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Falamos neste número, e moito, de redes 
sociais. Falar de redes sociais é como falar 
de falar, hoxe en día, tal e é o nivel de 
afianzamento das mesmas na nosas vidas. A 
nivel empresarial pasa o mesmo, xa moitas 

empresas non conciben o seu día a día sen estas 
ferramentas, pero unha boa parte delas estanse a facer 
unha serie de preguntas que requiren pronta reposta: 
Podemos ir aínda máis lonxe no uso destes servizos 
2.0? Cales son os riscos? Cales son as vantaxes a longo 
prazo? Dun tempo a esta parte proliferan na nosa terra 
os eventos onde se analizan a fondo estas cuestións: 
encontros onde se xeran cruzamentos de preguntas 
e repostas que son como ir dándolle forma ao futuro 
da Internet e ao FUTURO en letras maiúsculas. Neste 
número de 150 abordamos varios destes eventos, por 
exemplo o interesante relatorio que achegou Francesc 
Pumarola na sede da Deputación de Pontevedra, ou o 
evento Social Media Day que se desenvolveu, tamén, 
na Cidade do  Lérez, en boa medida a capital galega 
(nestes comezos de 2016) da reflexión arredor das re-
des sociais. Delas e de novos xeitos de traballar e xerar 
industria tamén se debateu, aínda que indirectamente, 
na xornada sobre Industria 4.0 que Telefónica artellou 
no Gaiás, en Santiago, da que informamos nas páxinas 
centrais salientando, tamén, outra das cuestións trata-
das: a necesidade de deixar atrás fórmulas de traballo 
delimitado e estanco para entregarnos, sen fisuras, ao 
espírito colaborativo de produción. 

Humor tecnolóxico de Henrique Neira

Diciamos hai dez anos que Inter-
net estaba virando, que era como un 
gran buque que levaba un rumbo 
definido e daquela semellaba que se 
dirixe a outro, directamente cara as 
persoas. Falabamos daquela dunha 
Internet nova que, se cadra, chegaba 
un pouco tarde (a Rede daquela era 
como a da década anterior a dos 
anos noventa), mais que semella bu-
lir cara a unha limpeza de si mesma, 
a eliminación definitiva das páxinas 
pouco accesibles e dos servizos pou-
co fiables. Existía unha Sociedade do 
Coñecemento que pode que aínda 
non estea estragada totalmente e, 
se cadra, aínda estabamos a tempo 
para endereitala.

A blogosfeira, daquela, era unha 
proba diso. E o éxito do Flickr sig-
nifica que aínda nos gusta amosar 
e intercambiar. Medio mundo está 
a caer na conta, ademais, de que 
as empresas que desenvolveron as 
ferramentas para o acceso a Internet 
tamén desenvolveron atrancos para 
persoas con certas  discapacida-
des. Que pasa cos que non poden 
emprega-lo rato?

Que acontece con aqueles usua-
rios que teñen dificultade para ver 
esas letras tan miúdas que moitas 
empresas e institucións se empeñan 
en incluír nas súas iniciativas en 
Internet?

De todo isto, e de moitas cousas 
máis, falábase en Galicia naquel 
principio de 2006 e nos recolliámolo 
naquel número 42 de Código Cero .

A Rede medraba e nós con ela a fa-
ciamos adianto do salón Expoenter, 
no recinto Expourense que reservaría 
unha boa parte das súas actividades 
a afondar nas cuestións coas que 
abriamos aquel comentario: como 
facer que as novas tecnoloxías 
cheguen, máis e mellor, á sociedade 
galega enteira? 
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A sede da firma compostelá Tredess, 
pertencente ao grupo Televés e cen-

trada no deseño e fabricación de sistemas 
de equipos de telecomunicacións (TDT) e 
solucións de seguridade tecnolóxica, recibiu 
a mediados de xaneiro a visita dun equipo 
de futuros expertos en innovación e novas 
iniciativas de mercado. Máis polo miúdo, os 
participantes do programa de emprende-
mento Argos xunto con membros do persoal 
da Área de Valorización, Transferencia e 
Emprendemento da Universidade de San-
tiago (AVTE). A visita serviulles para coñecer 

 Vodafone España 
vén de anunciar 

que duplica a xeito de 
promoción os GB das 
súas tarifas de prepago: 
as tarifas Vodafone Yu, 
Vodafone Internacional 
Smartphone e Vodafo-
ne in Spain. Os clientes 
destas modalidades que 
renoven a cota entre o 27 
de xaneiro e o 31 de mar-
zo do 2016 gozarán do 
dobre de GB “sen ningún 
custe extra”. Ademais, 
poderán renovala tantas 
veces como desexen. 
Así, un cliente co plan 
Megayuser  terá 4 GB en 
troques dos 2 GB de base, 
e un cliente coa  tarifa 
Superyuser gozará de 3 
GB no canto dos 1,5 GB 
de orixe. 

Ademais, as tarifas 
Vodafone Yu inclúen cha-
madas de balde a outros 
clientes de Vodafone 
Yu e minutos a outros 
operadores as 24 horas, 
así como os servizos Back 
Up+ e Secure Net.

Por outra banda, un 
cliente de Vodafone Inter-
nacional Smartphone, en 
lugar de 1,5 GB pasará a 
ter 3GB, e os 60 minutos 
para chamadas nacionais 
e internacionais, manten-
do a cota de 15 euros.

Esta promoción estará 
dispoñíbel desde mañá 
27 de xaneiro,  e até o 
31 de marzo do 2016 
tanto para os  clientes 
actuais como para novos 
clientes. 

Participantes do programa Argos 
visitan as instalacións de Tredess

Vodafone 
duplica os GB 
das súas tarifas 
de prepago

experiencias reais de creación e desen-
volvemento empresarial. 

Lembrar que Argos é unha iniciati-
va formativa que pretende conformar 
equipos interdisciplinares aos que se 
fornece de asesoramento no proceso de 
definición dunha idea de negocio “ade-
mais de avaliar a súa capacidade para 
chegar a constituír un proxecto empre-
sarial convincente”, en palabras dos seus 
impulsores. 

Na actividade celebrada en Tredess, o 
grupo estivo acompañado polo director 
comercial para España e Latino América, 
Javier Martínez, que deu conta das fases 
de creación, afianzamento e medre da 
empresa, ademais de explicarlles o seu 
funcionamento cotiá e os retos que foron 
precisos superar dende a súa orixe. Na 
visita tamén os emprendedores visitaron 
as instalacións e coñeceron as distintas 
fases do proceso de fabricación e control 
de calidade dos produtos. 

Tredess, como recordaremos, arrancou 
a súa andaina en 2003 con só tres empre-
gados, chegando o seu equipo profesio-
nal a día de hoxe aos 35 profesionais. 
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O 28 de xaneiro foi o Día da Protec-
ción de Datos en Europa, con este 

motivo o Colexio Profesional de Enxeña-
ría en Informática de Galicia (CPEIG) e a 
Facultade de Informática da Coruña (FIC) 
organizaron un encontro de divulgación. 
O obxectivo foi lograr que a cidadanía co-
ñecera os dereitos e obrigas na materia. Na 
xuntanza aproveitouse para dar consellos 
sobre a protección de datos seguindo un 
programa que se desenvolveu na Aula de 
Graos Víctor Gulías da Facultade de Informá-
tica da Coruña.

Emporiso, o CPEIG incidiu na importancia 
de que a sociedade galega tome concien-

cia da necesidade de incorporarse á 
cultura da protección de datos. Aten-
dendo a isto, elaborou unha listaxe 
de recomendacións que fixo pública 
para contribuír a unha Sociedade da 
Información na que a cidadanía sexa 
consciente tanto de todas as oportu-
nidades coma dos riscos que achega a 
Internet. 

Algunhas das recomendacións son 
as que citamos de seguido. Sobre os antivi-
rus, cómpre actualizalos de xeito periódico 
e configurar o software do navegador coas 
opcións de seguridade máis restritivas. En 
canto aos programas/ficheiros executábeis, 
mellor non descargalos, son máis suscep-
tíbeis de conter software malicioso. No 
caso dos contrasinais, manter contrasinais 
longos e difíciles de adiviñar, distintos para 
cada web ou servizo. Nas redes sociais, en-
gade o CPEIG, débese garantir a seguridade 
da nosa información ao seu abeiro median-
te unha configuración axeitada do noso 
perfil e empregando contrasinais. Sobre a 
nenez, sinalan o CPEIG e a FIC, “debemos 
educar aos máis pequenos nun uso seguro 
das redes e acompañalos na súa navega-
ción”. E engaden: “Cómpre adoptar medidas 
de seguridade física e informáticas para os 
máis cativos, como a situación do compu-
tador na casa ou unhas horas determinadas 
de uso”. 

O CPEIG e a FIC 
celebraron o Día da 
Protección de Datos
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A ACTUALIDADE DO MOTOR 
21 ANOS INFORMANDO

Dende o Grupo de Programado-
res e Usuarios de Linux, estable-

cido como lembraremos na Facultade 
de Informática da Coruña, veñen de 
recordarnos a súa arela de impulsar os 
GPUL Labs, unha iniciativa que o colec-
tivo anunciou en novembro e que ten 
como obxectivo impulsar o potencial 
da nosa terra macrofactoría de desen-
volvedores de programas de software 
libre. Agora, GPUL redobra esforzos con 
actividades concretas e sinala que os 
seus Labs teñen vimbios para xerar “un 
forte calado e unha gran repercusión 
entre a comunidade tecnolóxica”. Os 
GPUL Labs, unha volta de torniqueta 
dentro do que son as accións habituais 
do grupo (os Labs representan unha 
vontade firme de crear máis colectivo 
e ir tan lonxe neste propósito como 
sexa posíbel), diríxense a converter A 
Coruña e Galicia “nunha comunidade 
de desenvolvedores preocupados polo 

software, o hardware 
e a cultura libre”. 

De xeito resumido, 
sinalan dende GPUL, 
os Labs son “unha 
serie de obradoiros, 
charlas e hackatóns 
de programacións 
baseados en tec-
noloxías libres co 
obxectivo de realizar, 
de comezo a fin, un 
proxecto de desenvolvemento software 
traballando cunha Raspberry Pi e 
creando unha aplicación web, falando 
ao mesmo tempo de metodoloxías 
áxiles de desenvolvemento ou mesmo 
de boas prácticas como de review ou 
integración continua”. 

Para quen estea interesada/o en 
xuntar forzas coa iniciativa, dicirlle que 
na web dos Labs (labs.gpul.org) pódese 
atopar toda a información sobre a 

actividade, ver as accións programadas, 
inscribirse nas mesmas e tamén facer 
seguimento dos vídeos e o material 
dos eventos. Segundo informa o grupo, 
practicamente cada semana, para faci-
litar o desenvolvemento da iniciativa, 
realizarase unha actividade sobre unha 
tecnoloxía diferente, ao longo duns tres 
meses, todo co obxectivo final de mon-
tar “unha enorme e activa comunidade 
de software libre na Coruña”.  
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GPUL Labs colle pulo con 
obradoiros, charlas e hackatóns

Os responsábeis da iniciativa InLugo para o fomento da 
vida saudábel e o envellecemento activo a través das 

novas tecnoloxías veñen de facer reconto das accións levadas 
a cabo en 2015. Segundo fai saber a Deputación de Lugo, da 
que depende a dita iniciativa (a través da Fundación TIC), até 
un milleiro de persoas maiores achegáronse ás vantaxes e 
múltiples beneficios das ferramentas dixitais a través dos 94 
cursos organizados ao abeiro de InLugo. Foron actividades 
de formación de balde destinadas, como dixemos, a impulsar 
o envellecemento activo. Estas e outras cifras foron submi-
nistradas pola vicevoceira provincial Pilar García Porto, quen 
informou tamén dunha nova convocatoria de 12 cursos para 
o ano que comeza. 

Segundo fixo saber en detalle, ao longo de 2015 a Funda-
ción TIC organizou 94 cursos en máis de 30 concellos e parro-
quias da provincia, nos que houbo un total de 1657 inscri-
cións, “debido a que algunhas persoas se apuntaron a varios 

cursos”. Os cursos, dixo, “tiveron un enorme éxito e foron 
moi valorados polos Concellos, xa que permitiron ás persoas 
maiores traballar a memoria, atención, linguaxe cálculo e 
familiarizarse coas novas tecnoloxías, moi útiles no seu día a 
día”. García Porto explicou tamén que as sesións desenvolvé-
ronse ao longo do pasado ano nas propias instalacións do In-
Lugo, en consistorios, centros sociais e residencias de maiores 
duns 30 concellos do norte, sur e centro da provincia. Foron 
accións formativas sobre Internet, manexo de móbiles, redes 
sociais ou fotografía, entre outros moitos eidos tecnolóxicos, 
nos que traballadores da Fundación TIC ensinaron os maiores 
como desenvolverse coas novas tecnoloxías para mellorar a 
súa calidade de vida e fomentar o envellecemento activo. 

En 2016 a Fundación TIC prosegue coa encomenda de 
xestión do Centro de Innovación Social, que está dotada de 
150.000 euros, para organizar máis cursos con persoal e me-
dios materiais da TIC. 

InLugo facilitou en 2015 o achegamento ás TIC dun milleiro de maiores 
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O   
Boletín Oficial 
do Estado (BOE) 
publicou a con-
vocatoria 2016 
para o programa 

Retos-Colaboración, no marco do Plan 
Estatal de Investigación Científica e 
Técnica e de Innovación 2013-2016 
(Ministerio de Economía e Competiti-
vidade, MINECO). Na pasada convo-
catoria (Retos 2015) Gradiant axudou 
a mobilizar fondos para proxectos de 
I+D+i por valor de máis dun millón de 
euros para os seus socios e clientes.

Retos-Colaboración expón unha 
serie de desafíos definidos que 
contemplan grandes ámbitos de 
desenvolvemento de coñecemento, 
tecnoloxías e innovacións tanto disci-
plinares como sectoriais e propician 
a colaboración multidisciplinar e 
intersectorial dos distintos axentes 
do sistema, sendo determinante o 
problema ou reto que as actividades 
de I+D+i a desenvolver pretendan 
abordar.

Dentro dos Retos expostos atópan-
se topics que encaixan como unha 
luva dentro das liñas de traballo de 
Gradiant. Así, cómpre salientar de 
maneira especial os Retos 7 e 8, que 
son Economía e sociedade dixital e 
Seguridade, protección e defensa, res-
pectivamente, por incidir en temas 
prioritarios do centro tecnolóxico 
galego. 

Afróntanse desafíos

Porén, propóñense tamén outras temáticas como as 
que incluídas no Reto 2, Seguridade e calidade alimenta-
rias; actividade agraria produtiva e sustentábel, e recursos 
naturais, nas que Gradiant pode sen dúbida achegar toda 
a súa experiencia adquirida a nivel europeo como chair 
de AIOTI (a Alianza Europea para a Innovación en Internet 

das Cousas, na que dirixe 
o Grupo 06, centrado en
Smart Farming and Food 
Security), e en anteriores 
proxectos de Investiga-
ción e Desenvolvemento 
(I+D) sobre -entre outras 
cousas- seguimento, con-
trol, xestión e redes en 
Agricultura de Precisión.

O obxectivo da convo-
catoria é apoiar proxectos 
en cooperación entre 
empresas e centros tec-
nolóxicos como Gradiant, 
para desenvolver novas 
tecnoloxías, buscar a 
aplicación de novas ideas 
e técnicas por parte das 
empresas, e contribuír 
á creación de novos 
produtos ou servizos. “Un 

Gradiant é o socio tecnolóxico de referencia para o 
programa Retos do MINECO

modelo de colaboración”, infor-
man dende o centro galego, “que 
é precisamente a razón de ser de 
Gradiant, o centro tecnolóxico TIC 
de referencia en Galicia”.

Retos-Colaboración, engaden, 
quere xerar unha masa crítica en 
I+D+i, “necesaria para avanzar na 
procura de solucións de acordo 
coas prioridades establecidas, 
promover a creación de empresas 
innovadoras, orientar cara á inno-
vación a actividade de empresas 
xa existentes, mobilizar investi-
mento privado, crear emprego 
e mellorar tecnoloxicamente o 
Estado”.

O prazo para presentar as so-
licitudes iníciase o próximo 9 de 
febreiro e rematará o 9 de marzo.

Para máis información sobre 
Retos 2016, sinalar que xa está 
publicado o programa da con-
vocatoria na web do Ministerio 
de Economía, idi.mineco.gob.
es. Nela faise saber que a edición 
actual conta cun orzamento de 
586.400.000 euros. 

| Galicia, eixe de investigación | 
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A 
Universidade 
de Santiago e a 
empresa Balidea 
veñen de asinar 
un novo conve-

nio que fornecerá ás institucións 
públicas dos recursos precisos 
para faceren auditorías no seu 
seo e “avanzar cara ao Goberno 
Aberto”, unha recomendación e 
unha esixencia (Lei de Transpa-
rencia 19/2013) para as entidades. 
A Metodoloxía de Xestión da 
Transparencia, que é o nome que 
abrangue os recursos desenvolvi-
dos ao abeiro do acordo, vén da 
man da Área de Metodoloxía das 
Ciencias do Comportamento (Uni-
versidade de Santiago). A empresa 
galega Balidea encárgase, pola 
súa banda, de aplicar a avaliación 
nas institucións públicas intere-
sadas na mesma. Segundo fan 
saber, en breve irase integrando e 
poñendo en marcha en diversas 
entidades.  

