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» gadgets
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» xogos
Repasamos o máis salientábel dos días pasados en mate-
ria de xogos e consolas 



| 3

DIRECTOR: 
Xosé Mª Fernández Pazos
director@codigocero.com 

WEBMASTER: 
Marcus Fernández
webmaster@codigocero.com 

SOCIO FUNDADOR: 
Carlos Ballesteros
c.ballesteros@codigocero.com 

REDACTOR XEFE: 
Fernando Sarasqueta
redaccion@codigocero.com

FOTOGRAFÍA: 
Adolfo Enríquez Calo • Joferpa 

SUPERVISIÓN LINGÜÍSTICA: 
María Xesús Vázquez 

DESEÑO E MAQUETACIÓN: 
Óscar Louzán
publicidade@codigocero.com

PUBLICIDADE:
Carlos Ballesteros Dios
xestion-publicidade@codigocero.com

EDITA: 
Grupo Código Cero Comunicación S.L.  
Rúa das Hedras nº 4, 1º G 
15895 Ames (Milladoiro) 
Tel.-fax: 981 530 268 
www.codigocero.com 
redaccion@codigocero.com

IMPRIME:
Gráficas Garabal, S.L.
Tel.: 981 56 25 95
graficasgarabal@graficasgarabal.es

Número 142
(maio - xuño 2015) 
Publicación periódica. 

Depósito Legal: C-2301/01 
I.S.S.N. (Edición impresa): 1579-7546 
I.S.S.N. (Edición dixital): 1579 -7554

Equipo

Aprobada a Axenda 

Dixital 2020

CONGRESO-TWITTER O CITIC maximiza as 

vantaxes das tecnoloxías 

na saúde

InLugo confirmou a súa 

capacidade de xuntar 

multitudes

CLOUDPATIENT

Galicia Open Future entrega os 

seus premios

Cdigo
cero

Constancia      

e espírito  

innovador

www.codigocero.com

Nº 

141

Cdigo
cero

Revista de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia

A feliz coincidencia de 

dúas celebracións 
CULTURA GALEGA E 

REDES

OBXECTIVO MEDRAR

cando leas a revista, compártea....
.... cun amigo, un familiar, ou 
dóaa á biblioteca do teu barrio. 
Cantos máis sexamos, máis cambios 
conseguiremos

Número 142 Cdigo
cero

30
17

14

18

33

Sumario 142



Número 142

Achégase o verán e as novas tecnoloxías ta-
mén o reflicten, tanto tematicamente (todo 
semella envorcarse cara ao lecer en calquera 
das súas moitas manifestación) coma na 
forma (prolifera o que se pode levar como-

damente, os servizos que nos ceiban de desprazamentos 
e traballos extra). Isto vémolo de maneira nidia nas páxi-
nas de xogos, gadgets e innovación deste número 142 
de Código Cero, aínda que tamén é posíbel rastrexalo 
noutras páxinas baixo diferentes puntos de vista, puntos 
de vista máis institucionais ou empresariais. Por exemplo 
nas páxinas 18 e 19, onde falamos de turismo e Adminis-
tración Electrónica (dúas cousas que até o de agora non 
tiveramos moita ocasión de ver xuntas) a conto do Pro-
grama de Termalismo Social da Deputación de Ourense, 
unha iniciativa que lle está a servir á entidade provincial 
galega para avanzar na relación que até o de agora man-
tiña coa cidadanía: ir dende os procedementos de (só) 
solicitude en liña aos de solicitude/resolución en liña. 
Isto que significa? Pois, para entendérmonos, significa 
que se fornece a máxima comodidade e eficiencia ao 
demandante-usuario e significa, polo tanto, que o Pro-
grama de Termalismo Social achega un servizo aberto as 
24 horas (sen papel, con adxudicación de prazas subven-
cionadas on-line) para solicitarmos participación directa 
nas estadías turísticas que se ofrecen ao seu abeiro, máis 
polo miúdo nos balnearios da provincia. Dito doutro 
xeito: a través de iniciativas coma esta, entramos nun 
estado de cousas no que amais de evitarnos ir a oficinas 
da Administración ou pasar por tempos de espera para 
achegarmos documentación, ponse á nosa disposición 
a posibilidade de resolvelo todo (neste caso solicitar 
balnearios e estadías) tan axiña como se require. 

Humor tecnolóxico de Henrique Neira

Hai dez anos coa chegada do 
verán en contra do que se podía 
pensar, animábase o panorama 
tecnolóxico galego. Congresos, 
xornadas e xuntanzas sucedíanse 
en tan pouco tempo que un case 
podería chegar a pensar que es-
tabamos vivindo xa na Sociedade 
da Información. O primeiro evento 
tecnolóxico importante da tem-
pada, fora a TechBusiness Week, 
un encontro, organizado polo 
Foro Tecnolóxico e-Gallaecia e a 
Fundación Sabiria, e que ía contar 
coa participación de máis de 500 
especialistas de todo o mundo. 
Aquela quinta edición da antes 
coñecida como Semana Interna-
cional das TIC acadara repercusión 
internacional.

Naquela nova entrega de 
Código Cero, a número 33, tamén 
incluímos avances doutros eventos 
tecnolóxicos galegos como por 
exemplo Mundos Dixitais, un en-
contro que mereceu a nosa aten-
ción, por ser o audiovisual un dos 
sectores que, precisamente, máis 
se apoia nestas novas ferramentas.

No Código Cero 33 tamén vos 
ofreceramos reportaxes intere-
santes para (case) todo o mundo, 
como por exemplo un percorrido 
pola web Galicia Encantada (unha 
das máis destacadas de entre 
o grupo de webs que tratan de 
preservar a esencia galega), unha 
entrevista con Imaxin (a empresa 
responsable da tradución do Office 
e o Windows XP ó galego) ou unha 
visita a unha factoría de submari-
nos en Marín, Pontevedra. E non 
vos esqueciamos de que continua-
ba a conta atrás para a celebración 
do MITE.

A tecnoloxía non tiña parada en 
actos,congresos e encontros. E 10 
anos despois seguimos en “Código 
Cero” e “codigocero.com” e “codigo-
cero.gal” contándovolo. 
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 O Colexio Oficial e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación 
de Galicia (COETG-AETG) vén de convocar unha nova edición dos 

seus galardóns anuais, dirixidos a salientar e distinguir as empresas, profe-
sionais e entidades máis innovadoras e que máis e mellores esforzos teñan 
dirixido á promoción na nosa terra das novas Tecnoloxías da Información e 
a Comunicación (TIC). Os Premios Galicia Telecomunicacións e Sociedade 
da Información 2015 son os seguintes: Premio Gerardo García Campos á 
Mellor Iniciativa Empresarial no sector TIC 2015, Premio Gradiant á Mellor 
Tese Doutoral aplicada ao Sector TIC 2015, Premio Mellor Proxecto TIC con 
Beneficios Sociais 2015 e Premio Ineo ao Produto ou Servizo TIC orientado 
á Internet das Cousas 2015. Os galardóns entregaranse no transcurso da 
XX Noite Galega das Telecomunicacións e da Sociedade da Información.

Telefónica vén de anunciar que o despregue de tecno-
loxía 4G en Ferrol chegou ao seu remate. Deste xeito, 

incide a operadora, a poboación da cidade poderá gozar 
de velocidades de navegación en Internet de até 100 Mbps 
“en todas as súas rúas e barrios”. Os traballos levados a cabo 
pola firma durante os últimos meses implicaron o fornece-
mento de tecnoloxía de banda larga móbil ultrarrápida en 
11 estacións base urbanas. Sinalar que estas infraestruturas 
operaban até o intre dos cambios con redes 2G e 3G. Ferrol 
únese así á listaxe de cidades galegas que Telefónica cubriu 
ao completo con tecnoloxía 4G, listaxe na que xa están San-
tiago, Vigo e A Coruña. 

Volvendo a Ferrol e aos traballos desenvolvidos de adapta-
ción á nova tecnoloxía, sinalar que amais das modificacións 
e actualizacións realizadas nas estacións base, procedeuse 
a conectar estas infraestruturas coa rede de fibra óptica da 
operadora, “mellorando desta maneira o servizo de trans-
misión de datos ao contarse cos factores adaptabilidade e 
flexibilidade deste medio de transporte, que permite ampliar 
a capacidade ou tráfico de datos cursado en situacións de 
alta demanda”. 

Convocada a edición 2015 dos Premios 
Galicia das Telecomunicacións e da 
Sociedade da Información

O prazo de presentación de memorias para todos os recoñe-
cementos remata o vindeiro luns 13 de xullo ás 9.00 horas.

A continuación achegamos máis información detallada 
sobre cada un dos premios que se achegan este ano.
•	 Premio Gerardo García Campos á Mellor Iniciativa Empresa-

rial no sector TIC 2015 Patrocinado pola Fundación Enxeñei-
ro Gerardo García Campos e dotado con 6.000 euros, este 
galardón pretende dar un impulso económico e social a 
aquelas empresas que están empezando a súa andaina ao 
concederse a un proxecto empresarial emerxente no ámbito 
das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións. As 
bases deste premio están xa accesíbeis en formato PDF. 

•	 Premio Gradiant á Mellor Tese Doutoral aplicada ao Sector 
TIC 2015
Patrocinado pola Fundación Centro Tecnolóxico das Teleco-
municacións de Galicia (Gradiant) e dotado con 2.000 euros, 
con este premio preténdese fomentar a realización de teses 
doutorais con potencial de achegar valor no mercado como 
vehículo de xeración de coñecemento e recoñecer a aqueles 
investigadores das universidades galegas que teñan comple-
tada a súa tese doutoral nun eido aplicable ao sector TIC. As 
bases deste recoñecemento atópanse dispoñíbeis en PDF. 

•	 Premio Mellor Proxecto TIC con beneficios Sociais 2015
En colaboración coa Axencia de Modernización Tecnolóxica 
de Galicia (AMTEGA) este premio é de carácter honorífico e 
está destinado a recoñecer os mellores proxectos no ámbito 
das novas tecnoloxías que contribúan e fornezan beneficios 
á sociedade. As bases, en PDF. 

•	 Premio INEO ao Produto ou Servizo TEIC orientado ao "Inter-
net das cousas" 2015
Patrocinado pola Asociación Multisectorial de Novas 
Tecnoloxías da Información e Comunicación (Indo) e de 
carácter honorífico, está destinado a recoñecer ás empresas 
que estean a contribuír á modernización e á innovación na 
economía galega. Máis información sobre o galardón en 
formato PDF. 

Telefónica completa o despregamento de 4G en Ferrol
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  O Campus de Ferrol (Universidade de Coruña) vai acoller un obradoiro de programa-
ción de robots e videoxogos. A actividade, dirixida a mozas e mozos, celébrase baixo a 

metodoloxía de “aprender xogando”, tal e como fai saber o profesor da Escola Politécnica Su-
perior Francisco Bellas, impulsor deste obradoiro encamiñado a rapaces de 16 anos. O obxecti-
vo, sinala, é favorecer que coñezan “o que hai detrás dalgúns dos seus xogos preferidos como 
Lego e Minecraft”. A iniciativa desenvólvese os días 13 e 24 de xullo no Campus de Ferrol. 

Os contidos básicos do obradoiro son os seguintes: programación en Scratch e Minecraft, 
robótica con Lego Mindstorms e mOway, iniciación á enxeñaría con Lego Wedo e Arduino e 
“algunha outra sorpresa”, engaden os organizadores. 

Como dixemos, o principal obxectivo deste taller estival é que os nosos adolescentes 
aprendan de forma lúdica, “fomentando valores como o traballo en equipo e a creatividade 
así como a resolución de problemas”. A maiores, búscase achegarlles recursos para expoñer as 
súas ideas en público. O obradoiro celebrarase no Edifico de Talleres Tecnolóxicos do Campus 
de Ferrol de 9:00 a 14:00 horas. 

 | Novas | RESUMO DE ACTUALIDADE TIC |

E empresa galega Altia, centrada en servizos avanzados 
TIC, vén de presentar as contas de 2014, uns números que 

seguen a amosar a liña ascendente do exercicio anterior, ampli-
ficándoa e incrementándoa. Máis polo miúdo, a cifra de negocio 
da firma situouse o ano pasado en 54.085.535,41 euros en 2014, 
un 19% máis ca no ano anterior. Segundo fixo saber durante a 
xunta xeral de accionistas o presidente da compañía, Constantino 
Fernández, o devandito dato “representa un 9% máis do previsto 
no Plan de Negocio da Compañía, que era de 49,4 millóns”. A este 
proceso de medre, sinalou, axudou o afianzamento de novos 
negocios e máis “a maduración dos investimentos acometidos en 
2013”, entre outras cousas. 

O aumento que se produce nos resultados reflíctese no EBITDA 
consolidado, que aumentou un 37% respecto a 2013 e chegou a 
7,19 millóns de euros (o que supón un 13,3% sobre ventas)”. 

O Campus de Ferrol acubillará en xullo un 
obradoiro de robots e videoxogos para 
rapaces de 16 anos

Carlos Conde é o novo 
presidente de Ineo

Medra un 19% a cifra de facturación 
consolidada de Altia 
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  A asociación 
Ineo, entida-

de que xunta unha 
parte salientábel 
das nosas firmas TIC, 
deu a coñecer  un 
importante cambio 
na súa directiva. Máis 
polo miúdo, trátase 
da incorporación ao 
posto da presidencia 
de Carlos Conde, 
profesional con ampla 
experiencia no sector 
e responsábel de 
Negocio en Galicia 

en INSA (Enxeñaría de Software Avanzado). Segundo 
fixo saber Ineo, o novo presidente da entidade asume 
como reto “capitanear a transferencia de tecnoloxía a 
outros sectores, fomentando o desenvolvemento de 
solucións adaptadas en colaboración coas empresas 
cliente e ampliar o número de socios, atraendo a novas 
empresas”. 
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  Durante a segunda quince-
na de setembro na sede da 

Fundación Semana Verde en Silleda 
desenvolverase un encontro infor-
mático dirixido a xuntar a máis dun 
milleiro de mozos para participar en 
actividades lúdicas e formativas nas 
que as Tecnoloxías da Información 
e a Comunicación (TIC) e a infor-
mática serán protagonistas, e que 
contará co respaldo económico da 
Xunta de Galicia segundo vén de 
constatarse nun convenio de cola-
boración a través do se achegarán 
25.000 euros para a organización do 
evento.

Dende a Consellería de Traballo 
e Benestar queren así achegar á 
mocidade unha oportunidade 
para intercambiar coñecementos 
e experiencias da sociedade da 
información e no manexo das TIC, 
dada a importancia que o seu uso 
e coñecemento teñen no contorno 
económico e social actual. 

Número 142

 Kickstarter España xa está aquí, de xeito que xa non é preciso ter 
sede en EE.UU. ou Reino Unido para poder lanzar un proxecto de 

micromecenado dende a plataforma máis popular a nivel mundial. 
A oferta española inicial é bastante ampla, cuns 39 proxectos dos que, 
cando menos, hai un galego, QR enxebre, emprendido polo vigués 
Andrés Fontán, que quere converter en produto o seu concepto de selo 
de caucho que busca axudar a promocionar información a nivel dixital a 
través dun código QR personalizado. Temos así que, de xuntar os 3.000 
euros que busca, poderá confeccionar tacos de madeira de piñeiro nos 
que se adherirá unha peza de goma de caucho co releve que permite a 
estampación do noso código QR, combinando así conceptos modernos e 
tradicionais.

Sobra dicir que o resto de proxectos que chegan a Kickstarter dende 
España son moi variados, e así temos un libro de fotografías que busca 
reflectir a cultura española, un xogo de estratexia e quebracabezas con 
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En xaneiro de 2013 vía a 
luz a aplicación Sketch 

Arm, desenvolvida por investi-
gadores do Grupo SIG de Infor-
mática Gráfica e Multimedia da 
Universidade de Vigo e Redegal, 
coa que calquera que o quixer 
podía levar a cabo un deseño do 
seu propio armario. Logo destes 
dous anos e medio da creación, 
Sketch Arm supera xa as 100.000 
descargas de balde e os seus 
creadores celébrano sacando 
unha versión 2.0 da existente, 
que era para o sistema operativo 
iOS, de Apple, e abrindo o seu 
uso tamén ao sistema operativo 
Android. 

