centrou en 
xuntar fontes que xa estaban previamente 
dispoñíbeis, aínda que espalladas ou en 

risco de esmorecemento. Foron sobre todo 
traballos académicos, artigos ou monogra-
fías, recursos en Internet de expertos ou 
seareiros das ditas cuestións lingüísticas. 
O ILG recadou este material e entre outras 
cousas incluíu a localización xeográfica e a 
autoría. O resultado de todas estas tarefas 
está aberto para o seu emprego e aprovei-
tamento “por un amplo abano de destina-
tarios”, fixo saber a USC, “dende o persoal 
investigador dos ámbitos da fonética, a 
lexicografía ou a etimoloxía, ata investiga-
dores/as da etnografía, a antropoloxía ou 
a historia, ademais de para ensinantes de 
todos os niveis, profesionais ou público en 
xeral”. 

  O luns 24 de febreiro coincidiu co 177 
aniversario de Rosalía de Castro e de 

xeito tanxencial cos 150 cumpridos por Can-
tares Gallegos, cousa que plataformas, en-
tidades e asociacións non quixeron deixar 
que pasase sen facer ruído. Para comezar, 
o Consello da Cultura Galega presentou no 
Día de Rosalía o Epistolario dixital de Rosalía 
de Castro, unha escolma de dezaseis cartas 
enviadas pola escritora e que constitúen a 
primeira edición conxunta destes textos. 
No acto ante os medios participaron o 
presidente do CCG, Ramón Villares, a vice-
presidenta do Consello, Rosario Álvarez, e 
a poeta e co-editora das ditas cartas María 
do Cebreiro. Segundo fixo saber Rosario 
Álvarez, a publicación dixital do epistolario 
hai que inserilo “nun exercicio de recuperar 
a memoria e facela presente, así como de 
crear novo coñecemento”. Tamén lembrou 
que se trata dun dos proxectos “de máis lon-
go alento” dos que afronta arestora o CCG, 
tras seren fixados no ano rosaliano de 2013. 
A colección de misivas pode consultarse xa 
en liña, en epistolarios.consellodacultura.
org. Lembrar tamén que este compendio de 
cartas constitúe a segunda incorporación 
dunha colección de correspondencia ao 
Proxecto Epístolas do Consello da Cultu-
ra Galega. Estamos a falar de cartas que 

Rosalía remite a Manuel Murguía, Eduardo 
Pondal ou a Ángel Baltar, e que foron edita-
das polo Centre de la Dona de la Universitat 
de Barcelona, baixo a dirección de Helena 
González, María Xesús Lama e María do 
Cebreiro Rábade Villar.

Pero as actividades arredor da autora de 
Follas Novas non remataron aí, nin moito 
menos. A Fundación Rosalía de Castro quixo 
celebrar o 24 de febreiro da forma máis 
colectiva e innovadora posíbel. Así, houbo 
un pouco de todo:  graffitis en centros 
educativos, recitais e mesmo unha aperta 
colectiva á poeta. Tamén se convidou ás 
mozas e aos mozos da nosa terra a facerse 
autofotos para logo seren publicadas e com-
partidas nas redes sociais. Para a Fundación, 
o importante non era só celebrar o 150 ani-
versario da publicación dos Cantares, senón 
conectar coas novas xeracións e lanzar a 
obra de Rosalía cara ao futuro. A actividade, 
máis polo miúdo, convidou aos participan-
tes a rexistrarse nunha selfie con calquera 
obxecto ou en calquera lugar relacionados 
coa obra e vida da poeta (un libro, unha 
estatua, unha placa, unha camisola) e logo 
amosalo ao mundo. A Fundación foi publi-
cando os días seguintes estas fotografías no 
Twitter de seu. A etiqueta empregada foi 
#euRosalía.  



Innovación ao carón da túa casa 
Insistimos: non é preciso ir lonxe para asistir ao milagre da tecnoloxía 
nunca vista

Achegarse ao quiosco para revisar 
as portadas dos xornais era 

tradicionalmente un bo xeito de tomarlle 
o pulso á actualidade diaria, como aínda 
fan en distintos informativos televisivos, 
pero a tecnoloxía actual pode evitarnos o 
paseo xa que esta práctica pode realizarse a 
través, non só do ordenador, senón tamén 
de dispositivos móbiles, grazas a aplicacións 
como Smart Covers, de Smart GalApps, que 
permite consultar as portadas dos xornais 
máis lidos de todo o mundo dende móbiles e 
tablets con Android.

Esta nova ferramenta de balde permite 
a consulta doada dos diarios editados na 
nosa proximidade (grazas á xeolocalización), 
axiliza a consulta das portadas que máis 

adoitamos ver (podemos engadilos a unha 
relación de favoritos), facilita gardar e 
compartir as portadas máis interesantes, 
amosa os distintos xornais de todo o 
mundo sobre un mapa para axudarnos 
a descubrir as diferentes publicacións e 
incluso conta con ligazóns ás páxinas web 
dos xornais. Os contidos desta aplicación 
proveñen da páxina web Kiosko.net.

