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Se hai un referente galego e estatal en materia 
de encontro entre novas tecnoloxías e Xustiza, 
ese referente é a Xornada sobre Informática 
Xudicial que organiza dende hai xa uns cantos 
anos o Colexio Profesional de Enxeñaría Técni-

ca en Informática de Galicia, o CPETIG. A vindeira edición 
deste evento celebrarase o vindeiro 21 de outubro en 
Santiago, e trataranse temas específicos como a ciber-
vixilancia ou a eXustiza, cuestións que engaden novas 
contornas de traballo e experiencia compartida para pro-
fesionais das TIC, por unha banda, e xuristas, avogados, 
xuíces, maxistrados, secretarios xudiciais e fiscais, pola 
outra. A cita do 21 de outubro, e así o queremos deixar 
claro nas páxinas centrais (onde achegamos información 
sobre a xornada, os obxectivos e a axenda de activida-
des, amais dunha entrevista co presidente do Colexio, 
Marcos Mata, que nos fala da importancia das devanditas 
cuestións para o desenvolvemento dun ámbito xudicial 
máis efectivo e eficiente), é unha porta directa a unha fa-
ceta da Sociedade da Información (a chamada eXustiza) 
que non sempre se reflicte como debera nos medios e na 
Rede pero que abre múltiples vieiros de actividade para 
os nosos profesionais. Neste número 146 de Código Cero 
quixemos destacar como se merece esta xanela directa 
ao ámbito da eXustiza, complementándoa (nas páxinas 
seguintes) cun acceso inmediato a outra temática na que 
os galegos estamos a demostrar un importante empuxe: 
a temática do software libre aplicado aos negocios. Fala-
mos do congreso LibreCon, que se celebra en Santiago 
(tamén na Cidade da Cultura) os días 29 e 30 de outubro. 
Cómpre que teñamos ben en conta ámbalas citas. Dende 
logo, en Código Cero así o faremos. 

Humor tecnolóxico de Henrique Neira

Chegou o outono e tecnoloxi-
camente falando, víñasenos xusto 
enriba a época máis movida do ano 
en peticións e volume de obxectos 
vendidos e mercados. Daquela, no 
ano 2005, xa o 80% das peticións 
de cara o nadal incluían algunha 
referencia a aparellos vinculados 
coa Sociedade da Información, e 
iso que daquela non existían os 
“smarphones” nin as “tabletas”, nin 
as redes sociais. Naquel número 38 
de Código Cero afirmabamos que 
a aquela moda de querer trebellos 
tecnolóxicos estaban empezando 
a unirse os pais das criaturas. E 
un dos escaparates que permitía 
coñecer o último era Expoenter, un 
encontro que xiraba en torno ós 
obxectos e ás ideas que formaban 
parte da nova sociedade comunica-
da e que se celebrara en Ourense os 
días 1 e 2 de

decembro no seu recinto feiral e 
o contido da cal era tratado na nosa 
edición de papel.

As páxinas centrais, as que reser-
vamos normalmente a especiais e 
a información no seu estado puro, 
reservámolas naquel mes para 
dar conta das actuacións que o 
Goberno galego estaba a desenvol-
ver para sacar adiante a Sociedade 
da Información e a I+D no noso 
país. Por exemplo, as actividades da 
Semana da Ciencia, iniciativa que se 
celebra aínda hoxe en toda Europa 
e que só en Galicia incluía tantas 
xornadas, seminarios e mesas re-
dondas que consideramos daquela 
necesario habilitar páxinas para que 
os nosos lectores saiban que cousas 
nos depara a ciencia ó longo do 
mes de novembro.

Así eran 10 anos antes as cousas.
Vémonos no próximo numero da 
nosa revista “Código Cero” e a diario 
nos nosos portais “codigocero.com” 
e “codigocero.gal” e no noso boletín 
e nas redes sociais. 

NÚMERO 38 OUTUBRO/NOVEMBRO 2005
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 | Novas | RESUMO DE ACTUALIDADE TIC |

En marcha a xira 
Rapaciñ@s

 O pasado 3 de outubro o edificio 
CINC da Cidade da Cultura de Galicia 

e os espazos lindeiros acolleron o arrinque 
das xornadas Rapaciñ@s A tecnoloxía ben se-
gura, impulsadas polo Colexio Profesional de 
Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) 
e a Axencia para a Modernización Tecnoló-
xica de Galicia (AMTEGA). As xornadas unha 
serie de charlas informativas que conforma-
rán unha xira por toda Galicia da man das 
colexiadas e colexiados do CPEIG e que deu 
comezo co gran evento celebrado o día 3 
na Cidade da Cultura. Segundo informa a 
colexio, “familias e tamén docentes atoparán 
nestas actividades información e recursos de 
interese, namentres as nenas e nenos adqui-
ren hábitos seguros para navegar na Rede e 
desenvolven a súa creatividade tecnolóxica 
a través de obradoiros pensados para que se 
divirtan e aprendan”.

Os encontros do programa van dirixidos 
a nenas e nenos de idades comprendidas 
entre os 8 e 14 anos co obxectivo de sensi-
bilizalos e formalos acerca dos ricos dun mal 
emprego de Internet, das redes sociais e dos 
dispositivos, e tamén (por suposto) expoñer 
en detalle os moitos beneficios que poden 
tirar dun uso axeitado destes recursos. 

O presidente do CPEIG, Fernando Suárez, 
ao fío das motivacións que alentaron este 
programa de actividades sinalou que “a era 
dixital abre un mundo de posibilidades que 
require un bo uso das novas ferramentas 
por parte das nenas e os nenos”. Polo tanto, 
Rapaciñ@s vai de normas e límites para un 
emprego seguro da Internet e tamén de 
valores e oportunidades na esfera dixital. 

| Galicia, eixe de investigación | 

O Centro Tecno-
lóxico TIC de 
Galicia, Gra-
diant, expuxo a 
súa tecnoloxía 

integrábel de recoñe-
cemento biométrico no 
Biometrics2015 de Londres, 
en palabras dos responsá-
beis do Centro “a cita máis 
importante do calendario 
a nivel mundial”. Gradiant 
amosou en detalle a dita 
tecnoloxía nun stand de seu 
por segundo ano conse-
cutivo. No evento, que se 
celebrou entre o 12 e o 15 
de outubro, citáronse, coma 
tódolos anos, as empresas 
máis senlleiras do escena-
rio mundial en materia de 
biometría, integradores de 
sistemas e provedores de 
solucións de identificación e 
autenticación. A presenza de 
Gradiant enmárcase dentro 
da súa aposta pola interna-
cionalización do seu catálo-
go tecnolóxico en beneficio 
da industria galega.

A tecnoloxía desenvolvida 
por Gradiant canto a recoñe-
cemento e identificación biométrica colleitou un enorme éxito na cita londi-
niense. Polo stand do Centro Tecnolóxico pasaron empresas de tódalas partes 
do mundo, interesadas en integrar a tecnoloxía propiedade de Gradiant 
nos seus produtos. Recordar que o centro galego ten en carteira solucións 
robustas de recoñecemento facial con detección de vida, de recoñecemento 
de sinatura manuscrita e tamén de recoñecemento de locutor, todas elas ope-
rativas en dispositivos móbiles coma smartphones e tabletas, e doadamente 
integrábeis en solucións e produtos de terceiros.

Co gallo deste evento, Gradiant puxo en marcha un microsite que pode visi-
tarse en www.biometricsbygradiant.com, e do que se poden descargar as de-
mostracións plenamente operativas das súas solucións seguras e integrábeis 
de recoñecemento biométrico. O microsite estrea tamén unha evolución da 
linguaxe visual do Centro, elaborada en colaboración coa Facultade de Belas 
Artes de Pontevedra, e que irá estendendo progresivamente ás restantes liñas 
de traballo de Gradiant. Ademais da súa presencia coma expositor, Gradiant 
tamén tivo presenza destacada nos relatorios de expertos de primeiro nivel 
mundial que se celebraron arredor do evento: Esteban Vázquez, un dos enxe-
ñeiros do Centro pertencente ó equipo especializado en biometría, ofreceu 
unha conferencia para os asistentes á cita londiniense durante o segundo día 
do evento. 

Gradiant levou a súa biometría 
á primeira liña do escaparate 
mundial
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  A Vodafone fixo públicos os detalles da súa iniciativa Fast Forward 
(vodafonefastforward.es), programa de sesións formativas e motiva-

doras dirixido a profesionais e empresas que “buscan aumentar a compe-
titividade e facer máis rendíbeis os seus negocios”. E, tamén, a converter as 
súas ideas e os seus proxectos en realidade. Segundo informa a compañía, 
trátase dun proxecto que marca as diferenzas con respecto a ouros seme-
llantes: “É unha iniciativa transformadora e diferente deseñada para ofrecer 
todo o preciso en innovación e tendencias”. O programa artéllase nunha 
xira de 30 eventos que pasará por outras tantas cidades do ámbito estatal. 
Respecto da nosa terra, a parada será na Coruña o día 4 de febreiro. 

O itinerario de eventos abranguerá relatorios e obradoiros especializa-
dos en comercio electrónico,  internacionalización, redes sociais, innova-

ción, posicionamento web, sistemas de xestión ou mantemento no tempo de clientes, entre outras cuestións ligadas ás TIC e aos negocios. 
O obxectivo é situar Internet e as solucións avanzadas de conectividade “como o epicentro de desenvolvemento de moitas ferramentas e 

habilidades que poden adquirir durante as xornadas”. 

 | Novas | RESUMO DE ACTUALIDADE TIC |

 EDISA 
ten entre 

mans o lanza-
mento (previsto 
para xaneiro de  
2016) da nova 
versión Libra 6, 
que suporá un 
fito importante 
nunha traxec-
toria de case 
25 anos para 
o software de 
xestión empre-

sarial Libra, que xa é moito máis que un ERP. Entre as 
principais vantaxes desta nova versión atópase unha 
interface nova que permite personalizar os indicadores 
de xestión a nivel de usuario, facer máis doado o acceso 
aos programas e integrar tanto as aplicacións enca-
miñadas a escritorio como as aplicacións orientadas a 
dispositivos móbiles ou dispositivos con interface táctil. 
Outra vantaxe son as novas ferramentas para a explota-
ción de datos integradas en Libra 6 e unha meirande au-
tomatización de procesos e sobre todo integración con 
todos os axentes cos que interactúa a empresa (clientes, 
provedores, banca, administración pública, axencias de 
transporte). 

 A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) celebrou o 
14 de outubro no Pazo de San Roque (Santiago) o acto 

de ingreso de Senén Barro Ameneiro, catedrático no Depar-
tamento de Computación e Intelixencia Artificial da Univer-
sidade de Santiago de Compostela (USC), que se integra na 
Sección de Matemáticas e Física do Cosmos. A súa completa a 
rolda de incorporacións á institución neste ano, no que entra-
ron seis novos académicos de diversas áreas de coñecemento.

O discurso de ingreso do novo académico da RAGC titúlase 
Poden pensar as máquinas?, un tributo a Alan Turing, quen 
abriu un dos seus traballo máis importantes con tal pregun-
ta. Senén Barro matizou que “cando nos preguntamos se 
as máquinas pensan ou poderán chegar a facelo algún día, 
utilizamos como referencia non tanto o proceso de pensar, 
aínda descoñecido, como o seu resultado”, sostendo que a 
evolución da ciencia e a tecnoloxía permítenos asegurar que 
“a intelixencia de persoas e máquinas chegará a ser com-
parable algún día non moi afastado”. Logo de pronunciar o 
discurso, recibiu a medalla de mans do presidente da RAGC, 
Miguel Ángel Ríos, mentres que o diploma foi entregado polo 
reitor da USC, Juan Viaño. 

Ao acto desta tarde asistiron, entre outros, o presidente da 
Deputación da Coruña, Valentín González; o alcalde de San-
tiago, Martiño Noriega; o presidente do Consello da Cultura 
Galega, Ramón Villares; a valedora do Pobo, Milagros Otero; 
e o director xeral de Banco Santander e director global de 
Santander Universidades, José Antonio Villasante. 