Segundo explica Celso Campos, docente da Escola Superior de Enxeñaría 
Informática do Campus de Ourense e líder do proxecto, a aplicación é froito de 
catro anos de traballo no seu desenvolvemento, dende que xurdiu a idea a raíz das 
necesidades dunha empresa local neste senso até a súa última actualización, e nela 
traballaron os enxeñeiros informáticos Rubén Viso, Iván Rodríguez e Jorge Nelson 
Acosta. A aplicación achégalle ao seu usuario final unha ferramenta doada e intui-
tiva para deseñar o interior e o exterior dos seus armarios empotrados e a medida. 
Deste xeito, calquera persoa, sen necesidade de coñecementos informáticos, pode 
transformar en poucos pasos as súas ideas nun debuxo en 3D e en plano elixindo 
a distribución dos espazos, as cores, os materiais e o tipo de compartimentos do 
armario. 

Segundo apuntan os enxeñeiros responsábeis, as novidades desta aplicación 
atinxen “fundamentalmente... á interface, ao xeito en que se presenta ao usuario, 
mellorándose a interacción e facendo máis doadas as labores de edición e confi-
guración do armario”. Tamén se decidiu dar unha meirande cobertura no servizo, 
abríndose a aplicación a novos sistemas operativos, concretamente Android por ser 
un dos máis populares entre o público xeral. 

Kickstarter chega a España, e xa 
conta cun proxecto galego: QR 
Enxebre

temática steampunk titulado Steamroll ou incluso un instrumen-
to musical dixital inspirado no Hang, que está a causar furor. 
Xogos, aplicacións móbiles, álbums musicais... podemos ver 
un pouco de todo en Kickstarter España, non faltando o típico 
proxecto simpático, coma o da tortilla española, para o que 
buscaban 10 euros, e que xa completou o seu financiamento 
grazas a 6 patrocinadores. 

Sketch Arm actualízase para festexar o seu 
éxito de descargas

Silleda celebrará 
unha LAN Party en 
setembro
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Alianza 
médico-

informática 
Gradiant e Everis presentaron o centro 

eJKC, palestra da calidade científico-
técnica galega

O 
martes 2 de xuño abríronse oficialmente en San-
tiago as portas do centro eJKC (polas súas siglas 
eHealth Joint Knowledge Centre), froito do traballo 
conxunto do centro tecnolóxico galego Gradiant 
e a firma Everis a través da súa unidade mixta de 

colaboración e investigación. Ou sexa, a través da súa alianza baixo a ban-
deira común da innovación e transferencia. A apertura contou coa presenza 
de diversos persoeiros dos nosos ámbitos público e privado da saúde e as 
novas tecnoloxías, dous sectores que xuntos, sen dúbida teñen moito que 
dicir. 

O centro inaugurado, que contou para o seu impulso coa colaboración 
da Fundación Ramón Domínguez, ten a súa sede no Hospital Gil Casares de 
Santiago. Nun plano específico, promoverase dende alí o desenvolvemento 
de tecnoloxías para mellorar a nosa calidade de vida e para favorecer o 
envellecemento activo. Nun plano xenérico, achándase o camiño para un 
xeito diferente de facer innovación, a pé de campo e xuntando forzas todo 
tipo de investigadores. 

Segundo se fixo saber, o eJKC 
encamíñase tamén a pór en valor a 
calidade científico-técnica galega 
para desenvolver liñas de traballo ao 
redor das necesidades tecnolóxicas 
dos sistemas sanitarios do futuro. No 
plano do envellecemento activo ou 
envellecemento saudábel (un ámbito 
que nos toca de preto, sendo como 
é a sociedade galega unha das máis 
envellecidas de Europa e do mundo), 
impulsarase o deseño de recursos que 
favorezan a independencia e a auto-
nomía nas persoas maiores, amais da 
súa comunicación co persoal do noso 
sistema de saúde. 

Outra das liñas de traballo do centro 
é a busca de novos modelos de prácti-
ca clínica, e neste eido o eJKC impulsa 
recursos para fornecer aos oncólogos 
de sistemas intelixentes de apoio na 
selección de tratamentos personaliza-
dos baseados na evidencia e a análise 

de grandes volumes de información (Big Data), á vez que 
se facilitará a comunicación constante co paciente a través 
de tecnoloxías móbiles.

Os investigadores do centro (un total de quince) tamén 
traballarán (e traballan xa) no ámbito das urxencias e 
as emerxencias, e de feito xa probaron en experiencia 
reais unha plataforma de seu para a xestión integral de 
emerxencias, baseada en tecnoloxía biométrica (pegada 
dactilar). Con este tipo de desenvolvementos búscase 
facilitar a meirande rapidez e eficacia na atención aos 
pacientes (a posibilidade de ter diante, ao momento, o 
historial clínico dunha persoa que vén de sufrir unha crise 
e precisa tratamento médico inmediato). 

Na visita participaron o conselleiro de Economía, Fran-
cisco Conde, a conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, 
o director xeral de Gradiant, David Vázquez Cortizo e o 
responsábel de Sector Público e eSaúde de Everis, Sergi 
Biosca. Tamén participaron Helena Fernández, directora 
da área de eSaúde de Gradiant e Iago Muleiro, xerente de 
Health en Everis. Fernández e Muleiro foron os encarga-
dos de guiar a visita polas instalacións e amosar as liñas 
de traballo que se están a desenvolver.

Na rolda previa de intervencións, Sergi Biosca falou das 
orixes da aposta de Everis pola eSaúde e do seu traballo 
conxunto con Gradiant neste ámbito, facendo fincapé no 
potencial das TIC para mellorar o tratamento e a atención 
aos doentes en tódolos niveis e ámbitos de actividade: 
na mellora da xestión, na optimización das intervencións, 
no pulo á comunicación médico-paciente, etc. Asemade, 
engadiu, estamos a falar de recursos que dotan de altos 
niveis de autonomía ás persoas dependentes e favorecen 
a estimulación cognitiva de doentes neurolóxicos. 

Pola súa banda, David Vázquez Cortizo cualificou a 
unidade mixta Gradiant-Everis como un exemplo de 
aquilo no que Gradiant cre e de aquilo que é a súa razón 
de ser. Ou sexa, a innovación e a transferencia tecnolóxica. 
E explicou: “Tratamos de subministrar valor engadido ás 
empresas galegas, de achegalas a Europa, animándoas 
a que presenten proxectos na convocatoria H2020”. O 
director de Gradiant tamén fixo un percorrido pola aposta 
do centro tecnolóxico emprazado en Vigo a prol da saúde, 
unha aposta que estivo, dende o comezo, “moi envorcada 
en Europa”. Na súa opinión, “no futuro a medicina estará 
moi ligada ás ciencias da información”. 
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A operadora 
lanza módem 4G 
con velocidades 
de até 150Mbps

 Vodafone España 
vén de lanzar un 

novo módem Wi-Fi para 
tecnoloxía 4G. En base 
a isto, unha das súas 
principais características 
é que posibilita o acceso a 
Internet coa banda larga 
ultrarrápida da operadora, 
opción moi acaida para 
os usuarios que precisen 
conectarse en mobilidade 
(en vistas das vindeiras 
vacacións de verán, un bo 
número deles). O módem 
WiFi R216Z permite nave-
gar “a máxima velocidade 
e desde calquera lugar”, 
sinala a operadora, que 
salienta as súas velocida-
des de até 150 Mbps en 
descarga e 50 Mbps en 
subida de datos a Internet 
ou á Rede. O aparello, por 
certo, permite conectar até 
10 dispositivos de xeito 
simultáneo, ao converter o 
sinal 4G en Wi-Fi.

No que atinxe ás súas 
características concretas, 
amosa un reducido tamaño 
de 64,5 milímetros de 
ancho e 104 milímetros de 
alto, cun peso de 106 gra-
mos. Dispón de batería con 
até 10 horas de autonomía, 
fenda para inserir cartóns 
MicroSD de até 32GB (non 
incluído) e é compatíbel 
con Windows (XP, Vista, 
7) e Mac. O prezo é de 39 
euros (sen compromiso de 
permanencia) ou de balde 
con compromiso dun ano 
coa tarifa Internet Móbil de 
3,2 GB ou superiores. 

Vodafone España facturou 4.679 millóns de 
euros no seu último ano fiscal

| Vodafone | DEU A COÑECER AS CIFRAS DO SEU ÚLTIMO ANO | 

Vodafone España deu a co-
ñecer as cifras do seu último 
ano fiscal, ou sexa os resulta-
dos do período comprendido 
entre o 1 de abril de 2014 e 

o 31 de marzo de 2015. Segundo fai saber no se 
reconto, a división estatal da compañía foi quen 
de facturar 4.679 millóns de euros ao longo dos 
devanditos doce meses. A cifra amosa unha caída 
do 9,4% en termos orgánicos con respecto ao 
ano anterior. Porén, segundo aclara a operadora, 
amosouse “unha tendencia positiva continuada 
ao longo dos doce meses, que se confirmou cun 
descenso de “só o 1,6% no último trimestre”.  

Polo que atinxe aos ingresos por servizo, 
acadaron os 4.303 millóns, un 10,5% menos en 
termos orgánicos có período previo. Iso si, o rit-
mo de caída foi freando co transcurso do tempo, 
pasando dun 15,3% no primeiro trimestre ao 
7,8% no último.  

Os ingresos por servizo fixo, pola súa parte, 
experimentaron unha suba do 8,7%, en termos 
orgánicos e impulsados polo “sólido aumento da 
carteira de clientes de banda larga fixa”. Estes e 
outros números acompáñanse dun “forte avance 
do negocio da banda larga”, en palabras da ope-
radora, que confirma un salientábel crecemento 
no número de usuarios da dita tecnoloxía ao 
longo do último trimestre. Así, en 4G aumentou 
en 743.000 até máis de 2,9 millóns e en fibra en 
92.400 até preto de 1,7 millóns. 

Pola súa parte, a base de aboados de contrato 
á telefonía móbil caeu no cuarto trimestre en 
110.000 até os 10.938.000 debido, por unha 

banda, a unha menor actividade comercial pola 
redución dos subsidios de terminais no último 
trimestre e, pola outra, a terse desactivado os 
124.000 módems USB sen uso que se ofrecían 
como back up asociados a plans de prezo de 
Vodafone ADSL xa fóra de catálogo. Sexa como 
sexa, a división española da operadora pechou 
o ano fiscal con 14.179.000 clientes de telefonía 
móbil. 

Pola súa parte, o total da base de clientes de 
banda larga fixa situouse nos 2.810.000 tras 
subir 34.000 no último trimestre. Ademais, a 
operadora pecha o ano con 790.000 usuarios de 
televisión. No treito final do período, o número 
de clientes que gozan da televisión intelixente 
de Ono, desenvolvida sobre TiVo, aumentou en 
máis de 30.000 até os 475.000, cifra que supón un 
incremento de máis do 32% respecto ao peche 
do ano anterior.

No que se refire a investimentos, a compañía 
destinou en España 1.110 millóns de euros para 
tal fin. Isto, sinala a operadora, constitúe un 49% 
máis que un ano antes en termos orgánicos. “Par-
te deste esforzo”, explica Vodafone, “foi impul-
sado polo programa Spring, iniciativa do Grupo 
Vodafone deseñada para acelerar o desprega-
mento das redes de nova xeración e así afianzar o 
liderado da empresa en banda larga ultrarrápida 
fixa e móbil”.

A firma tamén informa que ao longo do segun-
do semestre, foi quen de manter a súa eficiencia 
operativa, reducindo os seus custos operativos 
en 3%. Nese mesmo período, o primeiro com-
pleto no que se inclúen as cifras de Ono, a marxe 
de ingresos sobre EBITDA acadou o 24,2%. No 
conxunto do ano a marxe de EBITDA ascendeu 
ao 21,4%. 

Imparábel 4G
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O CPEIG recoñece 
o importante 
labor profesional e 
empresarial de Benigno 
Rosón e Teimas 

O  
Colexio 
Profesional de 
Enxeñaría en 
Informática 
(CPEIG), máis 

polo miúdo a súa xunta de goberno, 
vén de anunciar que o Premio Traxec-
toria Profesional 2015 irá parar ás 
mans de Benigno Rosón Calvo (Lugo, 
1972), subdirector xeral de Sistemas e 
Tecnoloxías da Información na Conse-
llería de Sanidade da Xunta de Galicia. 
Ademais, a xunta de goberno resolveu 
que o Premio Iniciativa Innovadora 
2015 será para a empresa Teimas 
Desenvolvemento. Os dous galardóns, 
xunto cos dados a coñecer previamen-
te, serán entregados o 26 de xuño na 
Noite da Enxeñaría en Informática. 

Respecto do recoñecemento a 
Rosón, vén dado polo “decisivo papel 
dentro do deseño do futuro modelo de 
sanidade pública galega”, pois Benigno 
Rosón dende o seu departamento 
foi responsábel de proxectos de gran 
repercusión tecnolóxica e asistencial, 
como a informatización da historia 
clínica en toda a comunidade galega, 
a introdución da receita electrónica ou 
os proxectos europeos H2050 e Innova 
Saúde.

Achegándonos á figura de Rosón, cómpre 
salientar que o premiado é licenciado en 
Informática pola Universidade da Coruña 
(1990-1995).  No ano 2009 obtén o diploma 
de directivo da Xunta de Galicia no  Progra-
ma de Dirección Innovadora e en 2010 o 
Título de Máster en Dirección de Sistemas 
e Comunicacións polo Instituto Nacional 
de Administración Pública e a Universidade 
Politécnica de Madrid.

A súa carreira profesional bota a andar hai 
20 anos traballando nas empresas do sector 
TIC, realizando funcións de consultaría e 
desenvolvemento informático. No ano 1999 
ingresou no corpo de Técnicos Superiores 

de Sistemas e Tecnoloxías da Información 
do Servizo Galego de Saúde. Dende 2009 é 
subdirector xeral de Sistemas e Tecnoloxías 
da  Información na Consellería de Sanidade 
da Xunta de Galicia.

No que atinxe a distinción a Teimas 
Desenvolvemento, sinalar que ao abeiro do 
premio finalmente obtido competían oito 
candidaturas. Teimas, lembra o CPEIG, é unha 
empresa de desenvolvemento software para 
o sector ambiental fundada en 2008, que 
conta con cinco enxeñeiros en Informática 
como socios: Miguel Varela, Vicente Quintáns, 
Iago Elizechea, Cristina Vázquez e Ricardo 
Vila. O seu proxecto estrela é o software para 
xestión de residuos Teixo, a primeira platafor-
ma dispoñible na Internet que cobre todas 
as necesidades de xestión interna ambiental 
e empresarial para entidades do ciclo de 
xestión de residuos. 

Trátase dun sistema dirixido a empresas produtoras, xestoras e transportistas 
de residuos, que facilita o control da xestión de residuos perigosos e non peri-
gosos. Permite rexistrar os seus datos, confeccionar a súa carteira de procesos e 
residuos e xerar as notificacións de traslado e documentos de control e segui-
mento de residuos perigosos. 

Tras a consolidación de Teixo, Teimas enfróntase na actualidade ao reto que 
supón crear a Plataforma Galega de Información Ambiental GAIA, despois de 
resultar adxudicataria do contrato por parte da AMTEGA, nunha acción enmarca-
da no Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013. GAIA será o único punto de 
acceso para as empresas do sector dos residuos: xestores, produtores e trans-
portistas de refugallos, consultoras ambientais e organismos de control, entre 
outros. 

Distincións ao 
esforzo innovador

 | CPEIG | PREMIO TRAXECTORIA PROFESIONAL 2015 |

Miguel Ángel Ríos Fer-
nández , elixido colexia-
do de honra 

O CPEIG tamén deu a coñecer 
a quen vai ir dar o seu reco-

ñecemento Colexiado de Honra: será 
para Miguel Ángel Ríos Fernández, 
presidente da Real Academia Galega 
de Ciencias. “Entre os moitos méritos 
para obter esta distinción”, explican os 
membros do xurado dos galardóns do 
CPEIG, “atópase o de ter sido pioneiro 
no uso da Informática na investi-
gación en Galicia e impulsor da súa 
implantación na actividade científica 
galega”. Miguel Ángel Ríos Fernández 
é licenciado e doutor en Ciencias Quí-
micas pola universidade compostelá, 
especializouse en Química Cuántica 
na Universidade de Kent (Gran Bre-
taña) e iniciou a investigación sobre 
esta especialidade en Galicia. 