Esta é só unha das moitas aplicacións 
que Smart GalApps achega de balde para 
dispositivos con Android, como Smart 
Weather, TradutorGalego e ConxuGalego; 
destacando tamén o feito de unha das súas 
ferramentas mellor recibidas, Imos?, é de 
pagamento (custa 0,89 euros), aínda que 
é moito máis ambiciosa a última proposta 

deste estudio de desenvolvemento de 
aplicacións, que consiste nun servizo 
orientado á promoción de establecementos 
a través do móbil. 

SMART COVERS, NOVA APLICACIÓN PARA 
CONSULTAR AS PORTADAS DA PRENSA

VEHÍCULO DE MAPPING MÓBIL PARA 
ACADAR ESTRADAS MÁIS SEGURAS

| innovación galega | RESUMO DO MÁIS DESTACADO EN INNOVACIÓN TIC |
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Recentemente déronse a coñecer 
dende a Universidade de Vigo os 

resultados dun proxecto tecnolóxico de 
gran interese. Falamos de Sitegi, e o de 
“gran interese” vén a conto porque amosa 
un importante potencial para pórlle freo 
a unha das grandes eivas do noso tecido 
viario: a alta perigosidade que amosan as 
nosas estradas sumada ao pouco sentido 
común que lles é propio a unha boa parte 
dos nosos condutores. O proxecto non 
é novo. Naceu en 2010 cun orzamento 
de máis de 3,6 millóns e euros. Tres anos 
despois, xa podemos ver os seus primeiros 
froitos e entre eles sobresae un vehículo de 
mapping móbil semellante ao que emprega 
para o seu servizo Street View, pero cunhas 
diferenzas e particularidades a ter en conta. 
Por exemplo, as aplicacións tecnolóxicas 
específicas de seu permiten unha precisión 
centimétrica nos seus rexistros. O proxecto 
vén da man do Grupo de Xeotecnoloxías 
Aplicadas da UVigo en colaboración con 
cinco empresas galegas dos eidos da 
construción e a enxeñaría (Insitu Ingeniería, 
Lógica, Extraco, Enmacosa e Misturas). O 
equipo presentado diríxese entre outras 

cousas a mellorar a seguridade 
nas estradas e reducir de 
xeito considerábel os custes 
de mantemento. Segundo a 
UVigo, “o proxecto púxose en 
marcha centrándose en temas 
de mantemento viario, dado 
o escenario de escaseza de 
recursos económicos, onde 
non é probable que inicien 
novas obras e onde resulta 
básico manter en bo estado a actual rede 
de estradas”. O prototipo foi empregado 
xa na rehabilitación da ponte romana de 
Lugo e na construción da autovía Ourense-
Celanova, entre outros lugares. 

Volvendo ao vehículo en cuestión, dicir 
que se trata, en palabras do investigador 
Higinio González, dunha unidade de 
inspección de estradas que permite realizar 
inspeccións e inventarios detallados de 
infraestruturas facilitando á toma de 
decisións ao respecto de si realizar ou non 
unha rehabilitación e un mantemento na 
vía. Ademais, compleméntase cunha serie 
de aplicacións informáticas que permiten 
a consulta e interpretación da información 

proporcionada polos sensores xeomáticos. 
O vehículo consta de recursos como un 
equipo de posicionamento por satélite, 
escáner láser, cámaras de vídeo para 
imaxes termográficas, un sistema de visión 
multicámara, xeorradar e un perfilómetro 
láser que é quen de determinar diferentes 
tecnoloxías no pavimento. Todo o que 
rexistran estes sistemas pasa logo unha 
base de datos xeorreferenciada nun 
computador que se complementa cun 
software de control que sincroniza tódolos 
ditos elementos e que achega diagnósticos 
de como se atopa cada infraestrutura 
avaliada. 



Innovación ao carón da túa casa 

MEGAHOSPITAL EN PANAMÁ CON 
TECNOLOXÍAS DE EDNON 

TWIN SHOES LEVA A SÚA APLICACIÓN 
COMO SABER SE LLE GUSTO A 41 
PAÍSES

O Consorcio Construcións Hospitalarias (formado por FCC 
Construción e FCC Construción de Centroamérica) vén de 

adxudicar a Ednon Internacional, a filial da compañía galega Ednon 
en Panamá, a subministración e instalación de infraestrutura de 
electrónica e comunicacións para a Cidade Hospitalaria Ricardo 
Martinelli do devandito país centroamericano. Estes traballos de 
achega tecnolóxica inclúen equipamento de distribución, sistema 
de cable estruturado e electrónica de rede. Ao abeiro deste 
proxecto, engade Ednon, emprazaranse tres mil metros “de bandexa 
galvanizada en quente e dous mil cincocentos puntos de rede voz, 
datos e iPTV”. O importe da licitación da primeira fase ascende a 
360.000 dólares. “A nosa división internacional”, informa a firma 
santiaguesa, “sitúase con esta adxudicación en disposición de abordar 
as seguintes oito fases do proxecto”.

Por certo que a adxudicación deste proxecto realizouse en 
competencia con empresas españolas e internacionais e, en palabras 

da firma con sede en 
Santiago, “supón un fito 
na internacionalización de 
Ednon en Latinoamérica”. 
Pedro Toledano, 
responsábel de Ednon 
International, manifestou 
a súa satisfacción pola 
confianza depositada 
nos profesionais e nosa 
tecnoloxía da compañía 
que representa e engadiu 
que “a través desta 
adxudicación pódese 
amosar a nosa experiencia 

nas áreas de redes e comunicación e facer medrar aínda máis 
nosa estrutura empresarial en Centroamérica, acometendo outros 
proxectos nos que Ednon está a traballar na súa licitación”. 