Vodafone pasará pola Coruña coa xira Fast Forward

EDISA estrea o software de 
xestión empresarial Libra 6  

Senén Barro ingresa na Real 
Academia Galega de Ciencias 

factura.conselleriadefacenda.es

Punto Xeral de Entrada de Facturas 
Electrónicas da Comunidade 
Autónoma de Galicia

facturaconselleriadefacenda.indd   1 25/09/2015   10:25:56
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Polo que respecta ao Premio 
Socio de Honra 2015 da Asocia-
ción de Enxeñeiros de Telecomu-
nicación de Galicia foille conce-
dido á Asociación PuntoGal pola 
súa contribución á visibilidade 
na Rede, da lingua, a cultura e a 
identidade de Galicia. A entida-
de recoñecida polos enxeñeiros 
de Telecomunicación galegos 
foi a principal responsábel da 
consecución do noso dominio 
propio, o .gal, o gran identificador 
en liña da nosa lingua e cultura 
e dos seus cometidos (presen-
tes e vindeiros) no progreso e a 
modernidade. 

Por último, o Premio Enxeñeiro 
do Ano 2015 do Colexio Oficial 
e da Asociación de Enxeñeiros 
de Telecomunicación de Galicia 
recaeu en José María Pousada 
Carballo “pola súa contribución 
á difusión das Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación en 
Galicia, primeiro como director da 
Escola de Enxeñaría de Telecomu-
nicación da Universidade de Vigo, 
e posteriormente como director 
do Centro Universitario de la 
Defensa, na Escola Naval Militar 
de Marín”. 

O COETG-AETG entregou sete recoñecementos 
a entidades, empresas e investigadores TIC

Noite de galardóns

Como informaba-
mos no número 
anterior, finalmente 
celebrouse o 25 de 
setembro a XX Noite 

Galega das Telecomunicacións e 
a Sociedade da Información, no 
Gran Hotel da Toxa (O Grove). A cita 
contou coa asistencia dunhas 300 
persoas, moitas delas representan-
do as empresas máis importantes 
do sector TIC do noso país. Este 
ano, a gala organizada polo Colexio 
Oficial e a Asociación de Enxeñeiros 
de Telecomunicación de Galicia 
(COETG-AETG), estivo adicada a Un 
mundo conectado. Así o lembrou  o 
presidente da AETG e decano do 
COETG, Ramón Bermúdez de Castro, 
que recordou aos presentes que os 
enxeñeiros de Telecomunicación 
están cen por cen preparados para 
crear a infraestrutura tecnolóxica 
que conecte ao mundo e nos afian-
ce a todas e todos na Sociedade da 
Información. Logo da intervención 
do decano entregáronse os Premios 
Galicia das Telecomunicacións e a 
Sociedade da Información 2015. 
Como avanzamos no anterior 
número, nesta edición houbo sete 
gañadores. Lembrámolos de novo, 
xa que son en boa medida unha 
escolma do máis destacado (colleita 
2015) da nosa terra en materia de 
promoción e desenvolvemento 
tecnolóxico:

O Premio Gerardo García 
Campos á mellor iniciativa em-
presarial no sector TIC, outorgado 
polo Colexio Oficial e a Asociación 
de Enxeñeiros de Telecomunica-
ción de Galicia, foi para CO2 Smart 
Tech, S.A., pola súa contribución á 
creación de emprego, o seu espalla-
mento internacional e a consolida-
ción do seu volume de negocio en 
amplos mercados. 

O Premio Gradiant á mellor 
tese doutoral aplicada ao sector 
TIC 2015, outorgado polo Colexio 
Oficial e a Asociación de Enxeñeiros 
de Telecomunicación de Galicia, 
recaeu en Alberto Rico Alvariño 
por Cognitive and signal processing 
techniques for improved spectrum 
exploitation in wireless communica-
tions. A tese premiada expón téc-
nicas que incrementan a eficiencia 
das redes sen fíos e aporta solucións 
ao problema de reutilización do 

| COETG - AETG | UN MUNDO CONECTADO |  

espectro radioeléctrico, que ten un impacto fundamental 
no desenvolvemento socioeconómico. Unha mostra da 
súa aplicabilidade é que os resultados desenvolvidos 
foron licenciados para o uso da Axencia Espacial Europea 
nos seus proxectos e estándares.

O Premio Ineo ao produto ou servizo TEIC orientado 
á Internet das Cousas, e outorgado polo Colexio Oficial e 
a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Gali-
cia, foille concedido a Consultores Tecnológicos Indus-
triales de Galicia polo proxecto Open Framework i3. V4.0, 
un sistema aberto para a extensión da automatización de 
procesos a partes do sistema produtivo industrial no que 
aínda non estaban implantados. 

O Premio ao Mellor Proxecto TIC con Beneficios 
Sociais outorgado polo Colexio Oficial e a Asociación de 
Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia, en colabo-
ración coa AMTEGA, recaeu nas Aulas Interactivas para 
a estimulación cognitiva de alumnos coa síndrome de 
Down e/ou discapacidade intelectual de Down Galicia. 
O galardón recoñece o carácter innovador da idea, a súa 
viabilidade e aplicabilidade pragmática e a súa contribu-
ción ao acceso ás TIC e a inclusión dixital.

O Premio Acuntia á empresa galega que aposta 
polo desenvolvemento de infraestruturas intelixentes 
de telecomunicacións, outorgado polo Colexio Oficial 
e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de 
Galicia, concedeuselle a RETEGAL, polo seu esforzo e de-
dicación “en pechar a fenda dixital na nosa comunidade”. 
Segundo fixo saber o xurado recentemente, “a compañía 
galardoada despregou unha infraestrutura tecnolóxica 
que ofrece unha ampla cobertura, malia a difícil orografía 
de Galicia”.



O CITIC sentou as bases para 
futuras colaboracións europeas

Dous investigadores do 
Centro de Investigación 
TIC da Coruña contan en 
Código Cero a súa expe-
riencia en dúas xuntan-
zas referenciais celebra-
das en Bruxelas

Entrevistamos nestas páxinas a Javier 
Pereira, responsábel de Área Tecno-
lóxica e eSaúde do CITIC, e Marta 
Núñez, responsábel de Proxectos 
I+D Europeos do CITIC; presentes 

ámbolos dous en dúas importantes activida-
des sobre saúde e tecnoloxías celebradas en 
Bruxelas. Segundo nos contan, a experiencia foi 
frutífera e enriquecedora. As xuntanzas man-
tidas na capital belga, sinalan, constituirán un 
empuxe para as liñas de traballo do Centro de 
Investigación en Tecnoloxías da Información e 
Comunicacións.

JAVIER PEREIRA e MARTA NÚÑEZ

 - O CITIC participou recentemente en dous eventos 
de Bruxelas co obxectivo de sentar as bases da súa 
participación nos vindeiros proxectos de innova-
ción do eido da eSaúde previstos pola Comisión 
Europea. En termos xerais, como resumiriades esta 
viaxe a Bélxica do CITIC? Cal é a bagaxe que trouxo 
de volta o centro coruñés logo da súa participación 
nos ditos eventos?

 - O balance non podería ser máis positivo e enrique-
cedor. As distintas actividades, xuntanzas, encontros 
e intercambios de información, impresións e visións 
sobre os proxectos resultaron de gran utilidade para 
o desenvolvemento das liñas de traballo actuais 
e futuras do CITIC, tanto a nivel de coñecemento, 
investigación e innovación coma en termos de finan-
ciamento europeo no ámbito da eSaúde. 

 - Que levou o CITIC a Bruxelas en materia de eSaú-
de? Que tiña que amosar centro tecnolóxico no 
ámbito da aplicación das novas tecnoloxías á medi-
cina e á atención de pacientes e dependentes?

 - Na actualidade no centro temos varias liñas de tra-
ballo e proxectos en distintas fases de investigación 

| Entrevista | JAVIER PEREIRA e MARTA NÚÑEZ | 

 

Marta Núñez, nunha das xuntanzas celebradas na capital belga

 
Javier Pereira, á dereita, reunido con representantes de distintas 

organizacións europeas
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ou execución enmarcados nunha clara 
aposta estratéxica neste ámbito. O CITIC 
tivo a oportunidade de amosar perante 
representantes de máis de 200 entidades 
procedentes de diferentes países da UE 
(institucións, universidades, hospitais...) 
as súas principais liñas de investigación 
en materia de eHealth. En concreto, pre-
sentáronse proxectos centrados no  diag-
nóstico e tratamento de enfermidades 
crónicas vinculadas ao envellecemento.  

 - O evento Health Partnering Day, o 
primeiro dos dous eventos devandi-
tos, foi unha xornada con reunións 
bilaterais nas que entidades públicas e 
privadas da eSaúde puxeron en común 
as súas liñas de traballo para aproveitar 
sinerxías en favor da conformación 
de grandes consorcios que garantan 
a mellor capacitación de face a novos 
proxectos H2020. Como foi a participa-
ción do CITIC nesta actividade?

 - En total tivemos a oportunidade de cele-
brar 14 reunións bilaterais con diferentes 
entidades dos ámbitos científico-tecno-
lóxico e empresarial de Inglaterra, Italia, 
Francia, Dinamarca, Finlandia, Irlanda ou 
Bélxica, entre outros países. En particular, 
os contactos máis relevantes estable-
céronse coa Fit for Heath (rede europea 
que presta asesoramento no ámbito de 
proxectos de saúde), o CAT (Center for 
Assisted Living) de Dinamarca, a Univer-
sidade de New Castle, a Universidade 
de Verona e o INRIA de Francia (instituto 
francés de investigación centrado na 
informática e as matemáticas aplicadas). 
Na suma está a forza: intercambiamos 
intereses e experiencias que sentan as 
bases para futuras colaboracións. Con 
toda a aprendizaxe que nos traemos de 
Bruxelas atopámonos arestora nunha 

fase de posta en común e análise de 
oportunidades con todos grupos de 
investigación implicados para que esta 
experiencia se traduza en sinerxías reais 
cos nosos homólogos europeos e que 
permitan situar ao CITIC como un centro 
tecnolóxico e de investigación de refe-
rencia a nivel europeo participando en 
novos proxectos H2020. A análise previa 
que realizamos antes de emprender a 
viaxe contribuíu a enfocar de forma moi-
to máis eficiente todos os procesos.

 - Que se puido sacar en claro da se-
gunda cita, o Open InfoDay, na que 
se presentou o programa de traballo 
2016-2017 SC1 - Health, demographic 
change and wellbeing? En que consiste 
este programa? Participará o CITIC no 
seu desenvolvemento?

 - O Programa de Traballo do Reto Social 
SC1. Health, Demographic Change and 
Wellbeing consiste nunha convocatoria 
xeral para proxectos de investigación 
europeos neste ámbito. Coñecelo de 
primeira man permitiunos obter unha 
ampla información sobre o programa de 
traballo bianual 2016-1017 en materia 

de saúde, e sobre todo, identificar novas 
tendencias tecnolóxicas, cuestións moi 
enriquecedoras de face ao obxectivo 
do CITIC de optar a esta convocatoria. 
Somos conscientes de que o camiño non 
será doado: o financiamento outórgase 
a un ou dous proxectos en cada edición, 
que é de carácter bianual, e á que se 
presentan unha chea de centros de toda 
Europa. É un reto no que nos implica-
remos ao máximo, seguros de poder 
presentar unha proposta competitiva  e 
sobre todo, de valor.

 - En termos concretos, cal foi a misión 
de Javier Pereira e de Marta Núñez, 
os dous investigadores do CITIC que 
concorreron nos encontros?

 - Acudimos a Bruxelas con toda a ilusión 
de poder representar ao centro e a todos 
os grupos de investigadores e demais 
profesionais do CITIC cos que traballa-
mos día a día. Neste senso, o obxectivo 
fundamental era dar a coñecer a nosa 
actividade, proxectos e liñas de investi-
gación e sobre todo, tirar proveito dos 
encontros para establecer sinerxías con 
outros centros europeos, coñecendo en 
profundidade a idiosincrasia de cada un 
deles para valorar potenciais colabora-
cións nos programas e convocatorias 
que se expuxeron. 
Ademais, no marco desta viaxe, como 
delegación representante de CITIC, acu-
dimos á sede da Dirección Xeral Connect 
da Comisión Europea onde se mantive-
mos varias reunións cos principais inter-
locutores de interese para coñecer máis 
de preto as súas políticas en materia de 
Sociedade  da Información, e aliñalas con 
distintos proxectos estratéxicos de CITIC 
tanto actuais como futuros. 