Segundo lembra o CPEIG, foi pola 
súa especialidade en investigación 
polo que incorporou a finais da 
década dos 60 a informática como 
“ferramenta imprescindíbel para o 
desenvolvemento do seu traballo”. A 
programación en Fortran e a procura 
de capacidade de computación pasou 
a ocupar o seu tempo e preocupación. 

O novo colexiado de honra do 
CPEIG foi o primeiro director do pri-
meiro Centro de Cálculo da Univer-
sidade Galega (USC) e responsábel 
do primeiro computador de cálculo 
vectorial instalado en Galicia. Exerceu 
tamén como secretario xeral de I+D 
da Xunta e presidiu o Centro de Su-
percomputación de Galicia (CESGA). 
Dende o ano 2010 é o presidente da 
Real Academia Galega de Ciencias.



Premio traxectoria profesional CPEIG 
Benigno Rosón
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Apoio intelixente

| CITIC |  

 Cofinanciado por:

DOUS PROXECTOS CONFIRMAN AO CITIC 
COMO SOCIO ESTRATéXICO PARA 
A CONVOCATORIA FEDER 
INNTERCONECTA 2015

O pasado 30 de abril quedou aberta de maneira oficial a 
Convocatoria FEDER Innterconecta 2015, que xestiona 
o Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Indus-
trial (CDTI). Unha vez máis, o Centro de Investigación en 
Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC) 

sitúase como un socio estratéxico para aquelas empresas que dese-
xen presentar proxectos que xeren capacidades innovadoras. 

Recentemente, o CITIC traballou en dous proxectos adxudicata-
rios de axudas por parte de anteriores convocatorias FEDER Innter-
conecta: os proxectos Conforship e Bio+. En ambos participaron 
investigadores da área Tecnolóxica de Intelixencia Artificial e Apli-
cacións do CITIC, en consorcio con membros doutras empresas, e o 
seu desenvolvemento foi posíbel grazas ao apoio do Fondo Europeo 
de Desenvolvemento Rexional (FEDER), o Centro para o Desenvol-
vemento Tecnolóxico Industrial (CDTI), o Ministerio de Economía e 
Competitividade e a Axencia Galega de Innovación (GAIN). 

Esta área traballa con técnicas que gozan dunha gran demanda 
en diferentes contornas, grazas á súa capacidade de dotar dun 
comportamento intelixente a moitas aplicacións. A súa aplicación 
no sector da enxeñaría naval é moi ampla, e neste marco atópase 
o primeiro dos proxectos devanditos, Conforship, que persegue a 
implantación efectiva dun novo sistema de conformado térmico 
automático na industria da construción naval, para a obtención de 
chapas de curvatura complexa. Na actualidade, lembran fontes do 
CITIC, “non existe en Europa ningún proxecto semellante que pre-
tenda resolver o problema mencionado, si noutros países con moito 
mercado naval, como Xapón”. 

O proxecto, desenvolvido entre abril de 2013 e decembro de 
2014, foi promovido polos estaleiros C.N.P. Freire e Nodosa, en cola-
boración con Nodosafer (especialistas en deseño, fabricación e re-
paración de maquinaria para granito), Syspro Engineering (expertos 
en enxeñaría de procesos, automatización, robótica, visión artificial 
e validacións) e Coremain (consultora especializada nas tecnoloxías 
da información que deu forma á aplicación informática).

En relación ao labor dos centros tecnolóxicos, Conforship contou 
coa colaboración Aimen-CITIC. O primeiro tiña xa experiencia na 
construción de barcos, determinando por onde debían pasar as 
liñas de calor mediante un sistema de cálculo por elementos finitos. 
“Este cómputo”, explican fontes do CITIC, “resultaba moi comple-
xo e levaba varios días, polo que se recorreu ao CITIC para aplicar 
técnicas de intelixencia artificial que extraesen do sistema de Aimen 
o coñecemento preciso acerca do comportamento das propias 
chapas”. Bertha Guijarro, investigadora da área Tecnolóxica de Inte-
lixencia Artificial e Aplicacións do CITIC, explica que “aplicouse un 
algoritmo de procura de liñas de calor que guindaba resultados en 
cuestión de segundos”. 

O segundo proxecto Innterconecta foi Bio+, cuxo inicio tamén 
coincidiu coa primavera de 2013. O obxectivo foi desenvolver novas 
tecnoloxías que optimizasen e aumentasen a eficiencia na operación e 
mantemento de caldeiras de biomasa, reducindo os fallos aos me-
nos posíbeis. O proxecto estivo liderado por ENCE Enerxía e Celulosa 
(referente europeo en produción de celulosa de eucalipto e primeira 
empresa española en produción de enerxía renovábel con biomasa 
forestal), Keyplan (ligada ao mundo da enerxía renovábel), Roca Roibas 
(adicada á comercialización de compoñentes industriais de instrumen-
tación e control) e Maximino Seoane (especializados no mantemento 
integral ofrecendo servizos de mecanizado, caldeirería, construción de 
maquinaria, etc).

Para este proxecto volveu contarse coa colaboración do binomio 
Aimen-CITIC. A achega dos centros tecnolóxicos produciuse en dúas 
liñas. Por unha banda, Aimen e ENCE procederon ao estudo de novos 
materiais e recubrimentos que loitasen contra a corrosión e a erosión 
producidas polas areas presentes nos tubos. Doutra man, o CITIC desen-
volveu un sistema de seguimento que fose quen de predicir a evolución 
da corrosión na planta. Este sistema permite, ao que o controla, actuar 
fronte a posíbeis fallos ou avarías na caldeira de tal maneira que, indi-
rectamente, contribúese a un mellor mantemento do dispositivo. Óscar 
Fontenla, investigador da área Tecnolóxica de Intelixencia Artificial e 
Aplicacións do CITIC, apunta que nestes intres “o proxecto implantouse 
de maneira experimental na planta de ENCE de Pontevedra”, e prevense 
uns bos resultados para o mesmo.  
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Captura de traballos desenvolvidos a través de Bio+



A presenza da Deputación de Lugo nas redes 
sociais responde á necesidade de apostar por 
unha relación de igual a igual 

Organismo galego 2.0

A 
relación das institucións pú-
blicas e a cidadanía cambiou 
radicalmente nos últimos 
anos, especialmente coa 
chegada de novas canles de 

comunicación. Demándase unha relación de igual 
a igual que supere a fase anterior en que predo-
minaban as mensaxes unidireccionais, cunhas 
persoas concienciadas de que a súa voz se ten que 
ter en conta.

Neste cambio de paradigma da comunicación, 
as redes sociais e os novos medios xogan un papel 
importante: calquera persoa con conexión á Rede 
pode facer valer a súa opinión, espallala e contactar 
coas institucións e os seus gobernantes dun xeito 
doado e sinxelo. A cidadanía por tanto, demanda 
que as súas administracións se adapten a este novo 
contexto.

A presenza da Deputación de Lugo nas redes so-
ciais baséase nese coñecemento consciente de que 
a comunicación cambiou e da importancia que 
xogan estas canles na vida cotiá dos e das lucenses. 

Desde 2007, dous trazos xerais dominan na 
actividade da Deputación de Lugo: a transparencia 
e o servizo público. E como trazos transversais de 
toda a acción de goberno, explica a institución 
provincial, as redes sociais non podían ficar á 
marxe, sendo un dos principais motores deles. Para 
a Deputación, “hoxe en día non só é necesario estar 
nas redes sociais, senón estar de xeito activo, pla-
nificado e como unha ferramenta de transparencia  
máis de apertura á cidadanía”.

Desde xeito, os diferentes perfís abertos teñen 
como obxectivo o servizo público, a corresponsa-
bilidade, a participación en iniciativas cidadáns e 
o coñecemento aberto, achegando información 
útil e de valor á cidadanía, e actuando como unha 
canle de comunicación bidireccional alén das 
tradicionais.

Ademais, a comunicación nos novos medios pro-
cura tamén xerar obxectivos de valor e de interese 
para os e as lucenses, así como comunicar en clave 
positiva e, como non, optimizar a identidade en 
liña e a reputación dixital.

Blog e principais redes sociais
Desde 2011, a Deputación de Lugo conta co seu propio blog, dispoñíbel en 

blog.deputacionlugo.gal, ao que chegaron, desde o seu comezo, máis de cen 
mil usuarios diferentes de todas as partes do globo. Co fin de establecer unha 
comunicación próxima e fluída cos lucenses, a Deputación emprega a súa bi-
tácora para dar conta de iniciativas, campañas, actividades, eventos, proxectos, 
servizos, información útil ou interesante dun outro xeito ás canles tradicionais, 
máis protocolarizadas e estandarizadas como pode ser o web institucional.

O blog, cun deseño responsive adaptado para tableta e dispositivos intelixen-
tes, converteuse nun dos principais focos informativos da provincia con máis de 

1.800 artigos publicados, para alén de ofrecer unha 
axenda institucional de actos e de actividades e a 
retransmisións dos streamings de eventos máis impor-
tantes relacionados coa actividade do organismo.

Canto ás redes sociais, a Deputación de Lugo conta 
cunha activa presenza nas principais como Twitter, 
unha das máis populares no noso país e na que a 
@depulugo ten máis de 5.500 seareiros, o que a sitúa 
á cabeza das deputacións galegas e entre as dez 
primeiras de España o que reflicte a importancia desta 
canle de comunicación na actividade da Deputación.

Cos seus case 10.000 chíos, a Deputación de Lugo 
emprega esta canle como un soporte de suxestión 
para alén de servir de escaparate das principais ac-
cións que leva a cabo, cun ton próximo acaido a esta 
rede social.

A Deputación de Lugo tamén está presente en 
Facebook desde 2011 a través dunha páxina oficial, 
dispoñíbel en facebook.com/diputacionlugo onde 
pasa dos 3.600 seguidores. Cunha taxa de medre 
progresivo do 50% anual, a Deputación sitúase como 
segundo organismo provincial en termos absolutos e 
primeiro en termos relativos (poboación / seareiros) 
e un referente dentro dos organismos provinciais 
españois, cunha frecuencia de actualización e de 
engagement superior aos demais organismos galegos.
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| Deputación de Lugo | PRESENZA NAS REDES SOCIAIS |
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A presenza da 
Deputación de 
Lugo nas redes 
sociais baséase 
nese coñece-
mento cons-
ciente de que a 
comunicación 
cambiou e da 
importancia 
que xogan estas 
canles na vida 
cotiá dos e das 
lucenses.



Organismo galego 2.0

Novas, galerías de imaxes, imaxes creadas para o efecto e vídeos 
son os principais contidos que se comparte nesta páxina, cun alcance 
semanal arredor das 30.000 persoas 

Mais a presenza da Deputación de Lugo nas redes sociais non 
queda aí. A súa canle principal de Youtube (www.youtube.com/user/
deputacionlugo), con máis de 500 vídeos, 4.000 vídeos vistos ao mes 
e 100 subscritores, colócao como referente a nivel galego nesta rede 
social por número de contidos e de visualizacións. 

Compleméntase coa canle da Fundación TIC (www.youtube.com/
user/fundaciontic), na que se retransmiten vía streaming os princi-
pais eventos da provincia, tanto organizados pola Deputación como 
por asociacións ou organismos da provincia. Ademais, os plenos da 
entidade provincial poden verse en directo desde calquera lugar do 
mundo a través do web, do blog e da canle de YouTube da Deputa-
ción, “como aposta pola transparencia a nivel institucional”, engade a 
institución

Noutras redes sociais, a Deputación de Lugo é tamén pioneira. 
Foi o primeiro ente provincial español en abrir perfil en Instagram 
(http://instagram.com/depulugo), no que ademais pode gabarse na 
actualidade de ser o que máis seguidores mantén; e tamén é a única 
deputación galega que ten habilitada unha páxina de Pinterest.

Evanxelización dixital
A Deputación de Lugo non só centra na súa presenza nas redes so-

ciais o seu labor neste sentido. Eventos como o Congreso de Cultura 
Dixital e Redes Sociais #InLugo (inlugo.com), que reúne desde hai 
tres anos a expertos e coñecidas figuras do ámbito dixital na capital 
lucense, converténdose en todo un referente a nivel galego e espa-
ñol; obradoiros como Xestión de Uso das Redes Sociais nos Concellos ou 
Obradoiro formativo de Redes Sociais e e-Administración para Asocia-
cións desenvolvidos no presente ano; ou programas como Innovate 
Empresa (innovaempresa2.deputacionlugo.org/) ou a Oficina de 
Asistencia Tecnolóxica para Empresas son só algúns dos exemplos 
que demostran a aposta formativa da Deputación deste ámbito para 
todos os públicos e sectores da sociedade lucense. 

InLugo 2015 bateu todos os récords

 A  Deputación de Lugo organiza tamén 
eventos sobre novas tecnoloxías como o 

#InLugo15, o congreso de redes sociais de referencia 
en Galicia. A edición 2015 deste importante evento 
celebrouse os pasados 8 e 9 de maio, no Pazo de San 
Marcos da capital lucense. A cita puido seguirse en 
streaming a través de internet e contou cunha ampla 
repercusión en medios e redes sociais, sendo un 
dos temas recomendados por Twitter durante toda 
a fin de semana. O evento supuxo, en palabras dos 
organizadores, “un escaparate de excepción para a 
promoción exterior da cidade e provincia de Lugo, 
así como para algúns dos seus proxectos e iniciativas 
tecnolóxicas máis interesantes, ao converterse na 
tarde do venres en trending topic a nivel estatal”. De 
feito, segundo datos proporcionados pola platafor-
ma Pirendo, a etiqueta #inlugo15 tivo un alcance 
superior ao millón de usuarios e máis de 8 millóns de 
impresións.

Pola súa banda, a web do congreso, operativa 
desde o pasado 16 de abril, rexistrou preto de 18.000 
visitas de 4.900 usuarios únicos diferentes, o que 
supón “outra marca estatística en tan só tres semanas 
de duración”, engaden fontes da entidade provincial. 

A edición 2015 de InLugo contou coa presenza de 
máis de 250 persoas, procedentes do catro provincias 
galegas e doutros puntos da xeografía estatal (amais 
dos milleiros de asistentes convocados vía strea-
ming). Entre os relatorios dos que puido gozar o pú-
blico cómpre salientar o de Ignacio Escolar, director 
de Eldiario.es e recente gañador do Premio Ischia ao 
Xornalista Internacional do Ano; ou o de David Varo-
na, responsábel proxectos de RTVE.es, un lugar desde 
o que os espectadores poden realmente interactuar e 
participar mentres gozan dos seus contidos favoritos 
na radio e a televisión pública.

A cita tivo outro dos seus momentos destacados 
coa entrega dos III Premios InLugo, que un ano máis 
recoñeceron o bo uso de Internet e as novas tecno-
loxías que realizan diferentes proxectos, persoas ou 
organizacións da provincia. Os gañadores foron o 
Servizo de Cardioloxía do HULA, Teafortwo, Don't be 
a foreigner e Cilenis.
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A Deputación de Lugo organiza 
tamén eventos sobre novas 

tecnoloxías como o #INLUGO15, 
o congreso de redes sociais de 

referencia en Galicia
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Segundo vén de informar a 
Axencia para a Moderniza-
ción Tecnolóxica de Galicia 
(AMTEGA), ao longo deste 
ano todos os organismos 

do sector público autonómico ligados ás 
emerxencias estarán integrados na nova 
Rede de Emerxencias Dixital de Galicia, á 
que se poderán adherir tamén aos concellos, 
entidades públicas da Comunidade e empre-
sas privadas que precisen coordinarse cos 
servizos públicos de emerxencias.  O modelo 
de adhesión para estas entidades establece 
que cada organismo integrado abonará 
un importe proporcional ao número de 
terminais e aos servizos que se empreguen 
na rede. 

