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Dun tempo a esta parte os contidos sobre a 
lingua galega e a cultura galega non paran 
de medrar en Código Cero. En non porque 
o busquemos nós, que tamén, senón por-
que o número de empresas, asociacións e 

entidades públicas que ven nas TIC un xeito de reivindicar 
o idioma e “facer marca” non para de medrar. Unha destas 
iniciativas “lingüístico-tecnolóxicas) é Lingua de namorar, 
un certame impulsado pola Secretaría de Política Lingüís-
tica do que ofrecemos nas páxinas centrais cumprida in-
formación, e facémolo así porque nos colle de preto a nós 
(que achegamos información sobre tecnoloxías galegas e 
sobre Galicia nas tecnoloxías) e, sobre todo, porque colle 
de preto a boa parte dos nosos lectores, xente nova da 
nosa terra que ten interese polos novos xeitos de achegar 
e recibir información e que ademais, ben pode gardar 
unha creadora ou creador literario dentro de si. O certa-
me, polo tanto, diríxese a recoñecer o noso pulo artístico 
e tecnolóxico a través dunha paixón, o amor, que lle senta 
coma unha luva á nosa lingua e que contribúe a humani-
zar unha Sociedade da Información que debera acubillar 
sempre o mellor de nós mesmos. De buscar xeitos de 
extraer o máis salientábel de cada quen trata, ademais, 
boa parte deste número 151 de Código Cero, como por 
exemplo o evento Spin2016 de emprendemento para 
xente nova (unha xuntanza que detallamos na páxina 27 
e que será o gran escaparate da innovación empresarial 
de ámbalas beiras do Atlántico) ou o certame de innova-
ción e webseries Carballo Interplay que xa se presentou e 
que avanzamos, tamén, na páxina 26. 

Humor tecnolóxico de Henrique Neira

Os mozos tiñan a palabra, naquel 
principio de ano do 2006 cando 
o número 43 de Código Cero  
dedicaba o tema central dos seus 
contidos ó Xuventude Galiza Net, a 
xuntanza tecnolóxica máis impor-
tante da tempada no noso país.

Tratábase de ofrecer amais de 
formación, socialización e de acer-
car a mensaxe   de que a Sociedade 
da Información tiña que ser unha 
sociedade onde tódalas voces ou 
tendencias tiñan cabida.  

Aquel proxecto foi esmorecendo, 
incluso algún ano non se chegou 
a celebrar, e hoxe na súa última 
edición en Silleda non tivo a reper-
cusión que se esperaba,  tal vez por 
que o lugar, aínda que magnífico, 
non motiva a mocidade. Espere-
mos que este ano recupere os seus 
folgos iniciais.

Tamén recollemos naquel núme-
ro,  un resumo das actividades que 
tiveron lugar no salón Expoenter, 
celebrado en Ourense, onde 
tiveramos a ocasión  de habilitar un 
pavillón co fin de facer de xornalis-
tas e tamén de “espías” e ver cales 
eran esas cousas e esas tenencias 
do tecnolóxico en Galicia vistas a 
través dos ollos das empresas.

Estiveramos na presentación do 
FinisTerrae, ese supercomputador 
que ia albergar o CESGA a partir do 
ano 2007, e que nos puxo de novo 
na vangarda  no que se refiría a 
supercomputación. Xogos, novas e 
webs completaban aquel número 
de principios de 2006. 

Coma sempre as novidades mais 
puntuais a diario nos nosos portais  
www.codigocero.com e www.co-
digocero.gal e coma non nas nosas 
redes sociais. 
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Nunha inesquecible 
escena da película 
En busca del arca 
perdida, un gue-
rreiro árabe vestido 
de negro sae ao 
paso de Indiana 

Jones brandindo unha impoñente cimitarra. 
O guerreiro executa entón unha portentosa 
coreografía na que a espada vira e cambia de 
man a toda velocidade. Reposto do seu asom-
bro, Indy limítase a pór o seu xa clásico aceno, 
desenfunda a súa pistola e dispara ao guerrei-
ro malabarista para proseguir o seu camiño en 
rescate de Marion. A miúdo, a efectividade é 
heterodoxia. 

En ciencia, a ortodoxia é o método científico. 
A Lei da Gravitación Universal é tan apreciada 
pola súa capacidade de explicar unha reali-
dade física que inclúe o movemento da Terra 
e a caída dunha mazá, como pola súa sim-
plicidade. Séguenos fascinando que leis tan 
simples teñan tal poder explicativo, tanto que 
lles atribuímos un carácter estético e falamos 
de “elegancia”. A navalla de Occam, isto é, o 
principio de preferir aquelas explicacións que 
comportan hipóteses máis simples, estivo moi 
presente na ciencia dos últimos séculos. Non 
é casualidade que tres dos científicos máis 
soados, Newton, Maxwell e Einstein, sexan pais 
de ecuacións que din tanto con tan pouco. 

No outro extremo está Edison e o seu méto-
do de ensaio e erro levado a escala industrial. 
Para chegar á lámpada incandescente, os seus 
axudantes realizaron máis de 3.000 experimen-
tos con toda clase de materiais e deseños. O 
seu legado metodolóxico está presente nunha 
parte crecente da ciencia moderna; así, na 
“química combinacional”, moi empregada en 
farmacoloxía, xéranse enormes bibliotecas de 
compostos químicos que incansables robots 
ensaian de maneira exhaustiva, buscando 
aqueles máis efectivos para, por exemplo, san-
dar un determinado tipo de cancro. Cando as 
probas pódense paralelizar, é posible traballar 
con bibliotecas máis grandes e máis robots, e 

catedrático da Universidade de Vigo 
e membro do Signal Proccesing in 

Communications Group, achéganos neste 
artigo á revolución que se coce nos nosos 

días: a da intelixencia artificial  

Fernando Pérez González, 

Acabarán as máquinas 
cos enxeñeiros? 

os orzamentos desorbítanse. A Big Science é 
cada vez máis cuestión de combinatoria. 

Hai algo desacougante neste proceder, 
que lembra á sensación que provocaba a 
selección italiana de fútbol no Mundial de 
España de 1982: todos preferiamos o jogo 
bonito dos brasileiros, pero eles gañaron 
o mundial co seu catenaccio. E é que é 
lexítimo preguntarse pola finalidade de 
entender por que un composto químico é 
efectivo contra determinadas células can-
cerosas se o que verdadeiramente importa 
é salvar vidas usando calquera atallo. É aquí 
onde utilitarismo e non xa elegancia, senón 
mero coñecemento, enfróntanse. Indiana 
Jones non tivo que pasar longas horas 
aprendendo a loitar coa espada para matar 
o guerreiro árabe, simplemente limitouse 
a apertar o gatillo. Á fin e ao cabo, o único 
que importaba era atopar a arca e a moza. 
Precisamente na interface entre coñece-
mento e utilidade situouse tradicionalmen-
te a Enxeñaría; os enxeñeiros atopámonos 
cómodos a medio camiño entre a elegante 
teoría e a solución heurística.   

Nada ilustra mellor a antítese entre 
coñecemento e utilidade que o recente 
desenvolvemento da intelixencia artificial. 
Nos últimos poucos anos comezamos a 
empregar abraiados os sistemas de recoñe-
cemento de voz de Apple ou Microsoft; o 
tradutor de Google, aínda bastante “fallón”, 
empeza a ser útil como segunda opinión; 
o coche autónomo de Google é capaz de 
conducir só polas estradas de California; o 
sistema de recomendación de Netflix acerta 
plenamente ao suxerir películas... Mesmo, 
mentres escribo estas liñas, unha máquina 
de Google DeepMind conseguiu vencer no 
complexo xogo do Go ao campión (huma-
no) de Europa. 

Que é o que provocou esta recente 
revolución? A explicación máis atinada vén 
de Andrew Ng, científico xefe de Baidu: “A 
intelixencia artificial é como construír un 
foguete. Necesitas un motor xigantesco e 
unha chea de combustible. Se tes un gran 
motor, pero unha minúscula cantidade de 
combustible, non o porás en órbita. Se tes 

un motor minúsculo e unha tonelada de 
combustible, non o conseguirás facer des-
pegar”. O foguete aquí é unha tecnoloxía 
denominada “redes neuronais profundas” 
e o combustible son os datos. As redes 
neuronais saíron da súa tumba a base de 
aumentar a profundidade (número de 
capas) e de aprender con inxentes canti-
dades de datos como eses que regalamos 
a Google nun tempo aceptable, grazas ao 
emprego das GPU. E aquí vén o paradoxo: 
canto mellor resolve os problemas a 
máquina, peor chegamos a comprender 
o modelo que constrúe. Así que o termo 
“aprendizaxe máquina” resulta tristemen-
te apropiado porque é a máquina, non o 
humano, quen aprende. 

O gran divulgador David Attenborough 
conclúe a súa serie documental titulada A 
Vida Privada das Plantas cun controvertida 
pero fascinante tese: os humanos cremos 
que nos servimos das plantas para obter 
alimento, pero se o obxectivo destes seres 
vivos é maximizar a súa dispersión polo 
planeta, quizá sexan plantas como o millo 
ou o trigo as que nos utilizan a nós, posto 
que o seu éxito foi abafador. De igual 
modo, cabe pensar se as máquinas, valén-
dose de fileiras ateigadas de enxeñeiros 
e científicos que lles procuran datos de 
adestramento, non estarán xa usándonos.      

De feito, é moi probable que, arras-
trados polo utilitarismo, deleguemos 
cada vez máis a resolución de problemas 
complexos nas máquinas. Un momento; 
resolver problemas complexos é o que 
facemos os enxeñeiros, non? Hai anos as 
calculadoras acabaron cos contables; aca-
barán as máquinas cos enxeñeiros? Non 
é pregunta trivial; xa cabezas brillantes 
da talla de Stephen Hawking, Elon Musk 
ou os fundadores de DeepMind asinaron 
o ano pasado unha “carta aberta sobre 
a intelixencia artificial” alertando dos 
perigos potenciais para a humanidade da 
“superintelixencia” (artificial). 

Cando Indy chega ao templo secreto 
onde un aparentemente fráxil cruzado 
protexe o Graal en Indiana Jones e a última 
cruzada, a sala está ateigada de cálices. 
O ancián aconsella: “Elixe sabiamente, 
porque se o verdadeiro Graal dá a vida, o 
falso Graal priva dela”. Cunha soa oportu-
nidade, non hai combinatoria que valla; 
o que salva a Jones é o coñecemento (de 
historia sacra). Poida que con (ou contra) 
as máquinas a humanidade teña tamén 
unha soa oportunidade... 

sinatura convidada
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Vodafone España presentou este 23 de febreiro ONE 
Profesional, a solución dixital dirixida ao mercado pro-

fesional e das pequenas empresas que aposta por impulsar as 
dixitalización como panca de medre para este segmento. O 
obxectivo de Vodafone é axudar aos clientes para aproveitar 
as vantaxes que brindan arestora as redes e Internet para os 
seus negocios de forma que poidan ser máis produtivos.

Vodafone lanza ONE Profesional para 
autónomos e pequenas empresas

 O operador vasco Euskaltel presentou os resultados do ano 
2015, no que rexistrou un beneficio neto de 7,2 millóns de 

euros, tras incluír os gastos da saída da compañía ao mercado bol-
sista e os derivados da operación de compra do operador galego 
R, o que semella un resultado moi positivo (xa que se sen estes 
gastos extraordinarios tería un beneficio de 49,6 millóns de euros) 
ante os que o seu presidente, Alberto García Erauzkin, amosa a súa 
satisfacción, á vez que asegura que este ano non prevén adquirir 
ningún outro operador, xa que centrará os seus esforzos en dixerir 
a compra de R, sinalando os máximos responsábeis de Euskaltel 
que o grupo non vai realizar máis externalizacións e manterá ás 
550 persoas do seu cadro de persoal.

Onde si comezan a notarse os resultados da absorción de R 
por parte de Euskaltel é na telefonía móbil, xa que confírmase a 
decisión de adxudicar a Orange a rede móbil para os clientes de 
Euskaltel e R, de xeito até o primeiro trimestre de 2017 realizarase a 
migración dos clientes de R de Vodafone a Orange, xustificándose 
esta medida pola negativa de Vodafone a ofrecerlle telefonía 4G.

Os móbiles de R operarán coa rede de 
Orange

A proposta Vodafone ONE Profesional inclúe os servizos de 
comunicación que xa contén Vodafone ONE, o paquete con-
verxente que Vodafone lanzou ao mercado de particulares 
hai un ano con Fibra Ono, 4G, Fixo e Televisión, e que teñen 
contratados máis de 1.140.000 clientes. Sobre esta base, Vo-
dafone deseñou unha completa oferta de solucións dirixidas 
a impulsar a transformación dixital dos pequenos negocios 
que hoxe en día atopan importantes barreiras para potenciar 
de maneira axeitada o seu negocio na Rede.

Os principais servizos de valor que diferencian Vodafone 
ONE Profesional son: Tu Negocio Online, Solución Profesional, 
Google Apps, Wifi para tu Negocio e IP Fija. Estas solucións 
profesionais foron desenvolvidas para atender a demanda 
dos autónomos e pequenos negocios en todo o referente a 
dixitalización do negocio, seguridade, ferramentas de colabo-
ración e mellora na experiencia de clientes, aproveitando as 
oportunidades de comunicación que ofrecen a fibra, a rede 
4G, o servizo de telefonía fixa e o servizo de televisión adap-
tado tanto ás necesidades privadas (fogares) como públicas 
(oficinas, locais de hostalaría).