“Grazas a este acordo”, sinalan 
os impulsores da iniciativa, “as 
institucións galegas teñen á súa 
disposición unha ferramenta 
ad-hoc para verificar non só que 
cumpren a Lei de Transparencia, 
senón tamén a recentemente 
aprobada Lei Galega de Transpa-
rencia e Bo Goberno (BOPG 28 
Decembro 2015)”. 

Un dos principais responsábeis 
do proxecto é o catedrático da 
USC Jesús Varela Mallou, experto 
en avaliación e medida, quen 
ideou un Modelo de Excelencia 
na Xestión da Transparencia 
formado por 214 indicadores 
clave que, co seu cumprimento, 
verifica que efectivamente o que 
temos diante (o obxecto do noso 
estudo) é unha institución pública 
(estatal, autonómica ou entidade 
local) comprometida co Goberno 
Aberto e participativo. Esta Meto-
doloxía, sinalan fontes de Balidea, 
“ademais de ser unha ferramenta 
para medir o grao de cumpri-
mento da Lei de Transparencia, 
tamén é un importante recurso de 
xestión en canto permite, aos res-
ponsábeis públicos, identificar as 
áreas de mellora e boas prácticas 
que lle axudarán a definir as súas 
estratexias de mellora”. 

USC e Balidea impulsan unha metodoloxía avanzada 
para garantir a transparencia nas institucións 

Rastrexador de 
gobernos abertos

A partir do devandito punto, 
comeza a terceira fase ou diag-
nóstico de acordo a un grupo 
de indicadores que responden 
os requirimentos e esixencias 
da Lei de Transparencia Activa 
(19/20139), así como a outros 
tópicos que van “alén do estri-
tamente esixido na Lei” e que 
están contemplados na Meto-
doloxía da USC e que se refiren á 
Transparencia Pasiva, Colaborati-
va, Divulgativa e Participativa. 

Realizado o “autoexame” ficará 
pendente a cuarta e última fase 
de comprobación e consenso 
na que, ademais dos recursos de 
análise interna, participa unha 
persoa experta e allea á institu-
ción cuxa principal misión é a de 
revisar as evidencias achegadas 
e, por tanto, “asegurar o nivel de 
compromiso desa institución 
co Goberno Aberto”. En canto 
remate o proceso, a USC emitirá 
un informe avalando o cumpri-
mento da Lei de Transparencia 
por parte do organismo público 
auditado.

Segundo informa Balidea, “a 
principal característica desta 
Metodoloxía de Autoavaliación 
para a auditoría da transparencia 
en institucións públicas é que, 
ademais de proporcionar unha 
valoración numérica ou cuanti-
tativa de 0 a 100 que permitirá 
establecer un ranking en función 
do nivel do compromiso coa Lei, 
tamén subministra información 
de natureza cualitativa acerca 
das boas prácticas e deficien-
cias ou incumprimentos; así 
como as accións de mellora ou 
medidas correctoras a tomar e, 
sobre todo, unha priorización 
coas recomendacións ou plans 
de acción a pór en marcha para 
garantir o cumprimento da Lei 
de Transparencia e, en xeral, 
progresar no Goberno Aberto e 
participativo”. 

Segundo engade a empresa galega, estes días (xaneiro de 
2016) está previsto o comezo das primeiras auditorías de trans-
parencia “nun dos maiores Concellos de Galicia e nun organis-
mo público da Administración autonómica”. Nos dous casos, a 
aplicación desta fórmula de traballo desenvolvida pola USC e 
Balidea realizarase “da mesma maneira”, achegando a todos os 
membros das entidades unha formación específica en temas 
relacionados coa Lei de Transparencia e a protección de datos. 
A continuación, entre os traballadores, nomearase un grupo de 
“autoavaliadores internos” e daráselles unha formación espe-
cífica co fin de calibrar e estandarizar o manexo das escalas de 
avaliación que forman parte da Metodoloxía ideada no grupo 
de investigación PSICOM-USC. 



O profesor da USC Jesús Varela Mallou ideou o modelo

| USC e Balidea | TRANSPARENCIA NAS INSTITUCIÓNS |
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Aparcadoiros 
intelixentes 

| CITIC | LocYu Parking |

Unha vez máis, o Centro de Investigación en 
Tecnoloxías da Información e as Comunica-
cións, CITIC, volve ser exemplo de transferen-
cia tecnolóxica pioneira en Galicia. Nun intre 
no que a investigación en materia de locali-

zación en interiores constitúe un dos segmentos máis 
dinámicos e de meirande crecemento no sector TIC, a I+D 
desenvolvida desde o CITIC materialízase nunha aplica-
ción que lembra aos usuarios onde aparcaron o coche. 

Os usuarios das Cancelas, centro comercial de Santiago 
que implantou a aplicación, poden xa gozar de LocYu 
Parking, un sistema de recordatorio da praza de apar-
cadoiro en interiores. Instalada no dispositivo móbil do 
cliente, a aplicación memoriza de maneira automática 
a praza na que se estacionou o vehículo e, ao solicita-
lo, amosa a ruta máis curta e idónea para chegar a ela, 
atendendo a variábeis como idade, discapacidade ou 
embarazos. 

Carlos Escudero, investigador da Área de Sistemas de 
Comunicacións Sen Fíos do CITIC, afirma que “facendo 
uso da tecnoloxía Bluetooth Low Energy para detección 
automática, a aplicación resulta especialmente práctica 
en grandes superficies con aparcamentos subterráneos 
como acontece no caso das Cancelas, onde non chega o 
sinal do GPS nin se dispón de cobertura móbil”. 

Dende esta Área Tecnolóxica cóbrese un abano de 
aspectos que van dende os máis teóricos, como é o pro-
cesado de sinal e comunicacións, até os máis prácticos, 
como son a integración e posta en marcha de novos 
servizos sen fíos ou o prototipado de equipos terminais 
de comunicacións. 

Tal e como se presentou recentemente no centro co-
mercial compostelán, a implantación e despregamento 
do piloto correu a cargo de Plexus, compañía especiali-
zada na prestación de servizos no sector das telecomuni-
cacións. 

 Cofinanciado por:

A I+D DO CITIC DE NOVO AO SERVIZO DA 
SOCIEDADE GRAZAS A LocYu Parking

Para Android e iOS
Ademais do software en smartpho-

nes e tabletas, o produto componse 
de radiobalizas baseadas en tecno-
loxías estándar que se despregan 
axiña e cun mínimo/nulo mantemen-
to. Está dispoñíbel para dispositivos 
Android e iOS na Google PlayStore 
e na AppStore de Apple, respectiva-
mente. O sistema proporciona tamén 
un SDK e un API para a integración en 
aplicacións de terceiros. LocYu Par-
king amosa o resultado da frutífera 
colaboración entre a Universidade e a 
Empresa a favor da transferencia tec-
nolóxica, un dos principais obxectivos 
do Centro. 

Segundo sinala o CITIC, tendo en 
conta os extraordinarios avances 
dos últimos anos, as liñas de traballo 
do centro tecnolóxico neste ámbito 
continúan a espallarse co obxectivo 
de mellorar as prestacións das redes 
sen fíos en termos de velocidade de 
transmisión, retardo, consumo, custe 
e cobertura, e así poder abordar os 
retos que demanda unha sociedade 
que avanzada cada vez máis rápido. 

www.locyu.com
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| Entrevista | STRINGMASTERS |

A  sede do CITIC acolleu entre os días 18 e 20 de 
xaneiro o encontro StringMasters A Coruña 
2016, que tivo como principal obxectivo o reu-
nir a investigadores de string algorithms, para 
quen non o saiba algoritmos sobre secuencias 

e cadeas que localizan pautas, claves e patróns no seo dunha 
macro-información. Organizado polo Laboratorio de Bases 
de Datos da Universidade da Coruña,  xuntou (compartindo 
información e asumindo retos conxuntos) máis de 20 expertos 
na materia. A primeira edición deste encontro tivo lugar na 
Universidade de McMaster (Canadá) en 2007, e esta é a pri-
meira vez que se celebra na cidade da Coruña. Para enxergar 
o alcance e implicación do evento falamos con
Susana Ladra, co-organizadora do mesmo.
Ladra lémbranos, entre outras cousas, que os 
devanditos algoritmos poden ter aplicación en 
múltiples ámbitos de interese sobre un mellor e 
máis amplo coñecemento de nós mesmos: dende 
a bioinformática e a bioloxía computacional (es-
tudo pormenorizado do noso ADN) até o proce-
samento da linguaxe natural e a recuperación da 
información. 

- Cal foi o obxectivo desta xuntanza? Cara a quen se 
dirixiu? Estudantes ou investigadores? 
- Pois tivo como obxectivo reunir a investigadores 
en temas de investigación relacionados con string 
algorithms, e estudar problemas abertos e de especial 
interese teórico e práctico que existen actualmente 
neste eido de actividade. Dirixiuse a investigadores 
da área de todos os niveis (investigadores experimen-
tados, estudantes, especialmente de doutoramento), 
e a explotar todas as sinerxías e coñecementos dos 
participantes. Foi un xeito de facer, tamén, que os es-
tudantes que se están a iniciar na investigación poidan 
achegarse a expertos no dito eido e comezar traballos 
conxuntos con eles.

Até 20 expertos en algoritmos 
compartiron coñecemento 
avanzado no evento StringMasters 
do CITIC (A Coruña) - O eixe temático das xornadas foron os string algorithms, 

un concepto relativo á computación e que se emprega en 
traballos onde se manexan grandes cantidades de datos. 
Para quen non o saiba e non estea familiarizado con estes 
termos, que son os string algorithms? Cales serían as súas 
principais aplicacións na actualidade?
- O termo string algorithms refírese en xeral a aqueles algorit-
mos que traballan sobre cadeas de caracteres e secuencias, e 
que resolven problemas como a procura exacta ou aproxi-
mada de patróns (pattern matching), busca de repeticións en 
coleccións de textos, etc. 
Por exemplo, existen numerosos algoritmos deseñados es-
pecificamente para as secuencias de ADN, que non son máis 
que cadeas de catro caracteres diferentes (G,A,C,T), de forma 
que é posíbel resolver diferentes problemas, desde os máis 
sinxelos, como pode ser a comparación de dos secuencias de 
ADN, até algoritmos máis complexos, como é o secuenciado 
dos xenomas. Con este exemplo pódese ver tamén a impor-
tancia de atopar algoritmos eficientes que permitan manexar 

grandes cantidades de datos, xa que podemos 
vernos na situación de ter que operar cunha 
base de datos de miles de xenomas de huma-
nos (cada un de miles de millóns de bases), o 
que pode conformar conxuntos de datos de 
tamaño de terabytes.
Amais de no eido da bioinformática e a 
bioloxía computacional, estes algoritmos 
teñen aplicación en diferentes áreas como en 
recuperación de información, minería de da-
tos, procesamento da linguaxe natural, visión 
artificial, compresión de datos, música, etc., e, 
en xeral, enfócanse desde a análise e deseño 
de algoritmos e estruturas de datos.

- Sinalouse no programa do encontro String-
Masters que se apostaba pola fórmula da 
auto-organización para o desenvolvemento 
das actividades? En que consiste isto?
- Unha das características principais do en-
contro foi efectivamente o desenvolvemento 
das reunións de traballo, xa que estas xorden 
da interacción entre os participantes. Reali-
záronse sesións en común onde os investiga-
dores explicaron de forma concisa diferentes 

O termo string 
algorithms 
refírese en xeral 
a aqueles al-
goritmos que 
traballan sobre 
cadeas de ca-
racteres e se-
cuencias, e que 
resolven pro-
blemas como a 
procura exacta 
ou aproximada 
de patróns....

Investigación 
para facer 
avanzar a 
investigación 
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O CITIC consolídase 
como socio 
estratéxico en 
Conecta PEME 2016

O Centro de Investigación 
TIC (CITIC) emprazado 
no Campus da Coruña 

consolidouse como socio estra-
téxico para o programa Conecta 
PEME 2016 da Axencia Galega 
de Innovación (GAIN), iniciati-
va de axudas para fomentar a 
cooperación entre as nosas em-
presas e os demais axentes do 
Sistema Galego de Innovación, 
a través do apoio a proxectos de 
I+D+i orientados ao mercado 
e aliñados cos retos e priorida-
des identificados na RIS3 para 
Galicia. 

Estas axudas, cuxo prazo de 
solicitude remata finalmente o 
9 de febreiro (segundo nos lem-
bran o CITIC e máis GAIN), mani-
féstanse nun apoio a proxectos 
de investigación e innovación 
orientados ao mercado e 
aliñados cos retos e prioridades 
identificados na RIS3 (Research 
and Innovation Strategies) para 
Galicia, co-financiadas polo 
Fondo Europeo de Desenvol-
vemento Rexional (FEDER) no 
marco do programa operativo 
Feder Galicia 2014-2010.

O CITIC posúe unha ampla 
experiencia neste tipo de convo-
catorias, tal e como proba a súa 
participación en anteriores edi-
cións de convocatorias FEDER-
Innterconecta e Conecta PEME. 
Máis dun centenar de proxectos 
de transferencia tecnolóxica a 
nivel local e estatal sitúan ao 
centro tecnolóxico coruñés 
como un socio de referencia 
para presentarse a este tipo de 
convocatorias.

problemas abertos nos que están a traballar 
ou nos que están interesados, e formáronse 
grupos de traballo pequenos, normalmen-
te de entre 2-5 investigadores que teñen 
interese nun mesmo problema. Desta 
maneira, reforzáronse colaboracións exis-
tentes anteriormente e tamén se xeraron 
novas colaboracións, tanto entre investi-
gadores experimentados coma con novos 
estudantes. Así, o encontro desenvolveuse 
de forma paralela en varias salas de reu-
nións habilitadas co imprescindible para a 
investigación: encerado, papeis, bolígrafos 
e concentración.

- Os encontros StringMasters do CITIC non 
son novos. De feito, trátase de eventos 
con carácter internacional e itinerante 
que teñen a súa orixe na  Universidade de 
McMaster (Canadá) en 2007. Como foron 
dar á Coruña? É certo que se trata da pri-
meira vez que se celebran na nosa terra?
- Efectivamente os encontros StringMasters 
levan celebrándose en diferentes sedes 
desde hai case 10 anos, e contan xa con 
máis de 20 edicións organizadas en catro 
continentes, o que dá unha idea da interna-
cionalidade e éxito destes encontros. Este é 

o primeiro que se celebra en A Coruña, de 
feito nunca antes se celebrou en España. 
O impulsor desta edición coruñesa do 
encontro foi precisamente un investigador 
canadense que está actualmente como 
investigador invitado no grupo que orga-
niza o encontro, o Laboratorio de Bases de 
Datos, quen asistiu a varias xuntanzas no 
pasado e animounos a organizar o evento 
aquí. Ademais, o evento serve tamén como 
lanzamento do proxecto europeo BIRDS 
(Bioinformatics and Information Retrie-
val Data Structures Analysis and Design), 
proxecto de H2020 que está coordinado 
polo grupo, e que durante os vindeiros ca-
tro anos ten como misión avanzar no eido 
da análise e deseño de estruturas de datos 
en bioinformática e recuperación de infor-
mación, que como indicamos anteriormen-
te, son escenarios onde os string algorithms 
son de vital importancia.

- Que destacaría das activi-
dades celebradas e do seu 
programa?
- En xeral os encontros non 
teñen un programa formal, se-
nón que este está conformado 
simplemente polas sesións de 
traballo en grupos pequenos. 
Así, o máis destacado foi a 
primeira sesión de posta en 
común de problemas abertos. 
Nós incluímos dúas activida-
des no programa, que son a 
lectura dunha tese doutoral 
dun estudante da UDC e que 
está totalmente enmarcada 
na temática do evento, e os 
eventos de lanzamento do 

proxecto europeo BIRDS, tanto 
a presentación oficial ante investigado-
res expertos da área que servirán como 
avaliadores externos do propio proxecto, 
como a reunión inicial do proxecto entre os 
coordinadores das diferentes institucións 
involucradas no mesmo (Universidade da 
Coruña, Universidade de Helsinki, Instituto 
INESC-ID de Lisboa, Universidade de Chile, 
Universidade de Concepción, Universidade 
de Melbourne, Universidade de Kyushu, e 
Enxenio S.L.). 