A empresa galega Twin Shoes, que lanzou en febreiro 
coa tamén galega Invbit unha interesante aplicación 

para axudarnos a atopar parella, vén de facer reconto 
do acadado até o de agora, en materia de seguimento e 
repercusión, pola devandita aplicación. Como lembraremos, 
esta ferramenta (de nome Como saber se lle gusto) é un 
pioneiro recurso que é quen de detectar o grao de atracción 
persoal entre dúas persoas. E todo isto, din os responsábeis de 
Twin Shoes, “de xeito sinxelo, divertido e de balde”. Pois ben, 
a aplicación está a ser todo un éxito. De feito, xa foi obxecto 
de 1.000 descargas, 
en só unha semana 
e dende 41 países, 
sobre todo do ámbito 
iberoamericano.  
Entre as 
comunidades 
en liña que máis 
seguimento están 
a facer do servizo 
atópase como era de 
supoñer a española, 
pero tamén está a ser 
descargada con cifras 
salientábeis dende 
México, Chile, Brasil 
e Estados Unidos. 
Para os responsábeis deste novo recurso de comunicación, 
cuxo lanzamento coincidiu (non casualmente) coa pasada 
celebración do Día de San Valentín, a ferramenta está a amosar 
un importante potencial para pór en contacto a unhas persoas 
con outras, entre outras cousas porque consegue “interpretar 
moitos dos sinais de atracción que poden ser indicativo do que 
máis tarde se pode converter nunha historia de amor”. 
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LETSDECCO.COM, DEMOCRATIZANDO A DECORACIÓN DO FOGAR

Se podemos facer tantas cousas en liña, mesmo traballar, como non poder facer un cambio da nosa casa con axuda dun 
computador con acceso á Rede? Isto precisamente, darlle unha volta ao noso fogar ou facer habitábel (e ao noso gusto) 

unha vivenda nosa é o que nos propón o servizo Letsdecco.com, un 
proxecto de decoración en liña desenvolvido por mans galegas e que 
achega, entre outras cousas, móbeis de deseño “a prezos accesíbeis” e 
asesoramento de balde en liña da man dun decorador persoal. A idea 
básica do equipo responsábel deste servizo (Teresa Gonzalo, Caroline 
Wakefield e a galega Sandra de Benito) é “democratizar o eido da 
decoración”. Ou sexa, pór ao alcance de calquera de nós a posibilidade 
de amosarlle a nosa casa a un profesional do deseño de interiores. 
Por certo que o fogar Letsdecco.com está estes días atarefado co seu 
propio proceso innovador. Máis polo miúdo, coa presentación dunha 
liña de estilo rústico para os meses de un inverno que se prevé longo. 
O lema de Letsdecco.com é “hai mil motivos para facer un cambio 
na túa casa”. O que se cadra non  se sabía, explican Teresa, Caroline e 
Sandra, e que é posíbel facelo con axuda das novas tecnoloxías e sen 
que haxa necesidade de desembolsar grandes investimentos. E sen 
perder de vista, máis ben o contrario, a imaxinación e a creatividade. 

{ }


 Itziar Villar, unha das creadoras de 
Twin Shoes
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Programas de portas abertas 
Achegamos unha boa ración de software libre da man das nosas 
empresas e entidades públicas 

Falamos agora de segun-
das vidas para os compu-
tadores potencialmente 

desbotábeis pero en realidade 
perfectamente rendíbeis para 
nosos usos e aplicacións. Se os 
anteriores números de Código 
Cero falamos do importante 
traballo (traballo real e traba-
llo normalizador da práctica 
da reciclaxe) do Grupo de 
Reciclaxe Informático da Uni-
versidade de Vigo (GRUVI) no 
seu apoio tecnolóxico ás or-
ganizacións sen arela de lucro 
da nosa terra, agora, sen saír-
monos da UVigo, é a quenda 
de dar conta das actividades 
recentes ao abeiro do proxec-
to europeo EcoRaee, coor-
dinado pola dita institución 
académica galega. Segundo 
se nos conta, dúas ducias de 
estudantes de Formación Pro-
fesional do CIFP A Carballeira 
(Ourense) participaron no mes 

Reciclaxe de computadores para estudantes de 
Ourense da man da UVigo
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Temos xa accesíbel unha máis que interesante achega formativa sobre o coñece-
mento creado de xeito colectivo e ao abeiro das redes. Trátase dun recurso creado 
por Tegnix e que ten a súa base na colaboración do Centro de Supercomputación 

de Galicia (CESGA) no proxecto europeo WikiSkills, no que participan outras seis institu-
cións agrupadas baixo o acubillo da fundación Ynternet.org. WikiSkills, unha iniciativa da 
que xa temos falado en Código Cero, consiste basicamente en fomentar o fluxo de for-
mación, información e coñecemento aberto para apuntalar un futuro no que a Sociedade 
da Información sexa o máis semellante posíbel a unha wiki ou a unha comunidade de 
colaboración de software libre.