Vodafone One Profesional ofrece ademais aos clientes pro-
fesionais e pequenas empresas un servizo de asesoramento 
personalizado para ofrecer as solucións máis idóneas para a 
súa actividade e características. A análise do negocio iníciase 
cunha valoración do nivel de dixitalización a través dunha 
plataforma de contido creada por Vodafone, que dará conti-
nuidade á comunicación co operador. 

Orange dará o servizo de móbil aos clientes de 
Euskaltel e R até 2019, cando negociarase un novo 
contrato, confiando o operador vasco en incrementar o 
número de clientes móbiles grazas ao pulo que supón o 
ofrecer conectividade 4G, marcándose como obxectivo 
a medio prazo chegar aos 600.000 clientes (actualmen-
te teñen uns 550.000).

Sobre a ausencia do fútbol televisado na oferta de 
Euskaltel e R, os directivos da compañía aseguran que 
os prezos do fútbol eran desorbitados, e estiman que 
esta carencia só lles custou a baixa de 3.000 clientes. 



 | NOVAS | RESUMO DE ACTUALIDADE TIC |

Google e Redegal desvelan en 
Ourense as novas tendencias en 
comercio electrónico
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A empresa galega Redegal 
recibiu os días pasados a visita 

de Google nas súas dependencias de 
Ourense. A actividade desenvolveuse a 
xeito de evento formativo para directi-
vos galegos e nela déronse cita algúns 
dos representantes das principais firmas 
da nosa terra co obxectivo de coñecer, 
de primeira man, recursos recentes 
para a mellora dos negocios impulsa-
dos por Google e máis por Redegal. 
Lembrar que a relación entre estas dúas 
compañías non é nova. Sen ir máis 
lonxe, o ano pasado a multinacional do 
buscador recoñeceu a Redegal como 
a mellor empresa estatal no eido do 
retorno de investimento publicitario. Ao 
longo do evento repasáronse as últimas 
tendencias de comercio en liña, o novo 
perfil de usuario destas ferramentas de 
ecommerce e as diferentes metodoloxías 
que se poden pór en práctica para 
afacer a nosa actividade empresarial a 

estes novos perfís. O encar-
gado de achegar o punto 
de vista da multinacional 
do buscador foi El Amine 
Bezankour, xestor de contas 
para Google Partners, que 
lembrou que “os usuarios 
interactúan consciente ou 
inconscientemente unha media de 
150 veces ao día co seu dispositivo 
intelixente”, o que achega unha serie 
de retos e desafíos importantes para as 
estratexias publicitarias das empresas 
(deben aproveitar a oportunidade que 
lles brindan os usuarios na súa relación 
cos smartphones, pero tamén cómpre 
que sexan quen che chamar a súa aten-
ción no medio dun fluxo continuo de 
datos e de funcionalidades).

O relator de Google tamén recordou 
os últimos datos proporcionados pola 
súa empresa a respecto das cousas que 
reclaman a atención dos potenciais 

compradores: “Un 73% dos usuarios din 
que o atributo máis importante cando 
seleccionan unha marca é ter informa-
ción útil de maneira regular”.

Da importancia do desenvolvemento 
do comercio electrónico tamén falou 
Sheila Álvarez, responsábel de Contas 
en Redegal, quen sinalou que “toda boa 
técnica de mercadotecnia comeza e 
remata co público”.

Segundo Gerardo Rodriguez, director 
de Operacións de Redegal, “o 87% dos 
consumidores investigan online antes 
de entrar nunha tenda e o smartphone 
convértese no novo asistente de com-
pras”. 

O pasado 18 de febreiro tivo 
lugar, na sede do CITIC, unha xor-

nada organizada de maneira conxunta 
polo Clúster TIC Galicia e a Fundación 
CITIC de Galicia. O acto contou coa 
presenza do reitor da Universidade da 
Coruña, Julio Abalde, e o vicerreitor 
de Política Científica, Investigación e 
Transferencia (e vindeiro presidente da 
Fundación CITIC), Salvador Naya. 

Clúster TIC e o CITIC organizan unha 
xornada de xeneración de grandes 
proxectos

Trala apertura da xornada por parte 
do reitor da Universidade da Coruña, 
os voceiros de ambas as entidades 
compartiron cos asistentes ideas de 
proxecto concretas que poderían 
impulsarse a curto prazo e as súas 
principais liñas de investigación. Tamén 
se analizaron as vías de colaboración 
existentes entre ambos os organismos a 
través da xeración de grandes proxectos 
de investigación e innovación, como é o 

caso, por exemplo, do Programa Retos-
Colaboración do MINECO.

O presidente da Fundación CITIC 
de Galicia, Ricardo Cao, e Manuel F. 
González Penedo, coordinador do CITIC, 
fixeron fincapé na evolución do CITIC 
desde a súa fundación, hai unha déca-
da, até converterse nun centro de I+D 
de referencia que vela pola transferencia 
de tecnoloxía. Pola súa banda, Jesús M. 
Díaz, responsábel da Oficina de Transfe-
rencia Tecnolóxica, puxo de manifesto 
ante os asistentes as múltiples capacida-
des de I+D do CITIC. Máis polo miúdo, 
enumeráronse as capacidades do centro 
en contornas smart e Big Data, no marco 
do Programa Retos-Colaboración do 
MINECO.

Pola súa banda, Antonio Rodríguez 
del Corral, presidente do Clúster TIC Ga-
licia, guindou datos do sector TIC e ana-
lizou a súa evolución até a actualidade. 
Quixo tamén aproveitar a ocasión para 
salientar a importancia da universidade 
como punto de apoio para a creación e 
desenvolvemento de proxectos empre-
sariais. Por último, debullou as diver-
sas oportunidades existentes para as 
empresas, como son a creación de spin-
offs empresariais, a creación de novas 
empresas e a capacidade de evolucionar 
e actualizarse dos produtos.

Tanto os voceiros como os asistentes 
manifestaron ao termo da xornada a súa 
satisfacción coa mesma. 
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| WEB DA CONSELLERÍA DE FACENDA | 

A web de Facenda obtén a terceira maior 
puntuación de 152 espazos analizados na 
listaxe do Observatorio de Accesibilidade 
do MINHAP

Navegación 
sen atrancos

O 
Goberno galego vén de dar a coñecer un dato que acre-
dita, segundo fai saber,  o referencial traballo desprega-
do en materia de accesibilidade no portal da Consellería 
de Facenda (http://www.conselleriadefacenda.es/), unha 
web deseñada e desenvolvida polo Centro Informático 

para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable (CIXTEC). A 
páxina recibiu a terceira maior puntuación na avaliación de sitios ceibes de 
atrancos dun conxunto de 152 espazos web de toda España. Son datos do 
Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (MINHAP) do Goberno 
central, achegados este mes de febreiro de 2016. 

Páxina desenvolvida polo CIXTEC
Como dixemos, o portal da Consellería de
Facenda foi desenvolvido polo Centro Informáti-
co para a Xestión Tributaria, Económico-
Financeira e Contable (CIXTEC) (http://www.
cixtec.es). O centro, con sede en Compostela, 
adícase á realización de proxectos e aplicacións 
informáticas e (á) súa xestión, planificación, 
supervisión, asesoramento e coordinación, así 
como (á) subministración dos equipos necesarios 
para levar a cabo os procesos informáticos da 
Xunta de Galicia de natureza tributaria, contable, 
orzamentaria e económico-financeira. O CIXTEC 
é pois o órgano de apoio informático aos servi-
zos da Consellería de Facenda. 

Máis en detalle, o portal da Consellería de Facenda (con-
selleriadefacenda.es) obtivo unha puntuación media de
9,35 puntos sobre 10, emprazándose en segundo lugar ao 
analizárense 18 portais de tributos por parte do Observato-
rio de Accesibilidade do MINHAP, un organismo encargado 
entre outras cousas de realizar análises sobre o grao de 
cumprimento en materia de accesibilidade dalgúns dos
portais máis relevantes da Administración Xeral do Estado, 
das comunidades autónomas e das entidades locais. O 
obxectivo de dito organismo é ofrecer un informe sobre 
a súa situación que axude a mellorar os problemas de 
posibles atrancos e obstáculos de toda índole que estes 
espazos web puideran presentar.

Segundo nos lembra o director xeral do CIXTEC, Mauro 
Fernández Dabouza, “o principal obxectivo deste Observa-
torio é o de realizar auditorías periódicas dos portais das
diferentes administracións públicas e coñecer de forma
fidedigna o seu estado de accesibilidade, co fin de axudalos 
a mellorar”. Nun plano máis concreto, o devandito informe 
tenta amosar como o grao de accesibilidade evoluciona ao
longo do tempo e identificar aqueles problemas que resul-
tan máis comúns, “para desta maneira extraer conclusións
e plans de acción axeitados que permitan afianzar un nivel
óptimo de cumprimento de maneira sostida no tempo”,
engade o director xeral do CIXTEC. Lembra tamén que 
estas actuacións insírense nas directrices establecidas pola 
Comisión de Estratexia TIC e o Comité Sectorial de Admi-
nistración Electrónica para a promoción da Administración 
Dixital mediante a realización de estudos, e a través do 
deseño e a execución de programas de actuación, así como 
coa cooperación entre as distintas Administracións. 



Gradiant vén de dar conta 
das súa capacidade 
para a investigación 
e o desenvolvemento 
na análise intelixente 

de contidos. Máis polo miúdo, do seu 
dominio nas tecnoloxías PLN (Procesa-
mento da Linguaxe Natural), en palabras 
do centro tecnolóxico galego “unha liña 
de traballo punteiro en Gradiant, validada 
grazas a (entre outros grandes resultados) 
os seus premios en certames internacio-
nais e as múltiples publicacións dos nosos 
investigadores sobre o tema”. Certames 
como por exemplo SEMEVAL, Workshop 
Internacional en Avaliación Semántica. 

Ao fío do devandito, sinalar que sen dú-
bida un dos puntos fortes de Gradiant é o 
procesamento de información semántica 
extraida de medios sociais, ámbito no que 
o centro tecnolóxico obtivo importantes 
fitos e conta cunha gran experiencia. Este 
tipo de procesamento, explican fontes de 
Gradiant, “é clave como elemento compe-
titivo fundamentalmente no ámbito de 
mercadotecnia”. Por exemplo na análise 
de opinión, na segmentación de clientes, 
nos recursos de recomendación ou na 
reputación en liña. 

Intelixencia e                                                                                                                                                
    comprensión

A base deste tipo de investigacións abeiradas 
ao concepto PLN está no seguinte: a linguaxe 
foi, é e será un instrumento básico para os hu-
manos. Con todo, malia a súa importancia non 
resulta sempre o perfecta que sería de desexar, 
ou mellor dito: os diferentes interlocutores non 
a empregamos sempre da maneira máis correc-
ta e precisa posíbel, tanto na nosa actividade 
offline como nas contornas dixitais. O resultado 
disto é que coa chegada das novas tecnoloxías 
da información as ferramentas automáticas 
postas en xogo tiñan moitos atrancos para 
interpretar a información transmitida a través 
da lingua. Isto facía preciso o traballo dunha 
persoa. O problema é o seguinte: que acontece 
cun ámbito tan “inmanexábel” e “ingobernábel” 
como o dos medios e as redes sociais? O pro-
cesamento manual, polo tanto, fica por forza 
desbotado. Segundo explica Gradiant, “son 
imprescindíbeis ferramentas automáticas que 
se encarguen de entender o que se di”, e máis 
adiante clasificar o que se transmite, recomen-
dar ou responder. 

A respecto do devandito, Gradiant salienta 
que o axeitado son novas tecnoloxías que 
sexan quen de manexar e procesar grandes 
volumes de información (Big Data), tanto 
“en tempo real como en batch”, así como as 
técnicas de Intelixencia Artificial (AI) e Machine 
Learning capaces de aprender e adaptarse de 
forma continua a unha información complexa 
e diversa.

Gradiant afiánzase como referente en 
procesamento de linguaxe e análise 
smart de contidos

Un exemplo deste tipo de traballos e 
tecnoloxías con aplicacións concretas é 
o proxecto GLIK impulsado por Gradiant, 
ferramenta de análise de redes sociais que 
proporciona intelixencia sobre marcas, 
produtos ou servizos. Entre outras cousas, 
GLIK revela información fundamental de 
contidos procedentes das comunidades 
2.0 a través da agrupación de textos en 
función da súa temática, a extracción 
de polaridade semántica (mensaxes 
positivas, negativas ou neutrais) e o 
descubrimento da meta e do obxecto de 
interese (queixas, necesidades, recomen-
dacións, bromas, adquisicións) do usuario 
que publica. Esta información “clave” dos 
textos das redes sociais, explica o centro 
tecnolóxico, atesoura un gran valor para 
os profesionais da mercadotecnia dixital, 
entre outros perfís tecnolóxicos, xa que 
lles permite identificar exactamente os 
internautas (público potencial e obxecti-
vo) nos que tería que concentrar esforzos. 
GLIK permitiría ao usuario “facer” unha 
audiencia de maneira moito máis eficaz 
e eficiente que outras metodoloxías máis 
xenéricas. 