- Que vantaxes puideron tirar do evento 
os investigadores que participaron no 
mesmo? 
- Este tipo de encontros son unha oportu-
nidade única para que os investigadores 
con intereses semellantes poidan coñecer-
se, crear ou fortalecer relacións e colaborar 
conxuntamente. Desde logo foi un marco 
perfecto para actualizar os coñecementos, 
xa que se puxeron en común os proble-
mas abertos que existen na comunidade. 
Ademais, as sesións estiveron deseñadas 
para que os investigadores traballasen de 
maneira moi efectiva, en pequenos grupos 
e de forma concentrada.   



| Metodoloxías 4.0 | 

Telefónica animou ás empresas galegas a 
subirse ao carro das metodoloxías 4.0

A 
Industria 4.0 é, ante todo, unha nova maneira 
de producir máis intelixente. Isto significa 
que xa non vale producir desbotando as 
vantaxes do participativo e do colaborativo, 
e tampouco vale  pensar que imos dispor de 

recursos enerxéticos ilimitados. Asemade, e aínda que semelle 
un paradoxo, a Cuarta Revolución Industrial reivindica tamén 
a cultura do “faino ti mesmo”. Ou sexa a cultura maker, facendo 
compatíbel esta reivindicación do individual cunha defensa 
do cooperativo.  Ademais, Industria 4.0 é inevitábel: quen non 
se adapte vai sucumbir ao pouco tempo de comezar. Só así, 
asumíndoa e facéndoa evolucionar, solucionaremos o brete 
enerxético e industrial no que nos atopamos. Son palabras de 
Hugo Scagnetti, quen achegou o 14 de xaneiro un relatorio 
maxistral no marco das Xornadas de Industria Conectada 4.0 
Tecnoloxías dixitais con impacto na industria que organizou en 
Santiago a operadora Telefónica.

O evento celebrouse pola mañá na sala Eisenman do Centro 
de Emprendemento da Cidade da Cultura de Galicia (Santiago 
de Compostela), contando coa presenza de máis dun centenar 
de expertos, representantes de empresas e de centros tecno-
lóxicos (avaliando a oportunidade que supón a aplicación de 
tecnoloxías de última xeración). O devandito relator, xerente 
de M2M de Telefónica España, centrou a súa intervención nas 
múltiples tecnoloxías 4.0 que están a transformar o ecosis-
tema empresarial da nosa contorna, complementando esta 
aproximación ao smart cun percorrido histórico polas diversas 
revolucións tecnolóxicas que precederon a actual (un perco-
rrido pola 1.0, a 2.0 e a 3.0, que é a que comezou en 1969 co 
afianzamento dos sistemas electrónicos de control e xestión e 
os primeiros pasos decididos da informática).  

Segundo lembrou, o concepto 4.0 aséntase en 2011 e refírese 
en boa medida aos sistemas ciberfísicos, aos produtos intelixen-
tes, á hiperconectividade, á Internet das Cousas e ao Coñece-
mento Masivo (Big Data). “Un dos seus meirandes retos”, sinalou, 
“é o a da eficacia”. Ou sexa, o de rematar co réxime de traballo 
de múltiples empresas afeitas a estragar grandes cantidades de 
enerxía en construír e fabricar cousas “que a xente non con-
sume”, sinalou, facendo fincapé noutra das características da 
nova revolución industrial: tería capacidade, de ser ben xestio-
nada e impulsada, para contrarrestar boa parte dos problemas 
medioambientais (exceso de gasto enerxético) ao que nos 
estamos a enfrontar. 

Scagnetti tamén lembrou que queda moito por facer: hai moi-
ta xente que non sabe en que consiste minimamente o concepto 
de Industria 4.0, e só en Alemaña (líder neste ámbito) acádanse 
cotas salientábeis de coñecemento acerca disto. Tamén lem-
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Hugo Scagnetti na súa intervención


Manuel Varela na apertura da xornada

Renovarse
ou esmorecer
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A xornada
O evento veu da man de Telefónica e co 

obxectivo de debater sobre futuros mate-
riais e tecnoloxías nas que poder centrar a 
súa actividade as nosas empresas. Falouse 
por exemplo do grafeno (para moitos espe-
cialistas o material protagonista da seguinte 
revolución tecnolóxica), da impresión en 3D 
ou da robótica colaborativa ao servizo da 
produtividade. A cita foi inaugurada, ao fío 
das 10.30 horas, por Manuel Varela, director 
da Axencia Galega de Innovación (GAIN), e 
Manuel Ángel Alonso, director de Telefónica 
en Galicia, que coincidiron en salientar o 
importante potencial innovador e desenvol-
vedor do emprazamento no que se celebrou 
a xornada: o Centro de Emprendemento da 
Cidade da Cultura de Galicia, que acubilla 

entre outras o centro de crowdworking 
Telefónica Open Future, onde ducias das 
nosas novas empresas poñen a punto todo 
tipo de solucións e servizos innovadores no 
ámbito TIC. 

O obxectivo da xornada foi, sinalaron, 
“analizar a aplicación das tecnoloxías de 
última xeración na industria e valorar como 
están a transformar non só o modelo de 
negocio senón a forma de traballar nesta 
contorna”.

O núcleo da xornada artellouse en catro 
mesas de traballo dirixidas por expertos de 
prestixio neste tipo de tecnoloxías. Michael 
Loughlin, director de Nelmia Robotic Insight, 
coordinou a de robótica colaborativa e a 
súa pegada na produtividade; Javier Soria, 
de Telefónica Dixital Identity & Privacy, a de 
ciberseguridade e mecanismos de protec-
ción de datos en sistemas de información 
interconectados; Amaia Zurutuza, directora 
científica en Graphenea, experta en investi-
gación e aplicación en grafeno, coordinou 
a adicada a este material; e Carlos Merchán, 
deseñador industrial de I+D de Telefónica, 

tutelou o debate sobre a aplicación da im-
presión 3D nos procesos produtivos.

Durante a xornada púidose constatar 
que tecnoloxías como o grafeno e as súas 
posíbeis aplicacións, a robótica colaborativa 
ou a tecnoloxía 3D “non forman parte aínda 
do ecosistema do sector industrial”, aínda 
que os avances en investigación resultan 
a estas alturas “moi destacados”. Ou sexa, 
coincidiron os relatores, estamos a vivir a 
preparación dun chimpo evolutivo integral 
no gran tecido produtivo: o limiar da gran 
revolución. Para Michael Loughlin, “aínda 
que a robótica industrial está moi asenta-
da, é certo que a robótica na súa versión 
colaborativa aínda ten un longo camiño que 
percorrer para o seu desenvolvemento e 
afianzamento en contornas de produción”. 
Nesta liña continuaron Carlos Merchán e 
Javier Soria. Este último concluíu que en 
materia de ciberseguridade “é preciso apren-
der a desenvolver procesos de protección 
óptimos para os potenciais perigos da Rede, 
porque en Internet non existe a privacidade, 
pero tampouco a seguridade total”.

Outra das conclusións fixo referencia 
ao grafeno, un material innovador “cun 
importante interese xeoestratégico”, xa que 
a súa produción e uso, sinalouse na xor-
nada, podería reducir a alta dependencia 
europea que arestora se ten con respecto 
a China, principal produtor de terras raras 
(aqueles materiais empregados en hardware 
ou telefonía móbil). Así o comentou Amaia 
Zurutuza, experta en investigación e aplica-
ción en grafeno.

O evento tamén contou coa presenza de 
Alberto Barreiro, director de Experiencia do 
Grupo Prisa, quen salientou o protagonis-
mo da experiencia do usuario na contorna 
dixital á hora de planificar a estratexia 
empresarial. A xornada foi clausurada por 
Manuel Ángel Alonso, director de Telefónica 
en Galicia, quen destacou ao usuario como 
“o verdadeiro axente que marca o ritmo e 
grao de desenvolvemento tecnolóxico das 
empresas, figura cara á cal viran os novos 
modelos de negocio”. 

brou que nas grandes empresas hai máis 
información sobre as novas metodoloxías 
de traballo smart e sobre os seus principais 
obxectivos (optimizar custes de mantemen-
to, mellorar a produción, prever e evitar 
riscos e fallos, traballar na seguridade na 
protección e na seguridade dos sistemas). 


Alberto Barreiro, director de Experiencia do Grupo Prisa


De esquerda a dereita, Michael Loughlin, Javier Soria, 

Carlos Merchán e Amaia Zurutuza
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Opasado 13 de 
xaneiro celebrouse 
en Compostela a 
reunión da directo-
ra da Axencia para a 

Modernización Tecnolóxica de Galicia 
(AMTEGA), Mar Pereira, e a directora 
de Turismo de Galicia, Nava Castro coa 
xunta directiva do Clúster de Turis-
mo de Galicia. A xuntanza tiña como 
obxectivo presentarlles Turespazo, a 
extranet que achega aos profesionais e 
empresarios do sector un único punto 
de acceso para a autoxestión en liña 
da súa información administrativa e 
de mercadotecnia. O encontro serviu 
como “eixo identificativo” dos estable-
cementos piloto nos que se probará 
Turespazo. Logo do período de pilota-
xe, levarase a cabo un plan conxunto 
co sector para o seu despregamento 
así como un plan de formación e 
soporte aos profesionais. 

Turespazo forma parte do Plan 
Smart Turismo que a Xunta puxo en 
marcha o pasado ano co gallo de 
promover a modernización tecnolóxi-
ca dun sector estratéxico da economía 
galega. A entrada en funcionamento 
desta canle dixital, sinalaron Pereira e Castro, aforrará 
tempo e recursos aos profesionais do sector, amais 
de optimizar a súa relación coa Administración e 
mellorar a oferta turística a través da Rede. 

Turespazo estará dispoñíbel a través do portal de 
Turismo e o profesional ou empresario, previa identi-
ficación, accederá aos datos oficiais e de promocións 
que a Administración ten sobre o seu negocio e 
poderá modificalos. Turespazo está integrado coa 
sede electrónica da Xunta para facilitar cambios na 
información de índole administrativa así como a rea-
lización dalgún dos preto de 30 trámites que a Xunta 
ten dispoñibles para o sector. 

A dita canle dixital servirá aos profesionais e 
empresarios para modificar datos de promocións 
relativos aos seus establecementos e negocios, 
que se actualizarán de xeito automático na rede de 
portais, aplicacións e soportes de Turismo, garantin-
do ao usuario final unha información de calidade en 
tempo real. 

Por último, engadir que Turespazo nace como 
un espazo de contribución e participación entre o 
sector e a Administración, que irá achegando novas 
funcionalidades: publicación de ofertas e promo-
cións individualizadas de cada establecemento; ou 
mesmo a posibilidade de coñecer os movementos 
e fluxos dos turistas para que os establecementos 
poidan adaptar e xerar ofertas personalizadas. 

En marcha Turespazo, canle dixital ao 
servizo do sector turístico galego

Tecnoloxías para acadarmos
 a mellor publicidade

Impulsando o noso potencial na Rede
Turismo vén potenciando nos últimos anos a difusión na Rede da 

oferta turística da Comunidade. En 2015 o portal Turismo.gal recibiu máis 
de 3 millóns de visitas e as aplicacións institucionais Sendegal, Recur-
sos Turísticos, Enoturismo e Bono Iacobus, acumularon máis de 12.500 

descargas. Segundo lembrou na presentación 
Nava Castro, as canles de Turismo en redes so-
ciais superan xa os 150.000 seareiros. Ademais, 
sinalou, á información en liña engadir publica-
ción de material informativo como os máis de 
600.000 folletos e mapas que Turismo distribuíu 
o pasado ano.

A iniciativa presentada o pasado 13 de 
xaneiro perante o Clúster forma parte da folla 
de ruta do Plan Smart Turismo (Axenda Dixital 
de Galicia 2020). Trátase dun plan a cinco anos 
que abrangue un orzamento de 10 millóns de 
euros e que se dirixe a modernizar o sector pola 
vía TIC, un sector que hoxe en día achega o 
10,6% do PIB galego, e fornece o 11,2% do noso 
emprego total. 

No primeiro trimestre deste ano está previs-
ta a posta en marcha doutras dúas iniciativas 
dos plan: a publicación dos novos portais de 
Turismo de Galicia, Turismo.gal e do Camiño 
de Santiago, caminodesantiago.gal xunto coa 
aplicación do Camiño para que os peregrinos 
poidan recibir información en tempo real a 
medida que avanzan cara Compostela. 

Turespazo, a 
extranet que 
achega aos 
profesionais e 
empresarios 
do sector un 
único punto 
de acceso para 
a autoxestión 
en liña da súa 
información ad-
ministrativa e de 
mercadotecnia.
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O 
luns 11 de xaneiro pre-
sentouse na Cidade da 
Cultura unha iniciativa 
de gran relevancia 
para o avance da nosa 

lingua nas TIC, tanto na nosa terra como 
alén dela (calquera lugar, calquera hora 
do día). Trátase da posta a disposición 
de toda a cidadanía de Digalego.xunta.
gal, dicionario en liña con máis de 65.000 
entradas e que, en palabras dos respon-
sábeis da iniciativa, “é unha das obras 
máis completas e actualizadas do noso 
mercado lexicográfico”. Segundo se fixo 
saber, o acceso será de balde. A medida 
foi posíbel grazas ao acordo acadado en-
tre a Consellería de Cultura e Educación, 
AMTEGA e a editorial Ir Indo, que cede 
os dereitos do manual á Administración 
autonómica. Con esta achega, engadiuse, 
“búscase promover o uso da nosa lingua 
entre todos os sectores profesionais, así 
como a aprendizaxe doutros idiomas a 
través do idioma propio”. 

No acto da Cidade da Cultura estivo 
presente Bieito Ledo, editor de Ir Indo, 
quen fixo un percorrido polo coñece-
mento escrito dende as súas orixes até a 
actualidade: dende os tempos inmemo-
riais en que toda a información debía ser 
escrita a man (sobre papiros, pergameos) 
até a chegada da imprenta, dende a che-
gada desta até uns tempos, os actuais, en 
que carretamos connosco, no noso mó-
bil, a posibilidade de ver practicamente 
todo canto foi escrito. Ledo falou tamén 
do dicionario orixinal de Ir Indo que 
serve de alicerce a Digalego.xunta.gal, 
un traballo no que desenvolveron o seu 
labor máis de dúas ducias de redactores 
e que precisou de preto dun ano para a 
súa elaboración, dando como resultado 
unha monumental obra en papel (máis 
de dous milleiros de páxinas) e, tamén, 
unha base de datos dixital da que se 
botou man para lanzar o dicionario en 
Internet. Segundo fixo saber, este dicio-
nario en liña amosouse dende o comezo 
coma un proxecto vivo, actualizándose, 
mellorándose e enriquecéndose con fun-
cionalidades como a de amosar termos 
equivalentes de cada palabra atopada, 
equivalencias noutras linguas, sinónimos, 
antónimos, etc. “Para abranguer todo 
o xerado en Internet neste tempo de 
Digalego farían falta cinco volumes coma 
este”, sinalou o editor de Ir Indo amosan-
do a edición en papel do dicionario. 

No acto da Cidade da Cultura tamén 
participou o conselleiro de Cultura e 
Educación, Román Rodríguez, quen lem-
brou que “estamos en pleno cambio dos 
paradigmas tecnolóxicos e educativos”, 
evolucionando de xeito progresivo, “algo 
que afecta á información pero tamén a 
como se transmite”. E engadiu: “Avanza-
mos na democratización do acceso ao 

O dicionario en liña permite a 
consulta libre de 65.000 termos 
na nosa lingua
coñecemento”. Ao seu xuízo, a dispoñibilidade de balde e uni-
versal de Digalego é un modesto paso neste proceso democra-
tizador, “un paso modesto pero non menor, que nos permitirá 
ter acceso dende calquera lugar e a calquera hora, dende o 
computador ou o trebello móbil, a máis de 65.000 palabras no-
sas, con todo o que isto significa de avance e de espallamento 
para a nosa lingua nas novas tecnoloxías”. Segundo fixo saber, 
a iniciativa responde a un “compromiso claro” por acadar que o 
galego sexa “útil en todos os eidos sociais”, e que sexa “inter-
nacional”. Ao fío disto salientou as posibilidades que abre feito 
de que cada termo incluído na base de datos do dicionario en 
liña veña coa súa equivalencia concreta en múltiples idiomas. 
Ao seu xuízo, “a sociedade dixital é unha realidade que cómpre 
asumir, e forma parte da estratexia da Administración auto-
nómica favorecer a inclusión nela das galegas e dos galegos”. 
No caso do ámbito educativo, dixo, non pode pasar por algo o 
valor de divulgación tecnolóxica e dixital da ferramenta “que 
agora temos en libre dispoñibilidade”.    

Pola súa banda, a directora da AMTEGA, Mar Pereira, des-
tacou no acto de presentación que o dicionario, creado por Ir 
Indo é “unha excelente ferramenta, que agora a Xunta pon a 
disposición de toda a cidadanía, mellorando este documento 
de consulta online tanto desde o punto de vista da accesibi-
lidade como da marxe de uso”.  Pereira salientou tamén que 
“a presenza da Administración pública no contexto dixital e o 
incremento de servizos e ferramentas dixitais e en mobilidade 
son parte esencial “da Administración que estamos a construír”, 
unha Administración, dixo, “que estea máis preto do cidadán, 
con servizos dixitais, sinxelos e accesíbeis que contribúan ta-
mén a difundir a nosa riqueza cultural,  patrimonial, lingüística 
e social”. 