Respecto á adquisición dos terminais 
precisos para empregar a rede, o modelo de 
adhesión,  contempla dúas posibilidades, a 
compra directa por parte destas entidades 
ou o emprego dos terminais cedidos pola 
Xunta de Galicia. Lembrar que con ante-
rioridade, a Administración autonómica 
adxudicou un acordo marco para determinar 
os modelos de homologados e as empresas 
subministradoras. Este modelo de compra 
centralizada permitirá a todos organismos 
da Xunta que se adheriran adquirir os termi-
nais a un prezo competitivo.

O número de usuarios estimados ata 2016 é de 5.000 entre efecti-
vos de AXEGA, Policía Autonómica, 112, dispositivos antiincendios, 
bombeiros e 061, que se prevé que cheguen aos 8.000 nun período 
de 3 a 5 anos e ten capacidade técnica para chegar ata os 12.000. 
Esta rede porase a disposición doutros organismos públicos, como 
deputacións ou concellos. Con isto, sinala a Xunta, “conseguirase 
unha maior coordinación dos distintos servizos de emerxencias”.

A entrada en funcionamento desta rede, que será xestionada polo 
operador público RETEGAL, substituirá á tecnoloxía analóxica que 
actualmente se emprega na rede de emerxencias e que, polas súas 
características, non permite implementar novas funcionalidades e 
servizos nin ten capacidade para soportar as necesidades actuais 
dos servizos de emerxencias.  

Aprobado o modelo 
de adhesión á Rede 
de Emerxencias Dixital 

A rede empregará a tecnoloxía 
TETRA, en palabras dos seus im-
pulsores “a máis punteira para este 
tipo de comunicacións vinculadas á 
seguridade pública e recomendada 
a nivel europeo”. O novo sistema 
caracterízase pola súa fiabilidade 
“mesmo en situacións extremas ou 
de saturación”, garantindo dispoñi-
bilidade cando o resto de redes de 
telefonía móbil entra en colapso. O 
sistema, engádese, emprega disposi-
tivos móbiles adaptados a condicións 
extremas e permite as comunicacións 
en grupo e a integración cos sistemas 
de telefonía fixa e móbil.

Ademais, posibilita a incorporación 
de diversos servizos como o empra-
zamento xeográfico en tempo real 
da posición de todos os dispositivos 
de emerxencia vía GPS, envíos de 
SMS a persoas ou grupos, subminis-
tro de fotos, consulta de bases de 
datos ou gravación de conversas con 
capacidade de ata 120.000 horas de 
gravación (permitindo o cifrado das 
comunicacións).

Segundo nos contan dende AMTE-
GA, “será a primeira rede de emer-
xencias de España que incorpore a 
posibilidade de habilitar o servizo de 
datos mellorado (TEDS) que multipli-
ca por 5 a velocidade de transmisión 
de datos con respecto as redes de 
emerxencia convencional”. 

A previsión é que a nova rede 
dixital está xa operativa en todo o 
territorio cunha cobertura do 84 % 
do territorio e o 94 % da poboación, 
de xeito que “garantirá un alto grao 
de cobertura nas principais zonas 
urbanas nas principais vías de 
comunicación, portos, aeroportos e 
zonas industriais de especial risco e 
zonas rurais”. Ademais, conta cunha 
estación base transportábel, que 
poderá ser empregada para para un 
despregamento rápido de cobertura 
nunha zona de sombra ou aumentar 
a capacidade ante un evento que 
xere un incremento exponencial das 

comunicacións dos servizos de emerxencia e seguridade.
O investimento foi de 6.378.100,22 €, dos cales o 70 % son achega-

dos pola entidade pública empresarial Red.es, grazas á contribución 
do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), e o 30 % 
pola Xunta de Galicia, e concretamente pola AMTEGA, a Vicepresiden-
cia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a 
consellería de Medio Rural e do Mar e a entidade pública empresarial 
Red.es

Na creación desta nova rede de emerxencias estanse a aproveitar 
infraestruturas de telecomunicacións implantadas no marco do Plan 
de Banda Larga da Xunta e as redes do operador público RETEGAL, o 
que segundo explica esta entidade “permitirá un aforro de 37 millóns 
de euros en 10 anos respecto ao uso de redes comerciais”.   

Cdigo
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Calcúlase que até 2016 
incorporaranse á nova Rede 
(máis eficaz, segura e fiábel) 
arredor de 5.000 efectivos



O presidente da Xunta nas dependencias de 
RETEGAL, entidade encargada de xestionar a Rede de 

Emerxencias Dixital
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En canto á ampliación dos servizos dispoñíbeis, no curto prazo 
incorporaranse os certificados de discapacidade e familia nume-
rosa, así como documentos acreditativos de estar ao corrente nas 
débedas coa Axencia Tributaria Galega e de parella de feito.

O impulso da interoperabilidade enmárcase nas medidas da 
Plan de Goberno e Administración Dixital 2015-2020 co obxecti-
vo de acadar o millón de consultas en 2016, o que posibilitará un 
aforro de 5 millóns de euros pola redución de cargas administra-
tivas. 

A interoperabilidade entre as Administracións públicas é un 
elemento fundamental para consolidar unha administración 
que acade a tramitación electrónica íntegra do procedemento 
administrativo. 

Cdigo
cero

O 
Portal de Interope-
rabilidade pasaXe! 
rexistrou preto de 
130.000 consultas no 
primeiro cuadrimes-

tre de 2015, o que implica que evitou a peti-
ción de 130.000 documentos ou certificados 
a cidadáns e empresas para a realización 
de trámites administrativos. 

Como lembraremos Pasaxe! é a platafor-
ma tecnolóxica que permite o intercambio 
de información entre as administracións, 
contribuíndo a aforrarlle ao cidadán a 
achega de documentación que xa obra en 
poder delas,  cumprindo así  coa obrigas 
establecidas nas Lei 11/2007 de 22 xuño 
de acceso electrónico dos cidadás aos 
servizos públicos. Ademais,  reduce da 
documentación necesaria para  xestionar 
un expediente e unifica nun único punto 
as relacións con outras administracións 

Segundo informa a Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia 
(AMTEGA), a día de hoxe pasaXe! permite 
consultar 30 tipos de certificados como o 
de identidade, dependencia, a renda, datos 
catastrais, estar ao corrente do pagamento 
das obrigas tributarias, datos catastrais, 
títulos universitarios, certificados de nace-
mento, matrimonio ou defunción  ou a alta 
na Seguridade Social, entre outros.  Son 
documentos achegados por 13 entidades 
distintas, ademais da propia Xunta, 11 
organismos estatais (Ministerios de Educación, Facenda e Adminis-
tracións Públicas, Dirección Xeral de Policía, Instituto Nacional da 
Seguridade Social....) e a Comunidade autónoma de Navarra.  

Segundo engade AMTEGA, entre os fitos para consolidar o uso 
de PasaXe! Atópase a posta a  disposición do portal as entidades 
locais. De feito, neste mes de maio incorporáronse a Deputación da 
Coruña e os concellos de Abegondo e Laracha. Ademais, está  pre-
vista a aprobación da Orde pola que se establecen as directrices de 
interoperabilidade para o intercambio de datos e se regula o nodo 
de interoperabilidade, que “potenciará a incorporación de novos 
servizos da Administración autonómica á plataforma e  que facilitará 
o seu emprego  por outras administracións”, explica o departamento 
que dirixe Mar Pereira.

O Portal de Interoperabilidade da Xunta evitou 
a presentación de 130.000 documentos entre 

xaneiro e abril deste ano

Comodidade 
para cidadáns e 

empresas
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| Deputación de Ourense | TERMALISMO SOCIAL | 

  Deputación de 
Ourense quere dar 
un novo paso na 
súa aposta pola 
eAdministración. 

Isto materialízase nun obxectivo concreto: 
pasar dos procedementos de (só) solici-
tude en liña aos de solicitude/resolución 
en liña. Con isto, sinala José Juan Cerdeira, 
director da área de benestar da Deputación, 
converterase ao organismo provincial no 
primeiro das súas características, a nivel 
estatal, que achega a posibilidade da solu-
ción inmediata dun programa social polo 
vieiro das novas tecnoloxías. A punta de 
lanza disto, unha punta de lanza concreta 
con nome propio, é o Programa de Terma-
lismo Saudable da Deputación (termalismo.
depourense.es). 

Forma parte, como dixemos, dun plan so-
cial suxeito a un procedemento administra-
tivo cunha “orientación total ao cidadán e ás 
novas tecnoloxías”. O resultado: un servizo 
aberto as 24 horas, sen papel, con adxudica-
ción de prazas subvencionadas on-line.

A
Cdigo
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Novas tecnoloxías como principal nexo 
cidadán-administración

A Deputación de Ourense establece co devandito un sistema de relación 
administración-cidadán baseado nas novas tecnoloxías e a súa aplicación 

para a Administración Electrónica. Ao mesmo tempo, sinala José Juan, sendo cons-
cientes da presenza da fenda 
dixital, “aínda  existente entre a 
poboación polas diferenzas que 
se producen entre aqueles que 
teñen e dispoñen de coñece-
mentos e ferramentas para 
relacionárense no plano elec-
trónico e os que non teñen esta 
posibilidade”. Para emendar 
isto, existen entidades adheri-
das (servizos sociais municipais, 
entidades sen ánimo de lucro,..) 
que colaboran co programa e 
proporcionan o apoio tecnoló-
xico aos seus cidadáns, xestio-
nando as súas solicitudes.  

A Deputación de Ourense aposta 
polos procesos con resolución en 
liña inmediata co seu Programa 
de Termalismo Social 

eAdministración 
sinxela
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A Deputación 
de Ourense 
logrou dar un 
paso máis na 
evolución da 
súa Administra-
ción Electróni-
ca: pasar dos 
procedementos 
de só solicitude 
on-line aos de 
solicitude/reso-
lución on-line.

A Deputación de Ourense, en cooperación cos 
balnearios da provincia, deseñou o dito programa 
(ao que se sumou RENFE) coa seguinte premisa: a 
forma de solicitalo por parte do cidadán “tiña que 
ser sinxela”, desde calquera recanto, a calquera hora 
e sen a necesidade de achegar ningún documento 
(nin en papel nin dixital). Así, a resposta e a reso-
lución da Administración debían darse no mesmo 
intre no que o cidadán rematase de cumprimentar 
dixitalmente a solicitude; e todo iso con arranxo ás 
normas de procedemento administrativo e á lei de 
subvencións.

O Programa de Termalismo Social Ourense, a 
provincia termal está dirixido aos maiores de 50 
anos, único requisito para participar no mesmo, 
ofertando estancias de 6 días/5 noites en calquera 
balneario da provincia, a elección do solicitante,  en 
réxime de pensión completa, con acceso ilimita-
do ás piscinas termais,  asesoramento médico á 
chegada -para decidir as dez técnicas de tratamen-
to termais que recibirá o participante-, 
actividades de animación durante a 
estancia e dúas rutas culturais (Ribeira 
Sacra, Enoturismo, etc).

Incluído no contido do programa está 
o desprazamento en tren desde máis de 
40 cidades de España (A Coruña, Albace-
te, Alacante, Astorga, Barcelona, Bilbao, 
Burgos, Cáceres, Calatayud, Cartaxena, 
Castelló, Córdoba, Cuenca, Xirona, León, 
Lleida, Madrid, Málaga, Monforte, Mur-
cia, Palencia, Ponferrada, Pontevedra, 
Valencia, Santiago de Compostela, Se-
govia, Sevilla, Vigo, Zamora, Zaragoza,..)  
até a estación de Ourense e o posterior 
traslado ao establecemento termal. 

Todos os luns, de todas as semanas, 
até novembro, poderase coller o tren 
na estación de calquera das cidades 
mencionadas para iniciar o programa, 
volvendo o sábado ao mesmo punto de 
partida. Na iniciativa tamén está impli-
cada de forma moi activa a compañía 
RENFE, integrando a xestión dos billetes 

de tren dentro do contido do progra-
ma, de maneira que o cidadán obtén 
o billete de tren coa propia solicitude 
da súa participación na iniciativa, sen 
necesidade de realizar unha xestión 
específica para o desprazamento. 

Así pois, as persoas interesadas 
en participar na proposta, xestio-
nada pola Deputación de Ourense, 
non terán que acudir ás oficinas da 
Administración nin pasar por tempos 
de espera ou pola necesidade de 
achegar documentación, senón 
que a través dun computador ou 
de calquera dispositivo móbil pode 
enviar a súa solicitude a través “dun 
sinxelo proceso” no que pode elixir 
o balneario no que  realizar a súa 
estadía e escoller a data na que quere 
gozar do programa, “sen ningunha 
necesidade de achegar documenta-
ción nin en papel nin dixital”, explica 

José Juan, que tamén lembra que a 
propia administración ourensá é a que se ocupa de 
solicitar a  documentación requirida directamente 
a outras institucións públicas, “creando expedientes 
dixitais dos solicitantes, evitando os despraza-
mentos físicos do cidadán de administración en 
administración”.

Polo tanto, engade José Juan,  “no mesmo 
procedemento e no mesmo intre, a institución pro-
vincial resolve a solicitude, converténdose nunha 
administración que pasa do enfoque solicitude en 
liña ao enfoque resolución en liña”. Así, unha vez 
que o cidadán remata de cumprimentar o formu-
lario dixital, a Administración aproba a solicitude e 
asigna subvención e praza no programa, emitindo 
unha resolución que o cidadán pode imprimir 
e que contén todos os datos da praza emitida e 
un código impreso de identificación. O prazo de 
solicitudes está aberto até novembro a través da 
dirección www.trenbalnearios.com. 
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| CPETIG | PROTECCIÓN DE DATOS E eEXPEDIENTE |

O CPETIG organiza dous seminarios sobre 
protección de datos e eExpediente na 

Administración de Xustiza

Cdigo
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As novas tecnoloxías renovan 
potencialidades a velocidade de 
vertixe, e moita desta amplitude 
crecente de sistemas, servizos 
e posibilidades reprodúcese 

tamén en todos os eidos que se benefician das novas 
tecnoloxías. Por exemplo na Administración Elec-
trónica, a eAdministración, se cadra un dos ámbitos 
evolutivos máis referenciais dos nosos días. Co obxec-
tivo de informar sobre os aspectos máis relevantes da 
normativa de protección de datos e da Administra-
ción Electrónica Xudicial, así como dos beneficios da 
incorporación das TIC no proceso xudicial, o Colexio 
Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de 
Galicia, CPTEIG, organiza os Seminarios sobre Protec-
ción de Datos e Administración de Xustiza e Expe-
diente Electrónico na Administración de Xustiza.

Os seminarios desenvolveranse en Santiago de 
Compostela o día 17 de xuño, na sede da Escola de 
Administración Pública (EGAP), a partir das 16.00 
horas; e en Ourense, o día 18 de xuño, na Facultade 
de Dereito, a partir da mesma hora. 

Baixo a dirección técnica de Víctor Salgado, avo-
gado especialista en lexislación sobre o proceso de 
datos, as xornadas van destinadas a xuíces, maxistra-
dos, secretarios xudiciais e outros funcionarios que 
realizan trámites na Administración de Xustiza en 
Galicia.

Nestes seminarios, cofinanciados pola Axencia 
de Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), 
abordaranse distintos aspectos da Lei Orgánica 
15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos 
de carácter persoal (LOPD), así como a Lei 18/2011, 
de 5 de xullo, reguladora do uso das Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación (TIC) na Adminis-
tración de Xustiza, co obxectivo “de dotar de maior 
seguridade xurídica á nova realidade tecnolóxica ao 
tempo que se incrementa a seguridade e a eficiencia 
na administración xudicial co uso de novas ferramen-
tas electrónicas avanzadas”

información 
Seguridade na 

Axenda
· Santiago (17/06/2015). Ourense 
(18/06/2015) : 16:00 a 20:30 horas 
· 15:30 a 16:00 - Rexistro 
· 16:00 a 17:30 - Relatorio I: Protección 
de Datos Persoais (1,5 horas). Relator: 
Víctor Salgado Seguín – avogado e 
socio do Bufete Pintos&Salgado 
· 17:30 a 18:00 - Café 
· 18:00 a 20:30 - Relatorio II: Adminis-
tración de Xustiza e Procedemento 
Xudicial Electrónico: Casos de Implan-
tación (2,5 horas). Relatores: Manuel 
Almenar Belenguer (maxistrado 
presidente da sección 1ª da Audien-
cia Provincial de Pontevedra) e Juan 
Carlos Aladro Fernández (fiscal xefe 
provincial de Pontevedra). 