O proxecto inclúe cousas como o desenvolvemento do dito curso de introdución ás 
wikis ao servizo dos educadores. A coordinación e a xestión desta achega educativa da 
iniciativa foi encomendada á firma galega Tegnix por parte do CESGA, tal e como infor-
mamos en novembro. Máis polo miúdo a través do seu servizo de formación Aula Tegnix.  
Agora, a firma galega informa que a actividade xa está dispoñíbel, en aberto e con ver-
sión galego. Asemade, inclúe un importante traballo de Antonio Gregorio e Elisardo Jun-
cal, integrantes e promotores de Galipedia, que elaboraron a sección Comunidade para o 
devandito curso, traducindo estes materiais a nosa lingua e ofrecéndoo tamén de xeito 
gratuíto, tanto en galego como en castelán. Témolo ao alcance da man na Aula Tegnix 
(aula.tegnix.com), e en breve estará dispoñíbel na Aula CESGA. Como lembraremos, Wi-
kiSkills ten a súa razón de ser na investigación directa do impacto das wiki na sociedade 
actual, “porque implican comportamentos sociais moi importantes, tales como coopera-
ción, respecto, traballo en equipo, desenvolvemento de contidos e xestión comunitaria”. 
O grupo WikiSkills está conformado por entidades como o Centro de Supercomputación 
de Galicia (CESGA), Wikimedia Suecia, a Fundación Ynternet.org (entidade coordinadora) 
ou Die Berater. 

Tegnix lanza en aberto e en galego o curso 
Wikis en educación

Xercode leva os sistemas libres á UPSA

Código Cero

Que as universidades están a facer esforzos por tirar abaixo barreiras na comunicación é un feito que está fóra de dúbida. A 
fin de contas, o software sen barreiras (o software libre) permítelles boa marxe de manobra en materia de adaptacións fu-
turas, menos dependencia empresarial e, cómpre non esquecelo, menos desembolso de cartos. Unha destas institucións é 

a Universidade Pontificia de Salamanca (UPSA), pioneira a nivel estatal en migración cara a sistemas abertos en materia de xestión 
bibliotecaria. Máis polo miúdo, é a primeira universidade española que abandona o sistema privativo Innopac Millennium para 
afianzar no seu seo o sistema open source Koha ILS. Así nolo contou Mancomún reflectindo informacións da empresa galega Xerco-
de, encargada de levar a cabo todo o proceso. Un tipo de proceso que, cómpre telo en conta, constitúe un traballo complexo e de 
precisión. De feito, neste caso concreto requiriu longas e exhaustivas tarefas de análise e deseño de procedementos, nos que a a 
firma galega e a universidade traballaron ombro con ombro co fin de achegar “un resultado óptimo”, informa Xercode. 

En palabras de Maribel Manzano, subdirectora da biblioteca, “con máis de 350.000 rexistros bibliográficos para migrar, é nece-
sario ter a seguridade de que contas co respaldo dunha empresa que coñeza perfectamente o sistema e cuxa resposta a calquera 
cuestión sexa inmediata”. Koha ILS significa para a UPSA “un importante avance organizativo e de identidade, que pon á súa dispo-
sición os aspectos funcionais e de xestión requiridos dentro das bibliotecas académicas e que, dado o seu carácter de fonte aberta, 
permitiralles dispoñer dun sistema actualizado, adaptados ás súas necesidades e un aforro económico respecto dos sistemas co-
mercias con licenzas”. Lembrar que Koha ILS é un sistema integrado de xestión de bibliotecas (SIXB) distribuído con licenza GPL2. 

Xercode leva os sistemas libres á UPSA



Programas de portas abertas 

Nas últimas semanas está a causar furor 
a aplicación de mensaxería instantánea 
Telegram, por aspirar a converterse nunha 

alternativa sólida a WhatsApp, coa vantaxe de ser 
unha solución baseada en software libre, o que 
permite que, entre outras cousas, sexa posible 
a súa localización, o que está a levar a que sexa 
posíbel conseguir o código fonte da aplicación 
de Telegram para Android en galego grazas ao 
traballo colaborativo de distintos tradutores, aínda 
que pode resultar máis rechamante o feito de que 
o cliente web so servizo, Webogram, estea xa dis-
poñíbel en galego nos servidores de Chuza, grazas 
ao traballo de Pablo Belay, enxeñeiro técnico en 
Informática de Xestión a quen coñecemos por 
proxectos como xeoPesca.

Actualmente as aplicacións de Telegram para 
móbiles están a incorporar o español (estando xa 
dispoñible para Android e en breve, tamén para 
iPhone) pero en vista dos traballos de tradución 
de terceiros é posible que en poucos meses sexa 
unha ferramenta dispoñible en ducias de linguas 
grazas ás contribucións desenvolvidas globalmen-
te de xeito altruísta. 