Ademais, é quen de levar a cabo análi-
ses en tempo real de até 15 textos curtos 
por segundo. O sistema é quen de ser 
adestrado e adaptado para todo tipo de 
contornas empresariais específicas. 
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Os usuarios de As Cancelas 
xa teñen ao seu dispor a 
tecnoloxía do CITIC que os 
leva directos á súa praza de 
aparcamento 

LocYu

O mundo 
despois de

O 
Centro de Investigación en 
Tecnoloxías da Información e as 
Comunicacións (CITIC) pre-
sentou o pasado 2 de febreiro 
Santiago a posta en marcha 

definitiva dunha ferramenta de gran potencial para 
espazos de envergadura onde conflúan un importante 
número de vehículos e aparcamentos: unha ferra-
menta directamente encamiñada a evitar extravíos e 
permitir que cada condutor saiba á perfección onde 
está o seu vehículo e cal é a mellor maneira de chegar 
a el. Falamos da integración do sistema LocYu Parking 
no Centro Comercial As Cancelas (ascancelas.es), unha 
iniciativa exemplar de transferencia tecnolóxica na 
que tamén traballou a firma Plexus e que se traduce 
nunha aplicación de balde, cen por cen dispoñíbel, que 
poría o punto e final a unha situación na que todos 
algunha vez nos vimos implicados: ese coche noso 
aparcado entre outros moitos coches que “se resiste” a 
ser atopado. 

Co fin de garantir a máxima marxe de uso, a aplica-
ción presentada o 2 de febreiro vale para calquera dis-
positivo móbil, é de balde, opera de xeito automático e 
ademais salienta por ser moi sinxela e intuitiva. Segun-
do nos contaron os responsábeis do CITIC, co arranque 
do devandito mes (aínda coa campaña de promoción 
dando os seus primeiros pasos) xa fora descargada 
por unhas 3.000 persoas. A cifra non fará máis que 
incrementarse as semanas e meses vindeiros, sendo a 
intención a de chegar a todos e cada un dos usuarios 
do centro comercial. Para o CITIC, está fóra de toda dú-
bida o feito de que estamos ante unha ferramenta que 
“non é unha aplicación máis” e que ten un importante 
potencial de uso. De feito, a idea de que calquera de 
nós pode ser “vítima” dun despiste nun aparcadoiro 
(e de non dar atopado de boas a primeiras o vehículo 
cando volvemos canda el) sérvenos para caer na conta 
de que o número de usuarios en potencia non debera 
ser pequeno, máis ben o contrario.
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A aplicación vale 
para calquera 

dispositivo móbil, 
é de balde, ope-
ra de xeito au-

tomático e ade-
mais salienta por 
ser moi sinxela e 

intuitiva
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“LocYu Parking”, explicou o CITIC no centro 
comercial compostelán, “é un sistema recorda-
torio da praza de aparcadoiro en interiores que, 
instalado no dispositivo móbil do cliente é quen 
de memorizar de maneira automática a praza na 
que aparcamos o noso vehículo, achegándonos 
logo, ao regresar, a ruta máis curta e de acceso 
máis doado até o coche”. E todo isto, explicaron os 
responsábeis do centro tecnolóxico, atendendo a 
variábeis como idade, discapacidade ou embara-
zos. Isto que significa? Pois que se introducimos un 
destes parámetros, a ruta que se nos achegue terá 
unhas particularidades concretas de adaptación ás 
nosas características e necesidades. Por exemplo: 
se temos algunha diversidade funcional ou motriz 
a aplicación levaranos exactamente pola contorna 
que garanta a accesibilidade requirida. 

Por certo que na presentación celebrada nas Can-
celas participaron Javier Casado, xerente do centro 
comercial, Manuel González Penedo, coordinador 
do CITIC, e máis Carlos Escudero, investigador da 
Área Sistemas de Comunicacións Sen Fíos do CITIC, 
que é o departamento responsábel do deseño de 
LocYu, en cuxo impulso comercial e espallamento 
traballa arreo a firma de novas tecnoloxías Plexus. 
Segundo fixeron saber, a aplicación pódese usar en 
dispositivos intelixentes e tabletas, tanto para tre-
bellos iOS como para dispositivos con Android. 
Co fin de solucionar o problema da cobertura 
en espazos pechados, apóiase directamente 
na tecnoloxía Bluetooth Low Energy (BLE). Esta 
tecnoloxía, explicou o CITIC, artéllase nunha 
rede de radiobalizas (baseadas en tecnoloxías 
estándar que salientan polo seu rápido despre-
gue e polo mínimo mantemento que requiren) 
espallada polos aparcamentos subterráneos e, 
tamén, polo propio miolo do centro comercial 
(a fin de achegar a operatividade requirida 
dende o inicio mesmo da ruta a percorrer). A 
tecnoloxía BLE, sinalou o centro tecnolóxico, 
“resulta especialmente útil nas zonas con 
menor cobertura móbil ou onde non chega o 
sinal de GPS”.

Na presentación tamén interveu o xerente 
das Cancelas, Javier Casado, quen informou 
que o obxectivo da dirección do comple-
xo comercial compostelán é, por unha 

banda, apostar polas máis modernas tecnoloxías 
de cara a mellorar o seu servizo e actividade e, 
pola outra, facilitar ao máximo a visita dos usuarios 
ao centro comercial, poñendo especial fincapé 
naqueles días de meirande afluencia de xente e, 
polo tanto, de maior presenza de vehículos. “A nosa 
estratexia”, engadiu, “é mellor a experiencia dos 
visitantes a través das novas tecnoloxías”. Asemade, 
lembrou que o proxecto LocYu Parking (“pioneiro 
en Galicia”) súmase á mellora recente da rede Wi-Fi 
do centro e “a unha futura renovación da aplicación 
de As Cancelas dirixida a converter o centro nun 
referente das novas tecnoloxías aplicadas ao sector 
das grandes superficies”. Casado manifestou a súa 
satisfacción por ter traballo cos investigadores do 
CITIC e deixou aberta a porta para vindeiras e frutí-
feras colaboracións. 

Pola súa parte, Carlos Escudero, centrou a súa 
intervención na parte máis práctica da ferramenta e 
do seu uso.  Falou polo tanto do seu funcionamento 
e da súa operatividade no dispositivo móbil dun 
usuario que chega no seu coche ao centro comer-
cial, unha operatividade que comeza xusto nese 
intre e de maneira automática (a aplicación memo-
riza de maneira automática a situación exacta do 

vehículo) e que logo prosegue coa interacción 
mesma do usuario, cando este desexa 
saber cal é a maneira máis cómoda e 
rápida de regresar á súa praza. “En boa 

maneira”, sinalou Escudero, “a ferramenta 
funciona coma un navegador de estrada 
ao uso, subministrando a ruta exacta 
para chegar e sen posibilidade de perda”. 

E cos engadidos extra de poder introducir 
variábeis de personalización como idade, 
diversidade funcional, embarazos, carros 
de neno ou da compra, etc. Segundo 
engadiu Escudero, LocYu Parking é un 
proxecto vivo é, como tal, seguirá sendo 
obxecto de melloras e engadidos e 

adaptacións a diferentes contornas. Por 
exemplo: un dos retos ou desafíos máis im-
portantes da ferramenta no caso compos-
telá será o de axudar aos condutores non só 
a atopar o seu vehículo senón tamén a saír 
do propio aparcamento da maneira máis 
eficiente e cómoda posíbel. 
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| REDE CPAE | 

Carmela Silva engadiu que “tal e como 
estaba configurado, a CPAE 2.0 non respondía 
á demanda e necesidade das PEME e autóno-
mos da provincia de Pontevedra". Por iso, “co 
obxectivo de optimizalo e dar resposta ás ditos 
requirimentos”, a Deputación de Pontevedra 
convocou o devandito encontro (amais dou-
tras xuntanzas os días seguintes con outros 
potenciais usuarios da CPAE), que serviu polo 
tanto para recoller as opinións dos usuarios 
potenciais e dar forma a unha rede CPAE que 
“sume sinerxías, achegue espazos de diálogo 
e impulse procesos de internacionalización, 
tan necesarios no mundo globalizado no que 
vivimos”, comentou a presidenta, que tamén 
engadiu que amais de optimizar o Centro Pro-
vincial de Asesoramento Empresarial, “estamos 
impulsando dous espazos de coworking, en 
Barro-Meis e Lalín, mellorando as bolsas de 
estudantes universitarios e de formación pro-
fesional, e impulsando un plan de actuación 
turística, que queremos desenvolver coa cola-
boración dos 62 concellos da provincia, pero 
tamén co sector empresarial, para conseguir 
impulsar a provincia de Pontevedra". 
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Cita con axentes comer-
ciais e turísticos 

Amais do encontro coas PEME 
e previamente coas Cámaras de 
Comercio da provincia, a Depu-
tación de Pontevedra reuniuse o 
3 de febreiro con representantes 
do sector comercial e turístico. 
O obxectivo, unha vez máis, 
impulsar o Centro Provincial de 
Asesoramento Empresarial (CPAE 
2.0), unha rede de seis puntos 
(Lalín, Cambados, Pontevedra, 
Vigo, O Porriño e Ponteareas) nos 
que emprendedores, autónomos 
e pequenas empresas poden ob-
ter información e asesoramento 
personalizado sobre o emprego 
das TIC no seu eido de actuación 
empresarial.

Acudiron até a reunión mantida 
no pazo provincial representantes 
de FEGAPE, do Centro Comercial 
Urbano Zona Monumental, do 
Consorcio de Empresarios Turísti-
cos de Sanxenxo e da Asociación 
de Comerciantes de Ponteareas, 
que coñeceron, da man do depu-
tado Javier Dios, o funcionamento 
do CPAE 2.0, un servizo de aseso-
ramento TIC para as empresas.

Este encontro cos axentes sec-
toriais da provincia de Pontevedra 
serviu para dar a coñecer o CPAE 
2.0. A Deputación fixo saber que 
se trata “dun servizo de infor-
mación a PEME da provincia de 
Pontevedra que ten por obxectivo 
potenciar o desenvolvemento 
económico a través das tecno-
loxías, aumentar a produtividade, 
introducir a innovación, facilitar 
a implantación do comercio 
electrónico e impulsar a venda 
en liña”. O deputado salientou 
a importancia destas reunións 
para coñecer de primeira man 
as necesidades e achegas dos 
axentes sectoriais da provincia 
coa finalidade de que o Centro 
Provincial de Asesoramento 
Empresarial responda a deman-
das reais que permitan impulsar 
o sector empresarial e económico 
da provincia de Pontevedra.

Buscar xeitos de 
tirar o máximo 
partido do po-
tencial da rede de 
centros CPAE 2.0 

da Deputación de Pontevedra. 
Esta foi a finalidade da xuntan-
za mantida o 27 de xaneiro por 
representantes da entidade e 
do tecido empresarial da pro-
vincia. Na reunión participou a 
presidenta da Deputación, Car-
mela Silva, quen reiterou o seu 
compromiso de crear “unha 
administración que responda 
ao reto da sociedade”. Entre 
estes retos, sinalou, atópase o 
de “medrar economicamente”, 
e para facelo é imprescindíbel 
capacitarnos no dixital e no 
tecnolóxico. Na súa opinión, a 
rede CPAE 2.0, presente en seis localida-
des (Lalín, Cambados, Pontevedra, Vigo, 
Ponteareas e O Porriño), é e debe seguir 
sendo unha iniciativa para adquirirmos a 
dita formación.  

Amais de Carmela Silva, acudiron ao 
pazo provincial representantes de AJE 
Pontevedra, APE Galicia, OPA Galicia, 
AGTAMAR-UPTA, ATA, AEMPE, Executi-
vas Galicia e AUGA, que valoraron “moi 
positivamente a posta en marcha de 
reunións, coma a do 27 de xaneiro, para 
afondar na colaboración entre asocia-
cións empresariais e a Deputación de 
Pontevedra”. Este encontro cos axentes 
empresariais serviu primeiro para dar a 
coñecer a CPAE 2.0, unha rede  que lle 
presta un servizo de información a PEME 
da contorna e ten por obxectivo poten-
ciar o desenvolvemento económico da 
provincia a través das novas tecnoloxías, 
aumentar a produtividade, introducir a 
innovación, facilitar a implantación do 
comercio electrónico e impulsar a venda 
en liña.

A Deputación de Pontevedra 
quere achegar a rede CPAE ás 
“necesidades reais” das PEME

Formación
de utilidade



Vitae amosará en Vigo e na Coruña os 
procedementos e técnicas para traballarmos 

con Scrum

Nos meses de marzo e abril, en Vigo e máis na Coruña, Vitae Consultores 
vai levar a cabo o curso Dirección e Xestión de Proxectos TI Áxiles con 
Scrum, Scrumban e Lean Software, cuxa información está accesíbel xa 
na Rede na web vitaedigital.com. A actividade formativa desenvolve-
rase primeiro en Vigo (4, 5, 11 e 12 de marzo) e logo na Coruña (1, 2, 8 

e 9 de abril). O temario abranguerá, entre outras cousas, conceptos básicos sobre as di-
tas metodoloxías Scrum, un proceso no que se aplican de xeito regular un conxunto de 
boas prácticas (áxiles, cualificadas, rendíbeis) para traballar de maneira colaborativa e 
obter axiña o mellor resultado posíbel nun proxecto innovador de certa complexidade. 