Acordos CEPRAL 
coas tres universida-
des galegas e a UOC 

O CPETIG anunciou que a 
día de hoxe tanto as tres 

universidades galegas como a 
Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) permiten o recoñecemen-
to académico da experiencia 
profesional na área da Enxeñería 
Técnica Informática avalada pola 
devandita entidade profesional a 
través do seu servizo CEPRAL. Isto 
foi posíbel, sinala o colexio que 
preside Carlos Mata, grazas aos 
acordos que asinou o CPETIG coas 
devanditas institucións académi-
cas. 

Coa formalización destes conve-
nios posibilítase que os profesio-
nais poidan obter o Recoñece-
mento Académico da Experiencia 
Profesional (RAEP) no ámbito da 
informática a través dos certifica-
dos CEPRAL, servizo de Certifica-
ción da Experiencia Profesional 
para Recoñecementos Académicos 
e Laborais.

Ademais do beneficio académi-
co, os certificados CEPRAL facilitan 
aos técnicos da Enxeñería Infor-
mática a acreditación dos seus 
coñecementos e capacidades ante 
as empresas, de cara a afrontar 
un proceso de selección, ofrecén-
dolles un sistema de medición 
obxectivo. 

O Colexio tamén anunciou que 
expedirá os certificados para 
os alumnos das titulacións que 
se imparten nas tres Facultades 
de Informática da Comunidade 
Autónoma que así o soliciten. 
O número de créditos que se 
poderán recoñecer por acreditar 
experiencia laboral e profesional 
será o establecido nos plans de 
estudo correspondentes.

Os certificados que emite o 
CPETIG a través do servizo CEPRAL 
baséanse en perfís profesionais. 
Nestes momentos están definidos 
e habilitados 13 perfís profesio-
nais que van dende administra-
dor de bases de datos, xestor de 
proxectos a programador de soft-
ware para dispositivos móbiles. 

Para máis información cómpre 
visitar cpetig.cepral.net.
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Smart GalApps facilita que as asociacións 
de negocios poidan ter aplicación móbil 

promocional de seu

Ante a necesidade cada vez maior de conectar 
co público por parte do pequeno nego-
cio, e buscando unha solución asumíbel, 
a compañía galega Smart GalApps estrea 
SmartPromo (smartpromoapps.com), unha 

plataforma que permite a asociacións e grupos de negocios crear 
a súa propia aplicación móbil promocional, para convidar aos 
seus clientes a descubrir os seus espazos, eventos, promocións e 
ofertas.

Esta solución facilita a creación dunha aplicación nativa para 
iOS e Android, que os usuarios poden descargar nos seus disposi-
tivos intelixentes, e que os asociados da entidade que a contrata 
poderán administrar de xeito doado a través dun panel de control 
que permite tanto xestionar os contidos presentes na aplicación 
como consultar as estatísticas de uso, para poder analizar o 
comportamento e a resposta dos clientes, o que pode axudar a 
mellorar os negocios asociados.

As aplicacións móbiles creadas con SmartPromo permiten que 
tanto asociacións de hostalería, turismo, cultura, comercio, lecer... 
ou administracións públicas poidan crear unha comunidade 
social móbil de seu cos clientes e usuarios, e incluso é posíbel que 
os asociados poidan programar avisos aos seus clientes a través 
de notificacións push, incrementando a súa visibilidade.

Sabela Barreiro, directora creativa de Smart GalApps, comenta 
que “o obxectivo de SmartPromo é axudar ás asociacións a xerar 
novas fontes de ingresos a través deste produto móbil cuxas 
tarifas mensuais progresivas e sen permanencias se axustan 
a calquera tipo e tamaño de asociación”, como podemos ver 
na propia páxina web do servizo, na que podemos comprobar 
dinamicamente as tarifas mensuais que habería que aboar polo 
servizo en función do número de asociados, de xeito que o prezo 
por asociado reduciríase progresivamente en función do volume 
de subscritores da plataforma. Por exemplo, SmartPromo tería un 
prezo de 14,95 euros/asociado + IVE para unha asociación de 20 
integrantes, mentres que para 100 asociados o prezo caería até 
8,33 euros + IVE e, de chegar ao milleiro de asociados falariamos 
só dunha cota de 2,95 euros/asociado + IVE. 

Plataforma 
galega de 

gran potencial

A contratación do servizo carece de compromiso de permanencia a 
partires do primeiro mes.

SmartPromo conta cun deseño moi coidado e personalizábel, care-
ce de complicacións á hora de publicar as aplicacións móbiles na App 
Store e en Google Play (proceso do que se encarga Smart GalApps), 
goza dunha alta dispoñibilidade grazas ao uso dos servizos web de 
Amazon, fai uso da xeolocalización para axudarnos a situar no mapa 
os negocios que están ao noso redor e, aparte de facilitar o uso social 
dentro da aplicación, tamén fai doada a difusión de eventos a través 
das principais redes sociais (permite a vinculación das contas de usua-
rio con Facebook e Twitter).

Actualmente pódese solicitar a proba de balde da versión de de-
mostración de SmartPromo para iPhone, o que nos permite compro-
bar en primeira persoa as posibilidades desta plataforma de grande 
potencial nun momento no que a contorna móbil está a ser un dos 
grandes motores de promoción para un amplo abano de negocios. 

Cdigo
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| Premios EmprendedorXXI en Galicia | SITUM GAÑA A EDICIÓN 2015 |

Situm gaña a edición 2015 dos Premios                
EmprendedorXXI en Galicia

A 
novena 
edición dos 
Premios Em-
prendedorXXI 
en Galicia, 

galardón impulsado por la Caixa 
e co-outorgado polo Ministerio 
de Industria, Enerxía e Turismo, a 
través de ENISA (Empresa Nacional 
de Innovación), co obxectivo de 
recoñecer os emprendedores máis 
innovadores de España, recaeu na 
spin-off universitaria Situm, que 
non cesa de acumular éxitos en 
iniciativas como YUZZ, o concurso 
Elevator Pitch Singularity Universi-
ty, o concurso de ideas do proxecto 
Coruña Smart City ou os premios 
da I edición de Galicia Open Future.

A entrega do premio estivo 
presidida por Francisco Conde, 
conselleiro de Economía e Industria 
da Xunta de Galicia, e Marc Arthur 
Benhamou, director territorial de 
la Caixa en Galicia. Benhamou 
quixo recoñecer a actitude dos 
emprendedores que, "malia a crise 
decidiron saír a gañar a confianza 
da sociedade". Isto implica, ao seu 
xuízo, "recuperar valores que pa-
recen ter caido no esquecemento: 
esforzo, capacidade de sacrificio, 
compromiso, respecto, diálogo, 
humildade e aspiración e busca do 
ben común".

   Benvidos á            
innovación 

Finalistas da presente edición
Un total de 22 empresas galegas presentáronse en 2015 

aos Premios EmprendedorXXI, considerada como unha das 
convocatorias de referencia para proxectos de innovación 
en España, quedando finalistas as seguintes:
•	 Celtalga Extract: Adícase á obtención de extractos acuo-

sos (algas) con tecnoloxía de ultrasóns, cuxas característi-
cas lles permiten dirixirse aos sectores alimentario, sector 
de complementos nutricionais e de cosmética natural 
certificada.

•	 Latitude: Desenvolve ferramentas e solucións para que 
as marcas de moda poidan realizar as súas producións 
sostibles e de calidade Made in Europe: rede de talleres, 
showroom de materiais sustentables, deseño, consultoría.

•	 Nasasbiotech: Investigación, desenvolvemento e comer-
cialización de dispositivos médicos para o diagnóstico, 
prognóstico e o control dos procesos metastáticos na 
enfermidade oncolóxica, mediante captura de células 
metastáticas.

•	 Parkapp: Plataforma web para que os usuarios atopen 
e reserven a oferta de aparcadoiro máis axeitada ás súas 
necesidades. Ademais, desenvolveu unha aplicación que 
xeolocaliza os aparcadoiros e conecta as barreiras co telé-
fono a través Bluetooh permitindo o acceso e o pagamen-
to directamente co móbil. 

Situm, como lembrare-
mos, adícase á venda dunha 
tecnoloxía multisensorial de 
localización de dispositivos 
intelixentes en interiores, que 
permite coñecer a posición 
do dispositivo nun edificio 

e ofrecer unha gran diversidade de servizos xeoposicionados. A 
compañía obtivo un premio en metálico de 5.000 euros e a parti-
cipación nun curso de aceleración do negocio na Universidade de 
Cambridge, especialmente deseñado para emprendedores de todo 
o mundo, denominado Ignite Fast Track.

Ademais, durante un ano, la Caixa ofreceralle acceso ao progra-
ma de acompañamento que impulsa a súa xestora de capital risco, 
Caixa Capital Risc, e que dá apoio aos emprendedores na busca de 
mercados, sectores e persoas que poden ser claves para o desen-
volvemento da súa empresa. O programa inclúe misións comer-
ciais a Silicon Valley, Tel Aviv e Nova York para coñecer de primeira 
man os principais polos de innovación a escala mundial, así como 
actividades de formación e networking. Igualmente, os emprende-
dores participantes teñen acceso preferente a financiamento para 
empresas en etapas iniciais de Caixa Capital Risc e ENISA.

Como gañador da fase autonómica dos Premios Emprendedor-
XXI, Situm participará na fase estatal, na que competirá por un ga-
lardón de 20.000 euros que se dará a coñecer no mes de outubro, 
na gala oficial de entrega dos Premios EmprendedorXXI.
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Teimas habilitou en 
Santiago un proxecto 

multimedia para premiar 
a reciclaxe entre a 

veciñanzal 

O 
consistorio de Santiago (Raxoi) 
acolleu o pasado 20 de maio a 
presentación dunha iniciativa 
innovadora, a cabalo entre o 
tecnolóxico, o sustentábel, o par-

ticipativo e o medio ambiental. Trátase de Tropa Verde 
(tropaverde.gal), un proxecto desenvolvido pola empre-
sa local Teimas e adoptado polo Concello de Santiago a 
través do seu programa Smart iAGO (Compostela como 
Cidade Intelixente). En termos concretos, Tropa Verde 
diríxese a recompensar o compromiso da cidadanía co 
medio ambiente e coa xestión sostíbel de refugallos 
(electrónicos e eléctricos, pero tamén de outros moitos 
tipos). Para explicalo, Miguel Varela (Teimas) dispuxo aos 
representantes dos medios reunidos en Raxoi nun hipo-
tético desprazamento a un punto limpo para depositar 
aparellos electrónicos que xa non serven e que cómpre 
reciclar. Non sería boa cousa que vos recompensasen 
por iso?, preguntoulles. Pois disto trata este proxecto, 
engadiu, dispoñíbel en Internet (tropaverde.gal), en ga-
lego e dende o 17 maio (data significativa para a lingua, 
para a Rede e tamén para a reciclaxe). 

Segundo fixeron saber na presentación Varela e 
máis Fernando Suárez (responsábel de Innovación 
do Concello de Santiago), estamos ante unha achega 
multimedia con feitura de xogo: un xogo que ten como 
escenario concreto as rúas de Santiago. Para participar 

| Tropaverde | 

nel, o primeiro que teñen que facer 
os cidadáns é rexistrarse na web 
e logo ir desenvolvendo accións 
responsábeis dende o punto de 
vista ambiental. Por exemplo: 
entregar refugallos nos puntos 
limpos. Por cada depósito que 
fagan recibirán recompensas, con 
feitura de de descontos e premios 
en establecementos locais de todo 
tipo (patrocinadores). 

Por certo que a iniciativa partiu 
con 70 patrocinadores apoiando 
o proxecto, e se nada o impide 
chegarase nun breve prazo de 
tempo ao centenar (a finais de 
maio, a cifra era de case noventa). O 
orzamento de partida foi de 5.000 
euros, chegando aos 10.000 ao fío 
do mes de xuño.  Os premios son de 
moi diversa natureza, e van dende 
descontos en tratamentos de saúde 
ou menús e consumicións, até 
agasallos sorpresa. Segundo fixeron 
saber Varela e Suárez, o programa 
irá incrementando o número de 
patrocinadores para cubrir todas as 
áreas da cidade. Polo que respecta 
ao nivel de aceptación da proposta 
entre os establecementos, Varela 
sinalou que “o compromiso dos 
comerciantes composteláns está a 
ser sobresaínte”.

No que atinxe aos puntos de 
entrega, o Concello de Santiago e 
Urbaser fornecen os puntos limpos 
de Piñor e do Tambre, o Punto 
Limpo Móbil, aos que cómpre enga-
dir xa os centros socioculturais da 
Trisca, Castiñeiriño, Conxo, Fontiñas, 
Santa Marta, Vite e O Ensanche. 
Todos estes centros foron incor-
porados a finais de maio á rede de 
puntos de entrega. Finalmente a 
rede estenderase a todos os centros 
do municipio.

Para participarmos na iniciativa 
Tropa Verde temos que rexistrar-
nos coa nosa conta de correo ou 
coa de Facebook. Logo de facer 
depósitos de refugallos (pilas, 
aceites, electrodomésticos, móbiles, 
móbeis, etc) nos sitios de recollida 
indicados e habilitados, recibiremos 
un cheque que teremos que trocar 
na páxina web tropaverde.gal por 
unha serie de puntos en forma de 
estrelas que se poderán cambiar 
polas recompensas ofertadas. Tropa 
Verde comezou a súa andaina cun 
peso mínimo para as entregas de 
residuos establecido en medio 
quilogramo. Neste intre, fixo saber 
Teimas, xa hai preto de 200 persoas 
rexistradas na iniciativa. 
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Un ano de 
dominio 
galego na 
Internet

En maio de 2014, co gallo do Día das Letras 
Galegas, estreouse a primeira páxina web 
creada baixo o do dominio .gal para servir 
de escaparate do novo dominio da Internet 
e que servía de antesala para o inicio do 

Programa de Pioneiros que no Día de Galicia suporía o 
inicio dun novo espazo na Internet que en decembro 
abriuse á cidadanía en xeral.

Aínda que até finais de ano resulta complicado facer 
un repaso do funcionamento dos inicios do dominio 
na Internet para a lingua e a cultura galega, quixemos 
conversar coa directora xeral da Asociación PuntoGal, 
Edita de Lorenzo, para facer un primeiro repaso desta 
iniciativa nacida da sociedade galega que busca agora 
acadar unha grande visibilidade para callar entre o 
público galego e facilitar a súa sustentabilidade a 
longo prazo.

EDITA DE LORENZO

 - Botando agora a vista atrás e eses días nos que 
púxose en funcionamento a páxina web do domi-
nio.gal, non dá un pouco de vertixe? Como lembra 
eses primeiros pasos tras tantos anos de traballo 
para facer realidade do dominio galego?

 - Este ano pasou rápido porque estivo cheo de 
momentos novidosos e importantes como as fases 
iniciais que chegaron en datas moi sinaladas. Os 
comezos son enriquecedores e apréndese moito e 
é para min unha honra estar aquí neste momento. 
Non poido mais que agradecer (como galega) o 
esforzo de todos e todas os que levan traballando 
(con maior ou menor visibilidade) dende fai tantos 
anos para que agora teñamos o dominio .gal. Sei 
que queda moito por facer pero sempre temos que 
agradecer o apoio recibido nestes anos por institu-
cións, entidades de todo tipo, e de moitas persoas 
que a título persoal estiveron e seguen a axudar para 
que poidamos celebrar con ledicia o conseguido. 
O dominio é moi noviño e precisa moitos coidados 
pero ten moito presente e un grandísimo futuro 
por diante. Non podo mais que sentirme satisfeita e 
penso que é un sentimento que temos na Asocia-
ción PuntoGal e gustaríame pensar que se estende a 
nosa comunidade. 