Telegram xa pode 
empregarse en galego 
vía web }de febreiro na Escola Superior de 

Enxeñaría Informática do campus 
da dita cidade en dous obradoi-
ros de reutilización de pezas de 
ordenadores. Dous obradoiros 
organizados ao abeiro de EcoRaee. 
O obxectivo xeral de EcoRaee, un 
proxecto Life + de tres anos de 
duración e un orzamento de 1,26 
millóns de euros que se realiza 
en colaboración con Revertia e 
EnergyLab, é a caracterización e 
demostración dun proceso in-
dustrial de preparación para 
reciclar equipos electrónicos, 
coa finalidade de promover 
estándares para a transposi-
ción da normativa europea e 
contribuír así a un alto nivel 
de separación dos aparellos 
electrónicos e eléctricos, entre 
o 45% e o 65% nos vindeiros 
años. “Con estas actividades 
con alumnado de FP o que 
quixemos foi compartir con 
eles a nosa inquedanza pola 

reutilización do equipamento en 
desuso, desbotando a idea de 
ter que mercar outro novo com-
putador, por costume, en canto 
un aparello deixa de funcionar”, 
explica Javier Rodeiro, do Departa-
mento de Enxeñaría Informática e 
coordinador dos demostrativos do 
proxecto europeo. Na súa opinión, 
“as pezas de procesado informáti-
co e de transformación de corren-
te poden ser usadas de novo para 
outras cousas”.  

Reciclaxe de computadores para estudantes de 
Ourense da man da UVigo
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O Grupo Barrán, empresa galega centrada en servizos 
tecnolóxicos e recursos formativos vencellados ao 
software libre, ten entre mans unha nova actividade 

formativa que sumar ás súas achegas recentes de divulgación 
sobre desenvolvemento de xogos para Android e Firefox OS 
ou sobre metodoloxías de estratexias de hacking ético. Pois 
ben, a empresa de Santiago preséntanos agora un curso sobre 
Drupal de 20 horas de duración e amosando a peculiaridade, 
con respecto aos devanditos, de que o lugar elixido para o 
desenvolvemento do curso é Madrid, coincidindo ademais 
coa publicación de Linux Espín, o sistema operativo libre que 
prepara a empresa galega (con versión na nosa lingua e co 
obxectivo, en palabras de Barrán, de converterse “nunha firme 
e consolidada alternativa ao Windows XP”).

De feito, informa o Grupo, a idea é aproveitar a estadía en 
Madrid, con motivo de impartir o dito curso, “para promover a 
nosa distribución libre”. A actividade formativa desenvolvera-
se entre o 21 e o 25 de abril, e responde a unha estratexia da 
empresa compostelá por estender ao máximo o seu radio de 
alcance. De feito, a idea é levar a cabo actividades e fornecer 
servizos ao longo e ancho de todo o territorio estatal. 

Polo 
que 
respecta ao 
curso de Drupal a 
desenvolver en Madrid 
(no número 31 da rúa Luchana), dicir que inclui-
rá unha introdución a este programa libre (dirixido principal-
mente a facilitar a publicación de artigos, imaxes, arquivos e 
servizos engadidos como foros, enquisas, votacións, blogs e 
administración de usuarios e permisos), un achegamento aos 
procedementos para instalalo e tirarlle partido e diferentes 
análises exhaustivas sobre as súas áreas de administración, 
de xestión de contidos, de xestión de menús ou de xestión de 
bloques. Tamén se tratarán en detalle eidos como a taxono-
mía de Drupal, os formatos de texto, a xestión de usuarios ou 
ampliación de funcionalidades con módulos. 

Barrán organiza un curso 
sobre Drupal en Madrid
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LG non quixo agardar ao Mobile 
World Congress (MWC) para amosar 
unha das súas grandes apostas para 
os vindeiros meses, e presenta hoxe o 
novo smartphone LG G Pro 2, sucesor 
do LG G Pro que fora considerado 
como o mellor smartphone durante a 
pasada edición do MWC de Barcelona, 
e que presenta unha enorme pantalla 
IPS Full HD de 5,9 polgadas cun marco 
de só 3,3 milímetros. O LG G Pro 2 
non só incrementa a diagonal da súa 
pantalla en 0,4 polgadas, senón que 

tamén mellora o seu son conseguindo 
un volume un 30% superior mantendo 
unha boa calidade.

O novo tabletófono de LG integra 
unha cámara traseira de 13 Mpíxeles 
con estabilización óptica de imaxe, ca-
paz de gravar vídeo el alta definición 
a 120 fotogramas por segundo (para 
permitir a edición en cámara lenta) e 
incluso vídeo en ultra alta definición 
(4K), cámara frontal del 2,1 Mpíxeles, 
procesador Qualcomm Snapdragon 
800 de catro núcleos a 2,26 GHz, 3 Gb 
de RAM, 16/32 Gb de almacenamento 
interno (ampliable mediante tarxetas 
microSD), Bluetooth 4.0, Wi-Fi AC, NFC, 
batería de 3.200 mAh, un grosor de 8,3 
milímetros, un peso de 172 gramos e 
carcasas en 3 cores distintas (branco, 
prata e titán).. 

TREBELL   S

O LG G Pro 2 terá pantalla de 
5,9 polgadas e gravará vídeo 
en 4K

TECNOLÓXICOS

Os altofalantes Bluetooth están a 
incrementar a súa popularidade nos últi-
mos meses como unha solución axeitada 
para escoitar música e outros contidos 
sonoros dende o noso smartphone ou 
tablet, pero normalmente están ancora-
dos a unha localización física, e para fa-
vorecer o seu uso en mobilidade temos 

solucións orixinais como o altofalante 
sen fíos con correa bēm, que podemos 
levar comodamente no pulso como se 
fose un reloxo, de xeito que permite 
que nos movamos pola casa escoitando 
un podcast ou incluso responder unha 
chamada telefónica mentres estamos a 
pasear ao can (pois integra un micrófo-
no).