O dicionario
Con máis de 65.000 en-

tradas, o Digalego segue 
as regras ortográficas e 
morfolóxicas acordadas 
pola Real Academia Gale-
ga e o Instituto da Lingua 
Galega en xullo de 2003, 
e toma como base léxica 
o Vocabulario Ortográ-
fico da Lingua Galega 
(VOLGa). Respecto das 
súas utilidades cómpre 
salientar que desenvolve 
todos os verbos coa súa 
conxugación, ademais 
de considerar como 
entradas todas as formas 
verbais, e que recolle 
tamén (baixo o epígrafe 
Repertorio de formas 
incorrectas) unha serie de 
voces non admitidas en 
galego (castelanismos, 
estranxeirismos, vulgaris-
mos, hiperenxebrismos 
etc.), que remiten á súa 
forma correcta. Tamén se 
destacou na presentación 
o feito de que se poden 
buscar palabras partindo 
de entradas en portugués, 
castelán, inglés, alemán, 
francés e italiano e que 
amosa equivalencias 
neses mesmo idiomas 
ademais de en chinés. 



Mar Pereira, Román Rodríguez, Bieito Ledo e Manuel González na presentación de Digalego

Digalego, de balde e 
a disposición de toda 
a cidadanía
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Ineo, a asociación empresarial galega de firmas TIC, 
asume o comezo de 2016 afrontando dous retos fun-
damentais que non se exclúen senón que se comple-
mentan: o reto de reivindicar o potencial innovador 
das nosas empresas e profesionais e o reto de fomentar 

a colaboración para sermos máis fortes e abrirnos a novos 
mercados. Dito doutra maneira: Ineo convídanos a destacar 
ante o mundo o noso carácter de innovadores galegos e a 
facelo (crear innovación, aplicala, amosala) conxuntamente. 
Falamos do que vimos de deixar atrás e do que comeza 
(este 2016 ateigado de ilusións e agoiros positivos para o 
sector TIC galego) con Carlos Conde, presidente da asocia-
ción Ineo.  Segundo nos conta, o noso tecido empresarial 
das novas tecnoloxías debe falar co resto dos sectores “coa 
mesma mensaxe, defendendo exactamente o mesmo”. 

CARLOS CONDE

- Semella que a asociación Ineo está a apostar de cheo pola 
colaboración para ampliar obxectivos e radio de acción e inten-
sificar o seu traballo. Recentemente a plataforma empresarial 
que vostede preside asinou un acordo de cooperación con outra 
entidade referencial e histórica, AGESTIC (Asociación Galega 
de Empresas de Tecnoloxías da Información e a Comunicación). 
Esta alianza pareceunos un fito de gran importancia na historia 
breve pero intensa do noso tecido produtivo tecnolóxico-dixital. 
Opina vostede o mesmo? Cara a onde se dirixe este acordo Ineo-
AGESTIC? Xa está dando resultados? De que tipo?
- Ineo, dende os seus inicios sempre tentou colaborar con todos 
os axentes do sector, recoñecendo as particularidades de cada 
un para que todos nos sentíramos cómodos traballando xuntos, 
porque só así entendementos que reforzamos o sector. O último 
convenio foi con AGESTIC, pero pouco antes formalizamos outro 
co Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de 
Galicia (CPETIG) e antes con TIC Ferrolterra. E estes son os conve-
nios que se formalizan porque así o requiren os estatutos de unha 

Falamos dos retos actuais do 
sector TIC co presidente de 
asociación empresarial galega

Ineo reivindica 
unha fórmula a 
proba de fallos: 
colaborar e 
xuntar forzas 

ou outra parte, pero en proxectos ou en eventos estamos abertos 
a colaborar con calquera que nolo pida sempre que entre dentro 
dos nosos obxectivos como asociación. Preguntádesme por resul-
tados: con TIC Ferrolterra estamos a traballar en  iniciativas para 
dinamizar o sector TIC da contorna de Ferrol, socios de AGESTIC xa 
tiraron proveito dalgún dos nosos servizos.... ao final é parte do día 
a día. 

- Seguindo con esta estratexia de Ineo a prol de xuntar forzas 
con outras asociacións e entidades, en 2015 a plataforma que 
vostede preside foi de novo noticia por asinar un convenio de 
colaboración con TIC Ferrolterra. Cales foron os obxectivos desta 
alianza? Que agarda vostede dela, en materia de cooperación e 
traballo conxunto? 
- AGESTIC, Ferrolterra e Ineo aseméllanse moito na súa orientación 
estratéxica. As tres son asociacións empresariais, presentes nas 
Confederacións de Empresarios con certa responsabilidade (AGES-
TIC en Lugo, TIC Ferrolterra en Ferrol e Ineo nas catro provinciais e 
máis na galega) e o obxectivo común é fortalecer as capacidades 
das empresas TIC á vez que se trasladan as novas tecnoloxías da in-
formación ao resto dos sectores presentes tamén nesas confedera-
cións. O que agardamos é ben doado: coordinarnos. Ou sexa, que 
o sector TIC fale co resto dos sectores coa mesma mensaxe, defen-
dendo exactamente o mesmo. E que o resto dos ámbitos produ-
tivos sexan quen de identificarnos como interlocutores válidos e 
que sempre reciban unha resposta, unha proposta, unha idea ou 
un consello de como as novas tecnoloxías poden axudarlles. 



- Estes pactos con AGESTIC e TIC Ferroltera forman parte dun 
proceso de crecemento e ampliación de Ineo (dende Vigo cara 
a todos os núcleos de decisión empresarial da nosa terra)? Este 
proceso seguirá traéndonos novidades ao longo do ano que vén 
de comezar? Como e de que maneira xurdiu esta “necesidade” 
por medrar, cooperar e botarse fóra dos límites orixinais (Vigo e 
contorna)?
- É que os límites nunca foron Vigo e a súa contorna. Ineo é unha 
asociación galega. Naceu como tal, aínda que, por circunstancias, 
a nosa sede estivera en Vigo. Os anos de contención orzamentaria 
afectaron especialmente á parte máis visible do noso traballo, que é 
a organización de xornadas, e por economía de custes organizamos 
menos eventos, e os que celebramos desenvolvíanse na nosa sede. 
Pero igual que vós nos transmitides que Ineo é unha asociación de 
Vigo, outros tamén o teñen feito, así que cumpría facer algo. E non 
se trata de que organicemos xornadas outra vez, senón de que as 
empresas e profesionais do sector poidan sentir que teñen xente 
preto: o persoal e máis a xunta directiva de AGESTIC ou de TIC Fe-
rrolterra daranlles respostas coma nós mesmos llelas teriamos dado 
se viñeran polas oficinas de Ineo. 

- Que sacan de positivo as empresas de Ineo, AGESTIC e TIC 
Ferroltera ao abeiro deste novo réxime de traballo compartido e 
recursos en común?
- Sempre se percibiu o sector TIC como fragmentando. Temos 
escoitado cousas como: “É que sodes moitas asociacións, é que non 
vos coordinades, é que organizades o mesmo”.... Realmente non 
era tan así como parecía, porque estabamos máis coordinados do 
que aparentábamos, pero se cadra agora percíbese unha unión 
que antes non era tan visible. Na práctica, en que se benefician os 
socios de Ineo? Pois en que cando se busca un colaborador, hai máis 
colaboradores potenciais cos que contactar, porque xa non son só 
os socios de Ineo, senón todos os que veñen, da man de AGESTIC e 
TIC Ferrolterra.
 
- Dicía vostede nunha entrevista recente, que un dos obxectivos 
máis fundamentais da nova andaina de Ineo é construír un entor-
no competitivo e que transfira tecnoloxía á sociedade? Como cre 
que se vai garantir a consecución desta fórmula?
- Dicíao antes. Ineo está constituída, por estatutos, como represen-
tante empresarial do sector TIC ao obxecto de estar coas Confede-
racións de Empresarios, que é onde están os nosos clientes. Nos 
últimos dez anos temos visto diferentes fórmulas e tentativas de 
agrupamentos: AEIS, plataformas tecnolóxicas, living labs, polos 
tecnolóxicos, clústers... que foron xurdido e desaparecendo, mesmo 
transformándose ao abeiro de políticas públicas de apoio e de fon-
dos dispoñibles. Ao final, o que funciona é estar sentados na mesma 
mesa, ver que os empresarios de calquera sector temos os mesmos 
problemas e que tentamos arranxalos de maneiras moi semellantes. 
Este “roce” de compartir problemas e solucións é a única meto-
doloxía válida para que a confianza leve a adoptar solucións que 
podemos ter calquera de nós como provedores. 

- A súa chegada á presidencia de Ineo formalizouse en maio de 
2015. Chegou vostede á asociación TIC tras unha longa e frutífera 
experiencia na firma INSA (Enxeñaría de Software Avanzado) e co 
reto de “capitanear a transferencia de tecnoloxía a outros sectores 
e ampliar o número de socios, atraendo a novas empresas”. Res-
pecto do primeiro reto, coordinar e impulsar a transferencia cara 
a ámbitos “non TIC”, cales son as medidas que está a tomar Ineo? 
Cal cre vostede que é a fórmula para que as empresas que non 
forman parte do tecido tecnolóxico asuman e entendan a impor-
tancia de capacitarse en materia TIC e apostar pola integración de 
ferramentas innovadoras, a poder ser feitas e achegadas dende a 
nosa terra?
- Creo que as empresas de calquera sector xa saben que a tecnoloxía 
é a chave para mellorar a súa competitividade e a súa produtivida-
de. Outra cousa é que chegasen a cambiar o concepto de “Gasto 
en tecnoloxía” por “Investimento en tecnoloxía”. Tamén creo que o 

momento económico tivo moito que ver: non estaban as cousas 
para moito investimento, nin en tecnoloxía nin en case nada. 
Pero si hai implícita na vosa pregunta un tema de reflexión intere-
sante: por que non somos quen de situar mellor o produto feito en 
Galicia? Simplificar de máis sempre ten o perigo de desbotar unha 
explicación máis completa, e non me gustaría caer nese erro pero, 
por empezar por algún sitio, creo que os galegos non nos vendemos 
todo o ben que deberiamos. En moitas ocasións empresas cliente 
recorren a Ineo para atopar un provedor e cando identificamos un 
provedor galego, con referencia solvente e internacional dinnos: 
“Pois non sabia eu que isto facíase aquí”. E ao contrario tamén, non 
son poucas as empresas que din que lles resulta máis doado falar 
cun CEO de fóra de España que cun CEO que vive preto. Hai outras 
comunidades onde se ve como un valor o feito de que desenvolvan 
produtos e solucións dentro da mesma área xeográfica; aquí, antes 
tes que triunfar fóra para que sexa máis doado vender dentro. Ese 
é un dos labores que temos facer dende a asociación, porque unha 
das vías para poder internacionalizarnos é a través de clientes ga-
legos doutros sectores, que xa están a operar fóra e que nos poden 
servir como referentes de éxito.

- No relativo ao segundo reto, ampliar o número de socios e atraer 
nova empresas, cales son as metodoloxías polas que está a apos-
tar Ineo? Que vantaxes achegaría sumar forzas con Ineo a unha 
firma TIC que inicia individualmente a súa andaina no mercado?
- Metodoloxía? Ningunha en concreto. Só tratar de convencer con 
feitos. Quen pense que o pode facer todo só, a título individual, 
está trabucado. INSA pode ser o mellor exemplo do que estades 
propoñendo: somos unha empresa grande, integrada no grupo IBM 
e poderíamos caer na soberbia de pensar que o podemos facer todo 
sós porque contamos cunha gran robustez e un gran nome. Pola 
contra, e isto mesmo conteino xa outras veces, a primeira vez que 
eu falei coa directora xeral de Ineo, díxenlle: “Vimos coa idea de cola-
borar, de coñecer solucións que se poidan integrar no noso portfolio 
de produtos e servizos”, porque eu non me vou poñer a desenvol-
ver unha solución a medida... e a esas empresas, especializadas, 
flexibles, rápidas, se cadra lles veña ben ter unha plataforma coma a 
nosa sobre a que subirse e chegar a outros clientes e mercados.
Que algúns tiran máis proveito e beneficio ca outros? Seguro, pero o 
retorno que obtemos de Ineo cada unha das empresas está en sitios 
moi diferentes: algúns aforrando nun seguro de saúde para os seus 
empregados (que nin sequera paga a empresa, pero si que axuda a 
que os teus empregados estean máis contentos) e outros en poder 
pechar un crédito en condicións que ti, a título individual, endexa-
mais poderías ter negociado.  

- Amais dos devanditos, que obxectivos ten a asociación para este 
ano que comeza? 
- Semella que por fin empezamos a notar que hai máis movemento 
á hora de propoñer proxectos, así que, ben co rol de asesores, ben 
identificando potenciais nichos de clientes, ben poñendo en marcha 
iniciativas que nos parezan de especial relevancia e que redunden 
no ben do sector, serán parte do noso día a día este ano. Partici-
pamos en catro proxectos colaborativos, onde as TIC se poñen ao 
servizo de outros sectores para potenciar a súa imaxe, para axudar 
á internacionalización do propio sector, e dous que teñen como 
obxectivo apoiar o crecemento de dúas áreas específicas do tecido 
produtivo. E hai varias ideas máis propostas para as que xa estamos 
a buscar financiamento. Ademais, está a celebración do décimo 
aniversario, e algo teremos que facer.

- Como resumiría a súa experiencia á fronte de Ineo (este medio 
ano de traballo)?
- Eu xa levaba na xunta directiva de Ineo case tres anos cando 
asumín o reto de ser presidente. Pero, aínda así, vense as cousa de 
diferente maneira. Faise moito traballo que os socios de maneira 
xeral non vemos. Para min é unha experiencia moi positiva e eu ani-
maría a calquera socio de Ineo a que se implique na xunta directiva 
porque é toda unha aprendizaxe. 
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| Día Mundial das redes sociais | 

O  
ano pasado a Facultade 
de Ciencias Sociais e 
da Comunicación do 
Campus de Pontevedra 
celebrou o Día Mundial 

do Community Manager organizando o pri-
meiro Social Media Day, que inicialmente 
fora unha sesión matinal con catro expertos 
galegos na comunicación dixital e as redes 
sociais, e tras a boa acollida do encontro, 
este ano quixeron ampliar a xornada con 
sesións de mañá e tarde, cun total de catro 
mesas temáticas que completaron un di-
verso programa que resulta así do interese 
tanto para estudantes como para interesa-
dos no uso profesional das redes sociais.

Esta xornada organizada polos docen-
tes Xabier Rolán, Daniel Martí e Mónica 
Valderrama e o alumno Pedro Vázquez, que 
se encargaron de moderar cadansúa mesa 
temática, puido seguirse presencialmente 
na facultade pontevedresa, pero facilitán-
dose o seu seguimento en liña a través do 
streaming de vídeo da televisión en liña 
da Universidade de Vigo, do programa de 
radio en liña El Escaparate que retransmi-
tiu a través de Radio CampUSCulturae e, 
como non, a través das redes sociais co 
cancelo #CMDayFCSC, o que serviu para 
crear unha fluída conversa durante toda 
a xornada. A organización do encontro 
estima que os 1.369 chíos que publicaron 
172 contribuidores co cancelo da xornada 
conseguiu chegar a unha audiencia de 
172.719 usuarios, superando os 1,4 millóns 
de impresións.

As redes sociais celebran 
o seu Día Mundial en
Pontevedra

Medios Dixital e redes sociais
Dous medios de comunicación con presenza 

en liña como son Pontevedra Viva e Código 
Cero, ocuparon a primeira mesa da sesión mati-
nal, comezando Marcus Fernández, webmaster 
de Código Cero, dando conta da historia da súa 
publicación, aderezando a exposición coa evolu-
ción que paralelamente tivo a Internet galega e 
as redes sociais, para ilustrar así a relación entre 
as plataformas sociais e os medios de comunica-
ción. Destacou como a conversa foi desprazán-
dose dos medios ás redes sociais, salientando o 
perigo que para os medios pode supor a perda 
do control dos contidos, que cada vez recae 
máis en plataformas como Facebook.

Alejandro Espiño, de Pontevedra Viva, contou 
tamén a historia do seu medio, deixando claro 
que Twitter e Facebook xogan hoxe un papel 
fundamental para achegar ao público, xa que 
cando acontece algo os lectores recorren ás 
redes sociais para ter información e é así como 
rematan chegando a Pontevedra Viva, medio 
que, pese a ser meramente dixital, conseguiu ter 
unha forte implantación local, o que facilitou a 
súa rendibilidade económica como un medio de 
comunicación que pode considerarse todo un 
referente e que nas últimas semanas conseguiu 
ter unha proxección impresionante grazas á 
información sobre unha agresión ao presidente 
do Goberno español e a dar conta do achado 
dunha mensaxe nunha botella que foi de Marín 
ao lugar máis remoto da Terra.