Dende Punto-
Gal seguiremos 
a traballar para 
que o impulso 
non pare e o 
número de sitios 
.gal activos sexa 
cada vez maior 
e conseguire-
mos entre todos 
“ser mais” e 
“vernos mais”.

entrevista

 - Se nos fixamos agora no Programa Pioneiros, vemos que para apoiar 
o pre-lanzamento do .gal predominaban as entidades públicas e as 
entidades sen ánimo de lucro. Continuamos nesa situación? Segue a 
iniciativa privada afastada do .gal?

 - O Programa Pioneiros (en todos os lanzamentos de novos dominios) 
nace pola necesidade dun apadriñamento (ou esponsorización) por parte 
de entidades públicas e privadas con e sen ánimo de lucro e no noso 
caso participaron todas elas aínda que o número de empresas foi menor 
proporcionalmente. Aínda así o seu apoio é moi importante e valorado por 
nós. A apertura da Fase de reserva de marcas e xa na Fase Aberta entraron 
moitos rexistros de nomes relacionados con empresas galegas e de fora 
que queren estar presentes. Na iniciativa privada non podemos esquecer 
a un grupo moi amplo e numeroso de persoas que a título persoal están a 
rexistrar os seus dominios. 

 - Entendemos que entón un dos grandes retos 
da Asociación PuntoGal será a visibilización 
da utilidade de dirixirse ao público a través 
dun dominio que represente a galeguidade 
dun proxecto empresarial ou que aposte 
pola lingua do país para dirixirse a un público 
obxectivo?

 - A Asociación PuntoGal ten un recorrido de anos 
nos que se conseguiron apoios de amplos sec-
tores e sempre mantivo o obxectivo de acadar 
este dominio para representar a Galicia no mais 
amplo sentido da palabra. Manter esa indepen-
dencia e inclusión de todos e todas é un reto 
diario que queremos manter pero tamén deber-
mos ser quen de visibilizalo e transmitilo. Como 
dis é un reto importante porque debemos 
conseguir que se entenda que o dominio é das 
persoas, empresas, proxectos e entidades de 
Galicia polo que .gal representa un apelido na 
marca en internet que transmite galeguidade 
dentro e fora da xeografía e fala da comunidade 
galega coa visión máis larga posible. Isto é im-
portante como referente do noso fora e como 
achegamento do de fora a nós pois fala de nós. 
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 - Nas Administracións públicas estamos a ver unha implan-
tación moi desigual do .gal, e mentres a Xunta xa aprobou 
a súa adopción oficial, e organismos coma o Parlamento de 
Galicia chegaron a mudar o seu correo corporativo ao novo 
dominio, parece que os concellos aínda son algo prudentes a 
este respecto. Espérase que durante o que resta de ano poi-
damos ver como estas institucións tan próximas fagan unha 
aposta maior por lucir a súa condicións de galegas na Rede?

 - É certo que é desigual porque tamén o é a capacidade técnica 
e de xestión das diferentes administracións e mais aínda nos 
concellos onde sabemos que non todos teñen as mesmas 
facilidades. Así podemos ver algúns que xa estiveron na fase 
de pioneiros e moitos rexistraron nas fases de lanzamento e 
seguen a facelo dende entón no só co nome propio do con-
cello senón con variantes. Dende o rexistro, por evitar algún 
problema sobrevido, gardamos a lista de nomes de concellos 
que aínda non o rexistraran no momento da fase aberta e 
agora mesmo só un concello pode rexistrar o nome en .gal. 
Outro tema é a activación do dominio e que todos poidamos 
ver a páxina web en .gal funcionando e nesta parte penso que 
hai que dar un pouco de tempo sabendo que as capacidades 
técnicas en moitos concellos (sobre todo nos de menor tama-
ño) son realmente moi limitadas.  

 - Pero se deixamos a un lado a empresas e institucións e 
miramos ao cidadán de a pé, houbo un detalle que pareceu 
sorprender a moitos, como é o elevado prezo que teñen 
os rexistros baixo o sufixo .gal. Podería explicarnos a que é 
debido iso? Será algo temporal?

 - A realidade é que o dominio ten gastos de funcionamento 
fixos (que na súa maior parte non dependen de nós) que teñen 
que ser asumidos co pagos dos rexistros. Para un dominio con 
moitos rexistros, como os .com, os .org, os .eu por exemplo 
a contribución que se precisa por 
cada rexistro novo é moi baixa pero 
no noso caso somos moi poucos 
aínda e o custe sube. Aínda que non 
poidamos competir con algúns do-
minios tan extensos como os citados, 
o aumento de rexistros si que fará 
baixar o prezo considerablemente 
do que temos agora e contamos que 
este esforzo que todos estamos a 
facer sexa menor pronto e tamén o 
notemos nas renovacións. 

 - E precisamente mirando ao peto, 
durante o mes de maio, no que se 
celebra o Día das Letras Galegas e 
o Días da Internet e das Telecomu-
nicacións, houbo unha interesante 
promoción para facer máis asumible 
a contratacións de dominios .gal. 
Pasado xa o mes, houbo un balance 
positivo desta iniciativa? Aparte do 
volume de novos rexistros, notouse 
un incremento na visibilidade do 
dominio .gal graza á devandita 
campaña promocional?

 - Estamos seguros de que o impacto 
da promoción, pola visibilidade en 
medios de comunicación acompa-
ñada da baixada de prezos animou 
e moito a que houbese unha maior 
contratación de dominios. A coin-
cidencia coas datas (por iso se fixo) 
tamén axuda así como o feito de que 
xa levamos seis meses de fase aberta 
e nótase que se vai coñecendo mais 
cada día.

 - Tras esta promoción, enténdese que a Asociación PuntoGal non 
parará quieta e nos vindeiros meses veremos máis iniciativas 
dirixidas a incrementar a proxección do dominio .gal. Onde 
considera que pode estar a chave para fornecer a adopción do 
dominio de Internet para a sociedade galega? Sería atinado 
pensar que o principal motor sería o exemplo?

 - A activación de cada vez mais páxinas, o uso en enderezos electró-
nicos (que se comeza a facer nalgunhas asociacións e institucións) 
dará moita maior visibilidade e será un das mellores formas de 
promover e difundir o .gal na internet. 
Dende PuntoGal seguiremos a traballar para que o impulso non 
pare e o número de sitios .gal activos sexa cada vez maior e conse-
guiremos entre todos “ser mais” e “vernos mais”.

 - Existe xa algunha estimación do número de rexistros que pode-
ría ter o .gal ao remate do ano?

 - É complicado facer unha estimación porque aínda só levamos seis 
meses funcionando en fase aberta, o número de rexistros está a 
medrar día a día e activación e uso real dos .gal vai axudar a que 
siga esta tendencia. Somos optimistas e contamos que o remate de 
ano poidamos celebralo en tódolos sentidos. 

 - Cando cre que veremos o dominio .gal coa normalidade na que 
hoxe vemos un .com ou un .es, e unha entidade galega non dubi-
dará se ten que rexistrar un .es, un .eu, un .org... e irá directamen-
te a facerse cun .gal para presentar os seus proxectos ao mundo?

 - O noso país sempre demostrou que consegue o que se propón 
aínda que a algúns nos pareza que as cousas poderían ir un chis-
quiño mais rápido, así que non me atrevo con datas. Mais pronto 
que tarde nos daremos conta que un .gal é unha marca de valor en-
gadido dentro e fora e polo tanto é preciso porque realmente nos 
distingue e na aldea global é fundamental que se vexa a diferenza e 
neste caso é mais que positiva.

 - Aínda que principalmente o dominio 
.gal emprégase para levar espazos 
web galegos á Rede, espérase que 
empresas de fóra do noso territorio 
empreguen con regularidade o .gal 
para dirixirse ao público galego?

 - Hai varias empresas importantes e ben 
coñecidas que teñen rexistrado o seu 
nome en .gal. Contamos con que pouco 
a pouco o usen e tamén que moitas ou-
tras se sumen como xeito de achegarse 
a nós. Penso que o verán como unha 
boa estratexia de mercado en tanto nós 
sexamos quen de darlle ese valor.

 - E para rematar, unha das aspiracións 
da Asociación PuntoGal non é só ser 
sustentable economicamente, senón 
tamén poder chegar a xerar recursos 
económicos que poidan reverter na 
sociedade galega. Estamos moi lonxe 
de que ese soño pase a ser realidade? 

 - Os soños hai que perseguilos para 
que se fagan realidade. Dende que a 
iniciativa comezou ata hoxe pasaron 
moitos anos e seguro que houbo moitos 
momentos e que se pensou que era un 
soño difícil de conseguir e hoxe é un fei-
to e estamos seguros de que ten futuro. 
Nese futuro non só cabe só ser sostible 
senón xerar recursos para que poidan 
volver á nosa comunidade como axudas 
para iniciativas nosas. É un dos obxecti-
vos da Asociación e estamos traballando 
para conseguir que así sexa. 
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Atención, xente innovando 
As nosas empresas lánzanse a recoller éxitos e premios nos 
mercados galegos, estatal e internacionl 

 Hai tres anos saía en flota en Lugo Miramar Cruises, unha axencia de viaxes en 
liña especializada na venda de cruceiros. A empresa, desenvolvida no viveiro da 

Fundación CEL, conta cunha plataforma web apoiada por un call center experto no seg-
mento cruceirista e cun blog de seu, converténdose deste xeito nunha das start-ups de 
viaxe españolas máis consolidadas. Nun repaso recente dos seus logros, que nos serve 
para facernos unha idea do devandito, Miramar Cruises anunciou unha facturación de 
dous millóns de euros en 2014.

Máis polo miúdo, a súa facturación pasou de 832.000 euros en 2013 a un total de 
dous millóns de euros en 2014 e contan xa cunha vintena de axencias como socios, 
unha base de datos de 14.000 usuarios e unha oferta de cruceiros na súa web de máis 
de 30 compañías navieiras (o que significa máis de dous mil opcións de cruceiros e 
máis de 5.500 clientes embarcados).

Como novidade, dicir que a axencia luguesa vén de estrear oficina en Barcelona, co 
que triplicaron o seu persoal e impulsaron a primeira rede social especializada en cru-
ceiros, Nudoss.com, que comeza xa a súa expansión internacional. 

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

 A empresa galega Smarttek 
vén de obter un importante 

recoñecemento grazas a un trebello 
tecnolóxico de seu, o robot cortacés-
pede Smartbot que tivemos a oportu-
nidade de coñecer e amosar en detalle 
o pasado mes de marzo, salientando 
as súas avanzadas funcionalidades e a 
incorporación de tecnoloxía Wi-Fi que 
permite programalo e controlalo sen 
que se preciso tocar o panel de control 
(só empregando o noso dispositivo 
intelixente ou tableta). 

Pois ben, segundo nos contan dende 
Smarttek, o Smartbot foi obxecto do 
Premio Cantábrico Excelente ao Mellor 
Produto do Ano. Con este galardón, 
quíxose salientar a ampla marxe de 
funcionalidade do robot intelixente, un 
desenvolvemento que tamén destaca 
polo seu carácter innovador e pioneiro 
e polo seu potencial de resistencia (é 
que aturar as condicións climáticas 
máis duras, curta herba en superficies 
de até 2.600 metros cadrados, traballa 
en pendentes de até o 58% e ademais 
consume pouca enerxía). 

Por outra banda, o 
Smartbot emite pou-
co son, a diferenza da 
meirande parte dos 
aparellos dispoñíbeis 
no mercado destas 
características, ao que 
cómpre engadir a 
inclusión de sensores 
para evitar os atran-
cos que se lle poñan 
no camiño e dun 
compás electrónico 
para subir pendentes. 
Ademais, permite que programemos 
vía software as áreas que queremos 
que traballe. 

Segundo nos contan dende Smart-
tek, o premio entregarase nunha gala 
o vindeiro 26 de xuño no Hotel da 
Reconquista de Oviedo. Ao evento 
acudirán destacados persoeiros do 
tecido empresarial, económico, social e 
cultural do arco cantábrico. A primeira 
edición destes Premios Cantábrico 
Excelente (a que agora se vén de 
resolver) convocouse co obxectivo 

O ROBOT CORTACÉSPEDE DE 
SMARTTEK, MELLOR PRODUTO DO ANO

CHUVIA DE ÉXITOS PARA A AXENCIA DE 
VIAXES EN LIÑA MIRAMAR CRUISES

de recoñecer e pór en valor o talento de empresas, 
entidades e persoeiros de toda a beira cantábrica. A 
empresa organizadora do certame é Suplementos 
Monográficos. 

Smarttek, como lembraremos, é unha empresa 
galega adicada ao deseño, fabricación e distribución 
de dispositivos conectados intelixentes. Amais de 
polo compoñente intelixente, os aparellos desen-
volvidos pola firma galega salientan polos factores 
sustentabilidade e respecto polo medio. Amais do 
robot cortacéspede Smartbot, a empresa desen-
volveu tamén outros dous produtos, en concreto o 
Smartbot Hobot para a limpeza de cristais e o robot 
aspirador Matilda. 
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 A firma Abertal, con 
sede en Carballo, 

vén de poñernos ao tanto 
de musicaljr.com, a web do 
obradoiro Musical JR (em-
prazado na mesma localida-
de), dirixida a dar conta da 
paixón polos instrumentos 
tradicionais galegos dos 
impulsores do obradoiro. A 
páxina, sinalan, complemen-
ta o proceso de moderni-
zación e diversificación do 
taller, que comezou a súa 
andaina como obradoiro 

de fabricación de gaitas galegas e incorporou nos últimos tempos outras 
achegas como gaitas de boto, instrumentos de percusión (pandeiretas, 
pandeiras, pandeiros, bombos, tambores), requintas, dulzainas, etc.

Polo que se refire ás súas seccións, a páxina inclúe unha tenda en liña 
dende a que se comercializa, entre outras cousas, o bordón multitón paten-
tado por Musical JR co que se pode conseguir que as gaitas poidan afinarse 
nunha ampla variedade de tonalidades só con mudar o punteiro. Grazas a 
esta tenda e ao importante labor de promoción multicanle, sinalan dende 
obradoiro, estase a vender un bo número de bordóns mesmo fóra de ámbi-
to estatal. 

O punto de venda compleméntase con todo tipo de gaitas, instrumen-
tos de percusión (pandeiretas, caixas, pandeiros, tambores), requintas, 
dulzainas, fundas e accesorios en xeral. A páxina, que se achega en galego 
con opción de lingua en castelán, xunta tamén informacións sobre as no-
vidades da tenda, vídeos de presentacións, ligazóns ao que se conta nos 
medios sobre o obradoiro Musical JR, carta de benvida e consellos sobre 
como mercar. A web, desenvolvida por Abertal, compleméntase coa acti-
vidade dos responsábeis do taller de instrumentos no Facebook e máis en 
YouTube. 

 Diacamma, servizo posto en marcha na Co-
ruña para achegar solucións alternativas ao 

transporte urbano imperante (e que máis contamina 
e máis mina a economía dos cidadáns), ten entre 
mans unha “gran actualización” do seu servizo. Tráta-
se dunha serie de cambios substanciais introducidos 
na plataforma e que se traducen en modalidades 
concretas e específicas da mesma. Por exemplo no 
fornecemento do servizo Taxi Express, “unha das 
máis salientábeis incorporacións á plataforma” e que 
permite que todos os usuarios de Diacamma (cha-
mados amigábelmente formigas polos creadores da 
iniciativa), poidan crear rutas planificadas para com-
partiren un taxi e garantir que isto (compartir, viaxar) 
se faga o antes posíbel. Deste xeito, Taxi Express 
posibilita configurar roteiros en compaña indicando 
canto tempo estamos dispostos “a agardar por outra 
formiga”. 

A funcionalidade inclúe un botón que xeocaliza 
a nosa posición como punto de partida no propio 
mapa, para facilitar a creación da ruta. Segundo 
informan os creadores de Diacamma, cada billete 
de Taxi Express creado carrexa un temporizador de 
conta atrás visíbel por todos os usuarios. Isto permí-
tenos controlar canto tempo queda para que poda-
mos unirnos ao mesmo traxecto e, a formiga que vai 
iniciar a súa viaxe, agarde por nós. “Os Taxis Express”, 
engaden, “non só son visíbeis dende as novidades 
vindeiras, tamén se poden localizar empregando o 
buscador de taxis, nos resultados dos condutos taxis 
dos formigueiros, buscando polas etiquetas #Express 
e nos resultados de vehículos de transporte próxi-
mos a outros dados”. 