Con toda a aprendiza-
xe que nos traemos de 
Bruxelas atopámonos 
arestora nunha fase de 
posta en común e análise 
de oportunidades con 
todos os grupos de inves-
tigación implicados...
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| Deputación de Ourense | 

O 
presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, de-
fendeu en Madrid na súa intervención no South Summit 
2015, o macroevento de emprendedores e innovación 
empresarial que se celebrou entre o 7 e o 9 de outubro, 
a implantación dun “ecosistema de innovación” no que 
se impliquen conxuntamente administracións, axentes 

sociais e emprendedores, “porque o apoio ao financiamento é clave, pero non 
é menos importante desenvolver as condicións apropiadas, con procedemen-
tos sinxelos, que permitan xerar ideas, artellar proxectos de éxito e garantir a 
sostibilidade das empresas”.

Manuel Baltar presentou en inglés as innovacións que puxo en marcha no 
goberno provincial, sendo o único político convidado, e participou na Start-up 
School, sección na que xestores e empresarios presentan ferramentas de van-
garda e consellos de innovación.

Segundo lembra o organismo provincial, Baltar foi convidado pola organiza-
ción do South Summit, que se desenvolveu na Praza de Touros de Las Ventas, en 
Madrid, encontro no que participaron as firmas máis innovadoras e os relatores 
máis referenciais a nivel mundial do ámbito dos negocios e as tecnoloxías. Nes-
ta edición superáronse as cifras do ano pasado, que rexistraron preto de 7.000 
asistentes de 34 nacionalidades, 3.500 emprendedores, 1.800 grandes empresas 
e 450 investidores.

O presidente do goberno provincial explicou que unha das liñas estratéxicas 
do Plan Ourense 15-19 –a folla de ruta da Deputación para este período políti-
co- “é a atracción de emprendedores nacionais e internacionais que veñan da 
man de investidores externos. Dende a Administración estamos a traballar para 
que neste contexto internacional de grande actividade investidora unha parte 
deste emprendemento se asente na provincia de Ourense”. E engadiu: “Somos 
unha administración sólida que actúa con firmeza, dous atributos que esixe 
calquera proxecto emprendedor de éxito, aos que se lle suma a planificación e 
a previsibilidade”, dixo, lembrando que a Deputación de Ourense foi “a primeira 
administración pública en aprobar no mes de setembro os orzamentos do ano 
seguinte”.

Por este motivo, remarcou, “estamos a xerar un clima para que investidores 
internacionais non só invistan en ideas e negocios ourensáns, senón que quere-
mos ir da man deles de tal forma que o investidor achegue a parte financeira e 
nós, como Administración, acheguemos o ecosistema ideal para pór en marcha 
o proxecto de negocio”. A este respecto, Baltar engadiu que “o esencial é crear 
o clima, o ecosistema, o ambiente para que a idea e o proxecto empresarial 
xermole”, dixo, amosándose convencido de que “en política e na Administración 
tamén se pode innovar: nós patentamos o concepto Provincia Intelixente, que 
supera ao de Smart City, porque cremos que Ourense é unha provincia start-up”.

O presidente da Deputación engadiu que a Administración “debe resolver os 
problemas burocráticos”, considerando “palabra máxica” á Cooperación, “pero 
para que sexa efectiva é fundamental ter visión e un plan para acadala”, e citou 
como exemplo o Observatorio Económico Provincial “que nos axuda a deseñar 
o futuro”.

A Deputación de Ourense 
presentou en South Summit 
o seu modelo de xestión

Manuel Baltar defende un “ecosistema de innovación” con 
administracións, axentes sociais e emprendedores para asentar 

ideas e desenvolver proxectos
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Baltar basea este convencemento en 
que os grandes proxectos “son elementos 
tractores doutros máis pequenos, que ben 
poden ter seu berce en Ourense ou ben 
poden pertencer a emprendedores que se 
queren implantar na nosa provincia”. “O que 
está claro” –engadiu- “é que somos unha 
Administración que aposta decididamente 
polos proxectos tecnolóxicos, dado que o 
noso entorno favorece o espallamento e 
o medre destas iniciativas de innovación”, 
explicou, citando como exemplo que en 
Ourense emprázase o Parque Tecnolóxico 
de Galicia (Tecnópole) e grandes empresas 
dos sectores agroalimentario, téxtil, vitiviní-
colas, da industria auxiliar do automóbil ou 
mesmo da lousa. 

Remarcando as potencialidades de Ou-
rense, Manuel Baltar explicou que co histó-
rico avance nas comunicacións, motivado 
pola chegada da Alta Velocidade en 2018, 
“a provincia de Ourense converterase no 
punto de conexión entre a área Atlántica, 
a capital de España e o Norte de Portugal; 
e a iso hai que engadir o esforzo que se 
está a realizar potenciando os recursos 
naturais entre o que destaca o termalis-
mo, sector estratéxico na nosa provincia 
por ser un dos principais territorios do 
mundo no que atinxe a riqueza termal”. 
Segundo fixo saber, arestora a provincia é 
sinónimo de “benestar” e a Marca Ourense 
“que estamos a promocionar” leva consigo 
aparellado tamén os termos “innovación” 
e “natureza”; tres palabras “sobre as que 
se asenta o presente e o futuro do noso 
territorio”, explicou.  

“Por todo iso e moito máis cremos en 
Ourense, o noso lema actual”, expresou o 
presidente da Deputación. “Temos que ex-
plotar as nosas singularidades e converter 
á nosa provincia nun lugar importadora de 
ideas e de negocio. En Europa e América 
moitas cidades teñen variado seu ecosiste-
ma para atraer pequenos emprendedores 
que a medio prazo fortaleceron o seu 
proxecto empresarial. Pero o noso concep-
to vai máis aló territorialmente falando: 
non só queremos unha cidade atractiva 
senón que facemos extensiva esta propos-
ta a ofrecer toda unha provincia na que 
poder investir e situarse”, afirmou Manuel 
Baltar, citando como exemplos a Tel Aviv, 
Portland ou Curitiba, cidade esta última 
á que foi convidado o presidente para 
presentar o seu modelo de provincia, no 
marco do Seminario internacional sobre 
Governança metropolitana, promovido 
polo Banco Interamericano de Desenvol-
vimento e o goberno do Estado de Paraná 
que se celebra os vindeiros 22 e 23 de 
outubro. Neste evento exporanse os mo-
delos da provincia de Ourense xunto coas 
experiencias neste ámbito de urbes como 
Bos Aires, Medellín e Toronto. 

Baltar tamén puntualizou que a estabi-
lidade política é “clave” para o desenvol-
vemento efectivo dos proxectos, “nunha 
provincia agradable e sostible como a de 
Ourense na que estamos a desenvolver un 
Plan Termal que nos diferencia e singula-
riza”, e salientou que a oferta comercial da 
provincia de Ourense “susténtase en razóns 
territoriais, administrativas e de sectores 
estratéxicos, onde tamén é fundamental a 
xente, os nosos recursos humanos e a nosa 
hospitalidade, un pobo emigrante que sabe 
o que é o esforzo”.

Na súa opinión, “nin en Ourense, nin 
en Galicia nin en España falta talento ou 
espírito emprendedor”, apuntou, refor-
zando logo esta afirmación coa frase que 
máis utilizou na súa disertación: “I Believe in 
Ourense” (“creo en Ourense”), para expresar 
o seu convencemento no potencial da pro-
vincia como acubillo dun polo de investi-
mento no que se desenvolvan importantes 
proxectos tecnolóxicos, moi orientados 
cara á Administración Electrónica e todas as 
súas potencialidades e na liña do concepto 
de Provincia Intelixente (o concepto que 
abrangue os proxectos e procesos que 
se están a levar a cabo en Ourense no 
ámbito da innovación aplicada aos servizos 
públicos).

Modernización tecnolóxica
Manuel Baltar dixo en South Summit que 

considera que a Administración provincial 
está mergullada a día de hoxe nun impor-
tante proceso de modernización tecnolóxi-
ca, o que supón un elevado investimento, 
“pero estamos a colaborar con multinacio-
nais do sector para que eses investimentos 
teñan o retorno que merecen na sociedade, 
en forma de mellores servizos que fagan os 
trámites máis sinxelos e rápidos para que 
os cidadáns gañen tempo e perciban unha 
xestión máis eficiente e eficaz por parte da 
Administración. Temos que mudar o “volva 
vostede mañá” polo “quédese con nós”, 
engadiu, en alusión a que os cidadáns po-
den levar a Administración no peto e facer 
calquera trámite dende o seu dispositivo 
móbil.

Manuel Baltar, único po-
lítico convidado ao South 
Summit, participou na 
Start-up School, sección 
na que xestores e empre-
sarios presentan ferra-
mentas de vangarda e 
consellos de innovación

 

Manuel Baltar, durante a súa conferencia no South Summit 2015 

 

Manuel Baltar, xunto a María Benjumea ao inicio do South Summit 2015
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| AMTEGA | 

O 
Consello da Xunta aprobou o 1 de outu-
bro o Plan de Banda Larga de Galicia 
2020 (impulsado pola axencia para a 
Modernización Tecnolóxica, AMTEGA), 
unha folla de ruta destinada a asumir 

os obxectivos establecidos na Axenda Dixital para Europa de 
garantir unha cobertura de banda larga de, cando menos, 30 
Mbps para a totalidade da poboación e impulsar a contra-
tación nos fogares de servizos de banda larga por riba dos 
100 Mbps. Para acadar estes obxectivos, sinalou o Goberno 
de Feijóo, serán chave os despregamentos de infraestruturas 
de telecomunicacións realizados pola Xunta nos últimos 
cinco anos, “que permitiron universalizar o acceso á banda 
larga de cando menos 2 Mbps e que a metade da poboación 
dispoña da posibilidade de acceso a redes de nova xeración 
de até 200 Mbps”, engadiu o Executivo autonómico.Segundo 
lembrou a xunta logo do Consello, a rápida evolución das 
tecnoloxías require, ademais dunha cobertura universal, ve-
locidades de banda larga moito máis elevadas para garantir 
o acceso e o emprego de novos e cada vez máis sofisticados 
servizos dixitais, “de aí a necesidade da posta en marcha 
o Plan de Banda Larga 2020, que mobilizará 46 millóns de 
euros, entre financiamento público e privado”. A este orza-
mento engádese o investimento previsto polo Estado de 44 
millóns de euros en Galicia dentro do Programa de Exten-
sión da Banda Larga de Nova Xeración, que xunto co investi-
mento privado inducido por esta medida, suporán máis 100 
millóns de euros de en cinco anos no impulso, e o desprega-
mento e adopción de redes ultrarrápidas en Galicia.

O plan da Xunta establece un conxunto de medidas en 
tres itinerarios: innovación, eficiencia e intelixencia.

Aprobado o 
Plan de Banda Larga 2020

O obxectivo é que toda Galicia teña acceso a 
redes de telecomunicacións ultrarrápidas

Número 146

Innovación
O primeiro itinerario recolle as accións orientadas á planificación, mo-

dernización e ampliación das infraestruturas de redes ultrarrápidas, para 
promover o acceso á banda larga de alta velocidade para todos.

Segundo se fixo saber, a primeiros de 2016 abrirase a primeira convo-
catoria pública para incentivar os despregamentos de redes de 100 Mbps 
co obxectivo de que en 2020 dispoñan destes servizos todos os núcleos 
de máis de 500 habitantes, o 60% da poboación da Comunidade. O plan 
dotará tamén de redes ultrarrápidas destas velocidades o 55% dos polí-
gonos e parques empresariais (un total de 91), o que supón case o 90% 
da superficie empresarial ocupada en áreas empresariais de Galicia.