Tras as exposicións, os relatores deron conta 
do seu parecer a diferentes temas expostos polo 
público, como a suposta crise de usuarios en 
Twitter ou o grande pulo actual de YouTube.
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Social Media e Turismo
Para comezar a falar sobre o impacto das 

redes sociais no sector turístico, Marta Val-
carce, premio MexilOnseTuis ao mellor blog 
gastronómico por Travi en la Cocina, deu 
conta dunha das faces do sector hostaleiro, 
no que as redes sociais están a ter moito 
pulo, aínda que resulta moi complicado 
debullar o gran, sendo cada vez máis nece-
saria a existencia de espazos de calidade e 
confianza, o que contrasta coa dificultade 
de lanzar proxectos gastronómicos locais.

Pola súa banda, Minia del Río afondou no 
Camiño de Santiago, deixando claro que os 
peregrinos son viaxeiros sociais, cada vez 
máis influenciados polas plataformas en 
liña, o que supón todo un reto que actual-
mente non está a abordarse moi ben, polo 
que confía en que proxectos que están a dar 
os seus primeiros pasos, como WayandGo! 
e o SmartCamiño poidan aproveitar a opor-
tunidade para sacar o mellor deste grande 
atractivo turístico que supón o Camiño, e 
que incluso consegue manter un grande vo-
lume de visitantes fóra dos anos xacobeos. 
Tamén amosou a súa preocupación ante o 
impacto do turismo social.

Estratexia Dixital
No ámbito da empresa é moi necesario coi-

dar actualmente a relación co mundo a través 
das redes sociais, para o que comezou Iago 
Fernández realizando unha introdución á ne-
cesidade do marketing, collendo logo o relevo 
Laura Vázquez, quen ilustrou aos presentes 
coa situación actual na que os consumidores 
fan un grande uso de plataformas sociais dun 
xeito cada vez máis natural, pasando así a 
converterse no que antes era o banco da vila 
no que a xente conversaba de calquera cousa. 
Salientou a necesidade de converter este 
novo escenario nunha oportunidade para as 
relacións públicas e instou ás marcas a abrirse, 
crear contido relevante e coidar a súa imaxe 
con profesionalidade (especialmente tendo 
en conta as cada vez máis frecuentes crises de 
reputación).

Pola súa banda, José Alcañiz, insistiu no fei-
to de construír unha historia para poder crear 
unha imaxe de éxito na Internet, que facilite 
ter unha identidade solvente e recoñecible, 
que poida converter un elemento anecdótico 
na chave dun negocio produtivo.

Influencers
Para abordar o fenómeno dos influencers, 

este ano quixeron organizar unha mesa de 
usuarios de Instagram que destacan tanto 
polo seu uso desta plataforma tan visual como 
do enorme seguimento que teñen na mesma 
algúns deles. Introduciron neste fenómeno 
o arquitecto Alberto Fontaíña, que salientou, 
entre outras cousas, a importancia de ser 
recomendado pola plataforma de Instagram á 
hora de gañar seareiros; mentres que Cristina 
Costa Acha falou máis dos usos profesionais 
que poden darse destas plataformas, que 
teñen un grande potencial para conseguir 
influencia.

Pero a estrela desta mesa foi sen dúbida o 
fotógrafo Oliver Vegas, con máis de 400.000 
seareiros en Instagram, e que explicou como 
unha mestura de sorte e traballo constante 
poden conseguir que un traballo exposto na 
Rede poida captar a suficiente atención para 
converte ao autor nun creador de influen-
cias, o que tamén leva consigo unha grande 
responsabilidade, de xeito que hai que facer 
unha explotación contida, xa que a posición 
conseguida durante anos pode desintegrase 
de usarse directamente para servir publici-
dade descarada. Vegas insistiu en que “unha 
rede social é coma un Tamagotchi: se non o 
alimentas, morre”. 
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Turismo sen 
cancelas

Entre o 20 e o 24 de xaneiro tiña 
lugar en Madrid a Feira Interna-
cional de Turismo (FITUR) na que 
quixeron estar presentes o Grupo 
de Cidades Patrimonio da Humani-

dade de España (GCPHE) para presentar a súa 
nova páxina web (ciudadespatrimonioaccesi-
bles.org) e máis a aplicación móbil Ciudades 
Patrimonio Accesibles. Cómpre dicir que ambas 
ferramentas foron creadas polo GCPHE coa 
colaboración da Plataforma Representativa de 
Persoas con Discapacidade Física (PREDIF) e 
o financiamento do Ministerio de Educación, 
Cultura e Deporte, Dirección Xeral de Belas 
Artes. O alcalde de Santiago de Compostela, 
Martiño Noriega, asistiu no stand de Turespaña 
á presentación destas ferramentas xunto cos 
demais rexedores das Cidades Patrimonio. 

A nova web recolle a información sobre 
o nivel de accesibilidade de rutas urbanas e 
puntos de interese turístico das 15 cidades que 
forman parte do Grupo Cidades Patrimonio da 
Humanidade de España: Santiago de Compos-
tela, Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, 
Córdoba, Cuenca, Eivissa, Mérida, Salamanca, 
San Cristóbal de la Laguna, Segovia, Tarragona, 
Toledo e Úbeda.

A información das rutas e puntos de interese 
turísticos é descritiva para que cada persoa 
poida realizar unha elección en función das 
súas necesidades específicas de accesibilidade. 
Parte da información está dispoñíbel en Lec-
tura Sinxela, un método de redacción que fai 
accesíbel os textos a persoas con dificultades 
de comprensión lectora.

Segundo nos conta o Concello de Santiago, 
a páxina web é responsive e a súa aparencia 
adáptase ao tipo de dispositivo dende o que 
se está consultando. Amais, cumpre cos crite-
rios de accesibilidade do nivel AA establecidos 
pola WAI (Web Accessiblity Initiative) do W3C 
(World Wide Web Consortium).

Santiago e as Cidades Patrimonio estrean 
páxina web e aplicación móbil

A información publicada no portal está tamén dispoñíbel 
na aplicación móbil de turismo accesíbel TUR4all, promo-
vida por PREDIF e a Fundación Vodafone España, e na app 
Cidades Patrimonio Accesíbeis. Todas estas ferramentas 
nútrense da mesma base de datos e achegan información 

sobre aloxamentos, restaurantes, oficinas de 
turismo, monumentos, museos e centros cul-
turais, espazos lúdicos, espazos de congresos, 
espazos naturais e rutas peonís.

A aplicación Cidades Patrimonio Accesibles é 
de balde e está dispoñíbel en Android e iOS. 
Os seus contidos facilitan a planificación da 
visita ás cidades Grupo e a propia experiencia 
en cada cidade. As funcións da app son as 
seguintes: Cidades, achega a información das 
rutas e puntos de interese turísticos accesí-
beis das 15 Cidades Patrimonio; O máis ache-
gado, recoñecendo a posición GPS do usuario 
permítelle identificar as cidades e puntos de 
interese turístico máis próximos, e a ruta até 
eles a través do navegador que empregue 
por defecto no móbil ou na tableta; Buscador 
permite localizar as rutas e puntos de interese 
turístico segundo a cidade, tipo de estable-
cemento ou por palabra clave, e acceder 
á información que lle interesa; e a Axenda 
achega a información sobre os eventos que 
se celebrarán nas 15 Cidades Patrimonio. 

| Cidades Patrimonio Accesibles | 
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| Portal SICON |  

O 
proxecto iSEAS, que 
se dirixe a impul-
sar escenarios de 
sustentabilidade nas 
pesqueiras da Unión 

Europea, conta con ampla participación 
galega entre os seus socios principais 
de proxecto. De feito, nas súas fileiras, 
dándolle forma e facéndoo medrar, 
atopamos o Instituto de Investigacións 
Mariñas (IIM-CSIC, con sede en Vigo), o 
Centro Tecnolóxico do Mar (CETMAR), o 
Centro de Supercomputación de Galicia 
(CESGA), a Universidade de Santiago 
(departamentos de Economía Aplicada 
e de Enxeñaría Química), os Talleres 
Josmar de Nigrán ou a organización 
OPROMAR (Marín), aos que se suma o 
Instituto Español de Oceanografía, que 
tamén ten sen sede de seu en Vigo. A 
alianza-consorcio iSEAS, cuxo princi-
pal coordinador e o IIM-CSIC dende 
a nosa terra, encamíñase a sentar os 
alicerces dunha contorna sustentábel 
(en termos de indicadores biolóxicos e 
socio-económicos) nas áreas de pesca 
da Unión Europea. Isto, sinalan os im-
pulsores do proxecto, acadarase unindo 
as experiencias tecnolóxicas, investiga-
doras e económicas dos integrantes do 
consorcio.

Máis en detalle, conseguirase “me-
diante a mellora da posta en práctica 
dos coñecementos existentes como de 
solucións innovadoras para a redución 
e xestión dos descartes pesqueiros”. 
Para quen non o saiba, os descartes (en 
palabras da FAO) son as capturas que 
constitúen a porción de materia orgá-
nica de orixe animal que se teñen que 
rexeitar durante a actividade pesqueira 
mesma. Estes capturas desbotadas (e 
o xeito de reducilas) son, a día de hoxe, 
un dos meirandes retos medioambien-
tais e produtivos aos que se enfronta a 
nosa pesca, tanto no ecolóxico como 
tamén no económico (trátase de recur-
sos estragados, presentes e futuros). 
Cómpre lembrar que esta problemática 
adquiriu unha nova dimensión o 1 de 
xaneiro do ano pasado, ao entrar en 
vigor no ámbito da UE a nova política 
pesqueira común que prohibe devolver 
ao mar os descartes, o que segundo a 
Comisión Europea redundaría nunha 
información fiábel e certeira sobre o 
que se apaña e de que xeito e, tamén, 
fomentaría prácticas máis sustentábeis 
a bordo.

Solucións galegas a 
prol da sustentabilidade

Ademais, estase a materializar un servizo piloto 
no porto de Marín, grazas á cooperación e implica-
ción activas de OPROMAR, organización mariñeira 
con sede na vila pontevedresa, para impulsar medi-
das que poñan en valor os descartes que se traian a 
porto. Sería, pois, unha instalación “completamente 
operativa en terra” que se empregaría para os proce-
sos de valorización de especies desbotadas e o seu 
comercio. Esta instalación, no marco do proxecto, 
denomínase IDPV (Punto para o Procesado Integral 
e a Valorización dos Descartes).

Volvendo ao sistema iObserver, un dos obxectivos 
do proxecto é probar a súa eficiencia e funciona-
mento en buques de investigación oceanográfica. 
Con este fin, impulsouse a instalación dun conxunto 
de tecnoloxías estandarizadas capaces de realizar o 
mesmo traballo que levan a cabo os observadores 
tradicionais cualificados. O sistema dispón dunha 
cámara de vídeo que grava os peixes capturados e 
calcula as especies e cantidades, cargándoos nunha 
base de datos que é enviada ao servidor central que 
está nas instalacións do CESGA.

O CESGA é socio tecnolóxico do proxecto. Ade-
mais de configurar e manter o software do iObser-
ver e o servidor onde se almacenan os datos do 
proxecto, crea o modelo de datos e servizos xeoes-
paciais para a consulta da información cumprindo 
estándares da UE, e desenvolve o xeoportal onde se 
integra, visualiza e consulta toda a información de 
capturas do proxecto.   

iSEAS mobiliza tecnoloxías de observación e 
cálculo para rendibilizar a nosa pesca

O proxecto LIFE iSEAS, dado a co-
ñecer en Vigo en xullo de 2014, xorde 
precisamente para dar reposta a todo o 
devandito.

A iniciativa, que conta cun orzamen-
to de 3,8 millóns de euros, foi presenta-
da recentemente na feira de produtos 
mariños CONXEMAR, onde os responsá-
beis do mesmo amosaron as súas pre-
visións tecnolóxicas e de servizo para 
cando remate iSEAS, en xuño de 2018. 
Entre os recursos que deron a coñecer 
atopouse o sistema iObserver, que é 
unha tecnoloxía que tería o cometido 
dun axente observador a bordo dos 
barcos e que foi desenvolvido a para in-
tervir o mínimo posíbel no traballo dos 
mariñeiros. Ao mesmo tempo, fíxose 
saber que iSEAS fornece unha ferra-
menta de predicións exactas baseadas 
en modelos matemáticos que avalían a 
fondo as condicións espazo-temporais 
das áreas de captura encamiñada (a 
ferramenta) a achegar aos responsábeis 
da actividade pesqueira (armadores, 
patróns) diferentes claves para un 
mellor e máis sustentábel desenvolve-
mento do seu traballo. E todo en tempo 
real e co obxectivo principal de permitir 
pesca máis selectiva.
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O 
Observatorio da 
Cultura Galega (CCG) 
vén de facer pública 
a primeira parte dun 
documento de traballo 

de gran interese para saber, entre outras 
cousas, até que punto usamos as galegas 
e os galegos as novas tecnoloxías para 
achegarnos ao coñecemento e ao lecer. 
O estudo Hábitos e prácticas culturais 
(I), accesíbel en consellodacultura.gal, 
céntrase nos indicadores de partici-
pación cultural en Galicia: o que lemos, 
escoitamos vemos e facemos no ámbito 
cultural e, como desenvolvementos todas 
estas actividades de lecer. Segundo sinala 
o Observatorio, dependente do Consello 
da Cultura Galega, hai unha tendencia 
que case sempre se repite: a asistencia a 
museos, galerías, bibliotecas, concertos, 
cinema e teatro está por debaixo da me-
dia española. Isto é aplicábel tamén ao 
uso das novas tecnoloxías como canles 
de acceso aos devanditos ámbitos. 

A cabalo entre o positivo e o negativo 
atopamos o seguinte: lemos moitos libros e 
publicacións, pero sobre todo en papel (hai un certo 
desequilibrio entre o que nos gusta ler e o relati-
vamente pouco que apostamos polo dixital para 
facelo). 

Libros, revistas e xornais
Polo tanto, a poboación galega está á cabeza 

do Estado español en frecuencia de tempo de 
lecer adicado á lectura: máis de dúas horas 
(126 minutos) por día, por detrás unicamente 
de Murcia (128 minutos) e 16 minutos máis cá 
media española (111). 

No referente á compra de libros, a cousa cam-
bia. De feito, neste parámetro afastámonos (en 
negativo) da media española. Deste xeito, só un 
29% dos galegos declararon ter mercado libros 
no último trimestre, fronte a un 37% dos cida-
dáns estatais, detrás de Cantabria, Estremadura, 

Asturias e Castela-A Mancha. Na adquisición de 
libros en formato dixital Galicia tamén estamos 
lonxe da media (10%), cun 5% de galegos que 
declaran mercar libros neste formato. 

O grao de interese pola lectura de xornais en 
Galicia sitúase no 6%, medio punto por riba da 
media de España. O 86% da poboación galega 
le o xornal polo menos unha vez ao mes, fronte 
ao 78% da española. Segundo se lembra no 
informe, en lectura diaria tamén superamos a 
media do Estado (45% e 39%, respectivamente). 

Entre os datos máis significativos da investi-
gación atopamos o seguinte dato en aparencia 
contraditorio: a nosa é a terceira comunidade 
autónoma segundo a lectura de prensa en 

papel, pero a derradeira en lectura de prensa 
en Internet. Os galegos, iso si, estamos por 
riba da media estatal no tocante á lectura de 

revistas, cun 49% fronte a un 42%. 

Bibliotecas
Tamén se fai saber, afondando neste certo 

rexeitamento que temos en relación ás TIC, 
que un 61,2% da poboación galega non asistiu 
ou non accedeu a través de Internet a unha 
biblioteca nunca ou case nunca. Esta porcenta-
xe, dise, supera en 10,2 puntos porcentuais a do  
conxunto do Estado. 

No caso da asistencia presencial, increménta-
se a taxa dos que non van nunca ou case nunca, 
cunha diferenza con respecto ao conxunto do 
Estado de 10,73 puntos porcentuais. Onde si se 
atopan diferenzas é no acceso ás bibliotecas a 
través de Internet: aínda que a porcentaxe  das 
persoas que accederon por Internet ás biblio-
tecas no último ano é moi baixa, en Galicia é 
superior ao conxunto de España en 0,7 puntos 
porcentuais. 

Música
Polo que atinxe á música, un 76,7% da po-

boación da nosa terra entrégase a este hábito 
polo menos unha vez ao mes, fronte ao 85,5% 
no conxunto do Estado. En Galicia un 59,9% da 
poboación ten o costume de escoitar música 

| Hábitos e prácticas culturais |

O Observatorio da CCG salienta 
o escaso que lles damos ás TIC 
para acceder á cultura

Os galegos 
preferimos
o papel 
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todos os días, mentres que un 21,9% non a 
escoita nunca ou case nunca. “O medio utili-
zado pola inmensa maioría das persoas que 
consumen música na nosa terra”, sinálase na 
investigación, “é en equipos non conecta-
dos ao computador (98%), fronte ao 27,8% 
dos que escoitan música no ordenador ou 
en equipos conectados a el”. Segundo o 
Observatorio do CCG este último dato é “moi 
salientábel”, posto que o costume de escoi-
tar música no ordenador ou en equipos co-
nectados a el experimentou unha evolución 
significativa con respecto a 2011, “ano en 
que tan só un 16,6% da poboación galega 
tiña este hábito á hora de escoitar música”. 
Para o Observatorio, esta diferenza é moito 

Respecto ao consumo de televisión pro-
piamente dito, somos os que máis tempo 
adicamos de media, uns 193 minutos dia-
rios, case unha hora máis ca nas Illas Balea-
res. Por outra banda,  só o 8,6% dos galegos 
ve a  televisión a través de Internet, unha 
cifra semellante á do conxunto do Estado. 