Este novo dispositivo estará dispoñible 
en 6 cores rechamantes (branco, negro, 
gris, vermello, azul ceo e verde), integra 
botóns de control (para reproducir/pau-
sar/contestar, adiante e atrás), batería 
recargable mediante micro USB cunha 
autonomía de ata 6 horas e incluso fun-
ción conta con funcións avanzadas para 
chamadas (é compatible con sistemas de 
marcación por voz e tamén pode emitir 
mensaxes sonoras coa identificación da 
persoa que nos chame ao móbil). Un in-
teresante produto que estará dispoñible 
nun par de meses e que pode encargar-
se por 49,99 dólares (36,64 euros). 

Bēm, un altofalante de pulso 
para usar en mobilidade



SanDisk anunciou hoxe a súa novo Ultra 
Dual USB Drive, unha unidade de memoria 
USB que conta cun conector USB 2.0 e cun 
conector microUSB, facilitando o seu uso 

tanto nun ordenador como en dispositivos 
móbiles, e que estará dispoñible en capaci-
dades de entre 16 e 64 Gb con prezos que 
van dos 19,99 aos 49,99 dólares.

Esta curiosa proposta resulta especialmen-
te atractiva para cargar contidos multimedia 
dende smartphones e tablets, aínda que gra-
zas a software de SanDisk pode aproveitarse 
tamén para realizar copias de seguridade dos 
ficheiros que gardemos nos nosos dispositi-
vos móbiles, facilitando tamén a liberación 
de espazo neste tipo de dispositivos.

Para xestionar a memoria do SanDisk Ultra 
Dual USB Drive temos polo momento unha 
aplicación para Android, SanDisk Memory 
Zone, que ofrece numerosas funcionalidades 
para a xestión da memoria, facilitando tanto 
a realización de copias de seguridade en 
local como na nube.

Aparte de dispositivos móbiles con 
Android, a nova unidade de memoria de 
SanDisk tamén é totalmente compatible con 
ordenadores PC con Windows XP/7/8 e Mac 
con OS X con 10.5 ou superior. 

Aínda que o sistema operativo de Google para equipos informáti-
cos ía dirixido principalmente a equipos informáticos, LG demostrou 
co seu Chromebase que era unha solución atinada para o escritorio, e 
agora é Asus a compañía que percorre a mesma liña co seu Chrome-
box, un equipo de pequeno tamaño (12,4 x 12,4 x 4,2 centímetros) 
que aínda que poida lembrarnos ao un Mac mini, é moito máis pe-
queno e barato (partirá dun prezo de 179 dólares) o que non lle resta 
versatilidade, senón todo o contrario, pois estamos ante un ordenador 
ideal para montar na parte traseira dun monitor ou para empregar no 
televisor do salón.

Este pequeno ordenador con Chrome OS está orientado á Internet, 
incluíndo 100 Gb de espazo en Google Drive (para almacenar os no-
sos documentos) de balde (durante 2 anos), ten conectividade Gigabit 
Ethernet e Wi-Fi N de dobre banda, 4 portos USB 3.0, conexións HDMI 
e DisplayPort para conectalo a monitores ou televisores de alta defini-
ción (podendo facer uso incluso de dúas pantallas ás vez) e un lector 
de tarxetas SD (para facilitar o acceso a fotografías e documentos).

Pero pese a estarmos 
ante un mini-ordenador, 
presume de ser capaz de 
soportar contidos multime-
dia de ultra alta definición 
(4K), polo que serviría para 
que os posuidores dun 
televisor de tal abraiante 
resolución poidan tirar 
proveito da mesma mentres navegan pola web, visualizan fotografías 
e reproducen películas e series de servizos en liña como Netflix (que 
será dos primeiros en subir ao carro dos 4K).

Estamos ante un produto moi interesante, por gozar dun tempo 
de inicio case instantáneo e estar libre de malware, elementos que 
poderían axudar a popularizalo en contornos educativos e de em-
presa, pero que terá que superar as reticencias do público a sistemas 
operativos orientados á nube para poder popularizarse. 

A nova unidade de memoria de 
SanDisk integra USB e microUSB

Asus presenta un miniordenador con 
Chrome OS
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Conscientes de que os teléfonos móbiles son un 
dos elementos de uso diario no que máis abondan 
as bacterias, poñen á venda o PhoneSoap Charger, 
un produto moi especial por integrar nun único 
dispositivo un cargador para o móbil e un desinfec-
tante mediante lámpadas ultravioleta (método que 
mata un bo número de xermes sen ter que agredir 
a superficie do móbil con produtos químicos ou 
líquidos).

Este curioso cargador para móbiles permite albergar o terminal 
no seu interior para a súa desinfección mediante luz ultravioleta, 
permitindo a carga do móbil a través dun porto USB ao que vai 
conectado un adaptador a micro USB (que pode substituírse, por 
exemplo, por un adaptador para que funcione cun iPhone) e para 
que as notificacións sonoras que cheguen ao móbil mentres está 
metido neste compartimento poidan escoitarse, conta cunhas 

saídas acústicas 
que permiten escoi-
tar os sons que emita o 
teléfono dun xeito claro.

