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E si, abril é un mes de transición e non só dende o 
punto de vista climático. En termos tecnolóxicos, 
boa parte da industria semella prepararse para 
presentar tecnoloxías nas semanas vindeiras, 
para organizar convocatorias e, en definitiva, 

para facer máis ruído nos días previos ao verán, para que 
logo vaiamos de vacacións coa mente ateigada de ser-
vizos e produtos novos, e tamén marcas e cousas nunca 
vistas. Mentres tanto, a verdade é que non hai quen pare 
a maquinaria TIC e mesmo cando cremos que non pasa 
nada, pasa todo. Este número de Código Cero, o 128, ía 
ser un número de transición, con menos páxinas que de 
costume, menos contidos en aparencia, pero finalmente 
é un exemplo de como dicir máis con menos. Na nosa 
opinión, todo o que incluímos neste número presenta 
un denominador común: ten un aquel de cousa esencial. 
Ou de fundamental, como se queira. Abrimos fogo coas 
novas achegas (importantes coma sempre) dos nosos 
centros tecnolóxicos Gradiant e CITIC, e logo metémonos 

a fondo coa alianza entre AETG e AMTEGA para 
encamiñar os esforzos TIC dos nosos concellos, 
unha cuestión de absoluto interese para os res-
ponsábeis das políticas locais, que xa non teñen 
outro camiño que o dixital (si ou si). A continua-
ción, falamos do que están a facer as operadoras 
Vodafone e Telefónica na nosa terra en materia 
de cobertura e infraestruturas, cousa que tamén 
collerá de preto a boa parte dos lectores; e nas 
páxinas seguintes informamos dun evento, 

Galicia Innovation, que ten claramente un ingrediente de 
acontecemento novo. Trátase dunha xuntanza que pro-
pón establecer as maiores alianzas posíbeis no terreo do 
emprendemento TIC con Israel, unha das grandes poten-
cias do mundo en materia de novas tecnoloxías. Estare-
mos atentos ao que poda pasar e, de seguro, pasará. 

Código Cero

Humor tecnolóxico de Henrique Neira

Hai uns dias coñeciamos a 
mala nova da desaparición, 
segundo parece temporal-
mente, do Xuventude Galicia 
Net. Hai dez anos Código Cero 
publicaba no seu número 19, un 
especial dedicado precisamente 
a este encontro que xa era xa 
un referente das citas estatais e 
a primeira das galegas, a pesar 
daquela da súa curta idade,

Moito recorremos nestes dous 
lustros e moito mais recorreu 
o uso de internet que daquela 
carecía de velocidade, acceso 
nos domicilios, e nada á vista de 
redes sociais..... Aquele encontro 
que aglutinaba a mais de 1.500 
rapaces, viña acompañado de 
torres e torres de cd´s e dv´s, xa 
que eses encontros eran as citas 
para poñer cara os coñecidos da 
rede e tamén para “conseguir” 
material que dada a velocidade 
da internet era de difícil logro 
nos domicilios, nos que apenas 
chegaba daquela a un ou tres 
megas,e iso os menos.

Aquel número falaba tamén 
do intercambio de ficheiros 
na rede, do centro de i-Nova 
unha iniciativa impulsada polos 
empresarios de Pontevedra, e 
falabamos da nova economía 
para o incipiente comercio elec-
trónico. Analizabamos para mac 
o QuarkXpress e o Photosop Cs, 
nas súas últimas versións.

Coma sempre a análise de 
páxinas na sección “Barlovento” 
o “Rincón do hacker” , “pc prácti-
co” e “xogos” completaban aquel 
número que poñía remata ao 
primeiro trimestre do 2014. 
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O  Grupo Barrán vén de informarnos da organización de novas 
accións formativas arredor do software libre, o desenvolve-

mento web e o emprendemento. Estes cursos levaranse a cabo a 
través dunha iniciativa propia da empresa de Santiago, unha aula 
virtual xa aberta e dispoñíbel para todos aqueles que desexen abrir 
novas portas de coñecemento ou ben perfeccionar e ampliar a 
formación da que xa dispoñen. Dende este novo espazo virtual de 
ensino ofrécense xa actividades sobre tecnoloxías libres e a prezos 
competitivos. De feito, Barrán sinala que como promoción de aper-
tura, achéganse de balde (totalmente gratis) un curso sobre Linux ou 
sobre desenvolvemento de aplicacións con Java a todos aqueles que 
se matriculen nalgún curso de pago.

As accións dispoñíbeis na aula aberta son as seguintes:
•	Desenvolvemento de aplicacións para plataformas Android. 

Trátase dunha serie de sesións para aprendermos a desenvolver 
aplicacións para dispositivos móbiles co sistema operativo aberto 
impulsado por Google. Afondarase en cuestións como o deseño, 
as entradas, o ciclo de vida dunha ferramenta, a seguridade e o 
posicionamento ou o almacenamento dos datos. O prezo desta 
actividade formativa é de 60 euros.

•	Principais aplicacións libres. Trátase dunha serie de sesións para 
aprender a empregar as principais ferramentas baseadas en soft-
ware libre, como son LibreOffice (suite ofimática), Gimp (deseño 
gráfico), Blender (edición 3D) ou Thunderbird (correo electrónico). 
O custe é de 25 euros.

•	SPSS Statistics. É un curso dedicado á aprendizaxe de software es-
tatístico SPSS, empregado nas principais facultades como materia 
de estudio e en moitas empresas a nivel internacional. O prezo da 

actividade formativa é de 50 euros.
•	Desenvolvemento de aplicacións con Java. Para aqueles seareiros 

da informática e profesionais que desexen aumentar os seus coñe-
cementos nas novas tecnoloxías e máis polo miúdo na devandita 
linguaxe de programación, segundo indica Barrán, “a base para 
case tódalas aplicacións dispoñíbeis actualmente na Rede”. O curso 
é de balde. 

•	Desenvolvemento de aplicacións web. Introdución a diferentes 
linguaxes de desenvolvemento como HTML, PHP, JavaScript ou 
CSS para os estilos e a xestión de bases de datos SQL para a inte-
racción co usuario. O prezo é de 100 euros. 

•	 Iniciación a Linux. Curso gratuíto de introdución a sistemas opera-
tivos Linux, co fin de amosar en detalle as súas múltiples vantaxes 
e achegar métodos para desenvolvérmonos a nivel de usuario.

•	Emprender na Rede. Acción formativa dirixida a todos aqueles 
que queiran montar o seu propio negocio en Internet e obter 
beneficios nun período breve de tempo. O custe é de 20 euros. 
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Barrán presenta novos cursos e novo 
espazo de formación virtual 

As empresas galegas afiánzanse á cabeza do 
Estado en uso de software libre
 O pasado 6 de abril publicaba 

Observatorio da Sociedade 
da Información e a Modernización 
de Galicia (OSIMGA) -adscrito á 
Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)- as 
conclusións tiradas do seu estudo 
O uso de Software libre nas empresas 
e no sector TIC de Galicia. Ano 2013. 
Entre outros datos deducidos desta 
análise salientar que tres de cada 
catro empresas de Galicia (con 10 ou 
máis asalariados) emprega progra-
mas abertos, 3,4 puntos por riba da 
media estatal, o que sitúa a Galicia 
no primeiro posto das Comunidades 
Autónomas nesta listaxe. No caso 
das microempresas, a porcentaxe 
sitúase nun 44,3%.

En canto ao sector TIC galego, o 
84,2% das empresas informáticas 
empregan software libre, experi-
mentando un crecemento de 2,2 
puntos porcentuais respecto ao ano 
anterior. As microempresas informá-

ticas galegas rexistran porcentaxes 
algo superiores ás empresas de 
maior tamaño no uso do software 
libre (85,2% no estrato de 3 a 9 
empregados e 82,1% nas empresas 
de 10 e máis asalariados). Asemade, 
tamén se di neste estudo que as 
empresas informáticas empregan 
software libre de xeito máis xenerali-
zado, pasando de usalo en menos da 
metade dos seus equipos ao usalo 
no 73,6% dos computadores de 
usuario e no 65,6% dos servidores.

Os programas libres con maior 
presenza nas empresas galegas de 
máis de 10 empregados son os nave-
gadores de internet (71,4%) e as apli-
cacións ofimáticas (54,3%). O 34,6% 
empregan tamén sistemas operati-
vos libres. Estes datos sitúan a Galicia 
nos primeiros postos da listaxe entre 
as comunidades autónomas, sendo a 
3ª no uso de navegadores libres, a 5ª 
nas suites ofimáticas libres e a 6ª no 
uso de sistemas operativos libres. 



A ciencia? 
Por onde empezo?

As persoas que nos adicamos de un xeito o doutro á 
ciencia tivemos o noso achegamento de nenos a este 
ámbito de moitos xeitos. Preguntando a uns e a outros o 
denominador común, sempre é alguén que tiña inte-
rese pola ciencia e ademais tiña a paciencia e a paixón 

necesaria para transmitila. Logo están determinados libros clave, 
libros que abriron os ollos a mundos insospeitados pero atraentes 
en grado sumo. E documentais... Quen non se acorda de O home e 
a Terra de Félix Rodríguez de la Fuente ou de Cosmos de Carl Sagan, 
dúas series responsables de moitas carreiras de biólogos e físicos 
respectivamente?.

En 2011 fundamos a Asociación Galega de Comunicación de 
Cultura Científica e Tecnolóxica (AGC CCT) co obxectivo de poder 
xuntarnos, de loitar pola divulgación de calidade e aprender uns 
doutros. Nunha das actividades da asociación chegounos esta pre-
gunta dunha nai que nos pareceu moi interesante: Por onde temos 
que empezar nosa achega a ciencia? Por iso na nosa páxina web, 
divulgaccion.org, temos unha sección que recolle o mellor da divul-
gación segundo os nosos socios e que contesta as preguntas:

Que persoas influíron no teu interese pola ciencia?
Que libros espertaron o teu interese e foron os teus primeiros 

pasos?
Houbo algún documental que nos causase especial impresión 

cando eramos máis novos?
Hoxe en día hai moitísima máis oferta que cando eramos nenos e 

por iso cómpre ter unha guía que nos axude a ir directamente aos 
mellores libros, produtos e experiencias para aforrarnos a palla en 
divulgación, que tamén a hai, e ir directamente ao gran. Na nosa 
comunidade hai moitísimas asociacións que levan a cabo actividades 
científicas. E máis preto de nós do que pensamos. Na Coruña están a 
Asociación Hábitat que levan os rapaces ao campo con investigado-
res de paxaros, réptiles, anfibios... a Asociación Io, que os levan a ver 
estrelas, varios grupos que fan impresoras 3D, robots ou aparellos 
tecnolóxicos controlados por placas Arduino, só por nomear algúns.

Hai moitos pais que non son quen de procurarlles aos seus fillos a 
información que eles procuran, estou pensando nun precisamente 
que é un fanático da meteoroloxía. Coñezo outro caso dun rapaz 
con altas capacidades fascinado coa ciencia e que necesita que lle 
enchan a súa curiosidade. E que pasa cos rapaces aos que nos lles 
gustan as matemáticas? Podemos aprenderlles a eles e os seus pais 

Esteban Fernández Moreira
Vogal da AGC CCT

por onde comezar? Eu coido que si, que podemos axudalos nesa 
tarefa. E aínda podemos facer máis polos pais. Por exemplo, 
cando estiven traballando no Complexo Hospitalario da Coruña 
decateime de que moitos técnicos e técnicas do hospital nunca 
levaran aos seus fillos a coñecer o seu centro de traballo. Cando 
lles preguntaba, respondían que non pensaran que aquilo lles 
fose a interesar. Pero como non lles vai a interesar? Entón empe-
zaba a enumerar tódalas fantásticas historias que se podían con-
tar en medio de tódolos aparatos de laboratorio que alí había. 
Decateime que ensinar e transmitir é algo que hai que aprender 
e cultivar. O sistema educativo noso non lles permite aos nenos 
e nenas transmitirlles a información aos outros ou incluso aos 
nenos máis cativos. Son receptores pasivos de coñecemento, e 
claro, cando son maiores non saben como transmitir. Unha parte 
moi importante da ciencia, aparte de xerar coñecemento é a 
transmisión do mesmo. E temos que velar por que todos saiba-
mos facer a nosa parte. Transmitir o que sabemos e o que nos 
toca. Para comezar, imos facer a listaxe dos imprescindibles, das 
experiencias que hai que ter e dos libros que hai que ler. 
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BREVE BIOGRAFÍA DO AUTOR
Esteban Fernández é doutor en microbioloxía e divulgador científico. O 
selfie do seu perfil está tomada na igrexa de San Pancracio en Londres, 
onde se atopaba na procura de traballo, que é a súa máxima ocupación 
na actualidade. Colabora no programa Efervesciencia da Radio Galega e 
no programa Ar de Coruña en CUAC FM, tamén traballa como actor na 
obra de divulgación científica Que traballo tan curioso!, mantén actualiza-
do o blog Bacterias Actuaciencia e é secretario da AGCCCT
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O Clúster TIC reelixe a 
Rodríguez del Corral 

 A asemblea xeral do Clúster TIC Galicia celebrada o pasado 
xoves 3 de abril en Santiago de Compostela saldouse entre 

outras cousas coa reelección, con 44 votos a favor e 8 en branco, 
de Antonio Rodríguez Del Corral na presidencia da entidade e en 
representación da empresa de telecomunicacións R. Igualmente, 
elixiuse aos membros do Comité de Dirección, que viu reformula-
da a súa composición cos novos estatutos cos que se pasou a ter 
un mínimo de catro membros e un máximo de 17, entre os socios 
de pleno dereito, e con paridade entre as empresas grandes (fac-
turación maior ou igual a 6M€) e pequenas (facturación inferior a 
6M€).