A seguinte convocatoria estará destinada aos despregamentos de 
redes de 30 Mbps para conseguir que a práctica totalidade da poboación 
(96 %) e todos os polígonos e parques empresariais dispoñan desta co-
bertura de banda larga ultrarrápida. Para o 4 % restante, a porcentaxe de 
poboación das zonas máis illadas da Comunidade, executaranse medidas 
de apoio para que poidan acceder vía satélite.
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Eficiencia
O segundo dos itinerarios do plan abran-

gue o desenvolvemento de actuacións que 
faciliten a coordinación dos axentes impli-
cados para garantir unha rápida e ampla 
extensión de redes de banda larga de alta 
velocidade.

Entre as actuacións previstas están a defi-
nición dun modelo de ordenanza municipal 
de telecomunicacións que promova a ho-
moxeneidade e simplificación dos trámites 
necesarios nos despregamentos; a elabo-
ración dunha serie de recomendacións 
comúns para a inclusión das infraestrutu-
ras de banda larga nos instrumentos de 
planeamento urbanístico, así como a posta 
a colaboración co resto de administracións 
públicas para a identificación centralizada 
das infraestruturas útiles para os desprega-
mentos de redes.

Intelixencia
O terceiro itinerario oriéntase estimular 

a demanda de servizos de banda larga 
incrementando así o número de usuarios 
conectados á Rede. 

salto cualitativo importante no que atinxe 
á cantidade de galegos con acceso a banda 
larga”. De feito, da situación que había a 
principios de 2009, con máis de 786.000 
galegos sen acceso a Internet, “pasouse a 
que a práctica totalidade dos galegos, dos 
servizos públicos e os parques empresariais 
de Galicia conten con acceso de polo me-
nos 2 Mbps de velocidade a través de redes 
fixas, sen fíos ou vía satélite”, apuntou. 
Núñez Feijóo salientou polo tanto o traballo 
dos últimos cinco anos pero fixo fincapé na 
importancia de seguir traballando para ga-
rantir a máxima calidade do acceso á banda 
larga. Garantir isto é unha das prioridades, 
precisamente, do Plan de Banda Larga 
2020, a través do cal se asumen os com-
promisos de dar cobertura de banda larga 
de cando menos 30 Mbps para a práctica 
totalidade da poboación, así como servizos 
de banda larga por riba dos 100 Mbps para 
os núcleos de poboación de máis de 500 
habitantes, ou o que é o mesmo, para o 
60% dos galegos.

Antecedentes e cifras
•	  Segundo apunta o Goberno galego, en 

2010 en Galicia existía una “ampla caren-
cia de conectividade”, e 786.000 galegos 
non tiñan acceso á Rede.

•	 O I Plan de Banda Larga, engade o 
Executivo autonómico, conseguiu que a 
práctica totalidade dos galegos, dos ser-
vizos públicos e os parques empresariais 
de Galicia conten con acceso de cando 
menos 2Mbps de velocidade a través de 
redes fixas, sen fíos ou vía satélite.

•	 Ademais o 50% da poboación ten acceso 
a redes NGA con velocidades de ata 
200Mpbs

•	 O Goberno de Feijóo tamén salienta a 
ampliación levada a cabo das infraestru-
turas do operador público RETEGAL, que 
“terán un papel chave para implementar 
e axilizar os novos despregamentos. (278 
torres de telecomunicación, máis de 
1.800 quilómetros de fibra)”

•	 “As actuacións do Plan permitiron que 
desde 2010 se incrementaran nun 51% os 
fogares galegos con conexión a Internet”, 
explícase.

•	 Ademais, incide a Xunta, o 70,3% dos 
fogares dispoñen deste servizo fronte ao 
46,5% do ano 2010.

•	 Os máis recentes informes do Goberno 
autonómico apuntan  a quen nos últimos 
catro anos Galicia foi quen de “reducir 
fenda en contratación de Internet en 
máis de 8 puntos coa media estatal e en 
preto de 7 puntos coa media europea”. 
Ademais, engádese, “todos os núcleos 
de máis de 10.000 habitantes superan a 
media galega de contratación a Internet 
e os de máis 50.000 sitúanse por riba da 
media estatal”.

•	 A Xunta destaca que “Galicia é a terceira 
comunidade en incremento do uso regu-
lar de Internet”. 

Deste xeito impartiranse cursos formativos 
específicos para aumentar a capacitación 
dixital da cidadanía e empresas. E, pola súa 
vez, continuaranse a desenvolver actua-
cións de sensibilización e difusión sobre a 
utilidade dos servizos de banda larga, así 
como de impulso ao desenvolvemento de 
servizos e solucións dixitais atractivas para 
os usuarios.

Declaracións do presidente da 
Xunta

O presidente da Xunta explicou que “con-
tinuar mellorando as condicións de acceso 
dos galegos á banda larga é un dos máis 
importantes compromisos do Goberno 
autonómico no eido das tecnoloxías”. Así, 
dixo, “despois do esforzo histórico realizado 
para estender a banda larga ao conxunto 
dos galegos, agora búscase ir máis alá”. Se-
gundo Núñez Feijóo, “ese compromiso non 
só pode medirse na cantidade de persoas 
que teñen acceso a banda larga, senón 
tamén na calidade dese acceso”.

Para o titular do Goberno galego, “os úl-
timos anos foron fundamentais para dar un 



O Plan é unha das actuacións previstas na Axenda Dixital de Galicia 2020 aprobada este ano.



A 
segunda edición de 
Galicia Open Future xa 
vai vento en popa e o 
29 de setembro colleu, 
por así dicilo, novos 

impulsos. De feito, o centro de crowdworking 
posto en marcha na Cidade da Cultura por 
Telefónica -en colaboración coa axencia 
autonómica AMTEGA- recibiu o martes 29 a 
visita oficial dos responsábeis das entidades 
que están a facer posíbel que preto de me-
dio cento de iniciativas empresariais TIC (as 
48 firmas que participan na segunda edición 
de Galicia Open Future, GOF) da nosa terra 
estean a fortalecerse con vistas converterse 
en empresas de éxito. No acto participaron 
Manuel Alonso (director de Telefónica en 
Galicia), Mar Pereira (directora da Axencia 
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, 
AMTEGA), Manuel Varela (da Axencia Galega 
de Innovación, GAIN) e Javier Aguilera 
(director do IGAPE). Na súa visita ao GOF 
amosaron a súa ilusión en que as empresas 
que tiran proveito dos recursos do centro 
de emprendendo leven os seus proxectos “o 
máis lonxe posíbel”. Logo dunhas palabras 
de ánimo aos emprendedores TIC, reuní-
ronse con eles, un por un, para coñecer os 
detalles de cadansúas propostas.  

Tanto antes como durante as súas conver-
sas cos participantes na aceleradora de Tele-
fónica, os representantes autonómicos e de 
Telefónica coincidiron en salientar o talento 
e a calidade dos 48 proxectos participantes, 
20 da Coruña, 12 de Santiago, 7 de Vigo, 3 de 
Lugo, 3 de Ourense e outros 3 de Vilagar-
cía, Tui e norte de Portugal; proxectos que, 
como lembraremos, atópanse en diferentes 
fases de desenvolvemento (hainos que son 
propostas e no outro extremo hai xa algúns  
comercializándose). Ademais e malia contar 
cun substrato común (as TIC), os proxectos 
abranguen sectores diversos: a madeira, a 
saúde, o motor, a agricultura, etc. Este ano, 

48 proxectos 
cun denominador común

Telefónica e os seus centros de coworking e 
crowdworking, con amplos coñecementos 
en materias como a mercadotecnia, o co-
mercio electrónico ou a busca de financia-
mento. Os emprendedores terán tamén oca-
sión de compartir experiencias con outros 
proxectos de todo o mundo involucrados 
no programa de innovación Open Future 
de Telefónica -no que se integra Galicia 
Open Future-, e que xunta novas empresas, 
investidores e entidades públicas e privadas 
de todo o mundo. Igualmente disporán 
dunha axuda de 2.000 euros achegada pola 

As iniciativas da II Galicia Open 
Future amosaron músculo 
perante a Xunta e Telefónica  

segundo lembraron na visita os respon-
sábeis de Telefónica e da Administración 
autonómica, hai un proxecto con orixe en 
Portugal, cuxa inclusión responde en parte á 
arela de impulsar a colaboración galego-lusa 
no eido do emprendemento.

Como dixemos, Galicia Open Future 
atópase arestora mergullada na súa segunda 
edición. Na primeira fase da mesma, os 
responsábeis dos proxectos elaborarán ca-
danseu plan de negocio. Para isto, recibirán 
asesoramento e adestramento dun comple-
to elenco de especialistas procedentes de 

| Telefónica | II GALICIA OPEN FUTURE  | 
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Axencia Galega de Innovación (GAIN). Isto 
polo que respecta á primeira fase. 

Logo, na seguinte etapa do camiño, 
“unha vez evolucionados xa os proxectos”, 
un xurado de expertos seleccionará as 
tres mellores iniciativas da aceleradora 
(estas tres iniciativas recibirán un pulo de 
25.000 euros da man de GAIN, amais de ter 
acceso a un empréstamo reembolsábel de 
XesGalicia por un valor máximo de outros 
25.000 euros) en función da súa achega 
aos sectores estratéxicos de Galicia, a súa 
innovación, o potencial de mercado, o grao 
de maduración e a súa viabilidade, ade-
mais da súa composición multidisciplinaria, 
a súa motivación e o uso de tecnoloxía 
diferencial.

Participantes da segunda 
edición, nomes propios

Pola provincia da Coruña, os proxectos 
que están a concorrer a día de hoxe na 
segunda edición de GOF son os seguintes: 
SMEV (solucións software e hardware para 
grandes eventos), Apparece (aplicación 
enfocada á busca de persoas ou cousas), 
Bare Wave Rider Buoy (boia para detectar 
a dirección das ondas no mar), E-monte 
(plataforma dirixida ao sector forestal e 
centrada na compravenda de madeira), 
Insulclock (desenvolvemento de disposi-
tivos de última xeración para a adminis-
tración de insulina e control da diabetes), 
Lagunal (creación de humedais), LexPrevia 
(plataforma web orientada á prestación de 
servizos xurídicos en liña e de baixo custe), 
MD IUS Inovation (modelado e simulación 
computacional de ciclodextrinas e os seus 
derivados para aforrar tempos e custes 
de investigación), Nubings (plataforma 
enfocada á xestión e control de casas 
intelixentes), Prefapp (creación dun servizo 
que automatice o proceso de despregue 
de aplicacións en calquera contorna, ou-
torgando liberdade aos desenvolvedores 
para elixir e configurar diferentes stacks 

cos que traballar e poder independizar así as 
aplicacións do provedor no que se acubillan), 
Proxecto Wimbag (ferramenta para coñecer 
en todo intre e a través do móbil o estado e 
o lugar no que se atopa o envío dun paquete 
ou equipaxe), SetPay (TPV móbil que facilita 
a empresas e autónomos aceptar pagos con 
tarxeta en calquera intre e lugar) e S-REC 
(recomendador intelixente).

Pola provincia de Pontevedra, os proxectos 
son Refly (navegador integrado de APIS), 
Pekeagenda.com (axenda electrónica para 
escolas infantís que permite ás familias estar 
ao día de toda a información referente aos 
seus fillos), Evernight (rede social e ferramen-
ta dirixida aos locais nocturnos dunha cidade 
que permite coñecer onde están os nosos 
amigos), KITeKAR (proxecto de mobilidade 
persoal), proxecto de Adrián Paramés Gonzá-
lez (trátase dunha aplicación con propostas 
para practicar deporte en espazos ao aire li-
bre nos que previamente se situaron códigos 
QR con videos cifrados nos que se explica 
que exercicios se poden realizar e como 
levalos a cabo para evitar lesións), Forginx 
(plataforma de compras internacionais para 
profesionais da forxa libre), Rhinometrics 
(métricas de negocio para plataformas SAAS) 
e VoxelCraft (plataforma colaborativa para 

facer proxectos para a Internet das Cousas).
Por Lugo, as iniciativas son Keko Tukos 

(desenvolvemento de aplicacións móbiles 
para nenos), Muuusy (ferramenta móbil 
dirixida a facilitar o día as día das empresas 
do sector gandeiro e que permite xestionar 
dende datos de produción a realizar o segui-
mento do tratamento veterinario das reses) 
e Nudoss.com (plataforma especializada en 
cruceiros e na que os viaxeiros poden atopar 
todo tipo de datos, dende produtos a ofertas 
pasando por servizos, ou compartir expe-
riencias con outros usuarios. 