Tamén se inclúen no temario introducións avanzadas a Scrum, roles e responsabili-
dades, xuntanzas, metodoloxías de planificación e estimación áxil, introducións a Lean 
e Scrumban, técnicas para implantar unha metodoloxía nunha empresa, ferramentas 
tecnolóxicas máis usadas, entre outros moitos bloques de contidos. 

Segundo nos contan dende Vitae, o curso ten a súa orixe nunha demanda crecente, 
por parte das nosas empresas, de acadar recursos que satisfagan de maneira eficaz e 
rápida as necesidades e demandas dos seus clientes. É aí precisamente onde se insire 
esta actividade formativa da empresa galega: na utilización de Scrum en proxectos e 
desenvolvemento de software, sobre todo. “Esta metodoloxía”, engaden dende Vitae, 
“permitirá a implicación e auto-organización de todo o equipo para fixar un punto 
de partida e unha definición de todo proceso de desenvolvemento que se executará 
durante o proxecto”. 

O curso propón dotar aos asistentes cos coñecementos e ferramentas precisas para 
integraren e asumiren este modelo de traballo e poder, desta maneira, afacerse ás 
necesidades do proxecto e cliente na súa contorna de traballo. Abordaranse, máis en 
detalle, as diferenzas entre as metodoloxías áxiles e os inconvenientes coas metodo-
loxías pesadas como CMMI, PMI e ISO. A encargada de achegar estes contidos será a 
enxeñeira en Informática Josefina Alonso Nocelo, arestora coordinadora de Proxectos e 
responsábel de Calidade de Desenvolvemento de Software (Electrónica HMI e Sistemas 
ITS) no Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia, o CTAG.   

Axenda completa de obradoiros
Vitae Consultores (vitaedigital.com) nace no 

ano 2006 co obxectivo de mellorar e axudar a 
crecer o sector das tecnoloxías e sistemas de 
información en Galicia e en España desde a 
área dos recursos humanos. O equipo de Vitae 
está especializado en servizos de selección, 
formación e consultoría enfocados á área de 
recursos humanos no desenvolvemento de 
persoas, ademais definen a súa filosofía e a súa 
liña de actividade co seguinte epígrafe: O lado 
humano da Tecnoloxía.

Ao longo destes dez anos de existencia 
entrevistaron a máis de 10.000 profesionais do 
sector TI e formaron a máis de 7.000 profe-
sionais tanto en cursos en aberto como In 
Company, adaptándoos en cada momento ás 
necesidades do mercado. 
Na área de formación ofrecen cursos en habi-
lidades persoais, de desenvolvemento de soft-
ware e xestión de proxectos entre outras áreas 
transversais e personalizan cursos segundo as 
necesidades dos seus clientes.

Na área de consultoría de recursos humanos 
realizan asesoramento en selección e avalia-
ción do desempeño de perfís TI (técnicos, di-
rectores e xefes de proxecto, desenvolvemento 
de negocio e alta dirección), en estudos de 
clima laboral e políticas retributivas, publican-
do anualmente a única Guía Salarial do Sector 
TI en Galicia.

Algúns dos cursos para os meses de febreiro 
e marzo son:
•	Curso en Aberto de Habilidades Persoais na 

Dirección e Xestión de Proxectos : A Xestión 
do Cambio na Coruña

•	Dirección e Xestión de Proxectos TI Áxiles 
con SCRUM, SCRUMBAN e LEAN SOFTWARE, 
10ª Edición Coruña e 11ª Edición en Vigo

•	Curso en aberto de Gamificación na Empre-
sa para aumentar a motivación e o compro-
miso, 2ª Edición

•	Curso en aberto de Programación Web Pro-
fesional FullStack con JavaScript en Coruña

•	Curso en Aberto de Xestión Avanzada de 
Servizos TI en Outsourcing

Boas prácticas, 
folla de ruta

| VITAE CONSULTORES |  

| 13Número 151



| AMTEGA | 

Número 15114 |

A 
Xunta, a través da Axen-
cia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia 
(AMTEGA) e a Consellería 
de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria, vén de comple-
tar o proceso de dixitalización de todas 
as aulas públicas dos cursos 5º e 6º de 
Primaria, 1º,2º,3º e 4º da ESO e Bacha-
relato. Así o fixeron saber estes dias os 
devanditos departamentos autonómicos, 
engadindo que grazas aos devanditos 
traballos, “120.000 alumnos e 6.000 aulas 
de preto de 900 centros públicos contan 
con, polo menos, un kit de aula dixital, 
composto por encerado dixital interacti-
vo, vídeo proxector, computador portátil 
para o posto de profesor, ademais da 
conectividade da aula”. 

A axencia AMTEGA, nun informe 
específico a xeito de reconto do recur-
sos, servizos e equipamentos postos en 
xogo, engadiu que veñen de habilitarse 
4.000 dos devanditos kits en 700 centros 
públicos, “a 70.000 estudantes”. Nesta ac-
tuación, explica a axencia que dirixe Mar 
Pereira, investíronse preto de 11 millóns 
de euros. 

A segunda fase de dixitalización 
insírese no Proxecto Abalar, que como 
lembraremos desenvólvese dende 2010 
con accións artelladas a través de catro 
eixes: a mellora da conectividade nos 
centro públicos de Galicia, a dixitaliza-
ción das aulas coa dotación de kits de 
aula dixital,  a transformación do libro en 
papel aos contidos dixitais con e-Dixgal 
e o desenvolvemento de ferramentas 
de comunicación entre os membros da 
comunidade educativa (espazoAbalar e 
abalarMobil).

O Goberno galego informa 
que a dixitalización do ensino 
chega a todas as aulas de quinto 
e sexto de Primaria, ESO e 
Bacharelato 


O presidente da Xunta, o conselleiro de Educación e a directora de 

AMTEGA nunha visita ao CEIP Plurilingüe San Marcos de Abegondo

Impulso a unha 
educación 
dixital 

Sobre a cuestión da conectividade, AMTEGA lembrou 
que nos últimos seis anos multiplicouse por dez a velo-
cidade media de conexión á Rede dos centros públicos 
de Galicia, “que pasou de 5,36 a 58,65 Mbps”. A día de 
hoxe, engade a axencia, “máis de 370 centros dispoñen de 
conexión a Rede con velocidades superiores a 100 Mbps  
e  chegarase  a máis de 430 centros ao longo do 2016 (o 
38% do total de centros públicos)”. 

A maiores, cómpre lembrar que en decembro de 2015 
asinouse un convenio con Ministerio de Educación e Red.
es para dotar de  conexión a 100 Mbps a todos os centros 
públicos ao remate de 2017. O acordo permitira un in-
vestimento do Estado de 17,1 millóns de euros aos que a 
AMTEGA sumará outros 2 millóns de euros. 

Sobre e-Dixgal, recordar 
que se trata dunha platafor-
ma de ensino virtual posta 
en marcha o curso pasado 
e dende a que se achegan 
contidos dixitais online e off-
line, de balde para as familias. 
Segundo explica AMTEGA, 
neste curso 2015/16 traballan 
de xeito diario con contidos 
dixitais preto de 6.000 alum-
nos de 5º e 6º  de educación 
primaria e 1º de educación 
secundaria, e máis de 1.000 
profesores de 104 centros 
públicos e concertados, que 
contan todos eles con aulas 
Abalar cun ordenador por 
alumno. No vindeiro curso a 
previsión é que máis de 7.500 
alumnos se beneficien de 
e-Dixgal. 

Amais do devandito, im-
pulsáronse ferramentas para 
facilitar a comunicación entre 
os membros da comunidade 
educativa como o portal 
espazoAbalar e a aplicación 
abalarMobil. O portal espa-
zoAbalar permite ao profe-
sorado e as familias comuni-
carse e acceder a información 
sobre a evolución dos seus 
fillos no centro dende calque-
ra ordenador. A ferramenta 
abalarMobil permite facer 
ese seguimento dende un 
dispositivo móbil (dispositivo 
intelixente ou tableta) e a día 
de hoxe estase a empregar  
en 236 centros educativos 
de Galicia, beneficiando a 
máis de 10.000 profesores e 
preto de 90.000 alumnos e 
as súas familias. A aplicación 
está dispoñíbel para Android 
e iOS con preto de 20.000 
descargas en 2015. 
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O  
hipersector TIC galego concentra un total de 3.211 
empresas e dá emprego a máis 19.500 persoas, o que 
sitúa a Galicia como a quinta Comunidade en volume de 
empresas desta área. Son as cifras que sinala o segundo 
estudo sobre o Hipersector TIC de Galicia, elaborado polo 

Observatorio da Sociedade da Información en Galicia (OSIMGA), adscrito á 
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA).

O número de firmas do hipersector TIC galego experimentou un cre-
cemento do 1,6%, e está composto nun 72,6% por empresas do sector 
tecnolóxico e nun 27,4% por empresas do sector de contidos e servizos 
audiovisuais. As actividades de programación, consultaría e outras activida-
des relacionadas coa informática son as que achegan un maior número de 
entidades ao subsector TIC (1.384 empresas), o que representa un 43,1% no 
conxunto do hipersector TIC, mentres que as edicións de libros, xornais e 
outras actividades editoriais son as máis numerosas do subsector contidos e 
representan o 12% do conxunto do hipersector TIC.

Este ten un peso sobre o PIB galego que se mantén ao redor do 2,3%, por-
centaxe que se distribúe entre o 1,9% que representa o tecido de empresas 
TIC e o 0,4% do sector contidos. 
O volume de exportacións de bens do hipersector TIC superou os 57 millóns 
de euros no ano 2014. Cómpre salientar o potencial do comercio exterior 
correspondente ao sector contidos galego, que presenta unha balanza 
comercial positiva. Porén, o 95,1% das exportacións corresponden ao sub-
sector TIC e están centradas sobre todo en equipos de telecomunicacións.

No hipersector TIC galego, preto de 100 empresas realizaron innova-
cións tecnolóxicas no período 2011-2013, un 25,3% máis que no período 
2010-2012. O investimento en I+D no 2013 por parte das empresas galegas 
ascende a máis de 468 millóns de euros. Supón o 3,6% do total estatal, aínda 
que se reduciu lixeiramente dende os 487 millóns de euros do período 
anterior. 

O DOG publica o decreto que 
facilita a dotación de servizos 
dixitais nos edificios públicos

O Diario Oficial de Galicia vén de publicar o 
Decreto 11/2016 do 28 de xaneiro que asegu-
rará que os edificios da Administración xeral e 
as entidades instrumentais do sector público 
autonómico  conten coas infraestruturas 
necesarias para as comunicacións internas e o 
acceso aos servizos de telecomunicacións. Con 
esta norma búscase "garantir que os edificios 
públicos estean dotados do equipamento 
preciso para ofrecer uns servizos dixitais de ca-
lidade” coas máximas garantías de seguridade 
e dispoñibilidade. Segundo engade o Goberno 
galego, “trátase dun decreto fundamental 
para poder avanzar cara edificios intelixentes, 
conectados a redes utrarrápidas, enerxetica-
mente eficientes e adaptados a servizos en 
mobilidade”.

Trátase dunha norma que acompaña á 
implementación de servizos dixitais en todos 
os ámbitos que está a impulsar o Goberno 
autonómico dentro da Axenda Dixital de 
Galicia 2020.

Este decreto é o segundo desenvolvemento 
normativo derivado da Lei 3/2013, de impulso 
e ordenación das infraestruturas de telecomu-
nicacións de Galicia, que estableceu o marco 
legal para garantir un desenvolvemento áxil, 
ordenado, eficiente e respectuoso co ambien-
te das infraestruturas de telecomunicacións.

No caso de edificacións de nova constru-
ción e de reformas substanciais, o decreto 
contempla a inclusión no deseño arquitectó-
nico das infraestruturas de obra civil e outros 
elementos precisos para soportar os sistemas 
de telecomunicacións. Esta medida evitaría a 
necesidade de realizar obras de adaptación 
unha vez concluído o inmóbel, o que en pala-
bras do Goberno galego “suporá un importan-
te aforro”.

Por outra banda, o decreto regula as pres-
cricións de deseño, instalación e verificación 
que deberá cumprir calquera proxecto de 
implantación de infraestruturas de teleco-
municacións en inmóbeis existentes. Estas 
determinacións e prescricións técnicas teñen 
como finalidade “racionalizar e homoxeneizar 
a calidade das instalacións para aumentar a 
dispoñibilidade dos servizos á vez que se op-
timizan os custos”. Estes requirimentos serán 
concretados na Guía de especificacións dos 
sistemas de telecomunicacións que se elaborará 
nun prazo máximo de seis meses dende a 
entrada en vigor do decreto e que tratará polo 
miúdo cuestións como:

 - Criterios de deseño e dimensionamento das 
infraestruturas de telecomunicacións a ins-
talar nos edificios públicos que se constrúan 
ou remodelen.

 - Especificacións técnicas dos elementos das 
infraestruturas, requisitos de instalación dos 
mesmos e procedementos de verificación 
posteriores.

 - Documentación técnica que debe xerarse 
no proceso de instalación. 
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Medra o número
de empresas no 
Hipersector TIC galego



| NOVO SOFTWARE DE CCNORTE | 

CCNorte, em-
presa de Lugo 
desenvolvida 
ao acubillo da 
Fundación CEL, 

estreou a finais do mes de xa-
neiro unha máis que interesante 
tecnoloxía de seu. Foi durante 
a cronometraxe de Carreira 
Popular Lugo Monumental (XIII 
edición). Segundo nos contou 
a Fundación CEL, o software en 
cuestión amosa un importante 
potencial para facer segui-
mento en vivo dos corredores 
dunha proba deportiva como 
a devandita. Ademais disto, a 
tecnoloxía de Champion Chip 
Norte (CCNorte) achega aos 
atletas unha funcionalidade de 
xeolocalización personalizada. 