O presidente reelecto, Antonio Rodríguez Del Corral, salientou 
e agradeceu “a alta participación e o apoio dado polas entidades 
socias”. Este respaldo, engadiu, constitúe “un aval ás liñas de ac-
tuación xa executadas e aos obxectivos nos que o Clúster fai unha 
firme aposta pola innovación, a internacionalización e a especia-
lización do sector TIC galego”. Ao seu xuízo, botar man destas tres 
fórmulas é un xeito inmellorábel de acadar potenciación empre-
sarial e creación de emprego estable e de calidade, “e para que as 
TIC sexan o referente e o motor do cambio económico en Galicia”. 

Coas eleccións, informa o Clúster, remata o proceso de adecua-
ción da entidade ao novo marco estatutario e o máximo órgano 
executivo queda composto do seguinte xeito:
•	 Presidencia Antonio Rodríguez Del Corral en representación da 

empresa R.
•	 Membros do Comité de Dirección en representación de Gran-

des Empresas:  Coremain, Colexio Profesional de Enxeñaría en 
Informática de Galicia (CPEIG), Egatel, Everis, Hewlett Packard, 
Satec, Seidor e Sivsa. 

•	 Membros do Comité de Dirección en representación de 
Pequenas Empresas:  Abertal, Bahía Software, Imaxín Software, 
Infonet, Itelsis, Sixtema, Tesla e Visual Publinet.  

FE DE ERROS
Por mor das présas no peche da edición impresa, publicamos 

no noso número anterior da revista (o 127) unha nova que non 
cumpría coas esixencias de actualidade que procuramos ter 
sempre en conta. Trátase da información “O IGE acada aforro e 
independencia tras integrarse no CIXTEC”, unha nova publicada 
o ano pasado polas fontes orixinais e, polo tanto, inviábel na súa 
publicación directa en circunstancias normais. En boa medida 
por dous motivos: porque en calquera ámbito informativo é 
esixíbel pola nosa parte unha comprobación sobre a vixencia 
dos datos que se achegaron hai tempo e, tamén, porque nas 
cuestións relativas ás TIC (unha das bases da actividade do 
CIXTEC), todo evoluciona rápido de máis e amosa unha esixen-
cia de actualización moito maior. Por estes motivos, pedimos 
desculpas por ter incluído a devandita información e requirimos 
que non se teña en conta. 
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O centro tecnolóxico Gradiant está a organizar unha 
convocatoria interna de ideas: un acubillo de creativi-
dade que amose, recoñeza e impulse esa creatividade. 
A iniciativa, chamada Gradianticípate, arrancou con 
34 ideas innovadoras para a súa fase eliminatoria, fase 

que comezou o xoves 10 de abril coa presentación das propostas 
perante un panel de 
especialistas en mer-
cadotecnia, mercados 
e tecnoloxías. Estes 
expertos avaliarán a via-
bilidade dos proxectos e 
o seu potencial de seren 
factíbeis e rendíbeis no 
mercado. 

Segundo sinalan 
fontes de Gradiant, o 
proceso de escolma 
“será semellante a un 
talent show no que os 
enxeñeiros e enxeñeiras 
autores das ideas terán 
só dez minutos (nin 
un máis) para expor as 
vantaxes dos seus proxectos ao panel, mentres o cronómetro corre”. 
E engaden, facendo referencia aos pasos a seguir no intre decisivo: 
“Unha vez que soe a alarma, o cadro expertos terá cinco minutos 
para preguntas e aclaracións dirixidas ao autor ou autora da idea, 
en total quince minutos que non só porán a proba as ideas, senón 
tamén as capacidades de comunicación dos seus autores”. Deste pri-
meiro peneirado sairá unha ducia de propostas. Perante, terán outra 
proba a superar: achegar un plan de desenvolvemento de negocio 
antes da última semana de abril. De entre esta ducia de proxectos, 
sairán as finalmente se-
leccionadas no certame. 

As propostas gañado-
ras de Gradianticípate 
serán financiadas polo 
centro tecnolóxico 
vigués para convertelas 
en produtos. Tamén se 
contempla a posibili-
dade de presentalas a 
investidores e empresas 
do sector para que 
co-invistan nelas, ou 
propiciar a creación de 
spin-offs do propio cen-
tro. Con este programa, 
Gradiant destina unha boa parte dos beneficios xerados pola súa 
actividade para apoiar a xeración de ideas e a súa translación ao 
mercado. Lembrar que o centro é unha fundación privada sen arela 
de lucro e ten o compromiso “de reinvestir os recursos que xera a 
súa actividade no medre e desenvolvemento do propio centro e na 
xeración de propiedade intelectual”. 

| Galicia, eixe de investigación | GRADIANTICÍPATE |

Gradiant impulsa as ideas 
dos seus propios investigadores 
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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/

| CITIC | NOVA ORGANIGRAMA DO CENTRO |

Hai unhas semanas Sebastián Bamonde Rodríguez foi 
designado novo coordinador do CITIC, Centro de Investi-
gación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións 
da UDC, substituíndo á doutora Bertha Guijarro Berdiñas 
quen ocupará o recentemente creado posto de vicecoor-

dinador responsable científico. O seu amplo coñecemento do ámbito 
empresarial supón todo un valor engadido para un centro como o 
CITIC, onde as estreitas relacións coas empresas son fundamentais 
para favorecer a transferencia tecnolóxica, misión principal do CITIC 
na súa estratexia de incorporación de proxectos de investigación 
no ámbito das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (TIC) 
para favorecer á sociedade.

 

Leva unhas semanas á fronte do CITIC, que é o que máis destacaría 
do centro?
- Son varios os aspectos que se poden destacar do CITIC, pero si 
temos que centrarnos nun sería as altas capacidades de investigación 
que presenta. O CITIC artéllase en 12 amplas áreas tecnolóxicas, polo 
que cobre un espectro moi amplo no eido da investigación en I+D+i 
aplicado nas TIC. Ademais, no seu equipo de máis de 250 investiga-
dores combínanse departamentos de investigación de empresas con 
investigadores universitarios; froito desta composición constitúese 
unha contorna mixta que permite fomentar a transferencia tecno-
lóxica polo maior coñecemento das necesidades da empresa e a 
sociedade.

- Compartiu obrigas na universidade e na empresa, como pode 
favorecer ao CITIC a súa experiencia previa?
- O Centro ten como un dos seus principais obxectivos fomentar a 
transferencia tecnolóxica, levando as investigacións da universidade 
á empresa para repercutir de xeito favorable na sociedade, polo que 
coñecer a realidade de ambos axentes é moi importante para poder 
levala a cabo. Non só se trata de identificar as demandas, falamos de 
dous ámbitos diferentes e o CITIC busca que conflúan nun mesmo 
punto.
Son moitas as variables que temos que controlar, os proxectos de 
investigación nos que traballamos, a xestión empresarial, a contorna 
universitaria, os procesos en ambos eidos… Intentarei aplicar a miña 
experiencia neste sentido para favorecer a transferencia.

- Os proxectos de investigación do CITIC teñen moitas aplicacións 
en sectores moi diferentes, como valora este papel multidiscipli-
nar?
- É un centro de referencia a nivel nacional precisamente por este 
motivo. A riqueza das súas investigacións é un papel importantísimo 
que permite achegar un alto valor engadido aos proxectos que se 
transfiren e aplícanse na sociedade, a súa comunidade científica pre-
senta unha relevante experiencia pola súa actividade investigadora, o 
que sitúa ao centro como un socio estratéxico para calquera sector ou 
empresa. Investigamos en proxectos con aplicación en sectores como 
o transporte, a localización, o envellecemento activo e a saúde, o in-
dustrial, a eficiencia enerxética, a seguridade informática ou a domóti-
ca. Traballamos con PEME que polas súas características non dispoñen 
de departamentos de investigación e con multinacionais que atopan 
nas nosas investigacións proxectos a desenvolver e aplicar.

- Que reto lle suscita a súa coordinación?
- Continuar a súa liña de desenvolvemento, expansión e evolución, 
reforzando a súa aposta pola internacionalización. Desde a súa posta 
en marcha en 2008, o CITIC mantivo un crecemento sustentable parti-
cipando en máis de 100 proxectos de transferencia tecnolóxica. Neste 
tempo converteuse nun axente que potenciou o avance, desenvolve-
mento e innovación das TIC, situándose á vangarda da investigación 
en Galicia e España.
O traballo dos seus investigadores, das oficinas de apoio e o labor dos 
anteriores coordinadores foi magnífica e un exemplo a seguir, con 
cada un deles o Centro deu novos pasos cara a adiante e, en definiti-
va, ese é o meu principal obxectivo: continuar repercutindo sobre a 
sociedade as bondades das nosas investigacións.  

“O CITIC está consolidado na 
investigación TIC, o noso principal 
reto é a internacionalización”

Entrevistamos a Sebastián Bamonde 
Rodríguez, novo coordinador do 

centro tecnolóxico coruñés 
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A 
fibra óptica chegará este ano a 351.844 viven-
das galegas da man de Telefónica como parte 
do esforzo investidor en infraestruturas de úl-
tima xeración que a compañía está a acometer 
en Galicia, e que este ano se eleva a 48 millóns 

de euros. Así o confirmaba o pasado 27 de marzo o director de 
Telefónica en Galicia -Manuel Alonso- durante un encontro cos 
medios de comunicación mantido na Coruña, cidade onde o 
despregamento de FTTH beneficiará a máis de 110.000 viven-
das. Amais disto, a empresa quere dotar de cobertura 4G ás prin-
cipais cidades, onde se activaron 138 nodos con esta tecnoloxía. 

Neste encontro tamén se explicou a nova oferta de TV da 
compañía. Operativa desde o pasado 7 de marzo con Movistar 
Fusión, integra todo o Campionato do Mundo de Motociclismo 
(que Movistar TV achegará este ano compartido con Mediaset e 
en exclusiva a partir de 2015), e tamén o Campionato do Mundo 
de Fórmula 1, que este ano e o vindeiro serán en aberto e a 
partir de 2016 en exclusividade absoluta.

Alén dos contidos, Telefónica ofrecerá un novo abano de 
funcionalidades pioneiras no mercado da televisión de pago. 
Decidindo o cliente a televisión que quere ver e cando, e sen 
cambiar o decodificador actual que ten na súa casa. Á opción de 
ver a televisión en calquera dispositivo (televisión, smartphone, 
PC ou tablet), Movistar engade o gravador persoal en rede con 

Telefónica presentou os días pasados 
en Santiago a terceira edición dos dos 
premios Telefónica Ability Awards. A 

cita foi no Hostal dos Reis Católicos e nela 
lembrouse o gran obxectivo do certame: 
recoñecer ás empresas e entidades que 
traballan para tirar abaixo barreiras sociais. 

Os galardóns en cuestión, en palabras da 
operadora “únicos en España dentro do seu 
ámbito de acción”, fan fincapé nas mellores 
prácticas de empresas e entidades, a nivel 
nacional, a favor das persoas con diversi-
dades funcionais, cognitivas ou motrices. 
A cita en Santiago contou coa presenza de 
Manuel Alonso, director de Telefónica en Ga-
licia, Eduardo Puig, director de Stakeholder 
Engagement da operadora, e Beatriz Mato, 
conselleira de Traballo e Benestar. Todos eles 

animaron ás firmas e organizacións da nosa 
terra a participar no certame e amosar a súa 
creatividade solidaria, a súa capacidade de 
desenvolvemento cara a consecución dun 
mundo mellor e máis igualitario. Tamén 
lembraron que o certame aínda ten aberto 
o prazo para a recepción de candidaturas e 
que os dez gañadores do certame desvela-
ranse durante unha cerimonia prevista para 
o primeiro trimestre de 2015. 

Manuel Alonso, na súa intervención, 
alentou encarecidamente ás empresas e 
institucións da nosa terra, sobre todo ás 
PEME, “a participar e contribuír coa súa 
candidatura a prol da valorización dos 
modelos de negocio inclusivos”. E engadiu: 
“Queremos que Galicia tamén destaque”. 
Ao fío do devandito, lembrou que un dos 

grandes retos de Telefónica nesta terceira 
edición é o de incrementar a participación 
das pequenas e medianas empresas, “pois 
xogan un papel fundamental no tecido em-
presarial de Galicia”. Na súa opinión, o labor 
de responsabilidade social destas firmas 
debe visualizarse canto antes e cos medios 
dos que se dispoña, máis tendo en conta a 
calidade de moitos dos seus produtos tec-
nolóxicos e o mérito de contar con menos 
recursos cás empresas grandes. Alonso fixo 
saber que unha das novidades que incorpo-
ran os galardóns este ano é que a categoría 
absoluta Mellor Pequena Empresa Privada 
acollerá só as candidaturas de microPEME 
con menos de 50 empregados. Até agora 
podían competir as empresas que tivesen 
menos de 250. 