Pola provincia de Ourense, os proxectos 
son iBeeAgro (sistema de xestión integral ba-
seado na agricultura de precisión e dirixido a 
optimizar a produción e asegurar a calidade 
e a eficiencia das explotacións agrícolas, xa 
que permite facer cousas como consultar o 
estado dos cultivos ou configurar alarmas, 
ou xerar e compartir na Rede modelos de 
predición), AutoFarm (desenvolvemento de 
sistemas de automatización industrial para 
os sectores gandeiro, agrícola e piscícola, e 
encamiñado á creación de granxas inteli-
xentes) e Meigalabs (desenvolvemento de 
xogos e aplicacións móbiles). 

Como dixemos, este ano incorpórase a 
Galicia Open Future unha achega portugue-
sa, concretamente LabFun by NorthWeb 
(actividades, experiencias científicas e xogos 
de realidade virtual aumentada, para nenas 
e nenos de idades comprendidas entre os 3 
e os 12 anos). 

180 firmas presentadas
Segundo fixeron saber Telefónica e AMTEGA, 
para esta segunda edición de Galicia Open 
Future, no que Telefónica inviste anualmente 
preto dun millón de euros, presentáronse 
máis de 180 startups de toda Galicia e Portu-
gal, cincuenta máis que na pasada edición, 
“cuxos proxectos experimentaron un forte 
afianzamento e abriron novas oportunida-
des de negocio, entrando en contacto con 
novos investidores e clientes  e accedendo, 
algúns, a outros programas de aceleración, 
e resultando outros gañadores de premios 
nacionais como Singularity University ou 
Emprendedor XXI”. 



| CPETIG | INFORMÁTICA XUDICIAL | 

Este 21 de outubro celé-
brase o evento referente 
no ámbito estatal sobre a 
interrelación entre novas 
tecnoloxías e Xustiza. 

Falamos da Xornada sobre Informá-
tica Xudicial que organiza o Colexio 
Profesional de Enxeñaría Técnica en 
Informática de Galicia, o CPETIG.  A 
quinta edición deste evento desenvól-
vese na Cidade da Cultura de Santiago 
baixo o seguinte lema: A cibervixilancia 
no século XXI: ciberdelitos, vixilancia 
on line e eXustiza. Segundo informa o 
CPETIG, o obxectivo desta actividade 
divulgativa é “concienciar aos xuristas 
dos avances en materia probatoria 
nos casos que intervén a informática”. 
Unha vez máis, e xa van cinco, conta-
rase cunha nutrida representación de 
especialistas neste punto, ben amplo, 
onde se xuntan e mesturan Xustiza, 
investigación policial e novas ferra-
mentas dixitais. 

Os interesados en participar no 
evento, no que colabora Axencia para 
Modernización Tecnolóxica de Galicia 
(AMTEGA), poden formalizar a súa 
inscrición até o luns 19 de outu-
bro a través de xornadaxudicial.
cpetig.org/es/. 

Amais do devandito, outros dos 
retos da xuntanza do día 21 é, en 
palabras dos organizadores, “dotar 
de meirande seguridade xurídica 
á nova realidade tecnolóxica ao 
tempo que se incrementa a efec-
tividade e a eficacia da Adminis-
tración xudicial co uso das novas 
tecnoloxías”. 

Segundo informa o colexio 
que preside Marcos Mata a conto dos 
porqués destas xornadas, “o desenvol-
vemento dos dispositivos electrónicos 
móbiles, as redes de comunicación e 
outras ferramentas informáticas abri-
ron un amplo abano de posibilidades 
para as relacións sociais e comerciais 
pero tamén un novo cúmulo de riscos, 
moitas veces descoñecidos dos que os 
usuarios non foron advertidos ou pro-
texidos axeitadamente”. En palabras 
do CPETIG, estamos a ser testemuñas, 
tamén, dun importante e salientábel 
proceso de adaptación: o da propia 
Lei en si mesma, organizadora das 
relacións sociais, cara á nova realidade 
xerada polos elementos da contorna 
dixital. 

Todo o que precisamos 
saber sobre Xustiza e TIC
A quinta Xornada de Informática Xudicial celébrase 
este 21 de outubro na Cidade da Cultura

Botar luz sobre estes cambios e transformacións, facendo 
fincapé no recente e no inmediato, é outras das finalidades 
da xornada. En opinión dos organizadores do evento, faise 
preciso difundir entre o Poder Xudicial e os xuristas en xeral 
non só os contidos da dita adaptación, senón tamén a nova 
realidade tecnolóxica que a xera, “así como as ferramentas 
coas que contan os profesionais para facela valer e aplicala 
ao caso concreto”.

O evento, en base ao devandito, vai dirixido a xuíces, 
maxistrados, secretarios xudiciais, fiscais, avogados e xuristas 
en xeral, que terán a oportunidade de coñecer a opinión 
dos expertos nesta materia máis importantes dos ámbitos 
galego e estatal, a través dos distintos relatorios organizados 
polo CPETIG, baixo a dirección técnica do especialista Víctor 
Salgado –avogado socio do bufete Pintos & Salgado- e a 
colaboración da Xunta de Galicia, a través da Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA).

A xornada comezará ás 8.30 horas do día 21 de outubro 
coa recepción e entrega de documentación. Logo, ás 9.00 
horas terá lugar a presentación do evento e, xa seguido, o 
relatorio Os retos xurídicos da ciberseguirdade, do letrado da 
Cortes, Pablo García Mexía, autor de A Lei na Rede de ABC. O 
segundo relatorio desenvolverase a partir das 10.30 horas e 

será pronunciado polo consul-
tor de Seguridade e Sistemas 
Juan Luis Rambla, que avaliará 
a seguinte cuestión: Os hackers 
e o desafío actual á seguridade 
informática. A continuación, ás 
11.30, será a pausa do café. Des-
pois do café, ás 12, Luis Jiménez, 
subdirector adxunto do Centro 
Criptolóxico Nacional (CCN-CNI) 
afondará na Ciberdefensa e a 
protección das infraestruturas 
críticas no século XXI. Ás 13:00 
horas celebrarase unha mesa 
redonda, moderada por Víctor 
Salgado, sobre O difícil equilibrio 
entre a liberdade e a seguridade 
en Internet.

Xa pola tarde, ás 16.00 horas, 
o maxistrado da Audiencia 
Nacional, Eloy Velasco, disertará 
sobre A validez da proba electró-
nica en sede xudicial. Deseguido 
(ás 17.00 horas) intervirá o fiscal 
do Servizo de Criminalidade 
Informática da Fiscalía Xeral do 
Estado, Jorge Bermúdez, quen 
falará sobre Os kackers son de 
Marte e os xuíces de Venus. A 
xornada rematará ás 18.00 horas 
cunha mesa redonda sobre 
Hackers: ¿ameaza ou garantes da 
seguridade na Rede?. O mode-
rador será José Antonio Varela 
Agrelo. 
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A atención dos expertos en 
novas tecnoloxías e Xusti-
za está estes días dirixida 
a Santiago. O motivo? A 
celebración da Xornada de 

Informática Xudicial e Delitos Informáticos, 
este mércores 21 de outubro e da man do 
CPETIG. Precisamente para afondar en todo 
o concerninte ao evento e as súas implica-
cións (a súa utilidade, os seus obxectivos, os 
posíbeis baleiros ou eivas que se pretenden 
emendar co seu desenvolvemento) falamos 
co presidente do CPETIG, Marcos Mata, que 
nos pon en situación lembrándonos até que 
punto a informática foi quen de afianzarse 
nas nosas vidas e incluso nas medidas que 
poñemos en práctica para comunicarnos, 
para resolver problemas ou mesmo (por-
que tamén) para provocalos. De partida, a 
xornada do 21 serve en parte para recordar-
nos que a informática é hoxe un escenario 
referencial por onde entramos e saímos de 
continuo. Alí cométense delitos e alí, traba-
llando dende e coa informática, resólvense 
eses delitos. 

MARCOS MATA

 - Un ano máis, e xa van cinco, o Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en 
Informática de Galicia (CPETIG) organiza as Xornadas de Informática Xudi-
cial e Delitos Informáticos. A cita será o 21 de outubro, de novo na Cidade 
da Cultura de Galicia. O epígrafe este ano é A cibervixilancia no século XXI. 
Por que este tema? Que implicacións ten a día de hoxe para os cidadáns e 
para os profesionais das TIC e da Xustiza? 

 - A informática é na actualidade un dos instrumentos máis comúns para a rela-
ción entre persoas e constitúe un vehículo de primeira orde para a comisión 
de delitos ou faltas, así como un elemento primordial de proba ou procesa-
mento. Como colectivo, dende o Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en 
Informática de Galicia consideramos que é a nosa obriga amosar a realidade 
dos procesos nos que intervén a informática e transmitirlla á Administra-
ción de Xustiza. Nesta edición prestamos especial atención ao que se ven a 
chamar cibervixilancia, aos retos xurídicos e técnicos que supón, e fomenta-
remos o debate en torno ao difícil equilibrio entre a liberdade e a seguridade 
na Rede.

 - En termos xerais, cal é o obxectivo básico das Xornadas de Informática 
Xudicial? 

 - O obxectivo principal destas xornadas é tratar a actualidade lexislativa rela-
cionada cos delitos onde interveñen os medios informáticos, a problemática 
asociada a súa persecución, e especialmente a relevancia da proba electró-
nica. Tense acadado ademais constituír un foro de debate e traballo no que 
participan tanto o sector xudicial coma os profesionais da informática, e no 
que se traten as últimas novidades tanto nos aspectos legais coma técnicos 
en relación cos delitos informáticos. Neste senso, destacamos a importancia 
de informar e concienciar aos xuristas dos avances en materia probatoria nos 
casos en que interveña o factor informático no proceso xudicial, así como dos 
importantes beneficios da incorporación e o uso das novas tecnoloxías da 
información no seu labor profesional. Ademais, con estas xornadas buscamos 
tamén sensibilizar sobre a gran axuda que poden prestar os peritos informá-
ticos nas causas xudiciais e ás claves a valoración da proba informática.

 - Marcos, fálanos dos puntos máis salientábeis do programa desta quinta 
convocatoria: aquilo ao que non podemos deixar de prestar atención...

 - O título das V Xornadas sobre Informática Xudicial, Peritaxe Técnica e Proba 

Falamos co presidente 
do Colexio Profesional 
de Enxeñaría Técnica en 
Informática de Galicia. 

| Entrevista | MARCOS MATA | 

“Queremos 
amosar a ac-
tualidade lexis-
lativa ligada 
aos delitos 
onde interve-
ñen os medios 
informáticos”



| Entrevista | MARCOS MATA |

Electrónica é A ciberdefensa no século XXI: ciberdelitos, vixilancia on 
line e e-xustiza, e para desenvolver o epígrafe temático, este ano 
contamos con relatores do mais alto nivel nos seus respectivos 
campos laborais. Deseñamos un programa moi atractivo no que 
se condensan os principais aspectos do uso das tecnoloxías da 
información e a súa proxección no eido xurídico así como os retos 
aos que se enfronta a Administración de Xustiza. Estas xornadas 
concibíronse coma un todo no que os relatorios son complemen-
tarios uns dos outros, polo que será difícil valoralos de maneira 
independente. Os relatorios complétanse ademais cunha mesa 
de debate ao finalizar as sesións de mañá e tarde que fomentará a 
participación dos asistentes. 

 - Dicías o ano pasado nestas mesmas páxinas que os profesionais 
aos que se dirixen estas xornadas son todos os profesionais da 
Xustiza pero tamén os profesionais TIC que desexan especiali-
zarse en áreas relacionadas cos delitos informáticos e coñecer 
a súa realidade. Segue a estar isto vixente ou con esta nova 
edición quixestes abranguer máis campo de acción? Respecto 
dos profesionais TIC que desexen especializarse nestes ámbitos, 
cres que é un axeitado e interesante ámbito de desenvolvemen-
to profesional?