Este cargador-desinfectante vén-
dese por 49,95 dólares (36,92 euros) en cor 
branca ou negra, e asegura ser capaz de eliminar 
os xermes do noso móbil en 4-5 minutos. 

Un cargador permite eliminar os xermes 
do noso móbil mediante luz ultravioleta


VER VÍDEO DE 
PRESENTACIÓN
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Samsung Electronics decidiu celebrar a 
súa grande presentación Unpacked 2014 
Episode I no marco do Mobile World Con-
gress de Barcelona, ampliando a súa familia 
GALAXY S cunha nova xeración que incor-
pora bastantes novidades no seu hardware 
e no seu software, e incrementando a súa 
interacción con accesorios persoais.

O presidente da división móbil de Sam-
sung, JK Shin, foi o encargado de amosar ao 
público o Samsung GALAXY S5, asegurando 
que se trata dunha volta ás orixes “enfo-
cándose en capacidades que importan á 
meirande parte dos nosos clientes” combi-
nando unha cámara avanzada, unha elevada 
velocidade de transferencia de datos, ferra-

mentas destinadas á práctica deportiva e 
resistencia física.

O GALAXY S5 incorpora a tecnoloxía LTE 
e Wi-Fi máis avanzada do momento, senón 
que tamén incorpora a prestación Down-
load Booster, que fai que o móbil intente 
conectarse a través da conectividade máis 
rápida dispoñible sen importar onde 
esteamos.

Entrando polo miúdo nas especi-
ficacións do novo smartphone de 
Samsung, estamos ante un dispositivo 
cunha pantalla Super AMOLED Full HD 
de 5,1 polgadas, cun procesador de catro 
núcleos a 2,5 GHz, 2 Gb de RAM, 16/32 Gb 
de almacenamento interno (ampliable 

mediante tarxetas microSD de ata 64 Gb), 
cámara traseira de 16 Mpíxeles (que 

presume de enfoque automático 
rápido e de contar con HDR para 
fotografías e vídeo), cámara frontal 
de 2 Mpíxeles, certificación IP67 
de resistencia á auga e ao po, Wi-Fi 
AC, Bluetooth 4.0, USB 3.0, NFC, 

infravermellos (para poder 
funcionar como mando 
a distancia), batería de 

2.800 mAh, un grosor 
de 8,1 milímetros e 145 gramos 

de peso.

Tamén destaca polo feito de que, aparte 
de acelerómetro, xiroscopio, sensor de proxi-
midade, barómetro e sensor de luz ambien-
tal, tamén conta cun escáner de pegadas 
dactilares (baixo a pantalla) e cun pulsímetro 
(xunto ao flash da cámara traseira).

Un dos detalles que permite diferenciar 
a este novo GALAXY S5 é a súa carcasa tra-
seira, que estará dispoñible en varias cores 
(negro, branco, azul eléctrico e cobre/dou-
rado) cun patrón de pequenas perforacións 
que afecta claramente tanto á estética como 
ao tacto do dispositivo. Chegará ao mercado 
con Android 4.4.2 a partir do mes de abril. 

Samsung presentou en 
Barcelona o seu GALAXY S5

Sony aproveitou o encontro internacio-
nal de telefonía móbil de Barcelona para 
amosar os seus novos produtos insignia, 
que chegan ao redor do smartphone 
Xperia Z2, que presume de ter a me-
llor cámara de fotografías e vídeo nun 
smartphone resistente á auga, xa que 
falamos dunha cámara traseira capaz de 
tomar imaxes de 20,7 Mpíxeles e gravar 
vídeo a 4 K, contado tamén con HDR 
tanto para fotografías como para vídeo. 
A súa cámara frontal tamén é bastante 
xenerosa (2,2 Mpíxeles), aínda que o elemento 
que probablemente diferencia mellor a esta 
familia de dispositivos é a súa resistencia con 
resistencia á auga IPX5 e IPX8 e resistencia ao 
po IP5X.

O Xperia Z2 ten unha pantalla Full HD de 
5,2 polgadas, o seu grosor é de só 8,2 milíme-
tros e pesa 158 gramos, detalles que dótano 
dunha aparencia externa destacable, aínda 
que no seu interior tampouco queda curto, 

funcionando cun procesador Qualcomm Snap-
dragon MSM8974AB de catro núcleos a 2,3 
GHz, 3 Gb de RAM, 16 Gb de almacenamento 
interno (ampliable mediante tarxetas microSD 
de ata 64 Gb), NFC, radio FM, Bluetooth 4.0,LTE 
e batería de 3.000 mAh. Todo un dispositivo 
de referencia que chegará ao mercado o mes 
que vén con Android 4.4, carcasas en 3 cores 
distintas (branco, negro e violeta) e un prezo 
que parte dos 699 euros. 

Sony Xperia Z2

M biles
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Estréase nas tendas de 
descargas móbiles

Un novo xogo free-to-play para PC

WORLd Of SPEEd

No outono Marvel anunciou que estaba a preparar un runner 
con moitos dos seus personaxes máis populares, como Hulk, o 
Capitán América e Iron Man, que finalmente xa está dispoñible 
na App Store por 0,89 euros e en Google Play por 0,75 euros.