350 horas de almacenamento, incluídas as gravacións en HD. 
Axiña este gravador incluirá tamén a funcionalidade de grava-
ción automática dos últimos sete días de todos os programas e 
contidos que o cliente teña contratados.

Manuel Alonso quixo explicar as accións de Telefónica 
en Galicia no eido da responsabilidade social corporativa. 
A compañía “que conta entre os seus empregados con 254 
voluntarios” intensificou no último ano o seu compromiso 
con Galicia no ámbito dos proxectos sociais, a cultura e, sobre 
todo, o emprendemento vinculado aos mozos. Nesta liña de 
apoio aos emprendedores está o proxecto Think Big, pensado 
para que aqueles mozos entre 14 e 25 anos que teñen unha 
idea capaz de mellorar a súa contorna reciban apoio técnico e 
financeiro por parte da Telefónica. O segmento máis novo de 
Think Big, que recibe o nome de Think Big Schools, está encami-
ñado a mozos de entre 14 e 16 anos que estudan en institutos 
públicos, e aos que se lles forma, tanto nos propios institutos 
coma nas centrais da compañía, en emprendemento vinculado 
á tecnoloxía.

Nesta liña de apoio á innovación, Telefónica xa está a traballar 
coa Xunta de Galicia na posta en marcha do Centro de Empren-
demento, que estará na Cidade da Cultura e que poderá acoller 
de xeito simultáneo até 60 proxectos de mozos emprendedores 
que serán apoiados e tutelados por expertos da Compañía. 

A operadora prevé achegar a fibra óptica a 
351.844 vivendas galegas 

CONVITE A AMOSAR A NOSA ACTIVIDADE EN RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 | Telefónica | REDOBRA O ESFORZO INVESTIDOR |

 Telefónica 
redobra esforzos na nosa terra
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Na mañá de luns 31 de marzo asinaban un 
acordo de colaboración en Santiago de 
Compostela a directora da Axencia para 
a Modernización Tecnolóxica de Galicia 
(AMTEGA), Mar Pereira, e o presidente da 

Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia 
(AETG), Ramón Bermúdez de Castro. Neste convenio a AETG 
pon á disposición dos concellos galegos un servizo de 
asesoramento sobre normativa e solucións técnicas para o 
despregamento de infraestruturas de telecomunicación.  
Deste xeito, dende o día 1 de abril, un equipo de traballo es-
pecífico integrado por enxeñeiros de Telecomunicación está 
a achegar soporte centralizado e permanente ás entidades 
locais para resolver dúbidas sobre a aplicación da normativa 
e cuestións técnicas da posta en marcha dos equipamentos 
de telecomunicación que afectan ás actividades das Admi-
nistracións locais. Dicir que este servizo estará a disposición 
dos concellos a través do teléfono 981 91 35 76 en horario 
de luns a venres de 9:00 a 14:00h e no enderezo de correo 
electrónico oficinaconcellos@aetg.org.

Por que nace esta idea? Con ela quérese eliminar as 
dificultades de actualización normativa e de acceso á 
información tecnolóxica que condicionan o funcionamen-
to cotián destas administracións locais. Preténdese facer 
máis doado o desenvolvemento ordenando as telecomu-
nicacións en todo o territorio, promovendo un ambiente 
favorábel que atraia o investimento dos operadores e 
facer que todos os cidadáns poidan acceder a máis e me-
llores servizos de telecomunicación alcanzables. 
O convenio tamén inclúe a realización dun estudo sobre 
a calidade do servizo das redes de acceso de banda larga 

A aplicación MOBEM, que permite 
realizar xestións co Servizo Público 
de Emprego dende o móbil, foi 

recoñecida os días pasados co premio TIC nos 
Servizos Públicos de Emprego 2014 da Funda-
ción Socinfo e a revista Sociedade da Informa-
ción, galardón recibido o martes primeiro de 
abril polo xerente de proxectos da AMTEGA, 
Alejandro Casas, en representación da Admi-
nistración autonómica. Esta ferramenta de 
balde está dispoñible actualmente para iOS, 
Android, BlackBerry e Windows Phone, e para 
identificarse fronte a mesma emprégase o 
mesmo nome de usuario e contrasinal que no 
portal de emprego (datos que poden acadar-
se ou recuperarse nas oficinas de emprego).

Desde a súa posta en marcha en xullo do 
ano pasado, esta aplicación pioneira en Gali-
cia xa tivo máis de 10.000 descargas. Ata o de 
agora, ademais, xa se realizaron máis de 3.600 

renovacións da demanda de emprego, comu-
nicáronse 1.200 citas de orientación, máis de 
300 comunicacións de cursos de formación e 
preto de 9.700 comunicacións para dispo-
ñibilidade de ofertas. En total, rexistráronse 
desde a súa posta en marcha máis de 49.100 
accesos.

Ofrece aos cidadáns diferentes vantaxes, 
como é a posibilidade de que poidan renovar 
a súa demanda de emprego desde móbil. 
Ademais, e, entre outras actuacións, os ga-
legos poden consultar en tempo real se son 
convocados a unha cita para a orientación 
laboral; se foron seleccionados para participar 
nun curso de formación; ou se, por exem-
plo, están entre os candidatos dunha oferta 
laboral; prestacións que gozan agora dunha 
maior dispoñibilidade grazas á incorporación 
de notificacións á aplicación na súa última 
actualización (cando menos en Android). 

AMTEGA e AETG 
unen forzas Asinan un acordo encamiñado a asesorar 

aos concellos que desexen despregar 
infraestruturas TIC

a través de tecnoloxía sen fíos existentes en Galicia. Esta 
actuación levarase a cabo tomando como referencia 
obxectivos acadados coa execución do Plan de Banda Lar-
ga de Galicia. Subliñar que arestora o Plan foi quen de dar 
acceso á Internet a máis de 700.000 galegos dos 786.000 
que non dispoñían deste servizo en 2009. 

A AMTEGA achegará á Asociación de Enxeñeiros de 
Telecomunicación de Galicia 65.000 euros para o desen-
volvemento das actuacións que se recollen no acordo. 



Mar Pereira e 
Ramón Bermúdez 

de Castro asinan 
electronicamente



Alejandro Casas, xerente de proxectos da 
AMTEGA, en representación da Xunta, recolleu 

o premio da Fundación Socinfo á aplicación 
MOBEM

PREMIAN A APP DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO
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Nin unha nin dúas, senón tres. Este é o número de 
convocatorias de axudas achegadas xa polo Goberno 
autonómico, a través da Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), para rematar coa 
escuridade dixital na que viven un bo número de fami-

lias galegas, que sobre todo por motivos de illamento e orografía, non 
tiveron oportunidade de contar coas infraestruturas máis axeitadas para 
estar na Rede. A única solución posíbel: Internet vía satélite. O martes 25 
de marzo, sen ir máis lonxe, o Diario Oficial de Galicia publicou a terceira 
das devanditas convocatorias de axudas. O obxectivo, unha vez máis, é 
facilitar a contratación de Internet de banda larga vía satélite en fogares 
e PEME das áreas de da nosa terra de peor cobertura. 

O programa conta este ano cun investimento de 359.000 euros e per-
mitirá achegar a banda larga a case 2.400 familias e empresas que non 
dispoñan de acceso á banda larga de cando menos 2Mbps, mediante 
outra tecnoloxía. Lembrar que esta iniciativa, unha prolongación das 
convocatorias do ano 2012 e 2013 das que se beneficiaron máis de 
1.400 usuarios, é unha actuación do Plan de Banda Larga da Xunta de 
Galicia para facilitar o acceso a Internet a todos os galegos. As axudas 
tramitaranse a través de cinco empresas acreditadas como entidades 
colaboradoras pola Xunta de Galicia: Duo Telecom, Eurona, Intermax, 
Quantis e Terrachá Technoloy. Poderanse sumar novas entidades co-
laboradoras ata que remate a vixencia das bases (2013-2014), informa 
AMTEGA.  

O prazo de presentación de solicitudes a través das entidades 
colaboradoras está operativo até o vindeiro 30 de agosto de 2014.  Os 
beneficiarios das axudas serán fogares e empresas con enderezo en 
Galicia que non dispoñan de acceso á Rede, de cando menos 2Mbps, 
mediante outra tecnoloxía. Segundo engade a axencia, “o programa 
establece unha única subvención por enderezo destinada a sufragar os 
gastos de instalación así como o custo do equipamento do interior da 
vivenda ou empresa preciso para distribuír a sinal de banda larga, cunha 
contía máxima de 150 euros e condicionado á contratación dun servizo 
de cando menos 2Mbps cun período de permanencia de doce meses”.

Lembrar que as entidades colaboradoras ofrecen servizos de Internet 
vía satélite de ata 20Mbps de velocidade de baixada ao abeiro desta 
convocatoria. A alta de liña e o importe da tarifa do primeiro mes será 
asumido pola entidade colaboradora e, por tanto, gratuíto para os be-
neficiarios. A axencia destaca que “este sector está composto principal-
mente por pequenas e medianas empresas de xeito que esta última liña 
do Plan contribuirá tamén a dinamizar a súa actividade”. 

Con estas axudas a Administración autonómica busca “avanzar un 
paso máis na equiparación da calidade de vida entre o rural e as contor-
nas urbanas, axudando na fixación de habitantes e empresas no medio 
rural, e contribuíndo a mellorar a súa competitividade”. 

Aberta a terceira convocatoria de axudas 
para levar banda larga vía satélite á Galicia 

máis illada

REDE para as áreas de 
peor cobertura

O Programa de Voluntariado Dixital foi elixido 
pola Comisión Europea como exemplo de 
boa práctica en materia de inclusión social a 

través das TIC e analizouse nun seminario de avaliación 
por pares celebrado recentemente en Compostela, 
encontro no que participaron representantes de 10 
entidades correspondentes a 7 países europeos (Bélxi-
ca, República Checa, Polonia, Romanía, Suecia, Reino 
Unido e Portugal), así como unha representante da Di-
rección Xeral de Emprego, Asuntos Sociais e Inclusión 
da Comisión Europea, Emanuela Tassa; participando 
tamén na súa clausura o director xeral de Xuventude 

e Voluntariado, 
Ovidio Rodeiro, 
e a directora da 
AMTEGA, Mar 
Pereira.

A directora da 
AMTEGA sinalou 
que o Programa 
de Voluntariado 
Dixital forma 
parte da Axenda 
Dixital 2014.gal, 
que arrincaba en 
2010 cunha liña 

específica para acadar unha cidadanía dixital, capacita-
da para afrontar os retos da Sociedade da Información. 
Pereira lembrou que ao Voluntariado Dixital súmanse 
outras medidas como a posta en marcha en 2011 da 
rede de aulas públicas CeMIT con formación dixital 
gratuíta, presente xa en todas as comarcas galegas con 
98 centros e con máis de 32.000 usuarios rexistrados, 
e o Plan Abalar, no ámbito educativo, que está a trans-
formar as aulas tradicionais en dixitais e do que xa se 
benefician 531 centros e 50.000 alumnos neste curso.

Durante a primeira xornada do seminario presen-
táronse cinco experiencias do Programa de Volunta-
riado Dixital en colaboración con distintas entidades: 
a iniciativa de Tecnoloxía e Software Libre en Centros 
Penais Galegos, desenvolvida pola Asociación de 
Usuarios de Software Libre, MELISA; o Proxecto Centro 
de recursos para persoas con gran discapacidade física, 
realizada por COGAMI; o Proxecto Envellecemento 
Activo da Asociación Sociocultural Os Tilos; o Proxecto 
Educa R, do operadora R Cable e telecomunicacións; e 
a Plataforma de Crowdfunding Agora máis que nunca 
de Cruz Vermella.   

RECOÑECEMENTO A 
VOLUNTARIADO DIXITAL
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S
ubliñar a importancia da profesión informática nos máis altos 
niveis de decisión, a prol dunha administración pública con 
garantías de interoperabilidade e seguridade é o obxectivo 
do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia 
(CPEIG) e máis polo miúdo do premio Traxectoria Profesional 
que será entregado durante a celebración da sexta Noite da 

Enxeñaría en Informática de Galicia, prevista para xuño en Compostela. 
Nesta ocasión, o dito galardón irá parar a mans de Francisco García 
Morán, conselleiro xefe en TIC e ex-director xeral de Informática da 
Comisión Europea.

E achegándonos un pouco á figura de García Morán, cómpre sinalar 
que é licenciado en Matemáticas pola Universidade de Sevilla e en 
Informática pola Universidade Politécnica de Madrid. A súa traxectoria 
comezou como profesor e enxeñeiro de Informática na Universidade 
de Sevilla. Logo de traballar durante varios anos no departamento de 
Informática do Ministerio de Educación e Ciencia (e como responsábel 
de diversos servizos informáticos na Junta de Andalucía), incorporouse 
á Comisión Europea en 1986, onde continuou traballando na área da 
Informática. En 2001 foi nomeado director de Informática da Dirección 
Xeral de Persoal e Administración. Foi artífice da creación da Dirección 
Xeral de Informática, encargada da definición da estratexia TI da Comi-
sión Europea, da que foi responsábel a partir de novembro de 2005 até 
febreiro do pasado ano. En marzo de 2013 converteuse en asesor da 
Comisión Europea (como xefe de Informática), centrado en áreas como 
o eGoberno, as estratexias dixitais e a seguridade TIC. Na actualidade 
traballa de xeito especial no apoio a Grecia para o desenvolvemento da 
estratexia dixital e do eGoberno grego.  
Asemade, exerceu como responsábel do programa ISA (Interoperable 
Solutions for Public Administrations) e, representando a Comisión Euro-
pea, formou parte do Comité de Dirección de ENISA (European Network 
and Information Security Agency). Amais foi membro do grupo de alto 
nivel HLEG (High Level E Transformation Group) do Banco Mundial e su-
pervisor do CERT (Computer Emergency Response Team) desde 2012. 