 -  Non cabe dúbida que tanto os delitos informáticos como o uso 
de probas relacionadas coa informática están xa á orde do día nos 
xulgados. Ademais, aínda quedan por cubrir moitas necesidades 
da propia Administración de Xustiza no uso das TIC para o desen-
volvemento do seu labor como institución.Neste eido, está aberto 
un amplo abano de posibilidades para os enxeñeiros e profesio-
nais da informática que poden achegar os seus coñecementos e 
o seu labor para un mellor funcionamento da Xustiza e no apoio 
do proceso xudicial. Ademais dos peritos informáticos, profesións 
coma os de responsable de seguridade informática son claros 
exemplos da demanda existente de profesionais.

 - E coma sempre, queremos saber que máis cousas ten prepara-
das o colexio que representas en materia de divulgación e for-
mación. Amais desta nova edición das Xornadas de Informática 
Xudicial, que tendes entre mans?

 - Gustaríame lembrar a recente celebración do Scratch Day, un 
evento dirixido aos nenos e aos seus pais ao obxecto de divul-
gar entre os máis pequenos e as súas familias as posibilidades 
de aprendizaxe que facilita a programación. Foi tal o éxito da 
convocatoria que esgotamos as prazas en tan só tres días. Por 
outra parte, o Colexio ten previsto levar a cabo o seu calendario 
de actividades formativas e divulgativas, tanto para os colexiados 
como para outros colectivos e o resto da sociedade.

 - Marcos recentemente soubemos que fuches designado, por 
segunda vez, presidente do Consello Xeral de Colexios de 
Enxeñaría Técnica en Informática, o CONCITI, unha entidade de 
ámbito estatal que se encarga de coordinar e representar de for-
ma conxunta ás colexiadas e colexiados de toda España. Como 
asumes esta nova andaina? Con que retos? Hai algún problema 
á hora de compatibilizar este cargo co de presidente do CPETIG, 
a entidade que vela polos intereses dos enxeñeiros técnicos en 
Informática de Galicia?

 - Defender á profesión a nivel estatal non supón ningún tipo de 
incompatibilidade coa presidencia do CPETIG, máis alá do esforzo 
e da adicación adicional que require, e ser elixido de novo significa 
un recoñecemento ao traballo realizado. Representar a todos 
os enxeñeiros técnicos en Informática do estado é un reto en si 
mesmo, ao que se engade a necesidade de seguir traballando polo 
recoñecemento da nosa profesión e pola necesaria regulación. 
Precisamente cando estamos a falar da relevancia dos delitos in-
formáticos, resulta difícil de entender que a día de hoxe non exista 
ningún tipo de regulación sobre a prestación de servizos relacio-
nados coas tecnoloxías da información. Isto parece especialmente 
preocupante cando estamos a falar por exemplo da protección de 
infraestruturas que afectan á nosa  seguridade, a protección dos 
nosos datos persoais ou mesmo á nosa saúde. 

Finalmente celebrouse o 10 de outubro o 
evento formativo e divulgativo Scratch Day 
organizado polo Colexio Profesional de Enxe-

ñaría Técnica en Informática de Galicia (CPETIG) en 
colaboración coa axencia autonómica AMTEGA. Na 
cita, que serviu para difundir os valores da progra-
mación informática na comunidade escolar (nenas 
e nenos, nais e pais, profesorado), participaron 
uns trinta rapaces (de entre sete e quince anos) e 
outros tantos mestres compartindo coñecementos 
e tirando partido da ferramenta Scratch, un recur-
so informático moi acaido para a introdución das 
novas xeracións nos conceptos básicos de como 
construír e desenvolver programas.

Segundo informan os organizadores, os par-
ticipantes “puideron acceder de forma lúdica ao 
mundo da programación, tomando conciencia da 
potencia desta ferramenta como medio de expre-
sión das ideas propias”. Ademais, sinala o CPETIG, 
“a implicación e a concienciación dos pais neste 
ámbito serviu de apoio para que os rapaces se sen-
tisen atraidos cara á programación informática, de 
forma que esta actividade organizada polo CPETIG 
non sexa unha excepción, senón o principio dun 
labor para seguir no fogar”.

De forma paralela levouse a cabo unha acción 
formativa en Scratch destinada ao profesorado. 
Esta actividade, serviu como formación a trinta 
profesores ao abeiro do programa Aprendo pro-
gramando incluído no Plan Proxecta, dependente 
da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, presentado polo CPETIG, en colabo-
ración con AMTEGA.

A xornada tivo como obxectivos xerais “eliminar 
mitos en relación á programación informática, dar 
a coñecer a contorna da programación Scratch e 
aprender a desenvolver videoxogos con esta ferra-
menta informática”. Ademais, con esta actividade 
preténdese difundir as posibilidades que poden 
ofrecer as TIC, especialmente en idades temperás e 
contribuír, así, a reducir a fenda dixital.

No Scratch Day contouse coa participación 
das asociacións Programamos, que impartiu a 
formación a rapaces e pais, e Código Octopus, que 
contribuíu á formación ao profesorado.

Uns trinta nenos e outros tantos 
profesores no Scratch Day
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| UCGAL | ESTUDO SOBRE A BANDA LARGA FIXA |

O 
I Estudo sobre a Ban-
da Larga Fixa (BLF) e 
Móbil (BLM): Vivimos en 
Converxencia (accesíbel 
na Rede en formato 

PDF) levado a cabo pola Asociación de 
Internautas (AI) e a Unión de Consumido-
res de Galicia (UCGAL) vén de amosar as 
súas conclusións (o pasado 7 de outubro 
nunha cita cos medios en Santiago). Cóm-
pre informar que para a realización desta 
investigación, a AI reuniu máis de 7,73 
millóns de test de BLF entre setembro de 
2014 e abril de 2015. Un 62% das enquisas 
correspondíanse á tecnoloxía ADSL, e 
o resto era cable (27%) ou fibra (10%). 
Asemade, analizáronse datos oficiais 
publicados pola Secretaría de Estado de 
Telecomunicacións e para a Sociedade da 
Información (SETSI), a Oficina de Aten-
ción aos Usuarios das Telecomunicacións 
(OAUTEL) e os propios operadores nas 
súas páxinas web. Por empresas, Movistar 
é a mellor parada do estudo.   

Cales son os parámetros tidos en conta 
nesta enquisa? Pois esta puntuación 
global, componse da análise da BLF 
(condicións das ofertas, velocidades, 
avarías e reparacións, reclamacións...) e da 
BLM (velocidades, reclamacións e tempo 
de resolución, condicións das ofertas, 
megabytes a máxima velocidade, prezos, 
minutos e SMS gratuítos...). 

O líder en ambas categorías é Movistar 
con 7,93 puntos na BLF e 6,76 na BLM. 

Os operadores, 
a rigoroso exame
Un estudo da UCGAL sinala a Movistar como a 
mellor escolla en canto a banda larga, fixa e móbil 

Nas ofertas combinadas de BLF 
(megas a máxima velocidade no 
móbil, minutos desde móbil, SMS, 
canles televisión, etc) só Ono, Movis-
tar e Vodafone superan os 7 puntos e 
Euskaltel fica con 5,88.  

Os minutos de chamadas nacio-
nais desde o teléfono fixo son ilimita-
dos en tódolos operadores. Non

así nas de fixo a móbil onde 
atopamos extremos que van desde 
os 60 minutos de Euskaltel aos 1.000 
de Orange. E nas chamadas desde 
o móbil, a cousa anda entre os 780 
minutos de Euskaltel e os ilimitados 
das ofertas máis completas. Sobre 
os SMS, dicir que son ilimitados 
nalgunhas ofertas de Movistar, Ono e 
Vodafone pero os restantes operado-
res non os inclúen nas súas ofertas 
combinadas.  

Non esquecemos mencionar as 
canles de TV, que indican como me-
llor opción (atendendo ao número 
de canles integrados na oferta bási-
ca) a Movistar con 96 canles.  

As variacións na media de veloci-
dade de descarga e de subida son 
unha constante. Por exemplo, na 
velocidade de subida a cousa vai 
entre os 5,63 MB de Jazztel e os 15 de 
Telecable e Euskaltel.

O prezo medio de tódolos opera-
dores nas ofertas combinadas é de 
50,93 €. Nos extremos, Telecable

supera os 60 € e Jazztel sitúase 
preto dos 40.

Por último, hai que subliñar que as 
ofertas básicas de BLM de contrato e 
tarxeta a media supera o aprobado 
(5,37) e atopamos diferenzas de máis 
do 40% entre o mellor (Yoigo) e o 
peor (Telecable).  

Na media dos paquetes de MB 
adicionais para navegar hai que sa-
lientar os 5 GB de R e máis se temos 
en conta que, tanto Yoigo coma 
Euskaltel, non achegan MB adicionais 
senón que reducen a velocidade de 
navegación. Segundo este estudo, 
a media de minutos de chamadas 
desde o móbil integradas nas ofertas 
comerciais vai desde os ilimitados de 
R ata os 563 de Jazztel.   

Podemos observar diferenzas entre operadores de 
até o 22% na BLF e de máis do 35% na BLM.

Movistar encabeza as puntuacións tanto en BLF 
(8,52) coma en BLM (7,28). As diferenzas na BLM 
chegan até case o 29% e na BLF ao 34%.  Movistar 
desmárcase do resto de operadores fixos que se ven 
afectados polas valoracións dos operadores móbiles 
que lles alugan a súa rede.  

En canto ao caudal de descarga da BLF, nas velo-
cidades iguais ou superiores aos 100 Mbps (fío ou 
fibra) Movistar acada un 98%, R un 91% e Euskaltel 
un 77%. 

Na BLM, chama a atención a variación entre os 
valores máximos e mínimos, dependentes da cober-
tura...

De falarmos de avarías, o operador R rexistra o 
peor dato en avarías de BLF (7,59%). No tocante ao 
tempo empregado na resolución de avarías, Movis-
tar obtén os mellores resultados reparando o 97% 
das avarías en pouco máis de 40 horas. Telecable 
resolve o 68% das avarías en 5 días (133 h).

As reclamacións de BLF, segundo a OAUTEL, 
sinalan que Jazztel (2,11) multiplica por 4 os datos 
de Movistar (0,54). Os demais operadores presentan 
3 veces máis reclamacións por cada 10.000 clientes. 
Polo que se refire a BLM, OAUTEL engade que Yoigo 
e Vodafone teñen as porcentaxes de reclamacións 
máis baixas.

PUNTUACIÓN GLOBAL DOS OPERADORES

MOVISTAR ONO VODAFONE EUSKALTEL R TELECABLE JAZZTEL ORANGE YOIGO MEDIA

7,59 6,71 6,46 6,35 6,16 6,12 6,07 5,92 6,31 6,42



Presentación do informe da UCGAL celebrada en Santiago de Compostela
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| Cultura galega na rede | 

Toca falar nestas 
páxinas adicadas ás 
novas tecnoloxías 
e os nosos hábitos 
cotiáns do máis re-

cente documento de traballo do 
Observatorio da Cultura Galega 
(DT-OCG), o estudo As TIC, redes 
e cultura, unha investigación que 
avalía en detalle a nosa relación 
(a das galegas/os) coas novas 
tecnoloxías como mediadoras e 
canalizadoras do noso achega-
mento aos libros, á música ou ao 
audiovisual. O libro electrónico é 
o gran protagonista do informe: 
ascendeu un 70% no último ano, 
en parte grazas ao mellor equi-
pamento tecnolóxico dos nosos 
fogares, en parte por mor dun uso 
máis frecuente do mesmo (máis 
contidos para subir, máis redes 
sociais, máis blogs).  