No que atinxe á radio, a investigación que 
sinala que se ben Galicia non é das comuni-
dades onde máis se escoita, case o 73% da 
cidadanía ten o hábito de escoitala a diario. 
Compre salientar que un 8,2% dos galegos 
escoita a radio por Internet, dous puntos 
menos cá media nacional. 

Novas tecnoloxías
Os autores do traballo de investigación 

lembran que as galegas e os galegos son os 
que menos usan o computador do conxun-
to de España, por detrás dos estremeños 
e castelano-manchegos (a diferenza coas 
comunidades onde máis se usa é significati-
va e representa case 20 puntos porcentuais 
con Madrid). Galicia tamén é a comunidade 
onde menos persoas usan o computador 
por lecer e ocio. A fenda que nos separa da 
media estatal deste indicador é dun 10%. 

O uso de videoxogos sitúase tamén por 
debaixo da media na nosa terra. Así, un 15% 
dos galegos adoita xogar, fronte a un 17% 
do total dos cidadáns do Estado. Os nosos 
xogos preferidos son os de acción ou aven-
tura e de estratexia. 

máis acusada en Galicia ca no conxunto do 
Estado, onde se pasa dun 22,8% en 2011 a 
un 29,4%. 

No resto dos medios empregados en 
Galicia para escoitar música salienta, en 
segundo lugar, despois da radio, o compu-
tador e, en terceiro lugar, o móbil. O informe 

apunta a que no conxunto do Estado 
estes dous equipamentos tamén ocupan 

o segundo e terceiro lugar, “pero é o 
móbil o que avantaxa ao computador e o 

emprego deste supera en case 8 puntos ao 
de Galicia”. 

No uso destes medios, sinálase, é “salien-
tábel” o feito de que no período 2010-2011 
o móbil só o usaba para escoitar música un 
9% da poboación galega e un 9,8% no total 
do Estado. 

Con respecto ao computador, a diferenza 
é menor, xa que na nosa terra tira proveito 
del o 17,3% e no conxunto do Estado o 
20,6%. No devandito período o segundo 
medio que máis se empregaba para escoitar 
música despois da radio eran os CD, DVD e 
Blue-Ray (32,4% no conxunto de España e  
24% en Galicia). 

Lembrar tamén que en Galicia un 21,7% 
da poboación gravou música no último ano 
e un 71,5% non o fixo nunca ou case nunca. 
Son taxas moi semellantes ás do conxunto 
de España.

Audiovisual
Na enquisa tamén se lles pregunta aos 

cidadáns polo costume de ver vídeo en DVD 
ou noutros formatos. No que se refire a isto, 
os galegos emprazámonos na parte baixa 
da táboa, posto que algo máis da metade (o 
52,5% da poboación) non ve nunca vídeo 
en ningún tipo de formato (a media estatal 
é do 44,4%). Do pouco máis do 1,1 millóns 
de galegos que  ven vídeos, o 84,8% fano en 
aparellos non conectados a un computador. 
De feito, só o 26,8% ve contidos audiovisuais 
en trebellos conectados, “o cal representa 
a porcentaxe máis baixa de toda España”, 
sinalan os autores do informe. Ademais, 
unicamente o 18% dos cidadáns da nosa 
terra ve vídeos en tecnoloxía streaming, sen 
necesidade de descarga e en liña, fronte a 
unha media do 25%. En alugueiro de vídeos 
a través de canles dixitais somos a sexta 
comunidade pola cola.
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A  
Deputación de Pontevedra e as Cámaras de 
Comercio da provincia van sumar forzas para 
levar o máis lonxe posíbel a capacitación TIC das 
pequenas e medianas empresas da contorna. 
Así se fixo saber nunha xuntanza recente entre a 

presidenta do organismo provincial, Carmela Silva, e representan-
tes das entidades camerais de Pontevedra, Tui, Vigo e Vilagarcía. 
O obxectivo da Deputación con este tipo de iniciativas é dar 
forma a “un novo modelo de relación cos axentes económicos e 
sociais para o impulso das PEME e os autónomos”. A xuntanza foi 
a primeira dunha completa axenda de encontros (con axentes 
económicos e sociais, coas cámaras, cos concellos, co tecido em-
presarial) para os vindeiros meses, todos eles compartindo o nexo 
común do pulo TIC. 

Ademais, a través destas sesións en común coas cámaras e 
outras institucións, o novo Goberno da Deputación de Ponteve-
dra quere poñer o Centro Provincial de Asesoramento Empresarial 
(CPAE 2.0) a disposición de microPEME e autónomos para a súa 
formación e capacitación tecnolóxica. Carmela Silva sinalou na 
reunión dos días pasados que a institución provincial desexa sa-
ber as necesidades de todos os posíbeis usuarios do Centro para 
convertelo “nun verdadeiro instrumento de formación e asesora-
mento tecnolóxico”. Asemade, salientou que a primeira das reu-
nións tivo lugar coas cámaras "por ser interlocutoras moi válidas 
co mundo empresarial, así como pola estrutura de coñecemento 
que teñen, necesaria para que as administracións sexamos máis 
operativas á hora de poñer en marcha actuacións para impulsar o 
tecido empresarial”.

O encontro tamén serviu para dar a coñecer o Centro Provincial 
de Asesoramento Empresarial (CPAE 2.0) aos representantes das 
ditas entidades, co obxectivo de incorporar melloras ao seu fun-
cionamento. Silva informou, ao fío disto, que “o CPAE 2.0 estaba 
centrado exclusivamente na prestación de servizos a microPEME 
e autónomos en cuestións relacionadas coas novas tecnoloxías, 
pero sen implicar e establecer marcos de colaboración cos 
axentes empresariais e económicos, que son os que realmente 
demandan e precisan os servizos tecnolóxicos”. Segundo engadiu, 
o CPAE 2.0 achega un servizo “de  información a autónomos e 
microPEME da provincia, que representan o 92 % do tecido em-
presarial provincial, ofertando unha serie de actuacións para po-
tenciar o desenvolvemento económico a través das tecnoloxías, 
aumentar a produtividade, introducir a innovación dos procesos 
produtivos, facilitar a implantación do comercio electrónico e 
crear unha nova canle de venda online de produtos e servizos”. 

Para impulsar o devandito, o CPAE 2.0 dispón dunha rede de seis 
puntos (Lalín, Cambados, Pontevedra, Vigo, O Porriño e Pontea-
reas), nos que emprendedores, autónomos e pequenas empresas 
poden obter información e asesoramento personalizado sobre o 
emprego das TIC no seu eido de actuación empresarial. 

Obxectivo: 
máis capacitación dixital 
A Deputación de Pontevedra e as 
Cámaras de Comercio impulsarán 
a formación TIC das PEME

| Capacitación dixital | 

Conectadas 2016 abre prazo de 
presentación de solicitudes

O programa Conectadas 2016 da Deputación de Pontevedra 
ten aberto o prazo para a presentación de solicitudes encamiña-
das a optar á oferta formativa de seu. Son aspirantes potenciais 
entidades sen arela de lucro que teñan como obxectivo a promo-
ción e o desenvolvemento das mulleres, amais da consecución 
da igualdade entre  xéneros. O organismo provincial achega un 
total de 267 prazas ao abeiro de Conectadas, un programa desti-
nado a fornecer entre a poboación feminina da provincia “unha 
formación acorde cos tempos actuais”. Así, ten como obxectivos 
extra favorecer o intercambio de experiencias en igualdade, 
impulsar accións formativas e facilitar o emprego da información 
e as novas tecnoloxías.

A Deputación de Pontevedra publicou o luns 11 de xaneiro 

24 |
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Cheo total no  networking con Francesc 
Pumarola 

Finalmente a Deputación de Pontevedra, a través da iniciativa 
CPAE 2.0 organizou o 20 de xaneiro o  seu networking sobre redes 
sociais e sobre as múltiples vantaxes que estas achegan para incre-
mentarmos vendas, comunicación, mercados e produtividade. A 
cita, que ateigou o salón de plenos do pazo provincial (cheo ao cen 
por cen e con reserva completa 24 antes do seu comezo) contou coa 
presenza de Francesc Pumarola, digital manager de Hijos de Rivera. 
Previamente, foi inaugurada pola presidenta da institución provin-
cial, Carmela Silva, e polo deputado provincial Francisco Javier Dios. 

O relatorio de Pumarola desenvolveuse baixo o seguinte epígrafe: 
Como poden axudarme as redes sociais a comunicar mellor e vender 
máis. Segundo fixo saber, as redes sociais son un instrumento de tra-
ballo e tamén un ámbito de traballo en si mesmo. Avaliar o que se 
conta nelas “é a clave para poder mellorar e ir cara a arriba”, dixo. Co 
fin de acadar estes obxectivos e ampliar os límites e os horizontes da 
nosa empresa, cómpre que nos poñamos na pel dun usuario común 
de comunidades 2.0. “Pensar coma eles é fundamental á hora de 
publicar nas redes sociais”, sinalou. Asemade, recomendou facer un 
estudo previo das características propias de cada servizo: “Cómpre 
adaptar os nosos contidos á natureza específica de cada rede social”, 
engadiu. 

Como dixemos, a xuntanza veu da man da iniciativa CPAE 2.0 
(Deputación de Pontevedra), rede de centros atendidos por técnicos 
especializados en novas tecnoloxías da información e con sedes en 
Lalín, Cambados, Pontevedra, Vigo, Ponteareas e O Porriño. Segundo 
fixeron saber os responsábeis desta rede, ao longo do mes de xa-
neiro estanse a organizar vinte obradoiros sobre novas tecnoloxías, 
impartindo nos seus seis centros cursos sobre comercio electrónico, 
estratexias de mercadotecnia por correo electrónico, aplicacións da 
tecnoloxía dron para o sector vitivinícola e forestal, venda en liña 
sen intermediarios, posicionamento SEO, edición de fotografía ou 
Google Analytics, entre outras moitas cuestións de interese para 
autónomos, empresarios e emprendedores.

Pulo ao coworking en Barro-Meis 
e Lalín 

A Deputación de Pontevedra e a Escola de 
Organización Industrial (EOI) veñen de formalizar 
un acordo para cooperar en materia de empren-
demento. Máis polo miúdo, a intención é traballar 
de maneira conxunta a prol da creación e con-
solidación de novas e innovadoras iniciativas de 
mercado a través da fórmula do coworking. Estas 
metodoloxías de traballo cooperativo aplicaranse, 
concretamente, nos polígonos de Barro-Meis e 
Lalín, onde a Deputación de Pontevedra conta 
con instalacións de seu (rede CPAE 2.0). Á sinatura 
do acordo asistiron a presidenta da Deputación, 
Carmela Silva; o subsecretario de Industria, Enerxía 
e Turismo e presidente de EOI, José María Jover; e 
o director xeral de EOI, Fernando Bayón.

Segundo aclararon, o obxectivo principal deste 
acordo é “fomentar o emprendemento e aumentar 
as posibilidades de éxito dos proxectos que parti-
cipen destes espazos de coworking”, nun período 
limitado de tempo, identificando os proxectos 
con máis potencial de desenvolvemento. A EOI 
e a Deputación de Pontevedra sinalaron na 
sinatura que “estas actuacións para a promoción 
e o coworking son fundamentais para impulsar o 
emprendemento e unha sociedade de homes e 
mulleres que teña capacidade para poder crear as 
súas empresas”. 

Tanto en Barro-Meis como en Lalín, os proxectos 
de traballo cooperativo terán as mesmas caracte-
rísticas. Desta forma, a EOI e a Deputación realiza-
rán catro convocatorias en cada localidade, cunha 
duración cada unha delas de 5 meses, dando 
cabida a entre 16 e 22 proxectos emprendedores. 
Ademais, os beneficiarios destes espazos seguirán 
un proceso de asesoría personalizada de 40 horas 
por parte de expertos da EOI e recibirán 60 horas 
de formación, grazas a obradoiros para potenciar 
o desenvolvemento de competencias en empren-
demento e en xestión de proxectos.

Lembrar que o viveiro de empresas de Barro-
Meis dispón de tres espazos de coworking de 37 
metros cadrados cada un e con doce postos de 
traballo en total. Pola súa banda, o de Lalín conta 
cun espazo de coworking de 92,1 metros cadrados 
e con capacidade para 16 postos de traballo.   

no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) as bases 
reguladoras do programa. A partir dese día e durante un mes as 
entidades aspirantes poderán presentar as súas solicitudes nos 
rexistros da Deputación para poder optar ás 267 prazas deste 
programa. Este, dotado de 321.433 euros, abrangue unha com-
pleta axenda de accións formativas.  

Conectadas 2016 centraranse en boa medida nos ámbitos do 
emprendemento (iniciativas sustentábeis para o emprego, ache-
gándose formación sobre crear unha empresa e deseñar un plan 
de negocio, community manager, comercio electrónico, asesoría 
laboral e fiscal e adestramento), da cultura (cursos sobre edición 
de fotografía, pintura, percusión e canto tradicional, teatro e ani-
mación á lectura e memoria) e da innovación e novas tecnoloxías 
(a través da proposta Actualízate tentarase alfabetizar dixital-
mente as mulleres, do papel ao computador, correo electrónico, 
manexo de tableta, teléfono intelixente e redes sociais). 
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O comezo de 2016 agoira un ano cheo de 
proxectos, eventos e novidades galegas no 
ámbito open source

Entre os días 27 e 28 febreiro vaise cele-
brar en Vigo un evento á medida dos 
seareiros das tecnoloxías abertas con 

interese en buscarlles aplicación no ámbi-
to do mar. A xuntanza HackSB (Hackaton 
Sanjurjo Badía, na web hacksb.vigolabs.gal), 
que tamén se presenta como axeitada para 
os profesionais e investigadores do mar con 
interese nas tecnoloxías open source e coo-
perativas, celebrarase no Auditorio Palacio 
de Congresos Mar de Vigo da man dos 
desenvolvedores Jesús Sayar e Eloy Coto. 
Segundo nos contan, o espírito do evento é 
aberto e afín á diversidade. De feito, trátase 
dunha “competición onde persoas de moi 
diferentes perfís, profesionais e estudantes, 
reuniranse en equipos para crear proxectos 
de Internet das Cousas, IoT, ligados ao ám-
bito marítimo”. Ou sexa, que o reto será dar 
forma de maneira conxunta a prototipos 
innovadores que favorezan cousas como a 
pesca, a navegación ou a investigación. Os 
gañadores recibirán “fantásticos premios”. 

A maiores do certame-reto propiamente 
dito e segundo nos contan os organizado-
res, durante a competición celebráranse 
de forma paralela varios workshops que 
empezarán “dende un nivel básico e irán 

aumentando de nivel 
a medida que avance 
a fin de semana”, o 
cal supón, nas súas 
palabras, “unha estu-
penda oportunidade” 
para aqueles que 
estean interesados 
en ampliar os seus 
coñecementos sobre 
tecnoloxías abertas, 
hardware e software, 
e as súas aplicacións 
no noso litoral. Por 
certo que o evento 
é completamente 

gratuíto e inclúe almorzo, comidas e ceas. A 
intención dos impulsores é chegar a xuntar 
cen persoas (o límite do aforo). 

As columnas vertebrais das xornadas son 
a Internet das Cousas (polas súas siglas en 
inglés IoT, un ámbito de experimentación 
cun “enorme potencial” para facer inno-
vación relacionada co mar) o espírito de 
aprendizaxe e competición en comunidade 
(HackSB concíbese como unha competición 
para construír os “máis excitantes proxec-
tos tecnolóxicos”, onde poderemos 
aprender asistindo aos workshops do 
programa ou amosar as nosas ha-
bilidades concorrendo co resto dos 
participantes”).

“Este hackathon”, explican Sayar 
e Coto, “nace como un intento de 
revolucionar aos desenvolvedores e 
movelos a facer instrumentos para os 
barcos construídos en Galicia, para 
innovar nas metodoloxías de pesca 
ou para contribuír á sustentabilidade 
dos nosos bancos de peixes”. De feito, 
din, son moitas as innovacións que 
leva un barco, e “son moitas as opor-
tunidades de que Galicia volva ser un 
referente neste ámbito”. 

Software libre 
a esgalla

O I Hackatón Solidario 
Intro para todos, orga-
nizado pola AMTEGA, 

o Concello de Padrón e a 
Asociación de Pais e Nais con 
Discapacidade Intelectual da 
Comarca do Sar (AMIPA), que 
reuniu o pasado mes de no-
vembro na aula CeMIT local 
unha vintena de programado-
res, deseñadores, e emprende-
dores, conseguiu o seu obxec-
tivo: deseñar unha solución 
que mellore a marxe de uso e 
a accesibilidade dos computa-
dores da aula CeMIT local coas 
achegas da cidadanía. 
Trátase dunha solución basea-
da en software libre que per-
mite instalar nos equipos da 
aula un sistema de autentica-
ción alternativo, adaptado aos 
devanditos colectivos, con ou 
sen competencias en lectoes-
critura, e un perfil de escritorio 
accesíbel, que recolla en pic-
togramas as principais ferra-
mentas e aplicacións utilizadas 
polas persoas con diversidades 
funcionais. Esta solución foi 
validada pola AMIPA e agora 
instalarase nos equipos da aula 
CeMIT de Padrón. 