O CPEIG distingue o labor de García 
Morán outorgándolle o premio 

Traxectoria Profesional  

O  xoves 10 de abril a directora da 
AMTEGA, Mar Pereira, e o presidente 
do CPEIG, Fernando Suárez, asinaron 

un convenio que prevé a organización de 
cursos e xornadas formativas para pro-
fesores e empregados públicos da área 
de informática, así como un Foro sobre 
Calidade e unhas xornadas sobre as TIC no 
xornalismo, actividades para ás que o orga-
nismo público contribuirá con 65.000 euros. 
O primeiro Foro sobre Calidade ofrecerá un 
marco de reunión, debate e divulgación a 
investigadores, empresas, universidades e 
profesionais sobre as normas de xestión de 
calidade no ámbito das TIC.

O obxectivo da iniciativa é proporcionar-
lles aos asistentes información práctica a 
través do intercambio de experiencias de 
integración e casos de éxito das empresas. 
O foro estruturarase en mesas por áreas 
temáticas que analizarán aspectos como 
a ISO 9126, ISO 25000, débeda técnica, 
métrica, integración continua ou auditorías, 
entre outros.

Por outra banda, o CPEIG quere ofrecer 
ao colectivo de xornalistas formación en 
comunicación 2.0 e novas tecnoloxías. Este 
é o obxectivo das xornadas sobre as TIC 
e o xornalismo actual nas que se ofrecerá 
formación práctica sobre a utilización dos 

recursos dispoñibles en Internet para a 
creación de contidos, programación, deseño 
gráfico e redes sociais.

Para que os docentes adquiran as compe-
tencias dixitais precisas para a integración 
das TIC nas aulas o CPEIG celebrará distintas 
xornadas formativos ao longo deste ano, 
baseadas preferentemente en software li-
bre, que é o que está a empregar o Proxecto 
Abalar da Xunta. As actividades formativas 
celebraranse preferentemente nas aulas da 
Rede CeMIT.

Os profesionais da área de informática da 
Administración autonómica son outro dos 
colectivos aos que se dirixen as actuacións 
do convenio asinado. O Colexio impartirá 
oito cursos, eminentemente prácticos, 
combinando información presencial e online 
sobre metodoloxías e técnicas para sumarlle 
valor ao seu traballo diario. 

Recoñecemento a unha vida 
de pulo TIC

XORNADAS FORMATIVAS TIC
E UN FORO DE CALIDADE

| CPEIG | PREMIO TRAXECTORIA PROFESIONAL |
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4G

C
4G entre multitudes
o comezo deste mes de abril, Vodafone deu un 
importante pulo á súa infraestrutura de telefonía 
móbil 4G en España, ofrecendo cobertura LTE en 
todas a capitais de provincia e nas cidades de Ceuta 
e Melilla, de xeito que os servizos 4G están dispo-
ñíbeis xa en máis de 220 concellos, entre os que 
figuran as 80 cidades con máis de 70.000 habitan-
tes do Estado. Nas 8 maiores cidades de España 
a cobertura 4G de Vodafone chega ao 90% da 
poboación en exteriores, e nas 32 principais cidades 
supérase o 80%. 

A operadora tamén reforzou a cobertura 4G en 
zonas con alta densidade de tráfico, como aeropor-
tos (doce en total, entre os que se inclúen Barajas ou 
El Prat), estacións de tren (dez en total, abranguen-
do Atocha e Chamartín, entre outras) e espazos para 
eventos multitudinarios (30 espazos das principais 
cidades do Estado). No caso de Galicia falamos dos 
aeroportos de Vigo e A Coruña, o Multiusos Fontes 
do Sar de Santiago de Compostela, os estadios 
de Riazor (A Coruña), Balaidos (Vigo) e San Lázaro 
(Santiago de Compostela).

Polo momento o despregamento 4G de Vodafone limítase ás 
frecuencias de 1.800 e 2.600 MHz, ficando á espera da liberación 
da banda dos 800 MHz, que permitirá acelerar a implantación do 
4G e mellorará a cobertura no interior dos edificios. Este tipo de 
conexións ofrecen polo momento velocidades de transferencia 
de datos de ata 150 Mbps de descarga e ata 50 Mbps de subida.

A división española da operadora tamén informa que “foi a 
primeira operadora en realizar probas LTE Advanced (LTE-A) 

Vodafone anunciou recentemente o lanzamento de Vodafo-
ne Fácil, proposta para clientes que a compañía etiquetou de 
“fórmula máis sinxela e económica” para acceder aos servizos 
prepago de cantas fórmulas existen hoxe en día no mercado 
estatal. Xa en termos concretos, Vodafone Fácil incorpora unha 
tarifa que permite chamar as 24 horas a calquera destino fixo 
ou móbil do ámbito estatal por seis céntimos por minuto, IVE 
incluído e sen cotas nin recargas obrigatorias. Tamén abrangue 
unha escolma de teléfonos de voz que se adaptan ás necesida-
des dos clientes. 

Segundo subliñan fontes da compañía, o novo servizo fai hon-
ra ao seu nome porque simplifica ao máximo a xestión do pre-
pago. Así, permite realizar accións como consultas de saldo de 
xeito gratuíto, pedir un anticipo ou recargar en calquera lugar. 
Por certo que os usuarios que fagan uso de Vodafone Fácil e que 
ao mesmo tempo queiran navegar, comunicarse por mensaxería 
instantánea ou compartir fotografías e vídeos co seu móbil, po-

derán contratar cando o precisen 
un bono de Internet de 200 Mbps 
por cinco euros IVE incluído. 

Ao abeiro desta novidade, 
ofrécese unha gama de terminais 
“pensados principalmente para 
falar”, sinxelos e adaptados ás 
necesidades concretas de cada 
tipo de cliente. Por exemplo o Pack 
Vodafone Fácil Para Maiores, Alcatel 
20.00, que inclúe un teléfono con teclas grandes, pantalla que 
facilita a visión e un botón de emerxencia na parte posterior. 
Pola súa banda, o Pack Vodafone Fácil Listo para usar, Samsung 
E1200, dá acubillo a un teléfono “sinxelo e económico” que vén 
precargado con saldo para que “os clientes poidan saír da tenda 
co seu teléfono listo para usar”, informa a operadora. Este pack 
está dirixido a clientes cunha necesidade puntual.

desde o pasado mes de decembro en Madrid con módems LTE preco-
merciais, utilizando a rede despregada nas bandas de 1800 e 2600 Mhz 
e acadando velocidades sostidas superiores a 280 Mbps e puntualmen-
te superiores a 297 Mbps”. As probas piloto están a realizarse tanto en 
contornas de laboratorio, como en Madrid na zona de AZCA e de Novos 
Ministerios. En próximos trimestres, engade a compañía, esta capacida-
de estará dispoñíbel nas cidades de Madrid e Barcelona, coa rede LTE 
totalmente preparada para ofrecer o servizo aos primeiros dispositivos 
compatíbeis con esta tecnoloxía. 

Lanzamento de Vodafone fáciL

Vodafone reforza a súa rede de última xeración na nosa terra

 | Vodafone | PULO Á INFRAESTRUCTURA DE TELEFONÍA MÓBIL 4G |
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| CPETIG | NOVA EDICIÓN DAS XORNADAS DE INFORMÁTICA XUDICIAL |

Galicia, foco de debate 
sobre o 
cibercrime

As Xornadas de Informática Xudicial do CPETIG non só son 
un xeito de asentar na nosa terra o debate sobre o máis 
recente en materia de seguridade informática e ciberdeli-
tos, é tamén unha maneira de situar a Galicia no epicentro 
mesmo da reflexión arredor da Rede. Así o entende por 

suposto o Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de 
Galicia e así tamén o asume a Axencia para a Modernización Tecnoló-
xica de Galicia, AMTEGA, que vén de asinar un acordo co CPETIG para 
colaborar na celebración da cuarta edición dos encontros. O acordo 
asinárono o mércores 2 de abril Mar Pereira (AMTEGA) e Marcos Mata 
(CPEIG). 

Implica, amais dun traballo conxunto no desenvolvemento das 
xornadas, accións formativas concretas sobre protección de datos, 
eAdministración e programación para nenos. Para AMTEGA, as xorna-
das están “a consolidarse como un punto de encontro periódico que 
permite reunir e fomentar o debate entre os diferentes interlocutores 
do eido xudicial”. Proba disto é a participación, na terceira edición do 
evento, de persoeiros representativos da loita contra a cibercriminali-
dade e da protección dixital dos nosos dereitos e da nosa privacidade 
como por exemplo o avogado David Maeztu, o xuíz Eloy Velasco, ou 
o galego Manuel Álvarez Sobredo, responsábel de implantación do 
Centro Europeo contra o Cibercrime (EC3). 

A vindeira edición do evento contará, unha vez máis, con senlleiros 
profesionais do eido xudicial da nosa terra (maxistrados, xuíces, avo-
gados, fiscais, etc.), relatorios de expertos sobre os últimos avances 
e ferramentas na investigación dos delitos informáticos así como a 
presentación  de casos concretos. En definitiva, as xornadas permiti-
rán coñecer de primeira man detalles relacionados coa loita contra os 
delitos informáticos, no ámbito policial e xudicial, e a evolución que 
están a seguir. 

O convenio, como dixemos, abrangue a celebración de dous semi-

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática 
Técnica de Galicia (CPETIG) informou que xa ten 
aberto o prazo para inscribirnos no seu curso 

de Programación de aplicacións con Scratch. A activida-
de formativa, que ten unha duración de oito horas e 
insírese dentro das actividades dun convenio asinado 
coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de 
Galicia (colabora a Consellería de Educación e Cultura), 
abrangue dúas xeiras de formación: o xoves 24 de abril 
(de 16.00 a 20.00 horas) e o venres 25 de abril (de 16.00 
a 20.00 horas). Os obxectivos son (entre outros) apren-
der a desenvolver aplicacións informáticas con Scratch, 
comprender a súa potencia de uso como recurso 
didáctico e coñecer as metodoloxías e casos de éxito 
da súa integración no desenvolvemento de programas. 

A primeira xornada de traballo servirá para introdu-
cirnos na natureza desta linguaxe de programación 
doada e funcional e nas razóns e vantaxes de amosala 
no eido educativo e familiarizar aos escolares co seu 

uso. Na segunda xornada, abordaranse conceptos 
avanzados sobre Scratch e estratexias de integración 
da programación con este código de traballo na aula. 
A vertente formativa do curso, que se vai desenvolver 
no Centro Demostrador TIC de Santiago (CNTG), co-
rrerá a cargo de Jesús Moreno León, enxeñeiro técni-
co en Informática e máster en Enxeñaría de Sistemas 
Telemáticos (traballa arestora no Instituto Nacional de 
Tecnoloxías Educativas e Formación do Profesorado), 
e José Ignacio Huertas Fernández, enxeñeiro técnico 
en Informática e máster en Enxeñaría de Sistemas 
Telemáticos (traballa no IES Polígono Sur de Sevilla).  

Lembrar que Scratch é unha contorna de aprendi-
zaxe de linguaxe de programación que permite aos 
principiantes ou persoas sen experiencia en progra-
mación obter importantes resultados en deseño e 
desenvolvemento de diferentes ferramentas. Trátase 
pois dunha contorna que facilita a aprendizaxe 
autónoma. 

A AMTEGA e o CPETIG colaborarán 
na nova edición das Xornadas de 
Informática Xudicial, a cuarta

CURSO SOBRE A CONTORNA DE LINGUAXE DE PROGRAMACIÓN SCRATCH

narios sobre protección de datos e eAdministración para informar so-
bre os aspectos máis relevantes da normativa de protección de datos 
e da administración electrónica xudicial, así como dos beneficios da 
incorporación e o uso das novas tecnoloxías nos procesos xudiciais.

O CPETIG tamén organizará un obradoiro sobre programación 
para nenos, con software libre, como un xeito de incorporar aos 
máis novos á programación informática, con ferramentas específicas 
para a formación sobre programación para nenos. A Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia achegará ao Colexio Profesional 
de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia 34.000 euros para o 
desenvolvemento das actuacións que se recollen no acordo. 
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Innovación, 
a chave que abre todas as portas
Achegamos unha selección do máis salientábel do mes 
en creatividade TIC galega

A empresa galega 
Coremain, con base en 

Santiago, informa que xa ini-
ciou a distribución do software 
Gesteo, un produto de seu 
lanzado para facilitar a xestión 
dos institutos de investigación. 
O proceso de comercialización 
vaise levar a cabo, polo de 
agora, no mercado estatal. Con 
todo, a previsión é exportalo 
en datas vindeiras dende a súa 
sede de negocios en Norte-
américa, tirando proveito da 
recente apertura de oficina en 
México. Segundo informa a 

firma que dirixe dende febreiro 
do ano pasado Luis Álvarez 
Sestelo, o sistema Gesteo e é 
un recurso “capaz de propor-
cionar aos centros e institutos 
de I+D información integrada 
da actividade financeira, da 
científica (recursos humanos, 
liñas de investigación), da pro-
dutiva (publicacións científicas, 
teses doutorais, patentes) e da 
formativa, e todo para ter unha 
visión global da actividade des-
envolvida”. Noutras palabras, 
Coremain fornece con Gesteo 
a resposta a unha importante 

demanda emitida dende a 
xestión e dirección dos insti-
tutos de investigación. 