Segundo informa a Funda-
ción, o desenvolvemento deste 
novo software de CCNorte, 
“empresa punteira na xestión de 
eventos deportivos”, facilitará 
que todos os seareiros do atle-
tismo, así como aos familiares e 
amigos dos corredores, “poidan 
seguir en directo a carreira 
popular máis importante do 
calendario provincial”. 

Parar tirar partido da ferra-
menta, os interesados en usala 
soamente terán que acceder 
dende calquera dispositivo 
con conexión a Internet (móbil, 
tableta ou computadora) á 
ligazón de carreiras en vivo que 
se vai habilitar na web cham-
pionchipnorte.com, na que 
se poderá seguir o evento “de 
diferentes maneiras”. 

Deportistas 
e seareiros, 
máis preto

Este desenvolvemento súmase 
ás innovacións despregadas por 
CCNorte ao abeiro da súa platafor-
ma Live Results, innovacións como 
o seguimento GPS da cabeza de 
carreira en categorías masculina e 
feminina ou o paso en tempo real 
de todos os corredores.

CCNorte MYLAPS é o nome 
comercial de Multisports Galicia 
S.L, empresa lucense que, con 
quince anos de vida, sitúase como 
referente galego e estatal en xes-
tión integral de eventos deportivos 
e cronometraxe electrónica. Entre 
os seus puntos fortes atópanse 
o seu continuo investimento en 
desenvolvementos propios e o 
pulo creativo e innovador dos 
dez profesionais que integran a 
empresa.  A día de hoxe, a súa pla-
taforma conta con máis de 200.000 
usuarios rexistrados como atletas, 
300.000 deportistas na base de 
datos e 20.000 propietarios de chip 
persoal (chip amarelo). Ademais, xa 
organizou máis de 1.400 eventos 
deportivos nunha ducia de anos, 
entre os que se atopan as dife-
rentes edicións das carreiras máis 
populares do noroeste peninsular 
(por exemplo o maratón Vig-Bay, 
a carreira popular de San Martiño, 
a do Camiño de Santiago, a de 
Coruña, o maratón de San Silvestre 
de Salamanca ou de León, entre 
outras competicións).

Na web championchipnorte.
com podemos facer seguimento da 
longa listaxe de probas e competi-
cións nas que podemos ir poñendo 
a proba a tecnoloxía de CCNorte. 
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CCNorte estreou un software para 
seguir en vivo os corredores 

Segundo apuntan dende CCNorte, “o máis innovador do 
noso software é que os seareiros poderán configurar ou 
elixir unha listaxe de atletas favoritos, por exemplo amigos, 
familiares ou integrantes dun club, dos que poderán coñecer 
en vivo datos como seguimento de pasos e posicións polos 
diferentes controis ou a previsión de marca en meta”. Asema-
de, terán a posibilidade de xeolocalizalos no percorrido “en 
todo intre e con total precisión”.
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| ICCKids |  

A Deputación de Ourense aposta 
pola formación tecnolóxica para a 
rapazada con ICCKids

As nenas, nenos e adolescentes da nosa terra teñen ao 
seu alcance un interesante programa de actividades 
para formárense (formárense aprendendo) nunha 
chea de ámbitos formativos, científicos e tecnolóxicos. 
Falamos de ICCKids 2016 (ourenseiccweek.com/es/

project/icc-kids/), unha iniciativa que se desenvolve (por vez primeira) 
como ramificación dun evento máis xenérico, ICCWeek 2016, ámbolos 
dous da man da Deputación de Ourense. O programa ICCKids 2016 
vai dirixido a nenas e nenos de entre 8 e 15 anos e inclúe un comple-
to programa de obradoiros. O evento presentouse 
recentemente no Centro Cultural Marcos Valcárcel 
coa participación do presidente da Deputación de 
Ourense, Manuel Baltar; o coordinador da ICCWeek, 
Juan Rivas; e a coordinadora da ICCKids, Cristina 
Blanco. ICCKids é, en boa medida, unha ampliación 
ao público infantil e xuvenil dos obxectivos e liñas 
temáticas de ICCWeek.  

Os obradoiros para nenos e adolescentes desenvol-
veranse ao longo de todo o ano 2016 en diferentes 
poboacións do territorio provincial: Bande, Celano-
va, O Barco, Xinzo de Limia, Ourense, O Carballiño, 
Verín e Beade. As actividades abranguerán temas 
como programación informática, fotografía, pintura 
e plastilina condutivas, stop-motion e video mapping. 
En palabras de Baltar, “estamos a falar da xeración 
mellor preparada que vai en sintonía coa innovación 
tecnolóxica e a ICCWeek non ía descoidar esa parte 
tan importante do futuro de Ourense que son os máis 
novos".

Pola súa banda, Juan Rivas agradeceu a sensibili-
dade da Deputación de Ourense "á hora de aceptar 
propostas que tocan as industrias culturais e creativas 
no momento no que acabou a ICCWeek do 2015, e 
na procura de seguir mellorando puxemos o foco nos 
máis pequenos".

Cristina Blanco explicou que con este proxecto 
“preténdese que os nenos da provincia de Ourense 
teñan a oportunidade de coñecer outras propostas 
que non sexan as habituais senón outras enfocadas a 
desenvolver a súa creatividade", e engadiu: “Quere-
mos que non só sexan nenos que consuman Internet 
senón que produzan seus propios contidos para a 
Rede”. Deste xeito, todos os obradoiros terán a súa 
exposición na semana cultural da ICCKids, onde os 
pais poderán ver os traballos realizados por nenos e 
adolescentes, e tamén haberá micro-talleres neste 
espazo e pezas interactivas onde as familias poderán 
xogar.

Os interesados en participar poden inscribirse xa 
na páxina web ourenseiccweek.com. Todos os obra-
doiros son de balde, pero con previa inscrición.   

O Centro Cultural Marcos 
Valcárcel de Ourense acolleu 
os días pasados a presen-
tación da nova páxina web 
da Deputación, deportes.
depourense.es, un sitio de 
información e comunica-
ción posto en marcha para 
converterse “en ferramenta 
participativa e aberta”, mul-
titemática e dispoñíbel para 
xente de todas as idades, 
abeiradas tanto ao deporte 
afeccionado como ao profe-
sional. A web, que foi dada 
a coñecer polo presidente da 
Deputación, Manuel Baltar, abrangue 
datos sobre clubs e eventos depor-
tivos de toda a provincia. A presen-
tación contou ademais coa presenza 
do deputado provincial de Deportes, 
Juan Anta, e do coordinador da web, 
Eladio Gómez.

Segundo fixeron saber, a páxina 
xorde co obxectivo de ser inclusiva ao 
máximo. Así, a intención é dar cabida 
e reflexo a todo o deporte ourensán. 
De cara ao lector-usuario, a plata-
forma fornece a posibilidade de que 
calquera persoa “poida coñecer en 
tempo real toda a actividade depor-
tiva que se desenvolve na provincia”. 
Ademais, quen realice eventos desta 
índole poderá publicar a súa activida-
de na páxina web. Segundo lembra-
ron no acto de presentación, o novo 
sitio é froito da filosofía de Provincia 

Intelixente impulsada polo organis-
mo provincial. Baixo este prisma, foi 
concibida para ser aproveitada por 
calquera outro territorio. En palabras 
do presidente, “trátase dunha ferra-
menta que lanzamos hoxe e que non 
ten límites, coma o propio deporte”.

Os impulsores da web salientaron 
tamén o seu carácter “visual, vivo e 
directo”. Nela, sinalaron, “ a imaxe ten 
un papel moi importante”. A platafor-
ma artéllase en catro seccións: unha 
relacionada coa información de-
portiva do ente provincial, outra na 
que figura a axenda de actividades 
e eventos deportivos, outra relativa 
aos servizos relacionados co deporte 
e, por último, outra na que figuran os 
equipos ourensáns que compiten a 
nivel estatal así como os deportistas 
máis destacados.

Nova web de Deporte, aberta e participativa
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Obradoiros “animados”



O 
venres 12 
de febreiro 
presentouse 
en Compos-
tela a nova 
edición dun 
certame 

dirixido a fomentar entre as novas xe-
racións un dos mellores usos posibles 
que lles poden tirar ás novas tecno-
loxías: empregalas para compartirmos 
emocións e sentimentos de afecto e, 
tamén e por suposto, de amor. Trátase 
do concurso Lingua de namorar, unha 
actividade que nos lembra (por se al-
guén o esquecera, entre tanto bullying, 
sexting, phishing e demais) que as redes tamén contan como 
comunicadoras do mellor das virtudes persoais de cada intern-
auta, e que ten o engadido (un engadido a ter moi en conta) de 
apostar de cheo polo galego, unha lingua, segundo os impulsores 
da iniciativa, “moi acaída desde sempre para o amor”. O certame 
vén unha vez máis da man da Dirección Xeral de Xuventude e da 
Secretaría Xeral de Política Lingüística. Participaron na presenta-
ción Cecilia Vázquez e Valentín García, responsables de ámbolos 
departamentos, respectivamente.

Lingua de namorar é, nas súas palabras, “un concurso de men-
saxes de amor dirixido á xuventude e que ten como obxectivo 
principal dinamizar o uso do galego nas relacións persoais e nas 
comunicacións que se producen entre as mozas e os mozos nos 

diferentes sistemas de men-
saxería instantánea”. Segun-
do apuntou na presentación 
Cecilia Vázquez, “programas 
coma este cuxa nova edición 
damos a coñecer, fomentan 
entre a mocidade o uso do 
idioma galego como lingua 
útil, axeitada e normal para 
todos os momentos da vida”. 
Asemade, tivo palabras para 
salientar o enorme talento 
e potencial creativo da nosa 
xuventude, un talento e un 
potencial que precisan, en 
ocasións, de ferramentas e 

impulsos que os fagan abrollar. “O galego 
foi, é e sempre será unha lingua para na-
morar”, engadiu. 

Pola súa banda, Valentín García explicou 
que os obxectivos do programa son ir alén 
do lingüístico e do xuvenil: “Trátase de algo 
que toca de cheo os nosos afectos”, subli-
ñou. Segundo fixo saber, en parte o que se 
busca con esta iniciativa é recuperar a nosa 
rica tradición de lírica amorosa medieval    
(cuxo alicerce temático fundamental non 
era outra cousa que o amor) e combinar 
este espírito coa necesidade de reivindicar 
o galego ao abeiro das novas tecnoloxías 
da comunicación e, tamén, co alento dun-
ha celebración que na súa mellor expresión 
está estreitamente vencellada ao devan-
dito: a do 14 de febreiro. Valentín García 
explicou que “esta convocatoria diríxese a 
potenciar o uso do galego nun ámbito, o 
das TIC, que é prioritario polo seu carác-
ter innovador e de futuro para a difusión 
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Lingua de 
Namorar 2016 
En marcha unha nova entrega do concurso que 
impulsa o espírito romántico que a nosa mocidade 
leva dentro

“Este proxecto anima 
á mocidade a empre-
gar o idioma de seu 
nas súas relacións 
interpersoais, tamén 
cando se desenvol-
ven a través de dispo-
sitivos electrónicos”. 
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da lingua e nunhas franxas de idade nas que se fai moi 
necesaria a intervención con programas de dinamización”. 
E engadiu: “Este proxecto anima a mocidade a empregar o 
idioma de seu nas súas relacións interpersoais, tamén can-
do se desenvolven a través de dispositivos electrónicos”. 

O certame está dirixido a mozas e mozos de 14 a 35 
anos. Hai dúas categorías: de 14 a 19 e de 20 a 35. As men-
saxes participantes deberán estar escritas en galego. Pode-
ranse redactar en prosa e en verso, e a extensión máxima 
será de 350 caracteres, incluídos os espazos en branco. 
Cada participante poderá enviar un máximo de dúas men-
saxes. A data límite para o envío é o 28 de febreiro. Logo 
deste prazo abrirase outro para realizar as votacións, que 
abranguerá do 29 de febreiro até o 4 de marzo.   

Polo que respecta aos galardóns, sinalou o secretario 
de Política Lingüística, buscouse que fosen a acordes co 
espírito e coa temática do certame: tecnoloxías ao servizo 
da literatura e da creación artística. Haberá tres premios 
por cada unha das categorías. Na modalidade A (de 14 a 19 
anos) o primeiro galardón é un dispositivo intelixente ZTE 
de 16 GB, o segundo un dron Airis con cámara de vídeo 
VGA e o terceiro unha torre son Bluetooth. Na categoría 
B (de 20 a 35 anos) o primeiro premio consistirá nunha 
cámara reflex Canon EOS 1200D de 10 MPX, o segundo 
un reloxo intelixente SPC Gold e o terceiro un disco duro 
externo Toshiba de 1TB de capacidade.  

Para rematar a presentación, Valentín García lembrou 
que con cada ano que pasa, a actividade Lingua de Namo-
rar gaña en seareiras e seareiros ao mesmo que o maxín 
posto en xogo suma tamén en valentía e creatividade.   