Marvel Run Jump Smash! permítenos voar como Iron Man, 
aplastar como Hulk, correr e saltar como o Capitán América, 
disparar como a Viúva Negra, balancearte como Spider-Man, 
disparar frechas como Hawkeye, descargar o poder do trono 

Slightly Mad Studios anunciou World of Speed, un novo xogo de condución 
chegará baixo a fórmula do free-to-play pese a ser un título de elevada factura que 
facilitará a competición en liña masiva de balde, con grandes vehículos e circuítos 
repartidos por todo o mundo, reflectindo rúas de cidades reais como Londres, 

Mónaco e Moscova.
World of Speed permitirá gozar de numerosos modos de xogos onde competir por equi-

pos determinará a vitoria, non chegando con ser o primeiro en superar a liña de meta para 
gañar. Os equipos poderán formarse entre amigos e con outros xogadores, contando con 
logotipos personalizados e garaxes que actúan como punto de encontro para relacionarse.

Con este título Slightly Mad Studios quere demostrar que é posible gozar de gráficos de 
alta definición e grande detalle nun xogo masivo en liña, incluso sendo posible descargar e 
xogar a este xogo sen gastar un can, comprometéndose o seu estudio de desenvolvemen-
to a publicar actualizacións periódicas para engadir coches, pistas, modos de xogo e moito 
máis durante os vindeiros anos. En breve estrearase unha versión de proba desde xogo 
para PC (sendo posible inscribirse na súa beta dende a súa páxina web oficial, worldofs-
peed.com). 

| MARVEL RUN JUMP SMASH! | WORLd Of SPEEd | 

como Thor ou lanzar o estalido binario da Capitá Marvel, men-
tres se esquivan os obstáculos e se fai fronte a malvados como 
Loki para avanzar o máximo posible.

Para conseguir unha maior puntuación, pode mudarse de 
personaxe e activar cadanseu ataque especial. Coas moedas 
que se van recollendo durante as partidas, poderanse mercar 
poderes especiais para mellorar a distancia e a puntuación. 
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Estrea versión para Android

Un estudio sueco prepara un 
absurdo simulador de cabra

GOAt SiMULAtOR 

R-tYPE ii 

DotEmu continúa a achegar grandes clásicos a Google Play, e tras Another 
World, R-Type e Double Dragon Trilogy, publican R-Type II, un magnífico shoot’em 
up de desprazamento horizontal publicado por Irem en 1989 e que está así dis-
poñible para Android con todos os seus elementos orixinais (6 niveis cos seus 
xefes finais, potenciadores e accesorios e a posibilidade de gozar do xogo cos 
seus gráficos orixinais ou aplicándolles un filtro de scanlines para emular a apa-
rencia dunha máquina recreativa) pero engadindo funcionalidades modernas 
para facelo máis accesible aos xogadores actuais.

Deste xeito, R-Type II ofrece 3 niveis de dificultade (con vidas infinitas, coa 
dificultade orixinal ou con dificultade incrementada), dous modos de control 
(táctil ou mediante cruceta virtual), controis personalizables (permitindo incluso 
activar o disparo automático), compatibilidade con mandos externos, logros 
desbloqueables e táboas de clasificación en liña a través de Google Play Game 
Services, e textos en 10 idiomas (incluíndo o portugués e o español).

O prezo de venda desta recuperación dun clásico da vella escola é de 1,79 
euros. 

Coffe Stain Studios, equipo sueco responsable do xogo híbrido entre FPS e 
tower defense Sanctum 2, publicou un vídeo dun xogo sen rematar que desen-
volveron só para divertirse, e ante a expectación creada (leva xa máis de 2,4 
millóns de reproducións e milleiros de comentarios) decidiron seguir adiante 
coa súa absurda proposta: un simulador de cabra.

O Goat Simulator xa non é unha carallada desenvolvida “nun par de semanas” 
(lembrando ao fenómeno que nos últimos días xurdiu ao redor de Flappy Bird) 
senón que este título abre xa un proceso de reserva no que os interesados 
poden adquirir o futuro xogo por 9,99 dólares, recompensándose a compra an-
ticipada coa oportunidade de gozar do xogo 3 días antes da súa estrea oficial.

Os creadores deste ridículo xogo no que tomamos o papel dunha cabra para 
facer tolerías nun escenario aberto advirten de que non serán quen de facer un 
“GTA con cabras”, polo que chegan a recomendar que antes que gastar dez dólares 
no seu xogo sería preferible adquirir un hula hoop, uns ladrillos ou incluso unha 
cabra real.

Goat Simulator espera estar dispoñible durante a primavera, carecerá de modos 
multi-xogador, dirixirá a súa mecánica a aproveitar as tolerías que permitirán as físi-
cas e incluso conservará moitos dos fallos detectados na súa versión de proba por 
considerarse divertidos. Pretenden que se publique a través de Steam e incluso es-
forzaranse para que permita o uso do Steam Workshop para que os usuarios poidan 

editar os seus propios niveis. Un magnífico 
exemplo de que o principal obxectivo dos 
videoxogos é a diversión. 

videoxogos

| R-tYPE ii | GOAt SiMULAtOR | 
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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:
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