O software en cuestión 
foi desenvolvido xunto ao 
IIS do Gregorio Marañón. 
Trátase polo tanto dunha 
plataforma que  presta 
soporte integro á xestión e 
actividade que se desenvol-
ve nun centro de I+D e que 
é quen de abranguer todos os 
procesos levados a cabo neste 
centro ou instituto, amais de 
permitir o mantemento dos 
mesmos. 

A operadora galega 
Oceans vén de estrear 

nova web, oceanshouse.es. E 
faino cun novo deseño, novos 
contidos e nova imaxe de seu. “A 
nosa idea era seguir avanzando”, 
comentan fontes da empresa, “e 
o seguinte paso era acadar unha 
páxina que fose máis intuitiva, 
dinámica, útil e accesible”. Un 
dos piares da nova proposta 
web é polo tanto a sinxeleza. 
En base a esta fórmula, Oceans 
aposta neste sitio por unha clara 
diferenciación por bloques entre 
os servizos destinados a parti-
culares ou encamiñados a dar 
cobertura ás empresas. A maio-
res, dáselle presenza destacada 
aos apartados máis requiridos, 
como o correo electrónico ou a 
área de cliente. 

Outro dos obxectivos da em-
presa foi o de imprimirlle ao 
conxunto final a sensación de 
estarmos no medio e medio da 
evolución tecnolóxica. Esta idea 
de evolución, sinalan fontes da 
empresa, conséguese non só 
coa supresión de todo aquilo 
que pode interpoñerse entre 
os contidos e o usuario, senón 
tamén coa inclusión continua 
de novos produtos. Entre estes 
novos produtos que amplían o 
catálogo atopamos as catro mo-
dalidades de ADSL dispoñíbeis 
(antes eran tres), con melloras 
substanciais respecto das súas 
antecesoras: Oceans ADSL 10 
MB, ADSL 20 MB, VDSL 30 MB e 
ADSL Libre 10 MB. 

COREMAIN LANZA UN SOFTWARE PARA A 
XESTIÓN DOS INSTITUTOS DE I+D

OCEANS ESTREA 
NOVA WEB 

AIG LANZA 
CLASSICCONTA 6 

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

» 
A empresa luguesa de desenvolvemen-

to informático Ardinova estreou os días 
pasados unha aplicación móbil dispoñible de 
balde para iPhone e para Android que informa 
sobre o estado das mareas da praia de A Ca-
tedrais, de xeito que os turistas que a visitan 
poidan saber as horas nas que poden acceder 
ao areal, á vez que tamén poden coñecer a 
predición meteorolóxica para a xornada. 
Preténdese así atender a unha demanda de 
información dos milleiros de visitantes que 
todo o ano recibe a popular praia de As Cate-
drais, votada como unha das mellores praias 
do mundo polos usuarios de TripAdvisor, para 
contemplar as súas fermosas bóvedas rocho-
sas de ata 32 metros de altura que o mar e o 
vento esculpiron na costa, pero que quedan 
agochadas á vista na preamar, de aí que resul-
te de tanto interese coñecer o estado da ma-
rea para planificar as visitas a esta praia de ata 
12 metros de largo e 1.400 de longo. 

APP SOBRE O ESTADO DAS 
MAREAS NA PRAIA DAS 
CATEDRAIS

A compañía AIG SL (Asesoría In-
formática Galega) presentounos 

o seu novo programa de contabilidade 
ClassicConta 6, acabado de saír ao merca-
do amosando recursos de abondo como 
para facilitar o traballo de contabilidade 
a todo de tipo de usuarios. Segundo nos 
conta a empresa con sede en Vigo, o 
programa vén cunha serie de novidades 
moi a ter en conta. Ademais, engade, 
é extraordinariamente áxil e intuitivo. 
Para comezar, incorpora ferramentas de 
contabilización automática directamente 
dirixidas a aforrarnos tempo e esforzos, 
“xa que o propio programa identifica 
e dixitaliza os datos para convertelos 
en asentos contables”. Iso pódeo facer 
o software en cuestión en dous planos 
diferentes: tanto en facturas en formato 
PDF como en formato en papel (descifra 
datos de documentos escaneados). “Des-
de a bandexa do noso escáner”, sinalan 
fontes da empresa galega, “poderemos 
ter organizadas no noso ClassicConta 6 
as nosas facturas en poucos minutos”. 



Número 128Código Cero16 |

| Galicia Innovation | 

Irmandade 
con Silicon Wadi

Os días 29 e 30 de maio vai nacer 
na nosa terra (na Coruña) un novo 
encontro tecnolóxico, local e interna-
cional a partes iguais e complemen-
tarias. Falamos de Galicia Innovation 

(galiciainnovation.com/gl), un evento promovido pola 
Fundación Ronsel e que conta con GlobalNovaTrade e 
a aceleradora galega Zarpamos (www.zarpamos.com) 
en tarefas de organización. Asemade, conta co apoio 
de plataformas profesionais como o Colexio Profesional 
de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG). Na súa 

A presenza de profesionais de Israel na 
nosa terra, da man de Galicia Innova-
tion, será unha gran oportunidade para 

as nosas empresas TIC, tanto polas experien-
cias que se porán en xogo dende ámbolos 
grupos de participantes no foro, como polas 
posibilidades de investimento e financiamen-
to que se achegan. Cómpre lembrar que Tel 
Aviv, a capital do país, xa hai máis de unha 
década que se coñece no mundo como Silicon 
Wadi, que tamén quere dicir “val”, e cháma-
selle así porque está considerado o segundo 
centro de operacións TIC máis importante do 
mundo despois do xa mítico enclave da costa 
oeste dos Estados Unidos (Silicon Valley). 
Ademais, ocupa o segundo posto, a nivel 

internacional, en cantidade de iniciativas em-
presariais tecnolóxico-dixitais per cápita, máis 
de tres mil, só por detrás de Estados Unidos. 

Esta importancia das TIC na economía do 
país non é nova. De feito, comezou a fraguar-
se nas décadas dos sesenta e dos setenta, 
ao converterse xa daquela nun importante 
acubillo de empresas de tecnoloxía (en boa 
medida debido aos esforzos de investimento 
das administracións). O pulo económico is-
raelí aínda ten máis mérito se temos en conta 
que se trata dun Estado sen case recursos 
naturais de seu, polo que dende o primeiro 
intre viuse obrigado a envorcar boa parte da 
súa actividade económica no coñecemento 
e na innovación, piares produtivos que se 

Expertos israelís e galegos en emprendemento compartirán 
experiencias en Galicia Innovation

primeira entrega, os convidados serán os partners que 
a iniciativa Zarpamos ten en Israel. Estes expertos de 
Oriente Próximo participarán ombro con ombro cos 
seus homólogos galegos en relatorios e mesas de debate 
arredor de cuestións que irán do xeral ao concreto, pero 
sempre cos seguintes fíos temáticos: innovación, inter-
nacionalización, financiamento, aceleración e transferen-
cia de coñecemento de Israel a Galicia (e viceversa). 

Concorrerán na xuntanza Noga Kap, especialista en 
investimentos de capital de risco e mentora en StartHub, 
Shira Abel, experto en mercadotecnia internacional para 
start-ups, Noam Wekser, especialista en innovación e 
desenvolvemento de equipos, Gil Shay, emprendedor en 
serie e mentor en StartHub, Eyal Benjamin, director de 
StartHub, Gil Canaani, experto en capital risco e capital 
privado, e Omer Pomerantz, especialista en Ideación, 
Java Mobile e solucións de Oracle. 

Pola nosa terra, intervirán Frankie Gómez, fundador 
e principal responsábel de Confirmsign, Fernando Váz-
quez, director e propietario de Imatia, Manuel González 
Penedo, director do Grupo de Investigación en Visión 
Artificial e Recoñecemento de patróns UDC, Manuel 
Varela Rey, director da Axencia Galega de Innovación na 
Xunta, Miguel Díez Ferreira, fundador e director de Rede 
Karaoke e Ramón Saltor, principal responsábel de The 
Crowd Angel. 

Como dixemos, o obxectivo de Galicia Innovation 
é o de fomentar o intercambio de experiencias entre 
emprendedores de diferentes países a través de obradoi-
ros, relatorios e xornadas de networking, etc. Asemade, 
segundo nos fixo saber nunha entrevista recente Manuel 

A IMPORTANCIA DE ISRAEL
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Día 29 de maio
6.00 a 16.15 Acto de apertura. Presentación do evento. Intervén 
Alon Bar (embaixada de Israel en España)

16.15 a 16.35 Presentación do modelow de traballo de StartHub. 
A interacción coa Universidade. Intervén Eyal Benjamin (Star-
tHub).

16.35 a 17.30 Mesa redonda: Internacionalización e adaptación á 
contorna empresarial internacional. Interveñen Shira Abel (Star-
tHub), Gil Shay (StartHub), Miguel A. Díez Ferreira (Red Karaoke), 
Ami (Aldo) Levin (Embaixada de Israel na España). Modera Nachy 
López, de GlobalNaveTrade. Ao abeiro desta mesa redonda, 
trataranse diferentes temas relativos á internacionalización de 
proxectos. Os 5 minutos finais da mesa reservaranse para que os 
asistentes podan realizar preguntas aos relatores.

17.30 a 18.25 Mesa redonda: A innovación como factor clave do 
emprendemento. Interveñen Noam Wekser (StartHub), Omer Po-
merantz (StartHub), Fernando Vázquez (Imatia), Manuel González 
Penedo (UDC). A mesa redonda xirará arredor da innovación 
de como esta constitúe un dos piares do éxito no mercado. Os 
cinco minutos finais da mesa reservaranse para que os asistentes 
podan realizar preguntas. 

18.25 a 18.55 Pausa para o café

18.55 a 19.50 Mesa redonda: Investimento e captación de capital, 
o reto dos emprendedores. Interveñen Noga Kap (StartHub), 
Gil Canaani (StartHub), Manuel Varela Rey (Xunta de Galicia), 
Ramon Saltor (The Crowd Angel). Os relatores debaterán nesta 
mesa redonda arredor de diferentes modelos para o investi-
mento internacional, facendo fincapé na análise dos intereses 
dos investidores cando procuran proxectos fóra do seu país. Os 
cinco minutos finais da mesa reservaranse para que os asistentes 
podan realizar preguntas. 

19.50 a 20.30 Mesa redonda: Experiencias emprendedoras. 
Interveñen Eyal Benjamin (StartHub), Gil Shay (StartHub), Frankie 
Gómez (Confirmsign). Modera Rubén Bastón, de Elogia. Nesta 
sesión, os participantes analizarán experiencias emprendedoras 
relevantes e darán os últimos consellos aos emprendedores. 
Como en anteriores ocasións, reservaranse os 5 minutos finais 
para que os asistentes podan realizar preguntas. 

21.00 Cea privada con investidores, mentores e convidados.

Día 30 de maio
10.00 a 11.00 Presentación de estilo de traballo de Zarpamos e 
sinatura de convenio con StartHub

11.00 a 15.00 Presentación de proxectos seleccionados aos men-
tores de StartHub e investidores privados. 

García, impulsor de Zarpamos, do que se trata é de 
mobilizar a todo tipo de axentes galegos para que com-
partan este espírito de intercambio de experiencias e de 
colaboración alén das fronteiras. “A Galicia Innovation”, 
contounos daquela García, “están convidados todos os 
grupos de investigación das universidades galegas, ofici-
nas de transferencia e entidades públicas e privadas”.

O programa de actividades inclúe tamén unha cea 
para facer networking cos expertos procedentes de 
Israel e para rematar, o día 30 haberá un DemoDay para 
presentarlles (a eles e aos axentes galegos e españois 
convocados) os proxectos de Zarpamos, máis outros 
que se seleccionarán previamente e independentes da 
aceleradora.

Dúas xornaDas De traballo

Durante a primeira xornada (29 de maio) exporase 
-mediante mesas de traballo, relatorios e xornadas de 
networking- como desenvolven no senso máis amplo, o 
seu traballo, un dos referentes mundiais en creación de 
startups, cun modelo de internacionalización e innova-
ción de referencia mundial. Asemade, organizarase unha 
cea privada onde os asistentes poderán establecer liñas 
de colaboración cos relatores, inversores e convidados.

En canto á segunda xornada (30 de maio), os pro-
tagonistas serán os emprendedores, poderán expor 
proxectos (previamente escollidos) aos relatores e levar 
un valioso feedback do proxecto. Levarase a cabo un 
DemoDay de investimento ante inversores nacionais, 
internacionais e os integrantes da aceleradora israelí 
StartHub. 

reforzaron cunha longa tradición de busca de 
apoios internacionais, proceso do que forma 
parte a súa participación presente en Galicia 
Innovation. 