Por certo, que para poder enviar as mensaxes, cómpre 
rexistrarse previamente no web do concurso xuventude.
xunta.es/linguadenamorar.html e cubrir o formulario de 
inscrición. Todas serán publicadas nesta páxina e estarán 
identificadas polo título e mais polo número que se lles 
asigne. A data límite para enviar as mensaxes de amor é 
o 28 de febreiro. Unha vez rematado este prazo, abrirase 
outro para realizar as votacións, que abranguerá do 29 de 
febreiro ao 4 de marzo.   

Características das mensaxes
As mensaxes de amor deberán estar escritas en lingua galega 

e poderanse redactar en prosa ou en verso. A extensión máxima 
da mensaxe será de 350 caracteres, incluídos os espazos en 
branco. Cada participante poderá enviar un máximo de dúas 
mensaxes ao concurso.

Criterios de valoración 
Teranse en conta o grao de elaboración da mensaxe, a orixi-

nalidade e a calidade da lingua. Todas as mensaxes deberán ser 
inéditas. A organización do concurso poderá desbotar aquelas 
mensaxes de carácter discriminatorio ou ofensivo.

Votación 
Unha vez rematado o prazo para enviar as mensaxes, abrirase 

un período para votar que abranguerá do 29 de febreiro ao 4 de 
marzo. As persoas que queiran participar só como votantes ta-
mén  deberán rexistrarse na páxina do concurso. Cada usuario/a 
poderá votar por un máximo de tres mensaxes en cada unha das 
categorías de idade.

O xurado
O xurado do concurso estará conformado por un represen-

tante da Secretaría Xeral de Política Lingüística, un represen-
tante da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Volunta-
riado, un representante da Rede de Dinamización Lingüística, 
un representante da Rede Galega de Información Xuvenil e 
unha escritora ou escritor recoñecido en lingua galega.

Resolución 

O xurado do concurso reunirase unha vez rematado o prazo 
de votación e elixirá as declaracións gañadoras de entre as 50 
máis votadas polas usuarias e usuarios en cada unha das ca-
tegorías de idade.  A listaxe cos nomes das persoas gañadoras 
publicarase o 16 de marzo na páxina web xuventude.xunta.es/
linguadenamorar.html.

Lingua de 
Namorar 2016 
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| INTERPLAY |

Webseries 
a esgalla

Xa temos data 
para a terceira 
edición do 
Festival de Con-
tidos Dixitais 

Carballo Interplay, un evento 
senlleiro no panorama galego 
de certames audiovisuais por 
ser o único que centra esfor-
zos en amosar o que argallan 
os creadores no ámbito das 
webseries, e o primeiro do seu 
ámbito temático (series e Rede, 
Rede e series) a nivel estatal 
xunto co FEW-webfest de 
Madrid. O certame de Carballo, 
que cada ano empraza á capital 
de Bergantiños en plena van-
garda das novas tendencias do 
audiovisual, celebrarase desta 
volta os días 5, 6 e 7 de maio. 

Segundo lembra o Concello 
de Carballo, co-impulsor da ini-
ciativa, o CIP acadou nas dúas 
pasadas edicións unha grande 
repercusión a nivel nacional 
e internacional, “situando a 
Carballo como unha referen-
cia para o público e para os 
profesionais do sector da creati-
vidade dixital”. En parte pola 
calidade do material amosado, 
en parte por ser o primeiro 
concello de todo o Estado que 
contou, xunto co devandito 
de Madrid, cun festival de 
webseries e de novos formatos 
narrativos. 

Agora, o Concello e a 
organización do evento están 
a completar a oferta cun ciclo 
formativo que se desenvolve 
nos meses previos, o FormaCIP, 
que nesta edición amplía a súa 
oferta tamén á rapazada. O 
abano temático desta iniciativa 
formativa é amplo e variado: 
novas narrativas, mercadotec-

Carballo anuncia nova edición 
do Interplay e abre prazo para 
participar nos obradoiros 
innovadores de FormaCIP

Os obradoiros para nenas e nenos
Inclúese neste ámbito de actividades para 

os máis pequenos dende o obradoiro de Ro-
bótica con Lego Mindstorms que impartirán 
os Code Monsters e o de Micropaleta gráfica 
Codeco dos Esferobite, para nenos e nenas 
de 7 anos ou máis; até o de Robótica express: 
programación e electrónica con Arduino, 
impartido tamén por Code Monsters, para 
rapaces de a partir de 12 anos; pasando pola 
Creación de emoticonas analóxicas de Paula 
Fraile, de 9 a 13 anos. Todos os obradoiros 
infantís do FormaCIP serán gratuítos. As 
datas e os horarios, así como o sistema de 
inscrición, publicaranse en datas vindei-
ras na web de Carballo Interplay. Quen o 
desexe, pode solicitar información a través 
do correo electrónico formacion@carballoin-
terplay.com 

nia dixital, novas tecnoloxías da información, produ-
ción e financiamento audiovisual, dirección de actores, 
robótica para nenos e nenas, Lego Mindstorms, Ardui-
no, paleta gráfica Codeco ou emoticonas analóxicas 
son algúns dos coñecementos que adultos, estudan-
tes, nenos e nenas poderán adquirir no ciclo formativo 
do Festival de Contidos Dixitais Carballo Interplay, 
FormaCIP, dende o vindeiro 12 de marzo ata a mesma 
fin de semana do Festival. As persoas interesadas en 
inscribirse poden facelo na web carballointerplay.com.

Os obradoiros para adultos e estudantes
O Fórum de Carballo acollerá a completa oferta 

educativa do FormaCIP, que comezará o sábado 12 
de marzo co obradoiro A web como canle para contar 
historias impartido por Oscar Otero. Unha semana 
máis tarde, os días 19 e 20 de marzo, será o produtor 
Felipe Lage quen imparta o obradoiro Produción e 
financiamento. A fin de semana do 2 e o 3 de abril, Ma-
ría Yáñez impartirá un curso titulado Marketing na rede 
e dende abaixo para o teu produto audiovisual. Todos 
eles custarán 20 euros. A fin de semana seguinte, Al-
fonso Zarauza ofrecerá un obradoiro de tres días sobre 
Dirección de actores, que custará 30 euros. E do 26 de 
abril ao 1 de maio as persoas que o desexen poderán 
coñecer de primeira man todo o proceso de Creación 
dunha webserie: Do guión á distribución, da man de 
David Saínz e Teresa Segura, cun custo de 100 euros.

1.500 euros ao mellor 
proxecto en galego

O III Carballo Interplay ofrecerá 
un novo premio, de 1.500 euros, 
para o mellor proxecto de web-
serie en galego. O recoñecemento 
diríxese a "fomentar a creación 
dixital innovadora, en lingua 
galega e para o mundo", segun-
do comentou Sonia Méndez, 
directora do certame na presen-
tación que se celebrou este 25 de 
febreiro no consistorio local, e na 
que tamén estiveron presentes 
o alcalde de Carballo, Evencio 
Ferrero, e o concelleiro de Promo-
ción Económica, Xosé Regueira.

O novo galardón, que se 
resolverá cun pitching en directo 
durante o festival e cuxa dota-
ción deberá destinarse á produ-
ción dos primeiros capítulos da 
webserie premiada, súmase aos 
xa existentes: mellor webserie 
de imaxe real, mellor webserie 
de animación, mellor webserie 
internacional e mellor webserie 
en versión orixinal en galego 
con 800 euros e trofeo, para cada 
categoría, e a escolla do público, 
con 400 euros e trofeo. Ademais, 
haberá trofeos para a mellor 
actriz, o mellor actor e un premio 
AGAG ao mellor guión. En suma, 
O III Carballo Interplay repartirá 
máis de 5.000 euros en premios.
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| FIBRA ÓPTICA PARA OS CENTROS EDUCATIVOS | 

Cúmprese estes días 
un ano do anuncio 
por parte do Goberno 
central do plan, dotado 
con 330 millóns de 

euros, cofinanciado con fondos FEDER 
e executado a través de Red.es, para 
conectar con banda larga ultrarrápida 
(máis de 100 Mbps) a todos os colexios 
públicos estatais de Educación Prima-
ria e Secundaria. Trátase dun proxecto 
ambicioso e estratéxico, pois vanse be-
neficiar del, en toda España, 6,5 millóns 
de alumnos e 16.500 centros docentes.

Durante os últimos meses, o Exe-
cutivo central estivo traballando cos 
Gobernos autonómicos nas sinaturas 
de acordos de colaboración en virtude 
dos cales, Red.es financiará o espalla-
mento das infraestruturas e as adminis-
tracións autonómicas, pola súa banda, 
subvencionarán o custe mensual do 
enganche á rede durante cinco anos. 

En Galicia, Red.es xa subscribiu o 
convenio coa Xunta de Galicia a través 
da Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia, AMTEGA. O 
investimento de Red.es superará os 17 
millóns de euros, a Xunta de Galicia 
achegará 5 millóns e 839 colexios 
de Primaria e Secundaria veranse 
beneficiados polo plan. Supón, polo 
tanto, unha oportunidade única para 
conectar a todos os colexios galegos 
coa Rede a través de infraestruturas 
robustas que soporten con folgura 
a demanda de banda larga actual e 
ademais teñan marxe de abondo para 
asumir o crecemento exponencial que 
con toda seguridade producirase nos 
vindeiros anos. Neste senso, semella 
que é evidente que a conexión con 
fibra óptica, co seu baixo índice de 
incidencias, a súa estabilidade e a súa 
capacidade para evolucionar e adap-
tarse aos cambios, é dicir, a súa capa-
cidade para soportar largos de banda 
practicamente ilimitadas, debería ser a 
opción elixida.  

A fibra óptica, co seu baixo índice de incidencias e a 
súa capacidade de adaptación, amósase como a mellor 

opción para os nosos centros educativos

Conexións robustas dos 
colexios galegos á Rede: 

unha oportunidade de futuro

Estamos pois perante unha oportunidade 
histórica para democratizar o acceso de todos 
os estudantes galegos á Rede. Hoxe en día, 
en Galicia, son os centros escolares urbanos 
os que gozan de mellores taxas de conecti-
vidade, e o obxectivo deste plan é que todos 
os centros educativos en xeral, e de maneira 
específica os do rural, gocen da devandita 
vantaxe competitiva clave na educación do 
noso tempo. Ademais, existe outro beneficio 
colateral, e é o feito de que os fogares da 

contorna dos colexios terán moito máis preto 
de si mesmos esta infraestrutura, e polo tanto 
para a operadora adxudicataria será máis 
viable mellorar a capilaridade da rede nesas 
zonas. En definitiva, os colexios públicos serán 
os beneficiados en primeiro lugar, pero a me-
dio prazo este despregue permitirá avanzar 
de maneira exponencial na conectividade e 
no afianzamento dixital de toda Galicia. Unha 
oportunidade única, pois, para dotar a Galicia 
dunha infraestrutura de futuro.  
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| CONTRA A VIOLENCIA DIXITAL | 

Contra a 
violencia dixital 

O 
presidente do Colexio Profesional de Enxeñaría en 
Informática de Galicia (CPEIG), Fernando Suárez 
Lorenzo, e o Delegado do Goberno en Galicia, 
Santiago Villanueva, mantiveron unha reunión de 
traballo o pasado día 2 de febreiro co obxectivo 

de intercambiar puntos de vista sobre metodoloxías a seguir para 
acadarmos unha Sociedade da Información máis segura e igualitaria, 
sentando os alicerces para colaborar e sumar esforzos. O encontro 
celebrouse na sede da Delegación do Goberno na Coruña e no punto 
de mira do mesmo estiveron cuestións sobre a violencia exercida a di-
versos colectivos en risco, expoñéndose posíbeis vías de colaboración 
para atallala, tanto ao abeiro das redes como no ámbito off-line.  

Segundo nos lembran fontes do CPEIG, tanto este colexio como 
a propia Delegación do Goberno teñen unha ampla experiencia no 
ámbito da loita a prol dunha sociedade máis xusta e menos discrimi-
natoria, amais de contar cunha ampla presenza nos centros educa-
tivos da nosa terra e noutros eidos a través do Plan Director para a 
Convivencia e Mellora da Seguridade, coa organización de charlas 
de concienciación e divulgación contra a ciberviolencia ou acoso. Por 
exemplo a través do programa Navega con Rumbo, impulsado pola 
entidade que preside Fernando Suárez e dirixido a facilitar ás novas 
xeracións os mellores xeitos de movérense na Rede.

Segundo engadiron, a previsión é que nas vindeiras semanas se 
materialice a colaboración entre o CPEIG e a Delegación do Goberno 
en iniciativas concretas para desenvolver a medio prazo. Con esta 
xuntanza de traballo, o CPEIG inicia a rolda de contactos do presente 
ano 2016, dirixida, por unha banda, ao fomento do coñecemento do 
ente colexial entre as máis altas autoridades e institucións de Galicia 
e, por outra, a concretar acordos a prol das colexiadas e colexiados, e 
da sociedade galega en xeral. 

O CPEIG e a Delegación do Goberno 
colaborarán para axudar aos colectivos 
en risco

Acordo asinado con AJE Galicia
O  12 de febreiro, Carmen José López Rodríguez, pre-

sidenta da Asociación de Empresarios Novos de Galicia 
(AJE), e Fernando Suárez Lorenzo, presidente do Colexio 
Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), 
asinaban un acordo de colaboración para xuntar recursos 
de ambas entidades a prol do “fomento da innovación, for-
mación e asesoramento de novos empresarios e empren-
dedores para a creación e desenvolvemento de empresas 
e a súa consolidación, así como o desenvolvemento de 
calquera outra actividade relacionada que poida ser de 
mutuo interese”.