Do estudo despréndese que 
a maior presenza destes hábi-
tos culturais é consecuencia e 
complemento lóxico doutras 
cifras complementarias que non 
deixan de medrar. Por exemplo, o 
número ordenadores nos nosos 
domicilios, que se incrementou en 
4,2 puntos en 2014 con respecto 

Máis libros 
electrónicos do 
que se pensaba
O Observatorio da Cultura salienta un medre 
do ebook nos nosos fogares do 70%

ao ano anterior (con tendencia á alza), ficando agora nun 
72,6%. Ademais, a televisión está no 99,3% das nosas casas 
e só a radio retrocede tres puntos ao rexistrar un 77,3% de 
usuarios en 2014. Consecuencia de todo isto e dun afian-
zamento máis claro e fortalecido das actividades diarias 
en liña é o crecemento do libro electrónico cunha suba do 
70% e unha presenza nas nosas vidas do 16,5%, unha cifra 
que, malia ser salientábel, anda lonxe “do que acontece 
en Madrid e no Euskadi, onte teñen unha cota de uso dun 
33,1% e dun 27,5% respectivamente”, explícase no informe 
do Observatorio. 

O informe, con todo, vai alén de todo isto e serve como 
análise do emprego que a cidadanía galega fai das tecno-

loxías. Entre as máis usadas atópanse 
as seguintes: a busca de información 
sobre bens e servizos a través de 
Internet e o uso do correo electró-
nico, seguidos da lectura e descar-
ga de novas, xornais e revistas de 
actualidade na Rede. Neste último 
servizo, as e os galegos superan a 
media estatal en 10 puntos porcen-
tuais, un 87,3% fronte a un 77,6%. 
Así mesmo, cada vez son máis as 
persoas que manexan os servizos da 
banca electrónica, é dicir, un 50,5% 
dos usuarios galegos e un 49,1% do 
total de España.

O DT-OCG tamén constata que a 
idade segue a ser un factor deci-
sivo no emprego da Rede: todas 
as persoas novas tira partido dela, 
taxa que vai caendo a medida que 
a idade aumenta (en 2014, só o 
25% dos que teñen máis de 65 anos 
declaran unha utilización frecuente 
da Internet).

Polo que atinxe aos indicadores de 
comercio electrónico por parte dos 
galegos e galegas, en 2014 medra-
ron en case 270.000 as persoas que 
mercaron por Internet con respec-
to a 2013. “O uso máis frecuente”, 
explícase, “é para mercar entradas 
de concertos ou espectáculos, feito 
que compartimos coa media estatal; 
séguelle a compra de equipamen-

tos electrónicos e informáticos, 
libros (incluídos os electrónicos), 
revistas e xornais”. Porén, na nosa 
terra caeu de forma salientábel 
a merca de filmes e música, que 
pasan dun 23,3% en 2013 a un 
16,4% en 2014,

No informe tamén se indica 
que a cidadanía galega manexa 
as redes sociais en primeiro lugar 
para “relacionarse” e, en segundo 
lugar, “para estar informada”. As 
máis empregadas son Facebook, 
Twitter, Google +, Instagram e 
LinkedIn. No tocante á navega-
ción, as páxinas galegas máis vi-
sitadas polos internautas en 2014 
foron lavozdegalicia.es, mundo-r.
com, farodevigo.es, meteogalicia.
es e xunta.es. No que concirne ao 

servizo de mensaxería, o WhatsApp 
segue a ser “o servizo preferido”, cun 
92,4% de usuarios, que medra 6,8 
puntos con respecto ao ano anterior. 
Facebook Messenger e Skype tamén 
soben, pero dun xeito máis limitado.

A investigación conclúe que tanto 
en Galicia coma no conxunto de Es-
paña, as cinco actividades principais 
dos internautas son: ler novas de 
actualidade, visualizar vídeos en liña, 
consultar previsións meteorolóxicas 
e mapas e escoitar música.   



| CESGA | APRENDER E ENSINAR NA NUBE |

Unha amiga chamada 
Computación na Nube
O CESGA visualiza nun completo 
manual os logros do proxecto 
RuralSchoolCloud

Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) 
vén de impulsar a publicación do manual Aprender e 
ensinar na nube. Computación na nube para colabo-
rar na escola rural. A obra, lanzada en cinco linguas 

(galego, castelán, inglés, grego e italiano) e en cuxo deseño traballamos arreo 
dende o Grupo Código Cero Comunicación, foi editada pola investigadora do 
CESGA María José Rodríguez Malmierca, coordinadora do proxecto europeo 
RuralSchoolCloud, proxecto no que se insire a publicación deste libro a xeito de 
resume e guía visíbel e consuntábel para profesionais das TIC e das educación. 
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Lembrar que RuralSchoolCloud é un programa coordi-
nado polo CESGA, coa participación da USC, que serviu 
de ampliación á iniciativa comezada en 2010 polo dito 
centro co seu premiado proxecto de investigación Rural 
Schools & Cloud Computing. Este proxecto, como recor-
daremos, ten a súa aplicación práctica nas integrantes da 
Rede de Escolas na Nube: dúas ducias de centros rurais 
agrupados en 4 CRAs da nosa terra. 

Os autores do libro son membros do consorcio euro-
peo de RuralSchoolCloud: María J. Rodríguez Malmierca, 
Diego Nieto Caride, Abraham Martínez Gracia, Carmen 
Fernández-Morante, Beatriz Cebreiro López, Santiago 
García Vázquez, Konstantina Zachari, Konstantinos Za-
charis, Jette Aabo Frydendahl, Raffaele Brahe Orlandi, Bill 
Houldsworth e Geoff Tew. 

Os socios do proxecto foron a Universidade de Santia-
go e o seu Grupo de Investigación de Tecnoloxía Educati-
va, a Autoridade Local de Devon (Reino Unido), o centro 
ΑΚΕΘ (Centro de Desenvolvemento de Tesalia, Grecia), 
o CELM (Centro de Investigación eLearning e Medios de 
Comunicación do Via University College de Dinamarca), 
a autoridade rexional da Provincia de Parma (Italia) e o 
Instituto para a Integración de Macedonia, FYROM. 

O manual, realizado con financiamento do Programa 
de Aprendizaxe Permanente da Unión Europea, intro-
duce ao lector nos conceptos básicos da Computación 
na Nube integrada no ensino (como se pode aplicar ao 
ámbito docente? por que é necesaria na escola? por 
que no rural?) para logo meterse de cheo en amosar os 
froitos recollidos trala aplicación práctica destes recursos 
cloud (ao abeiro de RuralSchoolCloud) en diferentes 
escolas dos devanditos países participantes: Dinamarca 
(con escolas nas illas), Italia (provincia de Parma), Grecia 
(escolas da Tesalia), Gran Bretaña (escolas rurais do con-
dado de Devon), e os 4 CRAs galegos xa participantes na 
Rede de Escolas na Nube. Seguindo o fío dos contidos, o 
manual do proxecto tamén expón en detalle as repercu-
sións que tivo no profesorado e o alumnado das escolas 
a aplicación das liñas de traballo da iniciativa, amais de 
conclusións de interese sobre a súa sustentabilidade, so-
bre como poñelas en práctica noutros centros (dende os 
puntos de vista técnico e educativo) e sobre os recursos 
dispoñíbeis para dar continuidade a estas experiencias. 

O manual en papel vén acompañado dun contido dixi-
tal adicional, dispoñible na propia web do proxecto, que 
inclúe a solución software completa empregada, docu-
mentación adicional e material de difusión do proxecto.

O libro, máis en detalle 
O libro, polo tanto, funciona a xeito de resumo de Ru-

ralSchoolCloud, proxecto educativo innovador levado a 
cabo en 12 escolas rurais europeas de educación infantil 
até educación secundaria superior, escolas nas que se 
tirou proveito de variados recursos tecnolóxicos, como a 
computación na nube, o software de código aberto e os 
dispositivos móbiles como soporte ao ensino baseado 
en proxectos de colaboración e centrado no alumno. 
O manual tamén describe os elementos educativos e 
tecnolóxicos que se empregaron, así como as leccións 
aprendidas, o impacto nos participantes e as posibilida-
des de desenvolvemento posterior. Segundo apuntan as 
autoras e autores, “pretende ser unha guía práctica que 
axude á posta en práctica e desenvolvemento desta for-
mulación noutras redes de escolas rurais ou dispersas”. 
O manual, que se distribúe baixo licenza aberta, inclúe 
unha versión impresa, unha versión dixital, un documen-
to e paquete de recursos en libre descarga a través da 
páxina web do proxecto, www.rsc- project.eu.  
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Máis sobre RuralSchoolCloud 

O proxecto RuralSchoolCloud diríxese a explorar metodoloxías 
baseadas nas TIC para reducir as fendas dixitais entre o urbano e 
o rural a través dunha proposta para mellorar o xeito de colabora-
ción e aprendizaxe nas escolas non urbanas. Segundo fan saber os 
autores acerca dos motivos que alentaron a súa posta en marcha, 
máis de 14.4 millóns de nenos en idade escolar viven en zonas 
rurais de Europa, en comunidades que precisan, para un desenvol-
vemento non discriminatorio, do mantemento de servizos básicos 
como a educación. A pregunta que nos podemos facer é: como 
manter servizos educativos completos e de calidade en centros 
dispersos que contan con menos nenos cós das cidades e, sobre o 
papel, con menos posibilidades de beneficiarse da actividade tec-
nolóxica das cidades? Neste senso e a xeito de resposta (unha res-
posta orzamentaria tamén), o proxecto RuralSchoolCloud concibiu 
unha solución “de baixo custo pero de gran calidade” baseada nas 
TIC para mellorar a rede escolar, o ensino e a aprendizaxe, e para 
reforzar a dimensión europea da educación escolar. O obxectivo 
do proxecto, que rematará este mes de novembro (o pasado 10 
de outubro amosáronse en Santiago as principais conclusións do 
mesmo), consistía en ofrecer formación e ferramentas de colabo-
ración baseadas na nube a mestras e mestres para que deseñaran 
para os seus estudantes unha proposta formativa “rica e diversa”, 
na que puideran colaborar de forma creativa, elaborar materiais 
conxuntamente, e adquirir competencias dixitais.

Polo tanto, a formación do profesorado centrouse en propor-
cionar o apoio técnico e pedagóxico que permitira mellorar o 
seu desenvolvemento no entorno da nube e facilitar, no futuro, o 
acceso a formación e mellora profesional que permitan procurar a 
súa permanencia nas escolas rurais e illadas. Ademais, a iniciativa 
centrouse na creación dunha comunidade de aprendizaxe activa 
baseada nas TIC para os profesores de escolas rurais e así axudar-
lles a desenvolver habilidades docentes e implantar metodoloxías 
apropiadas. 
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| Librecon 2015 | 

AGASOL, ASOLIF e Clúster TIC Galicia organizan 
a quinta edición de LibreCon, conferencia 
de negocio e tecnoloxías abertas, os vin-
deiros días 29 e 30 de outubro en Santiago 
de Compostela (Cidade da Cultura), cuxa 

axenda definitiva está xa pendurada en librecon.io/gl/axenda/. 
Segundo informan as entidades organizadoras, serán dúas 
xornadas para congregar nun único emprazamento a centos 
de responsábeis do mundo da empresa, a administración e a 
educación co obxectivo de dar a coñecer tendencias e casos 
de éxito baseados en tecnoloxías abertas. “Tendencias e casos 
de éxito que están a facer máis competitivas e innovadoras a 
empresas e administracións públicas”, engaden. 

O obxectivo fundamental de LibreCon 2015 é pois a creación 
de negocio e emprego en todos os sectores da sociedade a tra-
vés das tecnoloxías libres, a innovación e o emprendemento. 
A previsión é superar as 500 reunións de negocio da edición 
2014. A asistencia é gratuíta previo rexistro: Rexistro LibreCon.

“LibreCon é un escaparate no que ano tras ano amósanse 
os beneficios reais dun sector que constitúe unha alternativa 
real a empresas e administracións públicas de todo o mundo 
grazas á súa maior competitividade, aos grandes aforros ache-
gados, así como ao desenvolvemento das economías locais”, 
indica David Olmos, presidente de ASOLIF.

A cita contará con representantes internacionais do mundo 
tecnolóxico da talla de Victor Palau de Canonical, Dominig Ar 
Foll de Intel Open Source, Roberto Zompi de GENIVI-Magnetti 
Marelli (grupo Chrysler-Fiat), Tin Hang Liu de Open Source Ve-
hicle e Jim Groom creador de EDUPUNK que ofrecerán sesións 
maxistrais sobre Internet of Things (IoT), automóbil conectado 
e educación. 