A día de hoxe, Israel está a asentarse tamén 
nun importante nicho de actividade TIC: o 
nicho da ciberseguridade. De feito, recente-
mente púxose en marcha un departamento 
gobernamental específico para abordar a 
cuestión e máis un parte industrial, no sur do 
país (a cidade de Beer Sheva), orientado de 
xeito exclusivo a empresas desenvolvedoras 
de programas e servizos para a protección 
dos datos e das comunicacións a nivel xeral. 
A día de hoxe, están en activo máis 200 start-
ups israelís ao acubillo deste sector. 

Código Cero



18 |

| software libre | EVENTOS E INICIATIVAS GALEGAS ARREDOR DO SOFTWARE LIBRE |

Autoestradas sen peaxe
Falamos nestas páxinas das portas que abre o software libre e facendo 
fincapé nas portas que abrimos os galegos

O equipo galego de tradución 
de Gnome anunciou os días 
pasados a dispoñibilidade da 

nova versión da contorna de escritorio, 
a versión 3.12 de Gnome (gnome.gl), 
cen por cen adaptada á nosa lingua. A 
nova actualización, que chega medio 
ano despois da anterior, vén unha vez 
máis rebordando de novidades a ter 
en conta, tanto por número como por 
calidade e funcionalidade. Ademais, 
acompáñase do que Fran Diéguez 
(coordinador do grupo de tradución) e 
o seu equipo cualifican de “gran traballo 
de tradución”. De feito, acadouse unha 
taxa de adaptación do 100 por cen por 
cento para o eido da interface, aínda 
que se retrocedera un chisco no plano 
da documentación. Segundo informa o 
grupo (un colectivo galego de seareiros-
voluntarios do dito escritorio libre con 
importantes ligazóns coa asociación 
Trasno), esta nova versión 3.12 é froito 

do traballo de seis meses e un 
milleiro de persoas ao abeiro 
do Proxecto Gnome. O obxec-
tivo foi pór o punto de mira en 
mellorar a experiencia de usua-
rio e na presentación de novas 
aplicacións. Entre as melloras 
introducidas, o grupo galego 
de desenvolvemento e tradu-
ción salienta as seguintes.
•	Melloras na interface. Elementos 

como as novas xanelas emerxentes 
popovers, diálogos de usuario, prefe-
rencias e asistentes completamente 
novos e integrados por todas as apli-
cacións achegan “unha experiencia 
moito máis pulida e de alta calidade”, 
informa a equipa galega de Gnome.

•	Melloras na compatibilidade con 
pantallas de alta resolución. A com-
patibilidade con pantallas de alta 
resolución foi engadida por primeira 
vez en 3.10. Isto fornece compatibili-
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Xa temos o novo Gnome 
3.12 na nosa lingua
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dade para estas pantallas en gran parte 
de Gnome 3. “Desde entón”, informa o 
grupo, “esta característica foi estendida 
para incluír todos os aspectos da expe-
riencia principal da familia 3 do escrito-
rio, incluíndo a Vista de actividades, a 
barra superior, a pantalla de bloqueo e 
os diálogos de sistema”. 

•	 Integración da nube ampliada. O cami-
ño de integrar Gnome 3 con servizos na 
nube continúa en 3.12, engade o grupo. 
E explica: “Unha das principais caracte-
rísticas novas desta versión é a introdu-
ción da integración con Google Cloud 

O Grupo Barrán, empresa de Santiago especializada en formación e desenvolve-
mento arredor do software libre, infórmanos dunha importante novidade no seu 
catálogo de recursos informáticos: un servizo electrónico en galego baixo o domi-

nio .gal, de balde, e que seria quen de achegar as máximas condicións de seguridade e 
privacidade para o usuario (o seu contido está cen por cen cifrado). O servizo en cuestión, 
para o que a empresa compostelá xa conta co dominio barran.gal reservado para darlle 
acubillo na Rede, está a día de hoxe en fase de desenvolvemento.

Como dixemos, presentarase coa nosa lingua como opción predeterminada, aínda 
que aqueles internautas que así o desexen poderán trocar o idioma ao castelán, inglés 
ou francés a través do seu panel de configuración persoal. Como gran novidade a ter en 
conta respecto das ferramentas arestora activas da competencia, dicir que Barrán Mail (así 
se fará chamar) salientará pola súa seguridade, segundo nos fan saber os responsábeis do 
Grupo. Para acadalo (parar lograr que a mensaxería estea cen por cen cifrada) emprega-
ranse os desenvolvementos máis avanzados de Symantec. 

A maiores, botarase man de servidores emprazados en territorio galego e habilitaranse 
servizos de conexión coa aplicación de mensaxería instantánea Telegram, posibilitando que o usuario reciba de xeito automático 
as mensaxes da dita ferramenta no seu correo. Por outra banda, informa Barrán, o servizo Barrán Mail integrará varias funcionalida-
des de interacción co sistema operativo Linux Espín, que é o software libre que está a preparar nestes intres a empresa galega para 
o seu lanzamento. Respecto á data aproximada na que poderemos comezar a tirarlle partido a Barrán Mail, a compañía informa 
que estará accesíbel a partir do intre en que os dominios .gal tamén o estean.  

Barrán prepara un servizo de correo 
electrónico baixo o dominio .gal  



Autoestradas sen peaxe

A Universidade de Santiago informou os días 
pasados da adaptación á nosa lingua dunha 
suite de ferramentas informáticas para faci-

litar a análise econométrica escrita na linguaxe de 
programación C. O software en cuestión, de nome 
Gretl, é unha achega de programación aberta tra-
ducida ao galego polo  profesor do Departamento 
de Economía Cuantitativa da USC Juan Carlos 
Estévez, quen na súa docencia tira partido deste 
paquete informático como alternativa ás aplica-
cións privativas que existen para realizar estudos e 
investigacións desta índole. O resultado do seu tra-
ballo de localización é un paquete de software en 
multiplataforma, en galego, dirixido a realizar aná-
lises econométricas e empregado nunha chea de 
linguas en numerosos departamentos de Economía 
de universidades de todo o mundo en inglés, a lingua orixinal en que se deseñou, 
pero tamén en albanés, alemán, búlgaro, catalán, checo, chinés, español, francés, 
grego, italiano, polaco, portugués, ruso, turco, vasco. Gretl (acrónimo de GNU, Regres-
sion, Econometrics and Time-Series Library) conta “cunha interface moi intuitiva para 
o usuario, e asemade é razoablemente sofisticado”, explican dende o Cartafol Dixital 
da USC. E engaden: “Inclúe múltiples recursos de estimación baseados en mínimos 
cadrados, realiza funcións como o contraste de Dickey-Fuller aumentado, o contraste 
de estabilidade estrutural de Chow, autorregresións vectoriais ou estimacións de 
modelos ARMA, etc”. 

O software de análises econométricas Gretl, 
traducido ao galegoPrint; isto permite imprimir desde 

Gnome en impresoras que estean 
conectadas ao servizo de Google 
Cloud Print”. Tamén posibilita engadir 
documentos a Google Drive. Ademais 
engadíronse outras integracións coa 
nube como a integración con Pocket 
a Videos, Fotos con Facebook e Flickr 
para cambiar o fondo de escritorio. 

•	Novas aplicacións. A versión 3.12 
achega tres novos aplicativos en 
vista previa: Polari, Gravadora de son 
e Rexistros. Todas estas ferramentas 
son publicadas por primeira vez co 
propósito de levar a cabo probas e 
recoller comentarios dos usuarios.

Respecto ás novidades da localización 
á nosa lingua desta nova achega de 
Gnome, dicir que supuxo unha conti-
nuación do traballo aberto coa anterior 
publicación. No que se refire á tradu-
ción das aplicacións, mantívose unha 
taxa do cen por cen, incluíndose as 
novas ferramentas presentadas nesta 
nova actualización, “todos cumprindo 
os últimos acordos de terminoloxía 
publicado pola asociación Trasno”.  
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Telefónica vén de facer pública a adquisición 
de eyeOS, a iniciativa empresarial catalá de 
computación na nube e responsábel entre 

outras cousas dunha contorna de escritorio web 
de código aberto (contorna do mesmo nome, 
eyeOS, coa que vén colaborando a operadora 
dende 2010, segundo informa a propia compañía 
de telecomunicacións, coa finalidade de fortale-
cer a súa oferta de servizos na nube para móbiles 
e fomentar o software libre). Lembrar que eyeOS 
é unha plataforma cloud con interface de escri-
torio baseada na Web e que inclúe importantes 
recursos para a xestión da información persoal, 
ferramentas de colaboración e aplicacións em-
presariais.

Volvendo ao acordo co operadora, dicir que a 
tecnoloxía desenvolvida por eyeOS permitirá a 
Telefónica “ofrecer un servizo de virtualización de 
escritorio (VDI) de código libre á vez que reforzar 
a oferta actual de Telefónica de SaaS cunha solu-
ción eficiente e de atractivo prezo para a PEME e, 
especialmente, a Administración Pública, un sec-
tor que conta normalmente cunha ampla base 
de usuarios que acceden a un mesmo paquete 
de aplicacións centralizadas e xestionadas desde 
unha mesma plataforma”. Ademais, eyeOS posi-
bilitaralle “mobilizar aplicacións legacy de cara 
ás empresas, unha tecnoloxía que deixa marxe 
a Telefónica para brindar solucións integrais e 
axustadas ás necesidades do cliente baseadas en 
software libre e capaces de competir con outras 
propostas comerciais”. 

Galegram xa pisa firme
Telefónica faise con eyeOS 

Temos máis datos sobre Galegram, a interface de Telegram en 
galego que se presenta como alternativa ao WhatsApp para os 
usuarios da nosa terra. Segundo puidemos saber, aos tres días 

de estar dispoñíbel en Google Play, xa foi quen de obter case 4.000 
descargas, o que non está nada mal para unha ferramenta nova que 
ten que facerse un oco entre un servizo maioritario (abrumadora-
mente maioritario) como WhatsApp. Ao seu favor, por outra banda, 
ten detalles a seguir de preto como “un nivel de privacidade maior có 
de Telegram, en cuxo código se basea”. Tras deste desenvolvemento 
atópase un grupo de programadores que traballa no Servizo Galego 
de Saúde (SERGAS), que lle deu forma a Galegram como se dun ho-
bby se tratara. A orixe do seu compromiso hai que rastrexala en dúas 
cousas: por unha banda, a súa actitude crítica ante WhatsApp (esa 
falta de seguridade que permite que calquera ferramenta instalada 
dende Google Play poida acceder ás conversas do usuario) e, por ou-
tra banda, o seu compromiso coa nosa lingua nas ferramentas novas 
de comunicación. De aí a ir argallando a idea dunha aplicación que 
respondese ás súas esixencias, só houbo un paso.  



CPAE 2.0: Centros de asesoramento 
tecnolóxico ao servizo das 64.000 pequenas 
empresas da provincia de Pontevedra

A  Deputación de Pontevedra leva anos traballando co obxec-
tivo de que os cidadáns e os concellos da provincia se be-
neficien das vantaxes das Tecnoloxías da Información e da 
Comunicación (TIC). Unha boa mostra desta liña de traballo 
son proxectos coma “Repoblar”, que facilita o acceso a In-

ternet de banda larga en toda a provincia a un prezo moi económico, 
“eDepo” que iniciou o proceso de implantación da Administración Elec-
trónica na propia Deputación e nos concellos da provincia e permitiu 
a construción do novo Centro de Proceso de Datos que centraliza toda 
a infraestrutura tecnolóxica da Deputación e da servizo a tódolos con-
cellos da provincia, “LIFE+ Viñas Atlánticas”, que é o proxecto de viti-
cultura intelixente máis innovador que se leva a cabo actualmente en 
España ou o proxecto “Smart Destinations Pontevedra” no que a Depu-
tación está a traballar para facer da provincia de Pontevedra un destino 
turístico intelixente. 

Nesta mesma liña de traballo, chega a quenda das empresas coa 
posta en marcha por parte da Deputación de Pontevedra do Centro 
Provincial de Asesoramento Empresarial 2.0, CPAE 2.0, unha rede de 
6 centros distribuídos en diferentes comarcas da provincia onde os 
autónomos e as microPEME van poder obter información e asesora-
mento presencial e personalizado sobre o uso e aplicación das tec-
noloxías da información no eido empresarial co obxectivo prioritario 
de aumentar a súa produtividade e competitividade e potenciar así o 
desenvolvemento económico da provincia.

Esta rede de puntos CPAE 2.0 permite achegarlle as novas tecno-
loxías á porta dos negocios de máis de 64.000 autónomos e microPE-
MES da provincia de Pontevedra; un colectivo que representa máis do 
92% do seu tecido empresarial.

Na actualidade xa están plenamente operativos os puntos CPAE 2.0 
de Cambados, Lalín, Ponteareas, Vigo, O Porriño e Pontevedra. Ade-
mais neste último punto tamén ten a sede a oficina coordinadora da 
rede CPAE 2.0. 