Prototipo de 
escritorio 
sen barreiras 
desenvolvido en 
Padrón

Vigo acolle a xuntanza HackSB sobre 
tecnoloxías abertas e mar

| Software libre | EVENTOS E INICIATIVAS GALEGAS ARREDOR DO SOFTWARE LIBRE |
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A  asociación GALPon vén de habilitar a versión de pro-
bas (beta 1) do sistema en desenvolvemento MiniNo 
Queiles 3.0. A versión está xa descargábel dende o 

portal de MiniNo (minino.galpon.org) con formato de imaxe 
ISO e ficheiro MD5 para quen queira probar as novidades 
que pon en xogo e “informar de calquera cuestión ou pro-
blema que se detecte”. Precisamente entre os elementos 
que introduce a versión atópase a instalación de Cronopete, 
ferramenta destinada a paliar unha posíbel perda de infor-
mación no disco duro. “Tendo en conta que as máquinas 
obxectivo desta distribución adoitan seren bastante vellas é 
frecuente que teñamos temor á perda de datos por seren o 
disco tamén moi vello”, advirten dende GALPon. 

Segundo engaden, Cronopete é un programa “moi sinxelo” para 
realizar copias de seguridade do noso cartafol persoal. E explican: 
“Trátase dunha ferramenta semellante a Time Machine de Mac e 
ten unha interface moi simple”. Na pantalla principal atoparemos 
información sobre a última copia de seguridade realizada con Cro-
nopete e a vindeira copia programada para realizar coa aplicación. A 
aplicación xestiona as copias de seguridade do sitio /home podendo 
eliminar da copia de seguridade algúns cartafoles que non queira-
mos que se copien. 

Amais disto, a versión de probas de MiniNo Queiles 3.0 inclúe a 

novidade de instalar “unha potente ferramenta de ordes de consola”, 
Inxi, que posibilita extraer datos doados de entender sobre o hard-
ware, a configuración e o software instalado no equipo. 

Lembrar que MiniNo Queiles 3.0 é un novo paso ao abeiro de 
GALPon MiniNo, unha distribución de GNU/Linux creada para exe-
cutarse en equipos con poucos recursos hardware ou obsoletos (até 
10 ou 12 años de antigüidade). Da mesma raizame xurdiu tamén 
PicarOS, distribución multipropósito enfocada ao ensino e concibi-
da como un sistema lúdico para nenas e nenos de idades compren-
didas entre os 3 e os 12 anos. 

A   empresa Linknovate, emprazada 
en Santiago de Compostela, vén 
de resultar gañadora da primeira 

convocatoria da aceleradora de proxec-
tos TIC Fiware Finodex, financiada pola 
Comisión Europea. Ao seu carón, outras 
dúas empresas (Geezar de Zaragoza e 
Xpressomics, situada en Estonia), foron 
seleccionadas. Segundo fan saber dende 
a aceleradora, estas organizacións supe-
raron catro fases nas que competiron un 
total de 196 proxectos. Cada unha das 
finalistas recibiu financiamento (entre os 
115.000 e os 170.000 euros) para pór en 
marcha as súas iniciativas de mercado. 
Por certo que en YouTube podemos ver 
xa un vídeo sobre as achegas de Linkno-
vate. Tamén se fornece unha entrevista 
cos impulsores da firma compostelá en 
finodex-project.eu/node/172.

Como lembraremos, Finodex é unha 
das 16 aceleradoras financiadas pola 
Comisión Europea para apoiar aqueles 
proxectos de PEME e emprendedores 
baseados en datos abertos e en tec-
noloxías Fiware, co obxectivo de xerar 
novos produtos e servizos tecnolóxico-
dixitais. A devandita palestra de inicia-
tivas, liderada por Zabala Innovation 
Consulting, está integrada nun consorcio 

formado por outros 6 socios europeos.  
A través de dúas convocatorias, Finodex 
escolleu xa máis dun centenar de pro-
postas innovadoras, subministrando a 
cada unha delas entre 10.000 e 170.000 
euros de financiamento. En total, vanse 
a investir 4,64 millóns de euros en apoiar 
os proxectos seleccionados. 

Como dixemos, o primeiro posto 
da convocatoria foi para Linknovate, o 
que lle serve á firma galega para obter 
170.000 euros en apoio orzamentario. 
Linknovate Innovation Search Engine é 
unha tecnoloxía de intelixencia competi-
tiva, baseada nun motor de procura que 
axuda aos equipos de fabricación e de 
I+D nas empresas a atopar tecnoloxías e 
socios. O segundo posto (135.000 euros) 
foi para Xpressomics. O seu proxecto 
consiste nun buscador de información 
xenética dirixido á industria de farma-
céutica e os investigadores médicos. O 
terceiro foi para Geezar, co seu proxecto 
Fruitwatcher. Consiste nun dispositivo 
que fai seguimento nos camións de froita 
do nivel de humidade, temperatura e 
localización para verificar que a mercan-
cía chega a destino en óptimas condi-
cións. En total os seus responsábeis levan 
115.000 euros. 

GALPon pon en probas a beta 
primeira de MiniNo Queiles 3.0

Unha firma de Santiago, gañadora na TIC Fiware Finodex



O equipo de Linknovate
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Cen anos de 
Relatividade Xeral

Entre os logros máis salientables da 
Física do século XX destacan por 
dereito propio: a Teoría da Relati-
vidade e a Teoría Cuántica. Albert 
Einstein contribuíu de maneira 

decisiva nas dúas pero de xeito diferente. Na 
primeira foi autor único, mentres que na segun-
da foi coautor con Planck, nos primeiros pasos 
desta teoría.

O 25 de novembro de 1915 presenta Einstein 
na Academia Prusiana (Berlín) as ecuacións de 
campo da gravitación (Die feldgleichungen der 
Gravitation), onde aparecen as bases da súa 
teoría da gravitación. O 20 de marzo de 1916 
recíbese en Annalen der Physik o artigo asinado 
por Einstein Die Grundlage der allgemeinen 
Relativitätstheorie (Ann. Phys. 1916, 354, 7, 769-
822), establecendo de maneira definitiva, en 54 
páxinas, a súa Teoría da Relatividade Xeral. 

Neste  traballo figura as que hoxe se coñecen 
como Ecuacións de Einstein:

O membro da esquerda é puramente xeomé-
trico e caracteriza a xeometría do espazo-
tempo. O membro da dereita contén as fontes 
de enerxía e materia que enchen ese espazo-
tempo. Establécese a profunda relación entre 
materia-enerxía e o espazo-tempo. Dito doutro 
xeito, a masa-enerxía determina a xeometría do 
espazo tempo, que a súa vez forza a materia a 
se mover segundo esa xeometría. 

Dende Divulgacción, o investigador Ramón Cid 
Manzano achéganos ao legado de Einstein

Supérase así o concepto de forza como acción 
a distancia instantánea que se derivaba da 
teoría da gravitación de Isaac Newton. O propio 
físico inglés evitaba entrar neste asunto con-
siderándoo como algo imposto pola natureza 
(“Hypotheses non fingo”).

Dise a miúdo, para simplificar, que a materia-
enerxía presente nunha zona do universo esta-
blece como son as referencias  espaciais e como 
transcorre o tempo (curvatura espazo-tempo), 
e que calquera obxecto que se introduza nesa 
parte do universo sentirá o tempo e se despra-
zará segundo estea establecida esa xeometría 
espacio-temporal.

Desde hai dúas décadas sabemos que o uni-
verso se expande aceleradamente. Aínda falta 
por determinar a  razón desta aceleración, apa-
recendo o termo “enerxía escura” como resposta 
provisoria a este interrogante. Unha das posibles 
formas de conciliar a ecuación de Einstein con 
este novo feito é a introdución da chamada 
constante cosmolóxica, Λ , que xa fora utilizada 
por el, de maneira errónea, para que a súa teoría 
fose compatible coa visión estática que se tiña 
do universo no primeiro terzo do século XX.

O gran reto da Teoría Xeral da Relatividade é 
o seu “sometemento” á Mecánica Cuántica. Este 
é un dos grandes desafíos da Física, e que nos 
levaría a encamiñarnos por ese territorio que 
algúns chaman “Teoría do Todo”.

En calquera caso, este traballo teórico de 
Albert Einstein ten pasado exitosamente por 
innumerables probas experimentais, e constitúe, 
sen dúbida, unha das obras magnas do intelecto 
humano, senón a máis grande. 

| O legado de Einstein | 

O autor

Ramón Cid Man-
zano é licenciado 
en Física e en 

Química, e doutor 
pola Universidade de 
Santiago. Leva máis 
de trinta anos como 
profesor de Física e 
Química no ensino 
secundario, sendo 
actualmente Catedráti-
co desa materia no IES 
de Sar de Santiago de 
Compostela. É tamén 
profesor asociado 
no Departamento de 
Didáctica das Ciencias 
Experimentais da USC. 

Foi un dos fundado-
res da Asociación de 
Ensinantes de Ciencia 
de Galicia (ENCIGA), 
que leva case que 
trinta anos sendo un 
referente fundamental 
para o profesorado 
galego de secundaria 
das áreas científico-
tecnolóxica e mate-
mática, e é membro 
da Asociación Galega 
de Comunicación de 
Cultura Científica e 
Tecnolóxica (AGC-CCT, 
DivulgAcción).

Rμν−
1
2

g μνR=8πGT μν
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Innovamos malia todo
As nosas empresas, profesionais e entidades non ceden un mínimo de 
actividade no que atinxe á súa arela de superárense e superar ao sector 

 A  tecnoloxía ADESTRapp, da que falamos xa en Código 
Cero salientando a súa orixe (vén da man da empresa 

galega Balidea) e os seus obxectivos (trátase dun produto para 
captación, transmisión e análise de vídeo aplicado a contornas 
de competición, adestramento e arbitraxe) xa ten páxina web de 
seu, adestrapp.com. Así nolo contan dende a firma Balidea, res-
ponsábel ela mesma do deseño do sitio específico. Nel, engaden, 
podemos atopar toda información precisa acerca desta tecnoloxía 
“pensada para tirar o máximo rendemento da actividade depor-
tiva”. 

A web achega varias seccións, entre as que se contra un aparta-
do de características (onde temos descritas todas as funcionalida-
des e propiedades da ferramenta) e outro que fornece as diferen-
tes versións dispoñíbeis de ADESTRapp (Footbal Match, Football 
Training, Golf Training, Judo Referee e Judo Training).

Outra das seccións abrangue unha relación de diversos casos de 
éxito de habilitación da ferramenta, como por exemplo nas con-
tornas do Deportivo da Coruña, do Club Deportivo As Pontes ou 
do Judo Club Coruña, entidades que xa apostaron polo sistema e 
que amosaron a súa satisfacción coa experiencia.

Lembrar que ADESTRapp é unha tecnoloxía desenvolvida por 
Balidea como proxecto interno de Investigación e Desenvolve-

mento en colaboración co Departamento de Educación Física e 
Deportiva da Facultade de Ciencias do Deporte e Educación Física 
da Universidade da Coruña. Como recordaremos, o dispositivo 
ADESTRapp permítenos captar e analizar imaxes en tempo real, 
“adaptándose perfectamente a calquera movemento ou exercicio 
que queiramos estudar polo miúdo”, en palabras de Balidea, que 
engade que a tecnoloxía non precisa conexión eléctrica nin de In-
ternet xa que xera a súa propia Wi-Fi. “E grazas a que ten o tamaño 
dun móbil pódese levar a calquera sitio”, conclúen. 
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 Coa entrada de 2016 a em-
presa galega Contact Comu-

nicación está a celebrar os seus dez 
anos de actividade, en palabras dos 
responsábeis da firma “unha dé-
cada de traballo para achegar aos 
clientes todas as posibilidades de 
comunicación corporativa que exis-
ten no mercado en cada momento 
e a nivel interno esforzándonos 
en captar clientes fóra de Galicia”. 
Contact, no seu repaso por estes dez anos 
de plans estratéxicos (con accións directas 
para os seus clientes nas redes sociais, na 
Internet e no comercio electrónico), lem-
bra que unha década “dá para moito” (moi-
tos compañeiros de viaxe, moitos clientes, 
“algunhas rifas e dores de cabeza”) e que 

mesmo houbo tempo para recibir unha 
chea de recoñecementos. 

Por exemplo: Mellor Desenvolvemento 
TIC de Galicia, Finalistas Premios EGANET 
(comercio electrónico) e Finalistas Premios 
Innova-G (desenvolvemento de aplicación 
móbil). Ademais, Contact foi elixida como 
un dos 100 mellores máis innovadores de 

España pola revista Actualidade Eco-
nómica. Como recordaremos, a firma 
ourensá ten no seu haber iniciativas e 
desenvolvementos como o deseño da 
páxina web de Daveiga, o lanzamento 
de Orama (innovador sistema para a 
promoción de actividades culturais) 
e a campaña E ti que vés lendo? para 
o fomento da lectura, entre outros 
moitos proxectos. Para comezar 2016 

e con vistas ao futuro a curto e medio 
prazo, os responsábeis da empresa lem-
bran que afrontan este ano “coas mesmas 
ganas de sempre de servir aos nosos clien-
tes e de dignificar a mercadotecnia como 
ciencia que busca cumprir uns obxectivos 
baseándose por igual en creatividade e 
tecnoloxía”. 

CONTACT CELEBRA O SEU DÉCIMO ANIVERSARIO

ADESTRAPP XA TEN PÁXINA DE SEU
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 A Televés vén de ser seleccionada 
por Groupe Canal+ en Francia como 

provedora de cabeceiras transmoduladoras 
DVBS2-DVBT da familia T.0X para CanalPro en-
camiñadas ao mercado hospitality en Francia 
(hoteis, hospitais, prisións, centros deportivos, 
etc). Estamos a falar de equipos mediante os 
cales se distribúen as canles de televisión que 
o operador achega aos clientes deste sector. 
Emporiso, as cabeceiras de Televés poderán 
adaptarse de xeito automático aos cambios 
da grella de canles de satélite que realice 
Groupe Canal+, amais de xestionar e progra-
mar de maneira remota, o que suporá unha 
mellora dos servizos que os establecementos 
achegan aos seus clientes e unha redución 
dos custos de mantemento. 

 A Asociación Cultural 
Chuza! vén de comu-

nicar oficialmente a posta 
en marcha dun dos seus 
novos e máis ambiciosos 
proxectos: o portal web de 
preguntas e respostas cola-
borativas oQue.gal. A ini-
ciativa, que xa deixou atrás 
a fase de probas, ten a súa 
orixe nos atrancos postos 
polo Goberno central (Ca-
non AEDE, tamén coñecida 
como Taxa Google) para a 
continuidade de agregado-
res como Chuza.org, o que alentou aos integrantes da asociación a procurar “un 
novo marco” no que desenvolver o seu traballo e compromiso coa lingua e coa 
información independente. Froito desta procura é o pulo dado a oQue.gal, unha 
web que salienta por amosar unha adhesión sen físgoas á cultura colaborativa e 
aberta, tanto na forma coma no fondo. De feito, apóiase integramente en ferra-
mentas de código aberto. A intención: ofrecer un servizo “que non existe até o de 
agora na Rede galega, ben como servir de complemento a outras redes sociais xa 
existentes”.   

Segundo nos lembran, “trátase dun proxecto aberto a todo tipo de colabora-
cións da comunidade e ás diferentes normas que se empregan na actualidade na 
escrita do idioma galego”. Así, calquera usuario que acceda á web poderá facer 
as súas preguntas ou respostar as doutros usuarios , ademais de votar as mellores 
respostas , que serán ordenadas segundo a valoración dos propios usuarios. Ade-
mais, engaden, un sistema de puntuación recompensará aqueles usuarios que a 
comunidade considere máis axeitados. A supervisión dos contidos virá da man 
dun grupo de administradores e moderadores. O portal inspírase noutras webs 
semellantes que xa foron quen de deixar pegada e xuntar importantes colectivos, 
como por exemplo Quora ou Stack Overflow. O software empregado en Oque.gal 
é Question2answer, usado tamén noutros portais de preguntas e respostas. 

TELEVÉS ACHEGARÁ CANLES 
DE TV EN HOTEIS DE 
FRANCIA

CHUZA! LANZA OFICIALMENTE OQUE.GAL

   Chega ao ámbito estatal o que sería, 
en palabras da empresa desenvolve-

dora, o primeiro computador portátil ultrali-
xeiro do mercado español. Detrás desta novi-
dade, o Notebook 1401, atópase a compañía 
galega Primux, emprazada na Tecnópole de 
Ourense, que deu forma a este novo produto 
dende o seu centro propio de Investigación 
e Desenvolvemento situado nas ditas instala-
cións do Parque Tecnolóxico de Galicia. “Está 
principalmente enfocado a uso educativo e 
doméstico e supón un antes e un despois no 
campo da tecnoloxía en España porque é o 
primeiro notebook desenvolvido enteiramen-
te aquí”, explica Daniel Rodríguez, director 
executivo de Primux. 