ABERTAL IMPULSA NA REDE AO 
OBRADOIRO MUSICAL JR

DIACAMMA ACHEGA 
SERVIZO PARA FACILITARNOS 
COMPARTIR TAXI 

   Queres Tecnoloxías, empresa galega 
TIC, deunos a coñecer a dispoñibilida-

de do seu produto A3S, que é o sistema de 
xestión documental Alfresco en modalidade 
SaaS (software como servizo) para pequenas 
e medianas empresas. Segundo nos conta 
Víctor Fariña, CEO de Queres, trátase dun 
produto moi orientado a empresas, despa-
chos de avogados, asesorías e demais em-
presas que xestionen unha gran cantidade 
de documentación e electrónica. Ademais, 
estamos ante un servizo na nube. Máis polo 
miúdo, nunha nube ceibe de ataduras. 

Así nolo explican: “En Queres proporciona-
mos as ferramentas e o soporte preciso para 
que se un usuario non está satisfeito co noso 
servizo poida migrar de xeito doado a infor-
mación”. A migración pódese levar a cabo 
de moitas maneiras, sendo a máis sinxela 
realizar a exportación de todo o contido do 
repositorio ao formato ACP (Alfresco Content 

Package) desde la consola de 
administración. Este formato 
é un arquivo comprimido 
mediante Zip que contén 
un XML cos metadatos dos 
documentos e acubilla estes 
en si mesmos. 

Volvendo a A3S, sinalar 
que un dos seus moitos 
puntos fortes é a eficacia que 
pon en xogo para xestionar-
mos a documentación do 
noso negocio, ao que cóm-
pre engadir os factores sinxeleza, facilidade e 
posibilidade de compartir traballo e coñece-
mento. De feito, sinálase, co novo sistema de 
Queres podemos compartir arquivos (factu-
ras, contratos, nóminas, notas de prensa, pre-
sentacións, información de cliente, listaxes 
de tarefas, etc), ou cartafoles completos “cun 
par de clics”. Asemade, o usuario pode cola-

borar cos integrantes do seu equipo ou con 
persoas externas á súa organización, poden-
do tamén iniciar fluxos de traballo para facer 
seguimento da aprobación de documentos, 
realizar comentarios acerca destes (de xeito 
que fica unha traza da vida do mesmo) ou 
editar en liña e de maneira simultánea con 
varias persoas á vez. 

QUERES LANZA UN INNOVADOR PRODUTO 
DE XESTIÓN PARA PEME E ASESORÍAS
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| Software libre | EVENTOS E INICIATIVAS GALEGAS ARREDOR DO SOFTWARE LIBRE |

Igaciencia celebra en xullo a cuarta edición 
do seu Congreso de Software Libre para a 
Educación 

En xullo vaise celebrar na nosa terra 
un dos encontros máis referenciais a 
nivel galego e estatal en materia de 

programación aberta. Falamos do Con-
greso de Software Libre para a Educación 
(igaciencia.eu), evento que xa vai pola súa 
cuarta convocatoria e que se desenvolve 
os días 1 e 2 de xullo no Centro de Novas 
Tecnoloxías de Galicia, en Santiago. O 
encontro, que vén da man de Igaciencia, 
inclúe na súa axenda un cumprido feixe 
de obradoiros prácticos das temáticas 
máis variadas, todos co nexo común de 
visualizar solucións e tecnoloxías abertas 
de interese para o noso ámbito docente. 

Entre os obradoiros previstos inclúense 
os seguintes: Raspberry Pi, Arduino, Robo-
tica con EV3, Scratch, Exelearning, Moodle, 
Vídeo en Educación, Crear Música con 
Arduino, Processing, Grasshopper, HTML5, 
Tablas Fusión, App Inventor, etc.

Amais das devanditas actividades for-
mativas, o evento abranguerá a presen-
tación de proxectos  como RuralSchool-
Cloud ou Escornabots. 

En palabras dos organizadores, estas 
actividades, amais de outras que van 
completar a axenda, achegan un 
congreso referencial no seu ámbi-
to e, tamén, un compromiso por 
amosar tecnoloxías e solucións 
que “non é posíbel ver en detalle 
en ningún outro congreso ou 
curso”.

Segundo informa a organiza-
ción, parte dos coñecementos 
que se van impartir no evento 
están orientados á participación 
en concursos convocados por 
Igaciencia en 2015, como por 
exemplo Inventa en Galego, Sen-
sores ou o certame de robótica de 
2016 programado por Igaciencia e 
Educa Barrié. Os responsábeis do 
Congreso de Software Libre para 
a Educación tamén lembran que 
estes concursos son a día de hoxe 
“os máis amplos e os que contan 
con meirande número de alumnos 
de toda Galicia, cunha participa-
ción de 2.200 escolares de todo o 
país en 2015”. 

Profesorado 
open source

Temos unha nova edición do recoñecemen-
to aos nosos novos desenvolvedores de 
iniciativas informáticas abertas. Así nolo 

conta a Axencia para a Modernización Tecnoló-
xica de Galicia (AMTEGA), que vén de convocar 
un ano máis (a presente é a sétima edición) o 
Premio ao Mellor Proxecto Universitario con Li-
cenza Libre. O galardón, informa a axencia, está 
dotado con 2.250 euros, repartidos nun primeiro 
premio de 1.500 euros e a posibilidade de outor-
gar un segundo premio de 750 euros. 

Os patrocinadores desta edición son o CIXUG 
(Consorcio para o desenvolvemento de aplica-
cións para a Xestión Universitaria), cunha ache-
ga de 1.500 euros e a asociación universitaria 
GPUL (Grupo de Programadores e Usuarios de 
Linux) cunha achega de 750 euros. O obxecti-
vo do premio é “o fomento e o achegamento 
dos universitarios galegos ao software libre, e 
a apertura a novas posibilidades de emprego 
relacionado coas tecnoloxías da información, xa 
que a programación aberta constitúe un eido de 
traballo en crecemento”.

Pode optar ao premio calquera estudante do 
Sistema Universitario Galego que teña defen-
dido o seu Proxecto de Fin de Carreira, Traballo 
de Fin de Grao ou Traballo de Fin de Mestrado 
cunha nota mínima de 5.0, nalgunha das convo-
catorias do ano académico 2013-2014. O prazo 
de presentación de candidaturas remata o 30 de 
setembro.

Os requisitos que deben cumprir estes traba-
llos son “ter sido realizados cunha implementa-
ción libre de calquera linguaxe de programación 
e ter publicado o software desenvolvido durante 
o proxecto cunha licenza libre entre as recoñeci-
das como tal pola Free Software Foundation ou 
a Open Source Initiative”. 

Segundo explica a organización, o premio 
está aberto tamén a aqueles proxectos que 
fagan uso de hardware libre, en boa medida de-
bido á presenza cada vez máis grande deste tipo 
de recursos abertos dentro do equipamento 
informático en xeral, a robótica e a intelixencia 
artificial. 

Toda a información sobre como participar está 
dispoñíbel na páxina do premio dentro do por-
tal Mancomún: mancomun.org/premio pfc. 

VII premio ao mellor 
proxecto universitario 
open source

Volvendo ao Congreso, recordar 
que os seus obxectivos son propiciar 
o intercambio e coñecemento entre 
investigadores e profesores de educa-
ción na área de software libre e forne-
cer a posibilidade de encontro entre 
todos os profesores e profesoras de 
Galicia interesados no ensino da área 
científica-matemática-tecnolóxica, 
desde o punto de vista do uso de 
software libre, “para facilitar o fluxo 
de ideas e experiencias así como a 
presentación e difusión de recursos 
didácticos”. Outra das finalidades do 
evento é habilitar “un espazo para 
coñecer mellor e gozar do mundo da 
programación aberta con exposicións 
de diversas experiencias e mostras”.

Os destinatarios do Congreso son, 
sobre todo, os profesores de Primaria 
e de Secundaria. 

Colaboran no evento AMTEGA, 
Educa Barrié, o CESGA, o CNTG Centro 
de Novas Tecnoloxías de Galicia da 
Consellería de Traballo e Benestar e 
Rural School Cloud. 



As tecnoloxías de código aberto analizadas 
polo miúdo o día 12 na Cidade da Cultura   

O venres 12 de xuño o Edificio CINC 
da compostelá Cidade da Cultura 
acollerá a xornada (r)evoLuƧión, 

un encontro de experiencias inspiradoras 
para profesionais do eido tecnolóxico e 
para todas aquelas persoas interesadas 
nas tecnoloxías de código aberto en cal-
quera sector da sociedade. Informar que a 
asistencia é de balde, previa inscrición en 
agasol.gal/eventos, e que o evento vén da 
man de AGASOL (Asociación de Empresas 
Galegas de Software Libre) en colaboración 
coa AMTEGA (Axencia para a Moderniza-
ción Tecnolóxica de Galicia). Contarase coa 
presenza de relatores como Juan Freire ou 
Javier de la Cueva. 

Asemade, os asistentes poderán com-
partir experiencias e coñecemento con 
empresas galegas e estatais con presenza 
internacional como:  Paco y Lola, OpenROV, 
ICARTO, Anubia, IGALIA… 

A gran finalidade será “servir de escapa-
rate de experiencias, novidades e solucións 
en código aberto”.  

A xornada desenvólvese de mañá e tar-
de con acceso gratuíto logo de inscrición. 
Como dixemos, contará coa presenza de 
empresas que desenvolven negocios de 
alta facturación e con proxección mun-
dial no sector. Estarán tamén os expertos 
Javier de la Cueva, especialista no dereito 

no ámbito electrónico e de protección de 
datos; e Juan Freire, consultor en xestión 
da innovación, desenvolvemento urbano e 
cultura dixital. Nunha primeira charla, Mar 
Castro (Oficina de Software Libre da Xunta 
de Galicia) explicará por que é estratéxico 
este modelo de negocio open source; a con-
tinuación presentarase a charla Tecnoloxías 

Preparadas/os para 
a (r)evoLuƧión

libres e viño: o caso de Adegas Paco & Lola da 
man do seu presidente Carlos Carrión. 

Javier de la Cueva, pola súa banda, vai tratar 
un tema fundamental: o negocio con datos. 
Así, ao estaren en pleno proceso de espalla-
mento os sistemas informáticos baseados na 
acumulación a grande escala de datos, de la 
Cueva falará sobre onde están os límites de 
todo isto. 

O congreso tamén amosará, da man dos 
seus responsábeis directos, os detalles de 
OpenROV, un robot subacuático económico 
e de código aberto para exploración e edu-
cación, amais do nome co que se coñece a 
unha comunidade de exploradores oceánicos 
profesionais e afeccionados, e de apaixonados 
pola tecnoloxía con sede en California e con 
delegación en España.

Os impulsores de iCarto, pola súa banda, 
explicarán o seu desenvolvemento de siste-
mas de información xeográfica mediante SIX, 
empregados hoxe -entre outras organizacións 
e entidades- por Enxeñeiros sen Fronteiras 
para a localización de auga. Anubia, firma 
viguesa que ofrece solucións avanzadas na 
nube, falará dos beneficios da implantación 
dun ERP de código aberto para negocios a 
través dun desenvolvemento propio e adapta-
do. Igalia compartirá as súas experiencias no 
desenvolvemento de proxectos e solucións 
baseadas no código aberto, cun modelo tec-
nolóxico líder no mundo no seu nicho.

Pechará o evento Juan Freire, falando de 
futuros, proxectos e novos equipos de pro-
fesionais para que os devanditos proxectos 
sexan unha realidade. 
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Lily Camera, o dron que se vende como unha cámara 
voadora persoal

Que o novo MacBook de 12 polgadas aposte unicamente por un porto USB-C para as 
conexións mediante cable pode ser un grande problema para moitos usuarios, e tendo en 
conta tal atranco Nonda propón un accesorio para o que están a recadar fondos en Kick-

starter, o Hub+, que superou o 
seu obxectivo de financiamento a 

grande velocidade, e que espérase que os seus mece-
nas comecen a recibilo no mes de xullo. 

Este curioso complemento para o novo MacBook integra 2 portos USB-C, un 
lector de tarxetas de memoria SDXC, 1 porto mini DisplayPort (capaz de ache-
gar unha saída de vídeo de até 4K a 60 Hz), 3 portos USB-A con capacidade de 
carga e unha batería recargable (de xeito que incluso podemos empregalo para 
cargar o noso smartphone, aínda que a súa capacidade é de só 400 mAh). Mide 
122 x 39 x 8,55 milímetros e pesa 99 gramos.

O Hub+ pode adquirirse por 79 dólares (84,17 euros cos gastos de envío 
incluídos)), estando dispoñible en tres cores distintas (para casar co deseño 
do MacBook), mentres que cando saia á venda tras a campaña de Kickstarter 
espérase que teña un prezo de 99 dólares. Temos así un produto que presenta-
ría un prezo bastante atractivo, xa que un simple adaptador multi-porto USB-C 
que inclúa USB-C, USB 3.0 e saída de vídeo custaría 89 euros, mentres que esta 
solución sería máis completa e económica. 

Hub+ busca cubrir as carencias de 
conectividade do novo MacBook

Un par de alumnos de Berkeley decidiron aplicar a súa expe-
riencia en robótica ao mundo da fotografía, procurando eliminar 
un par de limitacións comúns á necesidade de que as cámaras 
precisen de operador, como é que o tipo de instantáneas que po-
den tomarse depende das súas habilidades e o fotógrafo queda 
fóra da imaxe. Con este obxectivo levan un par de anos traballan-
do na Lily Camera, que aínda que poidamos definila como un dron, 
para os seus responsables é unha “cámara voadora persoal” que permite 
documentar a vida dun novo totalmente distinto.

O produto que están a desenvolver é un quadricóptero que mide 26,1 
x 26,1 x 8,18 centímetros e 1,3 quilogramos de peso, que integra unha 
batería recargable de Ion-Litio que tras 2 horas de carga achega unha autonomía de 
20 minutos e que goza de protección IP67, polo que sería ideal para rexistrar actividades de-
portivas e ao aire libre. Este vehículo voador autónomo está equipado cunha cámara Full HD capaz de 
gravar a 60 imaxes por segundo (pode capturar imaxes a 120 fotogramas por segundo se reducimos a resolución a 720p) 
e disparar fotografías de 12 Mpíxeles, que consegue estabilizar a imaxe de xeito dixital e que móvese perseguindo a un dispositivo 

de seguimento de 6 centímetros de diámetro, 2 centímetros de grosor e 75 
gramos de peso, que pode levar comodamente o usuario para que a cámara 
o grave dende unha altura de entre 1,75 e 15 metros e a unha velocidade de 
movemento máximo de 40 quilómetros por hora, situándose a unha distancia 
do usuario de entre 1,75 e 30 metros.

Temos así unha cámara que pode transportarse nunha mochila, que para 
facela funcionar só temos que levar enriba o seu dispositivo de seguimento e 
logo lanzar a cámara ao aire, para que nos persiga mentres realizamos algunha 
actividade deportiva. A Lily Camera pode empregarse en conxunción cunha 
aplicación móbil para iOS e Android, que permite cambiar a configuración da 
cámara, personalizar os disparos e facilitar a compartición de contidos e, aínda 
que este produto está previsto que se venda a un prezo de 999 dólares, até o 
15 de xuño ten un prezo promocional de 499 dólares (471,21 euros cos gastos 
de envío incluídos, aínda que podería ocasionar cargos arancelarios), o que 
parece unha oferta irresistible para moitos amantes dos deportes ao aire libre, 
aínda que pola contra temos que o produto non se remitiría aos compradores 
até febreiro de 2016. 
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Lenovo está a presentar numerosos produtos estes días, entre os que temos que 
destacar o ordenador portátil Lenovo Z51, que coa súa pantalla Full HD de 15 polgadas, 
procesador até Intel Core i7 de quinta xeración, opción de contar cunha gráfica AMD, até 
1 TB de almacenamento, Wi-Fi AC e son envolvente Dolby podería parecer un equipo 
bastante normal se non fose porque será posible adquirilo cunha cámara Intel Real-
Sense 3D integrada, ou sexa, que contaría con tecnoloxía de webcam Full HD con 
sensor de profundidade.