As instalacións dos puntos CPAE 2.0 son todas idénticas e constan 
dun despacho de asesoramento, dunha aula de actividades e dunha 
zona de agarda onde tamén se atopan os aseos. Os despachos de ase-
soramento da cada centro CPAE 2.0, onde os asesores tecnolóxicos 
prestarán os servizos de información, análise e asesoramento sobre o 
uso das TIC, están debidamente acondicionados e amoblados e con-
tan co equipamento tecnolóxico axeitado para prestar o servizo: orde-
nador portátil de última xeración para cada un dos asesores, dotado 
coas ferramentas tecnolóxicas que facilite o seu mantemento de xeito 
remoto, e un equipo multifunción láser con capacidade de conexión 
vía Wi-Fi. Ademais, estes despachos contan con teléfonos VoIP que 
permiten organizar a recepción de chamadas nos diferentes puntos da 
rede CPAE 2.0 e establecer conferencias entre os asesores e o equipo 
de coordinación de xeito simultáneo. Os asesores tamén teñen a súa 
disposición un smartphone e unha tablet, cos diferentes sistemas ope-
rativos, para poder informar e asesorar as pequenas empresas sobre as 
aplicacións máis axeitadas para os seus negocios.  

No tocante as aulas de actividades, onde se programarán activida-
des de capacitación tecnolóxica e realizaranse demostracións de pro-
dutos e solucións TIC para as pequenas empresas, están habilitados 14 
postos dotados con ordenadores portátiles de última xeración con im-
presoras conectadas mediante cable e Wi-Fi a todos os equipos. Ade-
mais en cada aula cóntase con proxectores e pantallas de proxección, 
así como monitores de gran dimensión que nos permiten amosar os 
contidos das actividades en diferentes formatos (presentacións, audio-
visuais entre outros) e establecer, se fose preciso, videoconferencias.

A zona de agarda para os autónomos e microPEME que asistan os 
puntos CPAE 2.0, contan con rede Wi-Fi de acceso a Internet que per-
mite a estes realizar as xestións dos seus negocios ou consultar calque-
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A Deputación de Pontevedra pon en marcha unha rede de centros 
de asesoramento e información sobre o uso e aplicación das 
tecnoloxías da información no eido empresarial



Campaña publicitaria de presentación do CPAE 2.0


Mapa de localización dos puntos CPAE 2.0 na provincia de 

Pontevedra



ra información, así como con distintas publica-
cións tecnolóxicas

O proceso de prestación dos servizos do 
CPAE 2.0 iníciase cando un autónomo ou unha 
microempresa, solicita unha cita a través das 
diferentes canles habilitadas como é o caso do 
portal web (www.cpae20.depo.es), chaman-
do o teléfono 886 20 20 20, a través do correo 
electrónico (info.cpae20@depo.es) ou acudin-
do de xeito presencial a calquera dos puntos 
CPAE 2.0.

Unha vez que as empresas se achegan aos 
puntos CPAE 2.0 son recibidas no despacho 
de asesoramento por asesores tecnolóxicos 
especializados. Nese intre comézase a presta-
ción do servizo, analizando en primeiro lugar 
o nivel tecnolóxico de cada autónomo e cada 
pequena empresa a través da realización dun 
test de madurez dixital que permita clasificar o 
seu estado tecnolóxico en 5 bloques (elemen-
tal, intermedio, medio, avanzado e experto). A 
partir dese momento valóranse cales son as 
necesidades de cada empresa, como de útiles 
lles poden ser as NN.TT, e realizase un plan de 
mellora individualizado, apoiando e titorizan-
do todo o proceso de modernización en cada 
empresa de xeito personalizado. 

A prestacións dos servizos por parte dos asesores apoiase na infraes-
trutura tecnolóxica composta polas seguintes ferramentas:
•	 Un portal web (www.cpae20.depo.es) que se desenvolve na plata-

forma de portais web da Deputación de Pontevedra baseada nunha 
solución de software libre Liferay versión 6.1.1 GA2. Este portal web 
posibilita ás empresas tanto información de interese dos puntos 
CPAE 2.0 coma información personalizada mediante o acceso a súa 
zona privada. Nesta zona privada ofrécense funcionalidades para a 
xestión das citas cos asesores, o acceso a documentación relacio-
nada con cada asesoramento recibido, a consulta do seu grao de 
madurez tecnolóxica e a súa evolución ao longo dos asesoramentos, 
a inscrición nos eventos que se celebran en cada punto CPAE 2.0 e 
a comunicación directa cos asesores, entre outras funcionalidades. 

•	 Unha ferramenta de xestión, baseada nun CRM, concretamente o 
sistema de software libre Sugar CRM. Esta ferramenta permite aos 
asesores tecnolóxicos o rexistro e a consulta dos servizos prestados 
a cada empresa e a xestión dos eventos que se programan en cada 
punto CPAE 2.0, de forma centralizada e unificada. 
Ambas ferramentas, portal web e CRM, están integradas co obxecti-

vo de unificar a información rexistrada dos asesoramentos prestados 
e das actividades e eventos organizados. Así pódese garantir o segui-
mento e o control dos servizos prestados dun xeito centralizado den-
de a oficina coordinadora do CPAE 2.0.

Todos estes elementos, conforman unha metodoloxía de traballo 
que permite avanzar ao ritmo que marquen as necesidades de cada 
empresa e dar resposta, entre outras, a consultas do tipo “¿como podo 
vender os meus produtos ou servizos a través de Internet?”, “¿que teño 
que facer para informatizar a xestión da miña empresa?”, “¿como podo 
ter ou mellorar a presenza do meu negocio na Web e nas redes so-
ciais?”, “¿como podo implantar a sinatura electrónica na miña entida-
de?”, ou “¿como podo reducir o custo en telecomunicacións do meu 
negocio?”.

Para prestar este servizo, a Deputación de Pontevedra conta en cada 
un dos puntos CPAE 2.0 con dous asesores TIC altamente cualificados 
e cunha ampla visión da tecnoloxía, visión en 360 graos das TIC. Estes 
asesores están apoiados por un equipo de coordinación, situado no 
Edificio Administrativo da Deputación, ao que poder remitir as con-
sultas e casos máis complexos. Todos teñen estudos superiores con 
coñecemento das TIC e contan con máis de cinco anos de experiencia 
neste sector.

De cara a garantir a compatibilidade coa xornada laboral dos em-
presarios, os diferentes puntos CPAE 2.0 contan cun amplo horario de 
servizo (de luns a venres de 10:30 a 21:00 horas ininterrompidamente 
e os sábados de 10:30 a 14:00). Os servizos prestados desde os puntos 
CPAE 2.0 complementaranse con visitas presenciais dos asesores ás 
instalacións das empresas, sempre que estas soliciten este servizo de 
xeito previo. As visitas permitirán aos asesores coñecer in situ e de 
primeira man a realidade e as necesidades existentes nos negocios 
dos autónomos e das pequenas empresas.

Polo que respecta as xornadas e actividades de capacitación tec-
nolóxica que se organizan na aula de actividades dos puntos CPAE 
2.0 para grupos reducidos, realizaranse dun xeito práctico e permiti-
rán aos empresarios coñecer novas opcións, compartir experiencias e 
coñecer boas prácticas. A súa programación comeza con actividades 
programadas para os meses de abril, maio e xuño relacionadas co 
uso dos certificados dixitais e do DNI Electrónico, co marketing on-
line, coa mellora da reputación en liña, cos sistemas informáticos para 
xestionar as compras e vendas, coa adecuación dos sistemas infor-
máticos a LOPD, con conceptos básicos da seguridade informática, 
ou consellos prácticos para triunfar e ter éxito coa posta en marcha 
dunha tenda na Rede, e mesmo incluso para axudar na procura de 
subvencións e axudas tecnolóxicas. Por outra banda, nestas aulas ta-
mén se presentarán produtos e solucións TIC dun modo obxectivo, 
independente e sobre todo neutral tendo en conta as súas vantaxes 
e os seus inconvenientes para que as empresas poidan elixir aquelas 
que mellor se adecuen ás súas necesidades.

Amancio Varela, xefe do servizo de Novas Tecnoloxías da Deputa-
ción de Pontevedra destaca que “as cifras das tres primeiras semanas 
de actividade dos puntos CPAE 2.0 avalan a decisión da Deputación 
de Pontevedra de poñer en marcha este proxecto. Das 300 empresas 
que asistiron aos actos de posta en marcha dos centros de Porriño, 
Ponteareas, Lalín e Cambados 203 xa solicitaron asesoramento per-
sonalizado e a través do portal web cpae20.depo.es rexistráronse xa 
máis de 140 empresas. No tocante aos asesoramentos, un total de 86 
empresas foron asesoradas cun total de 107 consultas formuladas”. 

Ademais, engade Amancio Varela, “consideramos que o CPAE 2.0 
redundará no beneficio das pequenas empresas e conseguiremos 
crear riqueza e emprego. Pola nosa parte imos a poñer, ademais do 
noso traballo e esforzo, moita ilusión para que as grandes ideas para 
as pequenas empresas teñan o seu punto de referencia”. 


O presidente da Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán, o xefe de Novas Tecnoloxías, Amancio Varela, 

e o alcalde, Luís Aragunde no acto de posta en marcha do punto CPAE 2.0 en Cambados 
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Marco Quintas, 
xefe de Área 

de Sistemas de 
Información 

Tributarios do 
CIXTEC



eAdministración 
avanzando a paso firme 

A Oficina Virtual Tributaria recibiu en 2013 un 
12,5% máis de accesos que o ano anterior

A 
Oficina Virtual Tributaria (OVT) da 
Xunta de Galicia vén de achegarnos 
unha serie de cifras sobre o aforro 
acadado a través da súa actividade e 
sobre o emprego que fai da Oficina 

a cidadanía galega, cifras que xa tivemos ocasión de 
avanzar dende Código Cero co comezo do ano. Lem-
bramos que a OVT depende da Axencia Tributaria de 
Galicia, e que o Centro Informático para a Xestión Tri-
butaria, Económico-Financeira e Contable (CIXTEC) é a 
entidade que  a xestiona Informaticamente. Máis con-
cretamente, dentro do CIXTEC este labor faino a Área 
de Sistemas de Información Tributarios, da que Marco 
Antonio Quintas Rodríguez é o seu xefe.

A OVT dispón dunha extensa oferta de servizos pú-
blicos electrónicos que se poden realizar de xeito te-
lemático facilitando a prestación dun mellor servizo á 
cidadanía, cuxo beneficio máis directo é a redución de 
cargas administrativas, facilitando os trámites coa ad-
ministración e  evitando desprazamentos.

O emprego da mesma permitiu aforrar a cidadáns e 
empresas preto de 113 millóns de euros desde 2009, 
ao tempo que “serviu para mellorar a produtividade na 
Administración e elevar a transparencia cara o contri-
buínte”. A Oficina recibiu en 2013 un total de 669.589 
accesos, o que representa un incremento do 12,5% res-
pecto ao ano anterior e do 30,5% dende 2009. 

Na actualidade, esta ferramenta telemática recibe 
máis de 1.800 accesos ao día, o que demostra, en pala-
bras do xefe de Área de Sistemas de Información Tribu-
tarios do CIXTEC (Marco Quintas), “o uso cada vez maior 
das novas tecnoloxías na presentacións dos impostos 
xestionados pola Xunta”. De feito, o cen por cen dos im-

postos xestionados pola Axencia Tributaria de Galicia 
poden presentarse xa por vía telemática, o que permite 
que calquera contribuínte poida realizar este trámite as 
24 horas do día e tódolos días anos, “sempre coa máxi-
ma seguridade”. Por certo, que tamén se poden levar a 
cabo por esta canle os pagamentos de taxas, prezos, 
multas e sancións. 

Segundo se reflicte do informe recente sobre a ac-
tividade da Oficina Virtual Tributaria, case o 60% das 
autoliquidacións de impostos presentadas ao longo 
do ano pasado materializáronse a través de Internet. 
Por outra banda, as presentacións en papel foron re-
ducíndose neste período até unha taxa do 42%. De fei-
to, dende 2009 o peso dos trámites por vía telemática 
medrou en máis de 11 puntos, da mesma forma que se 
van reducindo as presentacións polo vieiro tradicional 
(en papel).

En total, a Oficina Virtual Tributaria Tributaria da Fa-

| CIXTEC | 
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cenda Autonómica recibiu no exercicio 2012 un total de 211.591 
autoliquidacións por Internet. Isto significa entre outras cousas 
que a cifra acumulada dende 2009 supera xa o millón. Ademais, 
cidadáns e empresas tramitaron 293.998 valoracións de bens a 
través desta ferramenta, un 63% máis que hai cinco anos.

Lembrar que entre os servizos públicos electrónicos que ofre-
ce a OVT figuran a confección e impresión de modelos de auto-
liquidación, a declaración e pagamento telemático de tributos e 
outros servizos xerais, como consultas, valoracións de bens inmó-
beis, valoración de vehículos usados, verificacións de documentos 
ou certificacións. Outro dos eidos de actuación deste mecanismo 
é a emisión electrónica de  certificados de débedas. Así, a través 
da vía telemática emítense certificados a terceiros para cumprir 
requisitos en solicitudes de axudas, subvencións ou contratos.