Pola súa banda o CPEIG subliñaba no dito convenio o 
seu interese en servir de canle de comunicación entre os 
usuarios dos seus servizos e AJE Galicia, informando sobre 
a pertenza á mesma, os servizos e actividades que esta 
realiza “fomentando o asociacionismo como ferramenta 
de apoio entre os emprendedores e novos empresarios 
galegos”, segundo sinala o texto do convenio.

Emporiso, mediante esta unión, o CPEIG e AJE Galicia 
pretenden servir de medio difusor das accións que desen-
volva cada entidade de xeito individual, así como conver-
terse en canle de captación de beneficiarios e posta á súa 
disposición da infraestrutura e equipo preciso para o seu 
desenvolvemento.

O Premio Proxecto Fin de Carreira chega a 
súa sétima edición

Dende o (CPEIG) tamén anunciaron a sétima edición do 
Premio Proxecto Fin de Carreira, encamiñado a estudan-
tes e acabados de titular en Enxeñaría en Informática ou 
Máster en Enxeñaría en Informática. Cómpre dicir que 
esta convocatoria insírese nos Premios da Oitava Noite da 
Enxeñaría en Informática de Galicia, que o ente colexial 
organizará en Santiago de Compostela. 

Optarán ao premio, que ascende a 1.000 euros, todas 
aquelas candidaturas que presentasen o proxecto de fin de 
carreira de Enxeñaría en Informática, traballo fin de máster 
de Enxeñaría Informática ou de calquera outra titulación 
que legalmente habilite ou vincule para o exercicio da pro-
fesión. Os traballos deberon presentarse durante os anos 
2014, 2015 ou 2016 nunha das universidades galegas. Para 
formar parte do Premio do CPEIG, os estudantes poden 
remitir a documentación precisa (ficha resumo do proxec-
to, resumo e memoria completa do mesmo) até o día 10 
de maio ao seguinte enderezo electrónico: informacion@
cpeig.org. O xurado será unha comisión experta, integrada 
por docentes universitarios e representantes do CPEIG. As 
bases e o formulario para presentar a candidatura están xa 
dispoñíbeis no portal do CPEIG, cpeig.org. 



| 23Número 151

| ALIANZA ENTRE INEO E O CPEIG |  

Ineo e o CPEIG selan un acordo para 
defender de maneira coordinada os 
intereses do sector TIC

Este 16 de febreiro escenificouse outro 
acordo histórico para a nosa terra 
en materia tecnolóxica. Falamos da 
alianza asinada entre a asociación Ineo 
e o Colexio Profesional de Enxeñaría 

en Informática de Galicia (CPEIG), un convenio 
que se dirixe a fomentar o traballo conxunto para 
defender, “de xeito coordinado”, os intereses das 
empresas e os profesionais do sector. O acordo, 
segundo fixeron saber as dúas entidades, é unha 
proba máis do seu compromiso mutuo a prol de 
“reforzar a unión do tecido TIC galego”. 

Con este convenio, de feito, renóvanse as bases 
de colaboración que xa tiñan establecidas ámbalas 
entidades, reforzando algunhas en atención ás 
peticións dos socios e dos colexiados. O pacto foi 
asinado en Santiago por Carlos Conde e Fernando Suárez, presiden-
tes de Ineo e o CPEIG, respectivamente. 

Segundo fixeron saber nun plano máis concreto, estamos ante 
unha boa mostra do interese das entidades representativas do sec-
tor TIC por dar forma a “un espazo de colaboración onde cada quen 
desenvolva as actividades que lles son máis próximas e no que se 
dea acubillo ao resto das institucións, logrando maximizar o seu 
impacto”. E engadiron: “A nosa misión é construír un sector competi-
tivo”. En palabras de Carlos Conde, as empresas TIC “saben que o seu 
principal activo son os profesionais e como patronal non podemos 
permitirnos o luxo de non traballar na mellora das capacidades das 
persoas se queremos ter unhas empresas fortes”.

Pola súa banda, o presidente de CPEIG, Fer-
nando Suarez, sinalou que o convenio é “un mar-
co de colaboración a través do cal se aproveitan 
e potencian os recursos de ambas as entidades 
para conseguir a excelencia dos profesionais do 
sector na nosa comunidade”. Con este obxectivo, 
as dúas plataformas comprometéronse a cola-
borar en proxectos que fomenten o desenvol-
vemento dos profesionais do tecido TIC galego, 
con actividades que leven á súa especialización 
en nichos de mercado de especial interese para 
Galicia; que complementen a formación técnica 
regulada que reciben, que faciliten a mobilidade 
dos propios traballadores entre empresas do 
sector ou que estimulen a creación de novas 
empresas no noso sector.

Con este convenio, por cuxo cumprimento velará unha Comisión 
de Seguimento, Ineo deu un paso máis para sumar forzas no sector 
TIC da nosa terra, paso que se suma á sinatura do acordo con TIC 
Ferrolterra en outubro e do formalizado con AGESTIC en decem-
bro. A intención da asociación que preside Carlos Conde é seguir 
estreitando ligazóns con outras entidades afíns, “co obxectivo de 
tecer unha rede que permita cubrir todos os ámbitos de desenvol-
vemento do sector”.   

Celebrando dez anos de traballo
A asociación galega Ineo está estes días de celebración. 

Máis en concreto, a entidade celebra os seus dez anos de 
actividade, unha década de intenso traballo que lle serviu, 
entre outras cousas, para defender os intereses das firmas 
galegas do ámbito dixital, para facer fronte común con 
outras entidades a prol do desenvolvemento en común do 
noso sector (por exemplo o devandito acordo co CPEIG e os 

tamén recentes 
asinados con 
TIC Ferrolterra 
en outubro e 
do formalizado 
con AGESTIC 
en decembro) 
e, tamén, para 
afianzarse como 
“a asociación 
empresarial do 
sector TIC de 
referencia en 
Galicia”. 

Para celebrar 
os dez anos de 

traballo a asociación lanzou na Rede un vídeo conmemo-
rativo na que se fai repaso da filosofía pasada, presente e 
futura de Ineo. Podemos ver o vídeo en cuestión a través 
da páxina web de Ineo, www.ineo.org. A peza audiovisual, 
por certo, é tamén un convite a pechar fileiras, entre todas 
e todos, a prol de fortalecer e reivindicar o noso tecido 
tecnolóxico-dixital e, en última instancia, o propio futuro 
produtivo e económico de Galicia. 

Tecendo a gran rede galega
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Aínda que resulta evidente que o uso do 
smartphone como segunda pantalla duran-
te a retransmisión de programas en directo 
pode aproveitarse como unha ponte de 
comunicación en tempo real moi útil, a 

programación televisiva gravada e, moi especialmente, as series de 
televisión, tamén poden tirar proveito das redes sociais para incre-
mentar a súa visibilidade, coñecer a recepción dos espectadores e 
fidelizar á audiencia.
Para coñecer algo máis desta face do audiovisual falamos con 
Cristina López, auxiliar de produción da serie Pazo de Familia, quen 
tamén desempeña un rol importante na comunicación en liña da 
popular ficción que podemos ver os luns pola noite na Televisión de 
Galicia.

 - Dende que botou a andar a serie Pazo de Familia na Galega quedou 
clara a aposta pola Internet como canle promocional. Tedes algún 
obxectivo marcado para a presenza en liña da serie de televisión?

 - O obxectivo principal é mellorar o vínculo cos espectadores/as. Saber que 
é o que máis lles gusta da serie e, por suposto, coñecer de primeira man as 
súas reaccións.

 - Ao comezo a presenza na Internet limitábase a ter unha páxina web, e 
pouco máis, pero agora tamén hai que ter contas en Facebook, Twitter, 
Instagram... Notades unha grande diferenza deste xeito de comunicar 
no que os espectadores fanvos chegar a súa reacción directamente?

 - Os seguidores de Pazo de Familia son moi heteroxéneos, a súa idade é 
moi diversa e, por tanto, os usos das redes sociais, tamén. A serie come-
zou cunha páxina web para dar a coñecer os personaxes, a historia... e, a 
medida que vai medrando o número de seguidores, a presenza nas redes 
tamén se foi incrementando coa creación dun perfil en Facebook, Twitter 
ou instagram. Ben é certo, que temos varios proxectos en mente pero 
desde o equipazo cremos que hai que ir paseniño, asentando as bases, 
respondendo a cada seguidor, lendo as súas opinións e valorando cada 
comentario.

 - Tratades as distintas plataformas sociais de xeito distinto? 
Ou sexa, facedes un uso máis intensivo de cada unha 
segundo o tipo de contido ou o momento cumprindo o 
tópico de que Facebook é para ter presenza constante 
mentres que Twitter é para facer un seguimento durante 
o día de emisión?

 - Cada plataforma é moi diferente e, por tanto, intentamos 
seguir unha estratexia diverxente pero moitas veces, iso 
non é posible. A rede social que máis movemento ten é a 
fanpage pero o día de emisión, os #familiers deixan a súa 
pegada en cada chío e nós estamos moi felices de que sexa 
así.

 - E falando do día de emisión, facedes un seguimento da 
audiencia en liña? Notades un cambio de tendencia a tal 
respecto? Ou a xente segue a ser moi fiel ao televisor e 
aínda presenta resistencia a ver os episodios do Pazo no 
ordenador ou nun dispositivo móbil?

 - Os #familiers son fieis ao televisor pero existen usuarios que 
nesta terceira temporada aumentaron considerablemente o 
seu uso de Twitter e iso fíxose notable no número de chíos 
correspondente a cada capítulo. Desde o #PazoDeFamilia36 
ao #PazoDeFamilia45 a presenza con dispositivos móbiles 
elevouse e, cada vez, son máis os seguidores que chían cos 
actores mentres que ven o capítulo na Televisión de Galicia.

A FICCIÓN 
TELEVISIVA 

TAMÉN APOSTA 
POLAS REDES 

SOCIAIS

| ENTREVISTA | 
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 - Cando falamos de presenza en redes so-
ciais temos que entender que non se trata 
só das contas oficiais da serie senón que 
tamén xogan un papel moi importante 
os seus intérpretes, e nesta serie, na liña 
do que tamén aconteceu con Serramoura, 
notouse moito o feito de que moitos dos 
actores déronse de alta en plataformas 
como Twitter para manter unha conexión 
máis próxima coa audiencia. Ese compor-
tamento saíu dos propios actores ou fo-
ron animados por vós para dar ese paso?

 - Os actores e actrices de Pazo de Familia son 
uns fenómenos das redes sociais. Cada se-
mana están pendentes da emisión na TVG e 
de todos os comentarios que os internautas 
deixan en Twitter co cancelo corresponden-
te a cada episodio. Para mellorar é esencial 
coñecer de primeira man as opinións da 
audiencia que, realmente, é a quen nos 
debemos. Por iso, cada semana o equipo 
técnico e artístico de Pazo se informa, 
participa activamente e se preocupa por 
cada fan.

 - Mentres nos programas en directo a 
interacción coas redes sociais a través da 
segunda pantalla tende a ser en directo, 
no caso da serie notades como é máis fre-
cuente que o público agardar ás pausas 
publicitarias ou ao remate dos episodios 
para comentar os episodios para así non 
perder detalle? Alóngase moito tempo 
esta conversa en liña tras as emisións?

 - Nos programas en directo a interacción é 
rápida e directa. En "Pazo..." , aínda que o 
luns é o día no que máis feedback vemos, 
existe unha conversa gradual que comeza 
desde o minuto un de emisión ata días pos-
teriores; sexa porque non se queren perder 
ningún detalle do episodio, porque outros 
internautas prefiren comentar despois ou 
porque ese día non puideron ver o capítulo 
en directo. A presenza de Internet aumen-
tou paulatinamente neste último ano e, 
tamén o consumo na rede e, por tanto, no 
servizo á carta da Televisión de Galicia.

 - Pero cando non se fala do capítulo da 
semana coido que tedes un grande obs-
táculo que superar constantemente, pois 
o que podedes compartir son detalles das 
rodaxes, e supoño que resulta bastante 
complicado poder amosar imaxes ou 
comentar tramas sen soltar algún dos 
temidos spoilers.

 - Desde o equipo intentamos amosar foto-
grafías das rodaxes de cando en vez para 
premiar a fidelidade da audiencia pero, iso 
ten o seu risco. Os spoilers cárgaos o demo 
e diariamente temos que lidiar con eles. 
Cando traballas cun número elevado de 
figurantes, actores, equipos externos... toda 
precaución é pouca. E coa chegada das no-
vas tecnoloxías resulta moi complicado evi-
tar que algunha fotografía viaxe de maneira 
fulminante na rede. O caso das filtracións 
sempre foi problemático en Televisión e ao 
dispor dun dispositivo móbil e de rede, hai 
que estar permanentemente alerta.

 - Todo o traballo que estades a facer en 
redes sociais, notades que contribúe a 
mellorar os índices de audiencia? Ou o 
seu impacto é máis complicado de medir?