Aínda que inicialmente a tecnoloxías RealSense 3D estaba orientada para esca-
near obxectos en 3D, poder xogar a algúns títulos, poder controlar o equipo con 
xestos ou poder realizar videoconferencias mudando o fondo, a grande vantaxe 
que achegaría este hardware estaría no feito de que sería o primeiro compatible 
con Windows Hello, ou sexa, que Windows 10 podería empregar a cámara para 
recoñecer ao usuario a cada momento, evitando así que teña que introducir 
constantemente contrasinais mentres emprega o seu equipo informático.

O Lenovo Z51 sairá á venda en xuño a un prezo que parte dos 499 dólares 
nos EE.UU., aínda que o modelo de 599 dólares sería posiblemente o máis atrac-
tivo, xa que integraría a mencionada cámara 3D, procesador Intel Core i5 e 8 GB 
de RAM, polo que estariamos ante un equipo bastante potente e cun salientable 
compoñente innovador. 
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Nos últimos anos Garmin demostrou que a súa reacción ante a caída das vendas dos 
navegadores GPS para automóbiles potenciando o uso de reloxos deportivos foi todo 
un acerto, facendo que a súa liña Forerunner fose todo un referente, que agora dá 
un importante paso co novo Garmin Forerunner 225, que sería o primeiro reloxo con 
GPS da compañía en integrar un sensor de ritmo cardíaco de Mio, evitando así a ne-
cesidade de ter que empregar o reloxo en combinación cunha cinta ao redor do peito.

Este novo reloxo deportivo conta cunha pantalla a cor que presenta unha interface 
gráfica que axuda a que os corredores poidan coñecer o seu ritmo cardíaco, para ade-
cuar o seu esforzo (presenta zonas en cor gris, azul, verde, laranxa e vermello para indicar 
a intensidade do exercicio), e tamén integra un acelerómetro para poder medir os pasos en 
interiores (evitando tamén o ter que incorporar un sensor no calzado).

O Forerunner 225 é resistente á auga até 50 metros, ten unha autonomía de até 4 semanas 
en modo reloxo (e de entre 7-10 horas co GPS e o pulsímetro activos) e incluso pode empregarse para monitorizar o sono. Comezará a ven-
derse este mesmo trimestre a un prezo de 299 euros. 
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O Lenovo Z51 integrará cámara 3D compatible 
con Windows Hello

Forerunner 225, o primeiro reloxo 
de Garmin con pulsímetro

Microsoft rematou marzo anunciando a nova tableta Surface 3, que sería unha alternativa máis cativa, 
lixeira e barata ao Surface Pro 3, e finalmente en maio saíu á venda en España, confirmando un prezo que 
parece desproporcionado, xa que mentres en EE.UU. custa a partires de 499 dólares (444 euros) en España 
témola por un prezo de a partires de 599 euros, co detalle engadido de que esta tableta non incluiría o 
stylus de serie, senón que custaría 49,99 euros adicionais, de xeito que a diferencia co seu irmán maior, 
en vez de ser duns 200 euros, podería limitarse a uns 50 euros (xa que o Surface Pro 3 máis económico 
puido adquirirse en non poucas ocasións a 699 euros aínda que o seu prezo oficial sexa de 799 euros).

A Surface 3 ten unha pantalla táctil de 10,8 polgadas cunha resolución de 1.920 x 1.280 píxeles, pro-
cesador Intel Atom de catro núcleos, soporte de tres posicións, sistema operativo 

Windows 8.1 e unha autonomía de até 10 horas, e está dispoñible en dúas 
configuracións diferentes: con 2 GB de RAM e 64 GB de almacenamento 
interno a un prezo de 599 euros e con 4 GB de RAM e 128 GB de almacena-

mento interno por 719 euros. Está previsto que nos vindeiros meses teñamos 
un modelo que inclúa conectividade móbil 4G.

Pode complementarse con accesorios como o mencionado lapis dixitalizador ou cunha funda con teclado e trackpad (que custa 149,99 
euros), un protector de pantalla (54 euros) ou unha base que facilita o seu uso no escritorio (229 euros). 

A tableta Surface 3 de Microsoft chega a España



| Concurso escolar | PANDIJUEGOS |

En marcha o concurso destinado a concienciar 
aos nenos na privacidade en liña, desenvolvido 
por Imaxin

A 
Axencia Española de 
Protección de Datos 
(AGPD) comezou 
o concurso escolar 
Pandijuegos (www.

tudediceseninternet.es), un certame 
destinado a nenas e nenos de entre 10 e 
12 anos coa finalidade de conciencialas/
os na importancia de empregar as novas 
tecnoloxías cuns hábitos que favorezan a 
salvagarda da súa información persoal e as/
os protexan de cara a múltiples situacións 
de risco nas súas navegacións. O concurso 
está integrado por cinco minixogos e unha 
enquisa final. Trátase dunha aposta da 
Axencia pola educación a través de proxec-
tos lúdicos e novas tecnoloxías. O seu 
desenvolvemento foi confiado á empresa 
galega Imaxin Software, especializada en 
xogos de tipo educativo, gamificación e 
recursos lingüístico-tecnolóxicos. 

A inscrición dos centros educativos en 
Pandijuegos, que se realiza a través da web 
Tudecideseninternet.es coa colaboración 
de persoal representativo dos mesmos 
(profesores, titores, xefes de estudos), está 
aberta a todos os colexios públicos, con-
certados e privados. Ao fío disto, a Axencia 
recorda que quixo contar “co apoio impres-
cindíbel” do profesorado porque considera 
que o ámbito educativo é esencial para a 
transmisión de valores e para contribuír 
á concienciación e sensibilización sobre 
unha materia na que os nenos non sempre 
son conscientes dos riscos que corren.

O xogo, deseñado para nenos de entre 
10 e 12 anos, está composto de cinco 
xogos secuenciais e temáticos, aos que 
segue unha enquisa final. Cada un deles 
correspóndese cunha área na que os 
menores deben ser especialmente coida-
dosos coa información que facilitan, tanto 
propia como de terceiros. Eliminar dun for-
mulario os datos que poden pór en risco 
a privacidade (Protexe-t), impedir que un 
personaxe sexa etiquetado nunha rede so-
cial (Tolas etiquetas), evitar que un usuario 
con malas intencións consiga información 
comprometida (Nick que o digas), aprender 
a manter certo control sobre o que se pu-
blica (Popular online) e concienciar sobre 
a importancia de compartir a localización 
a terceiros (A que non me pillas?) son os 
temas de fondo de cada un dos xogos, que 
mesturan coñecementos de privacidade e 
protección de datos con habilidade.

Segundo explica a Axencia, “os docentes 
poderán atopar na web unha guía que 
explica os obxectivos de cada minixogo, 
asociado a unha ficha didáctica coa que 
o educador pode profundar naqueles 
contidos que considere máis axeitados e 
obter propostas de actividades adicionais 
para realizar en clase”. Os minixogos e 
as fichas que os acompañan poden ser 
empregados como recursos pedagóxicos 
para que os profesores conciencen ao 
alumnado sobre diferentes situacións que 
poden pór en risco a súa privacidade. Entre 
as situacións ou accións ás que se terá que 
facer fronte en cada un dos xogos figuran 
as seguintes: formularios de rexistro, redes 
sociais, faladoiros, mensaxería instantánea, 
aplicacións móbiles ou comportamentos 
en liña. 

Os colexios poden participar até o vin-
deiro 2 de xuño, data na que se pechará a 
competición. No entanto, o xogo mantera-
se activo na páxina web unha vez remate o 
concurso para que os profesores interesa-
dos poidan seguir tirándolle partido como 
un material de aprendizaxe atractiva para 
os seus alumnos. O premio consistirá na 
entrega de 35 lectores de libros electróni-
cos para o colexio que resulte gañador. 

Minixogos 
feitos aquí 

En palabras da AGPD, a actividade Pandijue-
gos diríxese a “fomentar o coñecemento do 
dereito fundamental á protección de datos 
e promover o valor da privacidade entre os 
alumnos de 4º, 5º e 6º de Educación Primaria”. 
A iniciativa conta co apoio do Instituto Nacio-
nal de Tecnoloxías Educativas e de Formación 
do Profesorado (INTEF) do Ministerio de 
Educación, Cultura e Deporte, que a aloxa na 
súa plataforma para poñela a disposición de 
todos os profesores e potenciar a difusión do 
proxecto. 

O certame é como dixemos un videoxogo. 
Segundo explican os seus creadores acerca do 
motivo de teren elixido este formato, hoxe en 
día xa non hai dúbida posíbel sobre as van-
taxes da gamificación, que como lembraremos 
é unha metodoloxía de traballo que consiste 
en empregar as feituras propias dos xogos (en 
liña e fóra de liña) para desenvolver iniciativas 
formativas e de divulgación. As vantaxes da 
gamificación son se cadra aínda máis entre 
nenos e adolescentes, “e máis se se usan ferra-
mentas atractivas”, lembra a Axencia.  
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Chegará a Disney Infinity no 
verán

Dispoñible en España

Disney parece ter atopado a fórmula do éxito ao coller o 
modelo de Skylanderse convertelo no xogo Disney Infinity, 
que o ano pasado renovouse para acoller aos superheroes 
da Marvel e agora, seguindo na mesma liña, anuncia unha 
nova iteración, Disney Infinity 3.0: Play Without Limits, que 
chegará no verán en versión para PS3, PS4, Xbox 360, Xbox 
One, Wii U, PC, iOS e Android incorporando aos personaxes 
de Star Wars, xusto no ano no que a franquía volve aos 
cines.

O novo xogo contará con tres Play Sets de Star Wars: Twi-
light for the Republic, baseado nos tres primeiros episodios 
da franquía cinematográfica de George Lucas; Rise Against 
the Empire, baseado na triloxía orixinal; e, xa no inverno, un 
novo conxunto de figuras baseado na película Star Wars: El 
Despertar de la Fuerza.

En Twilight of the Republic poderase encarnar a Anakin 
Skywalker, Ahsoka Tano (personaxe da serie de animación 
Las Guerras Clon), Obi-Wan Kenobi, Yoda e Darth Maul, 
facenso uso da Forza e de espadas de luz en épicas batallas; 
mentres que en Rise Against the Empire poderase participar 
en misións galácticas con Luke Skywalker, a princesa Leia, 
Han Solo, Chewbacca e Darth Vader.

Pero Disney Infinity 3.0 non vai limitarse á franquía de Star 
Wars, e tamén vai contar cun Play Set baseado en Inside 
Out, a nova película de Disney-Pixar, e outro do Universo 
Marvel, cos personaxes da última película dos Vingadores 
(como serían Iron Man na súa versión Hulkbuster e o propio 
Ultrón). Os responsables do xogo tamén confirman que 
as figuras de Sam Flynn e Quorra, do filme TRON, tamén 
estarán dispoñibles no lanzamento de Disney Infinity 3.0: 
Play Without Limits. 

Hai uns meses Crystal Dynamics e Square Enix estreaban en 
probas nos Países Baixos o xogo Lara Croft: Relic Run, un xogo 
free-to-play no máis puro estilo do célebre Temple Run pero 
ambientado na franquía de Tomb Raider, que aparte da pro-
tagonista correndo tamén conta con vehículos e outros retos 
que converten en moi recomendable a proba a este título que 
xa podemos descargar de balde dende España en versións 
para iOS, Android e Windows Phone.

Neste xogo poderemos correr, conducir e incluso mergu-
llarnos en fermosos e desafiantes escenarios históricos cheos 
de segredos e perigos, nos que tamén haberá que participar 
en enfrontamentos finais nos que non faltará o infame T-Rex. 
Un título baixo o selo de Lara Croft que fuxe das complicacións 
doutros xogos móbiles de Tomb Raider ao optar pola acción 
directa en vez de seguir a senda da aventura. 

STAR WARS 

LARA CROFT: 
RELIC RuN


TRAILER DE 
PRESENTACIÓN

IOS| Android | Windows Phone

PS3 | PS4 | Xbox 360 | Xbox One | Wii U | PC | 
IOS | Android 

| 33Cdigo
cero



videoxogos

Aparece en Steam como un 
competidor de Minecraft

A PlayStation 4 recibe o 
xogo  

De xeito sorprendente apareceu hoxe en Steam, dentro 
do programa de Acceso Anticipado (que permite adquirir 
xogos cando aínda están a desenvolverse), o xogo LEGO 
Worlds a un prezo de 14,99 euros, que vén a resposta de 
LEGO ao fenómeno de Minecraft, na que preséntase un 
universo aberto de mundos xerados por procedementos e 
fabricados con ladrillos de LEGO, que poden manipularse 
e xerarse libre e dinamicamente con maquetas de LEGO.

Este xogo permitirá desatar a creatividade reflectindo 
en pantalla o que se imaxine construíndoo ladrillo a la-

drillo, sendo tamén posible crear enormes cordilleiras ou 
poboar un mundo de illas tropicais, colocar estruturas pre-
fabricadas, explorar o universo creado subíndose a unha 
grande variedade de vehículos (helicópteros, dragóns, 
motos, gorilas...) e ver como as creacións cobran vida a 
través de criaturas e personaxes que poderán interactuar 
co xogador de xeitos inesperados.

En LEGO Worlds teremos que atopar tesouros ocultos en 
escenarios que van dende o divertido ao fantástico, po-
derán personalizarse os personaxes con grande cantidade 
de traxes e opcións, será doado modificar o terreo de xeito 
rápido, será posible aproveitar estruturas de LEGO pre-
fabricadas e incluso poderán exportarse as creacións para 
o seu uso posterior.

Estamos ante un xogo que non só imitaría a Minecraft 
na súa proposta, senón tamén no xeito de chegar ao pú-
blico (o título de Notch Persson iniciou a súa vida comer-
cial coas súas versións alfa e beta), e buscaría evolucionar 
durante o presente ano para poder estrear unha versión 
definitiva en 2016. 

Para facer máis soportable a espera dos usuarios de PlaySta-
tion 4 para o Street Fighter V estrean hoxe en formato descar-
gable Ultra Street Fighter IV, xogo que inclúe todos os contidos 
que foron saíndo para a versión de PlayStation 3, mellora a xo-
gabilidade grazas ao feedback recibido de anteriores versións 
e incluso incorpora os controladores Lab Zero, o que permite o 
uso dos FightSticks de PS3 licenciados.

Este xogo conta cos 49 loitadores (incluíndo os novos Elena, 
Hugo, Poison, Rolento e Decapre), permite acceder a máis de 
100 traxes distintos (que na versión de PS3 era contido adicio-
nal), pode xogarse a 1.080p e 60 imaxes por segundo e incluso 
corrixe o retardo dos controis da versión de PS3, de xeito que 
estariamos ante a versión definitiva do xogo en consolas. Tam-
pouco lle faltan os modos de xogo en liña e pode mercarse por 
un prezo de 24,99 euros, o que é un prezo bastante axustado 
se temos en conta que o xogo para PS3 custa 29,99 euros e os 
dous paquetes completos con contido descargable dispoñibles 
custan 17,99 euros, de xeito que o prezo total do xogo para PS3 
estaría en preto dos 66 euros. 
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uLTRA STREET 
FIGHTER IV

PS4

LEGO WORLDS 


TRAILER DE 
INTRODUCIÓN
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Si tienes más de 50 años disfruta de una estancia de 6 días en un balneario de Ourense. 

Reserva ya tu plaza del Programa de Termalismo Saludable de la Diputación de Ourense en 

www.trenbalnearios.com

OURENSE, LA PROVINCIA TERMAL
  www.trenbalnearios.com

Si tienes más de 50 años disfruta de una estancia de 6 días en un balneario de Ourense. 
RENFE te lleva a la Provincia Termal desde más de 40 estaciones. Reserva ya tu plaza del 
Programa de Termalismo Saludable de la Diputación de Ourense.

www.trenbalnearios.com