A empresa galega contou coa axuda de 
Intel e Microsoft. “Trátase dun computador 
portátil que achega unha fluidez de uso e 
navegación excepcional grazas a un proce-
sador a 1,84Ghz que se completa con 2GB de 
memoria RAM”, detalla Rodríguez.

Asemade, hai que salientar o seu deseño 
ultradelgado (20,2 milímetros de grosor) e 
un peso aproximado de tan só 1.569 gramos, 
grazas a que incorpora unha pantalla HD de 
14,1 polgadas.

En canto á conectividade e a capacidade 
de almacenamento, dicir que conta cun 
porto USB 2.0, conexión Wi-Fi e Bluetooth 
e un porto Mini HDMI para conectar tele-
visores, cámaras fotográficas ou de vídeo. 
Os seus 32 GB de almacenamento interno 
pódense ampliar cunha tarxeta microSD até 
chegar aos 128 GB, polo que non require un 
disco duro externo para amorear arquivos 
pesados. Amais, a súa batería de 10.000 mAh 
asegura unha autonomía de entre 6 e 8 ho-
ras sen necesidade de carga, para as longas 
xornadas de traballo ou lecer. 

O Notebook trae cargados o paquete Offi-
ce e o novo Windows 10, o último sistema 
operativo de Microsoft. “Este sistema resulta 
moito máis accesíbel e intuitivo que os seus 

antecesores, recupera o coñecido botón de 
inicio e permite abrir varias áreas de traballo 
con diferentes aplicacións para traballar en 
multitarefa de maneira máis rápida e eficien-
te”, segundo o director executivo de Primux. 

O prezo deste computador é de 269 euros, 
dende agora está aberta a reserva de unida-
des a través da tenda en liña (store.primux.
es), á espera da súa posta á venda tamén en 
distribuidores oficiais nos vindeiros días. 

PRIMUX LANZA NOTEBOOK DE SEU
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A compañía xermana Leica está a estrearse nunha categoría de pro-
duto, a das cámaras reforzadas para soportar as agresións do con-
torno, xa que a nova Leica X-U ten un corpo selado que conta 
con resistencia ao po, a golpes (soporta caídas de até 1,22 
metros de altura) e á auga (podendo aguantar até 60 minutos 
a 15 metros de profundidade), e todo isto sen comprometer o 
seu deseño, que é bastante estilizado para un dispositivo desta 
categoría. Concretando tería certificación IP68 e cumpriría co 
estándar MIL-STD 810G.

A Leica X-U sería unha boa compañeira de aventuras, desafiando aos elementos e sendo incluso capaz de disparar fotografías debaixo da 
auga con grande nitidez. Para o seu control ten distintos tipos de roscas, que xunto coa súa pantalla de 3 polgadas facilita capturar magníficas 
instantáneas incluso en condicións de iluminación pouco favorables. Vén equipada cun sensor CMOS APS-C de 16 Mpíxeles, cun obxectivo de 
23 milímetros de alta calidade (equivalente a un obxectivo tradicional de 35 milímetros) capaz de enfocar dende ao infinito até a só 20 centí-
metros de distancia, polo que falamos dunha cámara bastante versátil que tamén grava vídeo Full HD a 30 cadros por segundo.

Por desgraza, este portento da resistencia é bastante caro, saíndo a cámara á venda este mesmo mes a un prezo de 3.250 euros. 

Os smartphones chineses continúan a procurar conquistar unha maior cota de mercado, e para comezar 
2016 con forza Xiaomi presentou o Redmi 3, que vén a ser unha versión de tamaño contido do cada vez 
máis popular Redmi Note 3, pero optando por un procesador de Qualcomm.

O Redmi 3 venderase a só 699 iuans (97 euros), o que é unha auténtica ganga para un terminal con pan-
talla de alta definición (1.280 x 720 píxeles) de 5 polgadas, procesador Qualcomm Snapdragon 616, 2 GB de 
RAM, 16 GB de almacenamento interno (ampliable mediante tarxetas microSD de até 128 GB), cámaras de 
13 e 5 Mpíxeles e unha impresionante batería de 4.100 mAh, que debería achegar unha autonomía inédita 
en terminais desta compañía (xa que, ao ter unha pantalla máis pequena que o Redmi Note 3, a batería 
debería render máis).

Este novo smartphone ten un corpo metálico moi rechamante, adornado cun patrón de rombos que o 
farán doado de recoñecer a o que será un dos smartphones de referencia dos vindeiros meses para todo 
aquel que fuxa dos terminais de 5,5 polgadas.

O Redmi 3 ten un espazo para unha tarxeta micro SIM e outro para unha nano SIM, que pode empregarse 
para ampliar o almacenamento interno do terminal mediante unha tarxeta microSD. Tamén conta con Blue-
tooth 4.1, Wi-Fi N, infravermellos (para facer de mando a distancia universal), un grosor de 8,5 milímetros e 
un peso de 144 gramos. A súa carcasa metálica estará dispoñible en cor prata, gris escuro ou dourado. 

Aproveitando a súa presenza no CES de Las Vegas o fabricante Garmin presenta un 
novo produto orientado a ciclistas, o Varia Vision, que vén a ser unha solución seme-
llante ás populares lentes Google Glass, xa que pode engancharse ás lentes de sol dos 
ciclistas para amosarlles información importante (achegada de dispositivos compati-
bles) como desempeño do adestramento (é compatible con ANT+), navegación GPS e 
notificacións do móbil. Incluso é posible emparellar as lentes cunha especie de radar 
traseiro que fai de retrovisor para advertir ao usuario cando se aproxima algún vehículo 
por detrás sen que teñamos que desviar a vista do que temos diante.

Este interesante accesorio pode empregarse indistintamente co ollo dereito ou co 
esquerdo, só pesa 29,7 gramos (polo que sería cómodo de levar), a súa autonomía 
chegaría até as 8 horas e incluso sería resistente á auga, e pese a que practicamente 
son unhas Google Glass deportivas, o seu prezo dista moito do prototipo de Google, e 
porase á venda durante este trimestre a un prezo de 399,99 euros. 
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Garmin presenta unha especie de 
Google Glass para ciclistas

O Redmi 3 de Xiaomi chega como un potente 
smartphone de metal e prezo axustado

Leica presenta unha cámara resistente 
que incluso funciona baixo a auga
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Aínda que os reloxos multi-deporte non son 
ningunha novidade rechamante, Garmin soubo 
levalos un paso adiante e adaptalos especialmen-
te a contornos náuticos, de xeito que presenta o seu 
novo Quatix 3, que sairá á venda este mesmo trimes-
tre a un prezo de 599 euros, e que non quere confor-
marse con facer un seguimento da nosa actividade 
deportiva correndo, andando ou nadando, senón que 
tamén inclúe un contador de captura de peixes, un 
temporizador para a competición, un temporizador 
de regatas, liña de saída e axuda de virada para nave-
gación a vela, aviso de fondeo e, como non, tamén 
notificacións do smartphone para dar conta de 
correos electrónicos ou mensaxes de texto.

Este reloxo deseñado para a auga, tamén 
resulta rechamante en terra, cunha resistente 
construción de aceiro inoxidable, antena GPS 

Para os usuarios que buscan un 
smartphone de alta gama que sexa o 
suficientemente resistente como para 
poder levalo sen funda con tranquilida-
de chega finalmente ao mercado espa-
ñol o Moto X Force, que pode adquirirse 
a uns 699 euros a través dos principais 
distribuidores, o que parece un prezo 
un tanto elevado, pero que poderán 
considerar xustificado os que padeceran 
en varias ocasións danos no seu terminal 
por molladuras ou caídas, xa que o Moto 
X Force goza de revestimento nano-

métrico impermeable e pantalla Moto 
ShatterShield (a primeira pantalla de 
smartphone garantida contra fendas ou 
roturas durante 4 anos).

A grandes trazos podemos comentar 
que estamos ante un smartphone 4G 
con pantalla AMOLED de 5,4 polgadas 
cunha resolución de 2.560 x 1.440 píxe-
les), procesador Qualcomm Snapdragon 
810 de 8 núcleos a 2 GHz, 3 GB de RAM, 
32 GB de almacenamento interno (am-
pliable mediante 
tarxetas mi-

Chega a España o Moto X Force

e GLONASS de alta sensibilidade, pantalla a cor de 
alta resolución que pode verse baixo a luz do sol, 

resistencia á auga a 100 metros de profundi-
dade, unha autonomía de 20 horas en modo 
GPS, 50 horas en modo aforro e 6 semanas en 
modo reloxo, altímetro, barómetro, compás... e 

numerosas aplicacións e pantallas que poden 
descargarse de balde.

Loxicamente as funcións naúticas preinsta-
ladas son o máis rechamante do trebello, que 

permite que nunha ollada podamos comprobar a 
velocidade, a profundidade da auga, a temperatura, 
o vento... así como información sobre as mareas, 
rexistro de rutas e zonas de pesca favoritas, e tamén 
puntos de saída e referencia para regatas. Estas infor-
macións conséguense nuns casos só mediante o po-
sicionamento GPS, e noutros, coa axuda de servizos 
en liña accesibles a través dun smartphone conec-

tado á Rede. Teríamos así o primeiro smartphone 
con navegación GPS, altímetro, barómetro e 
compás que combina funcións de adestramento 
e de navegación (mariña) que pode rexistrar até 
10.000 puntos de seguimento, o que resulta moi 
práctico en viaxes e aventuras. 

croSD de até 2 TB), cámaras de 21 e 5 Mpíxeles, 
un grosor de 7,6-9,2 milímetros e un peso de 
169 gramos. Entrando en máis detalles temos 
que a súa cámara traseira conta con flash LED 
dual con tempoeratura de cor correlacionada, 
gravación de vídeo 4K e vídeo HDR; ten conec-
tividade Wi-Fi AC, Bluetooth 4.1 e NFC; integra 5 
micrófonos con cancelación de ruído activa; e a 
súa batería de 3.760 mAh sería capaz de ache-
gar unha autonomía de até 48 horas para un 
uso mixto, contando tamén con carga sen fíos 
e tecnoloxía TurboPower para poder conseguir 
13 horas de autonomía en só 15 minutos de 
carga. Un terminal con especificacións propias 
da alta gama, que en vez de presumir de gran-
des prestacións opta pola resistencia como un 
valor que incite á súa compra. 

Garmin presenta un 
smartwatch con GPS 
orientado a contornos 
náuticos



Non contará con dobraxe 
en español

O vindeiro 5 de abril chega a Xbox One un dos seus 
xogos exclusivos máis agardados, Quantum Break, 
que achegará unha experiencia única que mestu-

rará videoxogo e acción real cun casting de actores 
coñecidos como Shawn Ashmore (quen interpreta ao 

heroe, Jack Joyce), Dominic Monaghan, Aidan Gillen e 
Lance Reddick, entre outros, o que supuxo todo un reto á 

hora de adaptar o xogo aos distintos territorios e, no caso es-
pañol, veñen de confirmar algo moi decepcionante: este título 
non chegará dobrado ao español, senón que haberá que gozar 
deste historia en inglés con subtítulos en español.

O estudio Remedy Entertainment desculpouse pola mala 
nova, asegurando que ese tipo de decisión non corre da súa 
conta, o que non é a primeira vez que acontece (cando un título 
resulta moi complexo na súa narrativa, o número de horas de 
dobraxe de voz son moi elevadas, o que encarece extraordina-
riamente a súa localización, e ante unha previsión de vendas 
modesta as distribuidoras tenden a preferir apostar polos 
subtítulos antes que realizar unha cara dobraxe).

Pero que o xogo estea en inglés non significa que non 
esteamos ante un dos mellores xogos do ano, pre-
sentando unha aventura na que hai que participar 
en desastres épicos retrocedendo e avanzando 
no tempo, nun mundo no que se produciu unha 
fenda no tempo e o protagonista intentar salvar a 
situación cos seus poderes temporais.

Esta curiosa situación é consecuencia dun ex-
perimento fracasado dunha máquina do tempo, 
que desestabilizou o propio tempo, e Jack Joyce 
non só loitará para salvar o tempo, senón que 
tamén terá que enfrontarse a Monarch 
Solutions, a corporación liderada por 
Paul Serene, antigo amigo de Jack, e 
agora o seu rival.

O xogo promete que as deci-
sións do xogador afectarán ao 
desenvolvemento da historia, 
facilitando unha experiencia 
única, na que se fusiona o xogo 
e unha especie de serie de 
televisión, de xeito que teremos 
unha mecánica narrativa 
insólita. 
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QuaNtuM BREak  

Para os seareiros das consolas de Sony, Ratchet & Clank é 
un auténtico clásico imprescindible, que finalmente vai con-
tar cunha entrega para a PlayStation 4 o vindeiro 20 de abril, 
e que xa pode reservarse en formato dixital (a un prezo de 
34,99 euros), confirmándose que en breve vai abrir tamén a 
súa reserva en formato físico, de aí que xa amosen o que será 
a carátula deste xogo de Insomniac Games.

Ratchet & Clank para PlayStation 4 contará coa historia 
orixinal desta saga, pero incluíndo novos planetas, xefes, 
secuencias de voo e moito máis, de xeito que os que gozaran 
no seu día do xogo orixinal non dubidarán á hora de darlle 
unha oportunidade a esta revisión adaptada á nova xeración 
de consolas. 

PC

RatChEt & 
CLaNk 

PS4

Chegará a PS4 en abril


TRAILER DO 
XOGO



videoxogos
Mike tyson será un loitador 
desbloqueable 

A franquía de xogos de Ultimate Fighting Championship 
xa está consolidada nas consolas de nova xeración, de xeito 
que o 15 de marzo teremos nas tendas EA Sports UFC 2 en 
versións para Xbox One e PlayStation 4, e que vai achegar 
unha grata sorpresa: a incorporación de Mike Tyson como 
loitador desbloqueable (na liña do que fixeron no pasa-
do con Bruce Lee). De feito, Tyson será un dos grandes 

incentivos para facerse co xogo en reserva, xa que quen 
merque o título anticipadamente poderá desbloquear 

ao célebre boxeador o primeiro día, en vez de ter que 
ir progresando no xogo para poder facelo.

Como curiosidade temos que Tyson non será un 
único personaxe, senón que chegará en dúas encar-
nacións: Iron Mike Tyson (versión do boxeador dos 

anos oitenta, cando estaba na cima do seu deporte) e 
Legacy Mike Tyson (que presenta a súa estética actual, 

coa cabeza afeitada e unha tatuaxe adornado a súa 
faciana).
Con EA Sports UFC 2 increméntase a lenda de Tyson no 

mundo dos videoxgos, pois xa protagonizara o Mike Tyson’s 
Punch-Out para a clásica NES (que tivo incluso adaptación 
para dispositivos móbiles), apareceu en xogos de boxeo 
modernos como Fight Night Round 4 e incluso foi un loita-
dor convidado no xogo de loita libre WWE 13. 

Estrea versión free-to-play

Os usuarios de PC poderán gozar a partires do 5 de febrei-
ro da secuela de XCOM: Enemy Unknown, produción de Fira-
xis coa que retomouse unha vella franquía de estratexia que 
para moitos foi o mellor xogo de 2012, e que volverá con 
moita forza, mellorando numerosos detalles e engadindo 
detalles que o converterán nun dos títulos máis prometedo-
res deste ano. Aínda que é de agardar que chegue a moitas 
plataformas, o xogo estréase en PC, podendo xa reservarse 
copias en formato dixital por 49,99 euros e en formato físico 
por 39,94 euros.

En XCOM 2 temos un planeta Terra dominado polos 
alieníxenas, e ante os seus sinistros plans xorde un grupo de 
humanos opositores que se organiza para loitar pola huma-
nidade, o que supón un interesante xiro, xa que non se trata 
de evitar unha invasión extraterrestre, senón de organizar 
un movemento de resistencia global procurando eliminar a 
ameaza alieníxena mediante combates de guerrilla tácticos.

No xogo tómase o control dunha nave alieníxena trans-
formada no cuartel xeral móbil da resistencia (XCOM), forza 
que deberá recrutar combatentes, tirar do I+D para mellorar 
as capacidades de combate, aprender a facer fronte a unha 
nova raza de inimigos... en definitiva, gozar da esencia desta 
franquía que conta cun público bastante fiel, e que no caso 
da versión para PC vai poder gozar coa vantaxe de contar 
con modificacións desenvolvidas por outros xogadores que 
se compartirán a través de Steam Workshop.

Os primeiros en probar este título detallan que a secue-
la corrixe e pule detalles da anterior versión, destacando 
especialmente unha maior orientación táctica, de xeito que 
certas misións poderanse completar dun xeito máis pausado 
que permita así planificar mellor os ataques. Tamén desta-
can que XCOM 2 chegará dobrado ao español. 
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