Co obxectivo de compartir coñecemento e fomentar a cola-
boración tecnolóxica, o programa abrangue arredor de trinta 
charlas e obradoiros a cargo dun gran número de empresas 
e representantes estatais e galegos como por exemplo Igalia, 
ASPGems, Irontec, IBM, SuSE ou Teléfonica, amais de organiza-
cións como a Xunta de Andalucía ou a Universidade de Grana-
da, entre outras. O resultado, sinala AGASOL, é “unha axenda 
cargada de sesións adicadas a dar a coñecer novas iniciativas 
que amosen como as tecnoloxías abertas axudan á xeración de 
negocio en todos os sectores de actividade”. A zona exposi-
tiva, premios e actividades sociais, completan dúas xornadas 
“ateigadas de tecnoloxía”.

“Queremos potenciar o networking e o intercambio de coñe-
cemento arredor de solucións baseadas en tecnoloxías abertas 
que aumenten a competitividade e eficiencia das organiza-
cións”, indica Xavier Castaño, presidente de AGASOL. E engade: 
“Temos unha axenda moi interesante que cobre temáticas en 
auxe como a Internet das Cousas, os automóbiles conectados 
ou novas tendencias educativas e que ademais toca temas de 
tecnoloxías asociadas como a nube ou o Big Data”.

LibreCon 2015 converterá a nosa terra en referente 
internacional en tecnoloxías abertas e negocio

Bandeiras de 
coñecemento libre
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Pola súa parte, Luís Alberto Fernández, xerente 
de AGASOL, sinala que “a presenza dos patro-
cinadores é fundamental”, sobre todo porque 
as súas achegas permiten aos impulsores do 
congreso realizar todas as tarefas propias da 
organización e contar, tamén, con relatores inter-
nacionais referentes no ámbito do open source. 

Ademais das empresas participantes nas con-
ferencias, LibreCon conta co apoio institucional 
da Xunta de Galicia, a Axencia Galega de Inno-
vación (GAIN), o Instituto Galego de Promoción 
Económica (IGAPE) e a colaboración da Axencia 
para a Modernización Tecnolóxica (AMTEGA) 
e NOVA Xestión Cultural. Os patrocinios Plati-
num de Microsoft, e Gold de SuSE, Concello de 
Santiago e o operador galego R, permiten que o 
evento sexa de balde para todos os asistentes.

Un evento en familia, LibreKids
Co obxectivo de animar e facilitar a asisten-

cia a aquelas persoas que teñan interese en 
participar nas xornadas o venres pola tarde, así 
como achegar a tecnoloxía aos máis pequenos, 
LibreCon habilitará o novo espazo LibreKids. Nes-
te emprazamento haberá dous obradoiros dispo-
ñíbeis para gozar da tecnoloxía nas actividades 
en familia. O taller Enredando con Mimadriña: 
origami e leds é unha proposta educativa e social 
que emprega como ferramenta base o origami 
(arte de orixe xaponesa baseada no pregado 
do papel) a partir de 5 anos. Pola súa banda, 
Enredando con escornabots: robótica e impresión 
3D abertas achegará a robótica e a programación 
a nenos e nenas a partir de 6 anos. As actividades 
son de balde previo rexistro a través do sitio web 
da conferencia. 

Premios Clúster TIC Galicia

O Clúster TIC Galicia quere salientar e visualizar o labor de todos os 
axentes comprometidos co empuxe e crecemento do noso tecido 
produtivo tecnolóxico-dixital, de aí que convocase os Premios Clús-

ter TIC Galicia, destinados a pór de relevo ante a sociedade o labor das em-
presas, profesionais ou entidades que deseñan, programan, desenvolven, 
implantan ou usan produtos ou servizos galegos que teñen na innovación 
e no uso das novas tecnoloxías a súa razón de ser. Os galardóns convó-
canse en cinco categorías: Innovación, Internacionalización, Liderado TIC, 
Start-ups e Software Libre.

Poderán presentar as súas candidaturas todas aquelas empresas e pro-
fesionais que realicen proxectos no eido das Tecnoloxías da Información 
e as Comunicacións (TIC), “ben sexa como provedores ou como entidades 
usuarias de produtos e servizos TIC galegos”. Para decidir os gañadores, 
o Clúster creará un Comité Avaliador Experto. Unha vez que se realice a 
votación do xurado, farase pública unha listaxe con tres finalistas por cate-
goría. Os gañadores non se desvelarán ata a gala de entrega dos Premios, 
que terá lugar no marco do evento LibreCon 2015 o día 29 de outubro, en 
Santiago de Compostela.

Por seren galardóns de honra que distinguen a calidade, os premios 
non comportan dotación económica, pero tanto os gañadores como os 
finalistas recibirán trofeos representativos e exclusivos. 

Os interesados en presentar unha candidatura deberán facelo exclusiva-
mente a través da web www.clusterticgalicia.com, cubrindo o formulario 
online e axuntando a documentación que consideren oportuna. Como 
dixemos, o prazo conclúe o próximo 22 de outubro ás 23:59 horas.

Internet das Cousas e coches conectados

A Internet das Cousas (IoT) e o papel que xoga nela o software libre 
son un mundo do que falar. Esta confluencia entre obxectos conec-
tados e programación sen cancelas será un dos puntais temáticos 

de LibreCon 2015. Para quen non o saiba, a Internet das Cousas é en boa 
medida o estado evolutivo seguinte da nosa sociedade e a nosa econo-
mía, un estado no que estaremos en comunicación constante, natural 
e fluída, cos obxectos das nosas contorna. E todo a través de redes de 
comunicación avanzadas e, como se vai lembrar en LibreCon, recursos 
tecnolóxicos libres.

Por certo que na edición 2015 do congreso tamén se botará luz sobre o 
potencial da programación aberta no ensino e máis no desenvolvemento 
de coches conectados, ou sexa, os vehículos con capacidade para mellorar 
e facer máis seguros os nosos desprazamentos, facendo cousas concretas 
como avisarnos de posíbeis tapóns de tráfico, propor accesos alterna-
tivos, poñernos en contacto automático cun taller ou avisar de alarmas 
meteorolóxicas, entre outras moitas funcionalidades (por exemplo a 
interconexión entre uns vehículos e outros). Deste tipo de achados, baixo 
unha óptica de código aberto, falará en LibreCon Roberto Zompi, un dos 
grandes expertos actuais na aplicación de software libre nos coches inteli-
xentes, xerente de Enxeñaría Avanzada na multinacional de compoñentes 
e sistemas de alta tecnoloxía para o automóbil Magneti Marelli (perten-
cente ao Grupo Fiat Chrysler, histórico propietario de marcas do prestixio 
de Ferrari, Lancia, Alfa Romeo e Maserati). 

Amais de Magneti Marelli, tamén estarán presentes no congreso as enti-
dades internacionais Canonical (a empresa creadora do sistema operativo 
Ubuntu), Intel ou OpensourceVehicle, estando representada a nosa terra 
polas importantes achegas de Igalia, Staticboards, o CESGA (Centro de 
Supercomputación de Galicia) e a asociación AGASOL, co-organizadora do 
evento. Segundo avanza precisamente AGASOL, ao longo dos dous días 
de actividade falarase (e moito) de robots submarinos libres (hardware 
e software aberto),  de dispositivos intelixentes con sistemas sen licenza 
pechada, de fogares intelixentes, de obradoiros hackers para as escolas e 
mesmo de “vacas conectadas”.  A cita será no Edificio CINC da Cidade da 
Cultura de Galicia e a entrada é de balde previa inscrición. 
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A  
Deputación de Pon-
tevedra vén de facer 
reconto do acadado 
recentemente a través 
do seu Centro de 

Atención ao Contribuínte. O estudo, 
que abrangue a actividade de todo 
ano, certifica que o dito servizo aten-
deu durante 2015 un total de 18.484 
demandas de información. No informe, 
e a falta dos datos que restan do que 
queda de ano, sinálase que houbo 
1.847 chamadas e 2.537 correos elec-
trónicos máis que en 2014. O Centro de 
Atención ao Contribuínte insírese no 
servizo ORAL da Deputación. O ORAL 
ten como obxectivo informar e asistir 
ao contribuínte, así como xestionar, 
liquidar, inspeccionar e recadar os 
tributos e demais ingresos públicos dos 
concellos e doutras entidades públicas 
que o deleguen.

O Centro de Atención ao Contribuín-
te do ORAL púxose en marcha, precisa-
mente, para achegar a administración 
á cidadanía, ofrecendo aos ponteve-
dreses información e asesoramento 
ao tempo que se lles aforran “despra-
zamentos innecesarios”. Falamos pois 
dun servizo abeirado ao que se coñece 
como Administración Electrónica. 

Consolídase a vertente 
dixital de ORAL
O Centro de Atención ao Contribuínte da Deputación de 
Pontevedra atendeu 2.537 emails máis que en 2014

41 cursos TIC en outubro

A Deputación de Pontevedra 
segue adiante coa súa aposta a 

prol da formación TIC para os integran-
tes do tecido produtivo da provincia, 
cubrindo un amplo abano de temáticas 
de interese para o seu día a día (dende o 
comercio electrónico até o uso comer-
cial das redes sociais e dos buscadores). 
Deste xeito, o organismo provincial está 
a pór en marcha estes mes outubro un 
total de 41 cursos de novas tecnoloxías 
en seis localidades dentro do programa 
do Centro Provincial de Asesoramento 
Empresarial CPAE 2.0.

Máis en detalle, as actividades terán 
lugar en Cambados, Lalín, Ponteareas, 
O Porriño, Pontevedra e Vigo. Estes 
obradoiros desenvolveranse ao longo 
de todo o mes de outubro e están en-
camiñados a preparar os empresarios e 
as persoas emprendedoras en diversos 
aspectos das novas ferramentas dixitais 
que melloren e optimicen o medre e a 
competitividade dos seus comercios e 
empresas. Por temáticas, prográmanse 
obradoiros de dixitalización, almace-
namento na nube, comercio virtual, 
redes sociais, publicidade en Google, 
mercadotecnia, fotografía para comer-
cio virtual, comercio electrónico, Google 
Calendar, Hootsuite ou Wordpress.

Os obradoiros realizaranse no Centro 
Exposalnés, en Cambados; na aula 
universitaria da UNED, en Lalín; no 
centro de desenvolvemento local de 
Ponteareas; no multicentro do Concello 
do Porriño; no Edificio Administrativo 
da Deputación, en Pontevedra; e na 
sede de Vigo da Deputación. Todas as 
persoas interesadas poden consultar 
as datas dos obradoiros e información 
de interese na páxina web dos centros 
CPAE 2.0 (cpae20.depo.es) ou no correo 
electrónico info@cpae20.depo.es.

En concreto, o centro encárgase de faci-
litar información sobre dúbidas tributarias 
e outros ingresos públicos (impostos sobre 
bens inmobles, actividades económicas, 
vehículos, construcións, plusvalías, taxas 
sobre lixo ou auga e multas de tráfico, entre 
outros), remisión de documentación (soli-
citudes, cartas de pagamento, xustificantes 
de pagamento de recibos ou liquidacións, 
etc.) e do asesoramento sobre xestións 
tributarias (domiciliación de pagamentos, 
fraccionamentos e actualización ou modifi-
cación de datos, entre outros).

Durante o ano 2014 o Centro de Atención 
ao Contribuínte atendeu 16.647 chamadas. 
No que levamos de 2015, sen contar cos da-
tos dos últimos tres meses do ano, atendeu 
18.484 chamadas, é dicir, recibíronse 1.847 
chamadas máis que en 2014.

En canto ao correo electrónico, recibiu 
2.027 correos en 2014. Neste intre (comezos 
de outubro) xa foron enviados e atendidos 
2.537 correos máis que en 2014, é dicir, un 
total de 4.559 mails en 2015.

Por último, lembrar que o servizo do 
ORAL da Deputación, co obxectivo “de facili-
tar as xestións dos contribuíntes e aforrarlles 
viaxes”, conta tamén cunha oficina virtual 
tributaria na que se poden realizar paga-
mentos e solicitar duplicados de recibos, ver 
o detalle dos recibos domiciliados, os valo-
res de embargo ou a revisión de padróns.   
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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