Segundo se desprende do estudo de actividade da OVT, “o pro-
gresivo desenvolvemento da Oficina supón un importante aforro 
de tempo e de custos para a cidadanía, xa que con moita frecuen-

cia lles evita acudir en persoa ás dependencias da Administración 
para realizar determinados trámites que agora pode realizar den-
de o seu domicilio”. Por outra banda, o pulo do vieiro telemático 
na tramitación de impostos achega igualmente vantaxes para a 
propia Administración autonómica. Entre outras cousas, implica 
unha redución de cargas administrativas, unha maior transparen-
cia na relación cos cidadáns e unha mellora da produtividade.

Como se dixo, a OVT depende da Axencia Tributaria de Galicia 
(ATRIGA) sendo xestionada informaticamente polo CIXTEC, en-
tidades que dependen da Consellería de Facenda.  A evolución 
desta ferramenta responde á aposta e compromiso da Xunta de 
Galicia polas novas tecnoloxías coa finalidade de procurar a me-
llora de procesos e a simplificación dos procedementos, todo para 
facilitar o exercicio dos dereitos da cidadanía a realizar o máximo 
número de trámites de forma electrónica, reducindo asemade os 
tempos de tramitación e os custes inherentes aos mesmos.

 Entre os servizos máis importantes que facilita a OVT (sobre 
todo polo alto índice de presentacións telemáticas) atópanse os 
referidos o imposto de transmisións de vehículos usados e os de 
sucesións e transmisións patrimoniais e actos xurídicos documen-
tados, destacando tamén os relativos ás máquinas recreativas, 
bingo, casinos, imposto sobre a contaminación atmosférica e im-
posto sobre o dano medioambiental por augas encoradas.

Ademais dos procedementos para cumprimentado, pagamen-
to e presentación de impostos de xeito telemático, hai outros 
procedementos de natureza tributaria contemplados na carta de 
servizos públicos electrónicos que resultan de interese para a ci-
dadanía. Entre eles hai que sinalar a valoración de bens inmobles, 
a valoración de vehículos usados, a validación de documentos 
mediante o código seguro de verificación, a presentación de re-
cursos, as autorizacións de representación, etc.

Lembrar por último que o acceso os servizos da Oficina Virtual 
Tributaria pode facerse directamente a través do enderezo: www.
atriga.es ou tamén a través dos enlaces habilitados nas páxinas da 
Consellería de Facenda:  www.conselleriadefacenda.es; na do CIX-
TEC:  www.cixtec.es; ou tamén dende a da propia Xunta de Galicia: 
www.xunta.es 
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Coincidindo coa presentación de An-
droid Wear, Motorola deu a coñecer o seu 
smartwatch Moto 360, que fará uso desta 
tecnoloxía para converterse no reloxo de 
pulso do futuro, que pretende achegar in-
formación de interese mediante sutís aler-
tas e notificacións coas que o dispositivo 
quere anticiparse ás propias demandas do 
usuario. Este reloxo permite que poidamos 
saber quen nos chama por teléfono ou nos 
remite un e-mail, ou consultar a hora da 
nosa vindeira reunión ou a última entrada 
dun amigo nunha plataforma social con 
só botar unha ollada ao reloxo, que xa non 
servirá só para mirar a hora.

O Moto 360 tamén responderá a ordes 
de voz, de xeito que tras dicirlle “Ok Google” 
podemos facerse preguntas que responde-
ranse facendo uso da tecnoloxía de Google 
Now, pero sen ter que chegar a sacar o 
móbil do peto. Tamén poderemos reservar 
voos, apuntar citas na axenda, pór unha 
alarma ou mandar unha mensaxe de texto 
falando directamente con este reloxo que 
chegará ao mercado no verán, comezando 
a súa distribución polos EE.UU. 

O Moto 360 chega como o produto insignia 
de Android Wear

O fabricante chinés Oppo presentou 
oficialmente o seu atractivo smartphone 
Oppo Find 7, que continúa a súa liña de 
teléfonos de coidado deseño e fabrica-
ción combinados con grandes prestacións 
técnicas, que sairá inicialmente á venda por 
3.498 iuans (405,49 euros). Estamos ante un 
impresionante terminal cunha pantalla de 
5,5 polgadas cunha resolución de 2.560 x 
1.440 píxeles (o que supón unha densidade 
de 538 puntos por polgada, superando por 
moito os 326 puntos por polgada do iPhone 
5S), procesador Qualcomm Snapdragon 810 
MSM8974AC a 2,5 GHz (empregado tamén 
polo Samsung GALAXY S5) con gráfica 

Adreno 330, 3 Gb de RAM, 32 Gb de 
almacenamento interno ampliable 
mediante tarxetas de memoria de ata 
128 Gb, NFC, tecnoloxía MaxxAudio, 
batería de 3.000 mAH e sistema 
operativo ColorOS baseado en 
Android 4.3. O seu grosor é de 
9,2 milímetros e o seu peso de 
173 gramos, pero o detalle que 
máis está a chamar a atención 
deste móbil é a súa cámara 
pois, aínda que estea dotado 
cun xa coñecido sensor Sony Exmor 
IMX214 de 13 Mpíxeles, conta cun modo de 
disparo de 50 Mpíxeles (que tamén facilita 
a realización de super zoom na liña do que 
permite o Nokia Lumia 1020) e incluso per-
mite gravar vídeo a 4K, mentres que a 720p 
permite rexistrar ata 120 fotogramas por 
segundo (para realizar efectos de cámara 
lenta).

Con este dispositivo Oppo non rivaliza-
ría cos típicos terminais insignia doutras 
compañías, senón que estaría na categoría 
dos tabletófonos como o Samsung GALA-
XY Note 3, ao que o smartphone chinés é 

capaz de superar en numerosos aspectos, 

quedando como principal vantaxe do pro-
duto surcoreano no uso do S-Pen (e algunha 
funcionalidade de software integrada por 
Samsung como a multi-fiestra).

Polo momento o Oppo Find 7 só está dis-
poñible en China, pero é de agardar que en 
poucas semanas chegue á tenda europea da 
compañía. Cómpre destacar que xa estamos 
ante un smartphone con conectividade 
4G, algo aínda pouco habitual en terminais 
chineses, pero que é de agardar que se 
converta nunha prestación estándar nos 
vindeiros meses. 

O Oppo Find 7 presume de poder 
disparar fotografías de 50 Mpíxeles
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Estrea un xogo free-to-play 
para dispositivos móbiles

Incluirá interesantes novidades

ULTRA STREET 
FIghTER IV 

Os seareiros da saga galáctica de Star Wars teñen dende hoxe dispoñible 
un novo xogo free-to-play que podería ser do seu agrado, e que chega si-
multaneamente a iPhone e iPad, a Android, a Windows Phone 8 e a Windows RT/8, polo 
que agárdase que chegue a un público moi grande en moi poucas horas, aproveitando 
a sona da franquía de LucasArts (actualmente propiedade de Disney).

Star Wars: Assault Team permite xuntar a un poderoso equipo de personaxes de Star 
Wars (Luke Skywalker, Han Solo, Boba Fett, bandidos tusken...) para enfrontarse a inimi-
gos e outros xogadores empregando a estratexia para gañar en combates por quendas. 
Haberá que infiltrarse en flotas inimigas e superar adversarios en combates cara a cara.

Vivir misións épicas para fuxir de naves inimigas, sobrevivir a emboscadas ou localizar 
á resistencia wookie serán algunhas das cousas que poderemos facer co noso equipo 
de asalto, no que cada integrante terá estatísticas, habilidades e ataques únicos para 
incrementar a forza conxunta.

As batallas permitirán empregar tácticas especiais dos membros do equipo, as 
vitorias permitirán gañar recompensas e personaxes novos, os obxectos que xuntemos 
servirán para adestrar aos personaxes e mellorar os seus ataques especiais e os enfron-
tamentos contra outros xogadores facilitarán gañar botín extra.

A historia deste xogo sestá ambientada entre os episodios IV e V das películas de Star 
Wars, permitindo visitar planetas icónicos como Tatooine e Kashyyyk. 

| STAR WARS | ULTRA STREET FIghTER IV | 
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O pasado verán Capcom anunciou que non ía deixar de continuar a explotar 
a series de xogos de Street Fighter IV (SFIV), de xeito que este ano teriamos en 
PC, Xbox 360 e PS3 o novo Ultra Street Fighter IV, cun cadro de 44 personaxes, e que chegará como actualiza-
ción descargable ou como xogo completo descargable ou en formato físico.

Agora imos sabendo máis detalles sobre esta nova entrega da saga producida por Yoshinori Ono, como 
que chegará para consolas no mes de xuño e para PC en agosto, e que incluirá unha nova opción chamada 
Edition Select, que non só nos permitirá elixir aos nosos xogadores favoritos, senón que tamén podemos 
seleccionar entre a súa versión entre as distintas entregas do xogo (o SFIV orixinal, Super SFIV, Super SFIV AE, Super SFIV 
AE versión 2012 e Ultra SFIV) que teñen pequenas diferencias, pero facilitarán combates únicos ata o momento, 
permitindo descubrir cal sería o mellor loitador de toda esta xeración da saga.

Entre os novos personaxes que se incorporarían á serie de xogos están Poison, Hugo, Elena, Rolento e, a 
xeito de sorpresa, Decapre, unha das mozas que acompañaban a M. Bison en Street Fighter Alpha 3, e que 
non era un personaxe xogable.

Esta nova loitadora viste un cinguido traxe azul, leva unha máscara parcial para agochar unha grande 
queimadura no seu rostro e promete ser un personaxe de grande velocidade e cun estilo de xogo único, 
aínda que buscando a complicidade dos seareiros da saga ao presentarse como unha especie de versión 
malvada de Cammy.

Ultra Street Fighter IV estará dispoñible a partir de xuño como actualización das an-
teriores entregas da saga para PS3, Xbox 360 e PC (a un prezo de 14,99 euros) 

e a partir de agosto poderá mercarse como título indepen-
dente (por 29,99 euros para PC e 39,99 euros para consola). 

Os usuarios que adquiran a versión completa do xogo 
recibirán todos os traxes da serie (valorados nuns 

40 euros). 


TRAILER DO
XOGO
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Pechará a saga do cruzado da 
capa este ano

BATMAN: 
ARkhAM kNIghT 

Warner Bros Interactive Entertainment e DC Entertainment 
anunciaron a conclusión da saga de xogos de Batman iniciada 
por Rocksteady Studios, que sairá á venda este mesmo ano, 
adiantándose que a estrea nos EE.UU. será o 14 de outubro (é 
de esperar que o lanzamento español sexa o 17 de outubro) 
para satisfacción dos moitos seareiros desta serie de xogos que 
conseguiron trasladar a experiencia de converterse no cabaleiro 
escuro con grande fidelidade ás aventuras da banda deseñada. 
O xogo levará por título Batman: Arkham Knight e terá versións 
para PS4, Xbox One e PC.

Detalle a destacar é que, aínda que con Batman: Arkham Ori-
gins volvésemos atrás no tempo, cunha historia anterior incluso 
a Batman: Arkham Asylum, desta volta a historia situarase un ano 
despois do acontecido en Batman: Arkham City, cunha cidade 
de Gotham evacuada por mor dunha serie de bombas cunha 

nova variedade de toxina do medo do Es-
pantallo, de xeito que Batman debe-
rá ir directo ao perigo para enfron-

tarse a moitos dos seus inimigos, que 
xuntaron forzas ante un inimigo común. 

Dado que Origins foi outra doutro estudio, 
dende Rocksteady consideran que estamos 
ante o peche dunha triloxía, e como tal 
buscan por un grande final á historia. Un 
detalle que mantén esta continuidade por 
parte de Rocksteady é que retoman o actor 

de dobraxe (Kevin Conroy) que daba voz a 
Batman nos dous primeiros xogos da saga.
Unha das novidades máis comentadas deste 

xogo é que finalmente poderemos conducir o Ba-
tmóbil, e finalmente sabemos por que non se puido 
facer antes: ao parece, o xogo ocupa en memoria 160 

Mbytes, facendo imposible que puidese incorporarse a un xogo 
de Xbox 360 ou PlayStation 3, pero agora que o xogo chegará 
só para consolas de nova xeración e PC este atranco desapare-
ce, e por fin poderemos reproducir a experiencia completa de 
encarnar ao cabaleiro escuro.

O batmóbil comportarase como un tanque, de xeito que 
permitirá que Batman poda moverse polas rúas de Gotham 
de xeito imparable, desatando certo nivel de destrución pola 
cidade (algo impensable na anterior xeración de consolas, 
polas dimensións do escenario á nosa disposición); podere-
mos deixar o vehículo en calquera momento mediante un 
mecanismo de exección que contribuirá ao xeito de moverse a 
toda velocidade balanceándose entre os edificios; e o vehículo 
tamén poderá estar dispoñible de xeito case instantáneo, pois 
poderemos chamalo por control remoto, facendo máis áxiles os 
desprazamentos polos distintos puntos do mapa.

Entre os inimigos, está confirmada a presenza do Pingüín, 
Dúas Caras, Harley Quinn, o Espantallo e Riddler, á vez que 
presentarase a un novo arqui-inimigo do que non dan deta-
lles, pero que algunhas pistas 
presentes no primeiro trailer 
do xogo apuntarían a que 
podería ser Hush, perso-
naxe creado en 2003 e 
cunha profunda relación 
coa familia Wayne, 
o que o converteu 
nunha das princi-
pais ameazas para 
Batman. 

videoxogos

| BATMAN: ARkhAM kNIghT | 
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