 - O traballo nas redes sociais medra consi-
derablemente co aumento de seguidores 
fieis. Moitas veces, acostúmase a pensar 
que o número de fans na rede aumentará o 
share pero non só chega con iso. O produto 
debe ser de calidade, o seguimento nas 
RRSS debe ser constante valorando cada 

comentario, respondendo constantemente, 
mellorando a presenza na Internet e, por 
suposto, intentando innovar de cando en 
vez, tarefa complicada ao mesmo tempo 
pola rapidez e inmediatez que supón o uso 
deste tipo de plataformas. 

 - Tras todos estes meses de experiencia coa 
serie na Internet, cres que pode existir 
unha pauta a seguir para manter as redes 
sociais dun espazo televisivo ou pensas 
que estamos ante un proceso vivo no que 
hai que adaptarse constantemente aos 
hábitos da audiencia?

 - Coido que non existe unha fórmula máxica 
para que un espazo televisivo trunfe en 
Internet. Ningunha serie é igual a outra e o 
comportamento dos internautas tampou-
co o é. Estamos ante un proceso vivo ao 
que nos temos que adaptar diariamente, 
coidando cada detalle, artellando cada co-
mentario e buscando novos métodos que 
melloren e complementen a experiencia 
televisiva. Non existen receitas infalibles e 
moitas veces cometemos erros que, final-
mente, nos levan a acadar novas ideas.

 - E para concluír, como ves que todo este 
fenómeno social vai afectar ás ficcións no 
futuro? Cres que é algo que a partir de 
agora ningún proxecto poderá descoidar 
se quere poder competir no mercado 
audiovisual?

 - Definitivamente, as ficcións do futuro esta-
rán condicionadas polo novos métodos de 
ver a Televisión. Os dispositivo móbiles xa 
son o presente pero, temos claro que non 
debemos descoidar as novas plataformas 
pero tampouco o produto nin o mercado 
audiovisual. A combinación dos métodos 
tradicionais e das novas tecnoloxías farán 
un unión case perfecta. Ata hai uns anos, 
os comentarios sobre as series limitábanse 
ás críticas, a foros... Agora son os propios 
usuarios quen teñen o poder de mellorar 
ou empeorar un produto. Nun momento 
pódese incendiar a Rede cun erro na emi-
sión ou cun comentario.. e con esa opinión 
empeorar a reputación online e dar por per-
dido o traballo de moitos días. Cremos que 
unha serie debe ser coidada ao milímetro e 
só intentando dar o 100% en cada acción se 
chegará á excelencia.   
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| RESULTADOS DO EXERCICIO 2015 | 

Telefónica 
presentou 
o venres 26 
de febreiro 
os resulta-

dos correspondentes ao 
exercicio 2015, un ano no 
que avanzou firmemente 
na senda de crecemento 
rendíbel e sustentábel a 
longo prazo, á vez que 
mellorou a súa posición 
competitiva en mercados 
clave. A peche de 2015 e 
excluíndo impactos non recorrentes, o beneficio 
neto de Telefónica medra case o 30% interanual 
e sitúase en 5.787 millóns de euros no conxunto 
do ano, o que eleva o beneficio neto básico por 
acción aos 1,12 euros en 2015 (+23,9%).

O resultado neto do exercicio está afectado por 
factores extraordinarios, sobre todo un impacto 
de 2.602 millóns de euros no cuarto trimestre do 
ano, derivado sobre todo da provisión relativa ao 
plan voluntario de suspensión de emprego de Te-
lefónica España. Considerando devanditos impac-
tos non recorrentes, o beneficio neto do exercicio 
sitúase en 2.745 millóns de euros (-8,5%).

En 2015, a actividade comercial, centrada 
en servizos de crecemento e calidade (fibra, 
smartphones, LTE, televisión de pagamento), 
intensificouse, impulsando o medre dos ingresos, 
que se incrementan o 8,7% no conxunto do ano 
e sitúanse en 47.219 millóns de euros. En termos 
orgánicos, esta partida acelera o seu comporta-
mento e destaca o crecemento a dobre díxito dos 
ingresos de datos móbiles (+16,9%). Ademais, a 
compañía consolida no cuarto trimestre o retorno 
ao comportamento positivo do negocio de Espa-
ña (+0,8%, excluíndo DTS).

O beneficio neto de Telefónica 
medrou un 30% en 2015

Polo vieiro do 
crecemento

Ao mesmo tempo, os aforros 
obtidos das sinerxías de integración 
en Alemaña e Brasil e as eficiencias 
xeradas polo programa de simplifica-
ción contribuíron á mellora do OIBDA 
(+3,6% interanual orgánico) e á volta 
ao crecemento do fluxo de caixa ope-
rativo (+1,9% interanual orgánico). 

Finalmente, no informe de presen-
tación de resultados o presidente 
executivo de Telefónica, César Alierta, 
fixo fincapé nos esforzos realizados 
durante o ano en adaptar a ofer-
ta comercial, as redes e a propia 
estrutura da compañía para capturar 
todo o potencial da dixitalización da 
economía, que xa é unha realidade, e 
concluíu que “se 2015 foi un ano moi 
positivo, no que acadamos os nosos 
obxectivos, en 2016 vai acelerar o 
crecemento e a monetización dos 
datos, mentres maximizamos as 
eficiencias de integración e simplifi-
cación, e impulsamos as nosas capa-
cidades de innovación e información  
masiva”.  

Máis de 60 programadores 
participaron en 
HackForGood Vigo

Finalmente desenvolvéronse, da 
man de Telefónica, as xeiras de Hac-
kForGood na Universidade de Vigo e 
noutras 13 institucións académicas 
estatais de todo o ámbito estatal. Na 
edición galega deste evento desti-
nado a xuntar grupos de programa-
dores e impulsar a súa creatividade 
para dar forma a tecnoloxías que 
creen un mundo mellor participa-
ron 62 inscritos e inscritas, o dobre 
que en 2015. En total, foron 13 
grupos de entre 4 a 5 persoas, todos 
eles abordando de cheo temáticas 
como realidade virtual, aplicacións 
sanitarias, terceira idade, mobilida-
de para persoas con discapacidade, 
robótica, sistemas de emerxencia. 
Estes son os números e ámbitos de 
traballo dos e das participantes no 
HackForGood 2016 organizado pola 
Cátedra Telefónica- UVigo dende o 
xoves 25 de febreiro e até o sábado 
27 no edificio Miralles do campus 
vigués. 

Sinalar que HackForGood 
celebrouse por segunda vez na 
Universidade de Vigo (a primeira 
resolveuse en abril do ano pasado, 
tal e sinalamos no seu día dende Có-
digo Cero, dando conta dos premios 
outorgados). O encontro, como di-
xemos, vén da man de Telefónica e 
está impulsado pola Escola Técnica 
Superior de Telecomunicación da 
Universidade Politécnica de Madrid; 
a Fundación Hazloposible e a firma 
MashmeTV, e que conta co apoio da 
Rede de Cátedras Telefónica, entre 
as que se atopa a da Universidade 
de Vigo. Ao igual que na cidade 
galega, en Madrid, Barcelona, Valen-
cia, Alacante, Murcia, Cidade Real, 
Sevilla, Málaga, As Palmas de Gran 
Canaria, Cáceres, Salamanca, Valla-
dolid e León, centos de estudantes 
desenvolveron durante os tres días 
que duraba o encontro novas ideas, 
servizos ou aplicacións para resolver 
problemas sociais, satisfacendo as 
necesidades existentes, creando no-
vas comunidades ou desenvolven-
do colaboracións entre institucións 
públicas, privadas e terceiro sector. 

O HackforGood 2016 deu comezo 
onte na Universidade de Vigo coas 
intervencións do reitor, Salustiano 
Mato e do director de Telefónica Ga-
licia, Manuel Ángel Alonso, ás que 
seguiu unha conferencia a cargo da 
directora de Open Future Telefónica 
en Galicia, Carmen López, titulada 
H4G e Proxecto Open Future. 



| 27Número 151

| SPIN2016 |  

nunca viches
Proxectos como

que as súas ideas deveñan 
en proxectos) e amosará 
as experiencias doutros 
emprendedores que xa 
percorreron camiños seme-
llantes e lograron con éxito 
afianzarse no mercado. A 
idea é crear, polo tanto, 
un gran “marketplace” de 
ideas, talento e recursos, 
con charlas, relatorios, 
conferencias, obradoiros 
e seminarios, contándo-
se coa participación de 
empresarios de referencial 
internacional e expertos 
no mundo dos negocios, 
a docencia, a ciencia, a 

gastronomía e, por suposto, as novas tecno-
loxías da información. Asemade, engadiu, 
levarese ás rúas de Compostela o espírito 
emprendedor e de intercambio de recursos 
e coñecemento. 

Nun plano aínda máis concreto, RedEm-
prendia ten pensado lanzar no marco de 
Spin unha nova edición de Model2Market, 
un programa destinado a “fortalecer mo-
delos de negocio xurdidos na Universidade 
que salienten polo seu elevado grao de 
innovación e potencial de impacto social e 
económico”. Segundo se fixo saber na pre-
sentación, a iniciativa foi quen de impulsar 
empresas punteiras como por exemplo a 
firma lusa AddVolt, que desenvolve sistemas 
de xeración, recollida e almacenamento de 
enerxía para optimizar o consumo ener-
xético nos camións refrixerados. Ao abeiro 
de Spin tamén se vai desenvolver StartMo-
ney4Stars, que é un foro de investimento e 
oportunidades para acelerar empresas xur-
didas das universidades (spin-offs) e firmas 
novas no mercado (start-ups) baseadas no 
coñecemento e as novas tecnoloxías. 

Na presentación de Spin2016 tamén par-
ticipou o conselleiro de Cultura e Educación, 
Román Rodríguez, que lembrou que no 
evento vanse distribuír premios por valor de 
100.000 euros e que grazas a el, a Cidade da 
Cultura e o seu Centro de Emprendemento 
situaranse como “un referente no mapa 
internacional do emprendemento, cun total 
de 150 proxectos empresariais innovadores 
e startups recibindo apoio directo”.    

Spin2016 xuntará en Santiago máis de dous milleiros 
de emprendedores e estudantes partillando espírito 
innovador

ateigada de creatividade e cultura dixital” na que 
participarán dúas ducias de universidades de 
oito países. Tamén lembrou que  a capital galega 
toma “desta maneira” a testemuña de Cidade de 
México (Spin2014) e Madrid (Spin2012) como 
anfitrioa de Spin2016, unha edición que conta co 

apoio da Xunta de Galicia (Consellerías 
Economía e Cultura e Educación), as 
tres universidades galegas (a Univer-
sidade de Santiago, a Universidade da 
Coruña e a Universidade de Vigo), a 
Universidade de Porto (Portugal), a Fun-
dación Cidade da Cultura de Galicia e o 
Banco Santander, a través de Santander 
Universidades. 

A presentación de Spin2016 desen-
volveuse na mañá do 16 de febreiro 
nunha rolda de prensa celebrada na 
Cidade da Cultura. O acto contou coa 
presenza dos conselleiros de Cultura 
e de Economía,  Román Rodríguez e 
Francisco Conde, respectivamente; os 
reitores das Universidades de Santiago, 

Vigo e A Coruña, Juan Viaño Rey, Salustiano Mato 
e Julio Abalde; o director de Santander Universi-
dades España, Pedro Alonso Gil; o presidente de 
RedEmprendia, Senén Barro; e  pró-reitor para 
Inovação e Empreendedorismo da Universidade 
do Porto, Carlos Brito.

Segundo engadiu Senén Barro, un dos gran-
des obxectivos do evento é acadar que os centos 
de estudantes que se xunten en Compostela 
teñan “unha experiencia única”. Para asegurar a 
consecución deste reto, Spin2016 abrirá xanelas 
de apoio aos universitarios (co fin de axudar a 

Santiago estará en outono do 
ano vindeiro no epicentro 
das capitais emprendedo-
ras do mundo. O motivo? A 

celebración de Spin2016 (spin2016.
org), un evento dirixido a fomentar o 
espírito innovador dos nosos universita-
rios e que xuntará na Cidade da Cultura 
un centenar de relatores de 20 
países e uns 2.000 asistentes 
(estudantes, futuros empre-
sarios, investidores, asesores, 
reitores, expertos en innova-
ción e novas tecnoloxías, etc). 
A nova edición (a terceira) 
de Spin vén da man (como 
nas anteriores convocatorias) 
de RedEmprendia, o tecido 
interuniversitario e transat-
lántico de palestras para o 
emprendemento que dirixe o 
galego Senén Barro. O propio 
ex reitor da USC estivo o 16 
de febreiro na Cidade da Cul-
tura de Compostela, acompa-
ñado polos responsábeis das 
principais entidades co-im-
pulsoras do evento, para falar 
das datas de Spin (29 e 30 de setembro, 
1 de outubro), dos seus obxectivos e  
das oportunidades que vai achegar á 
nosa mocidade (será en boa medida 
unha factoría de ideas convertidas en 
proxectos).

Segundo lembrou Barro, Spin2016 
será un evento de fonda implicación 
xeográfica. De feito, dixo, reunirá o 
talento innovador e emprendedor de 
América Latina, España e Portugal, “nun 
evento que só en tres edicións foi quen 
de consolidarse como a plataforma para 
impulsar empresas de alto impacto 
baseadas no coñecemento e máis na 
I+D”. Será, dixo, a iniciativa de empren-
demento e innovación máis importante 
da contorna iberoamericana, “unha cita 
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innovación galega
As nosas empresas volven pór de manifesto un alto nivel de creatividade en 
novas propostas tecnolóxicas

 A  firma viguesa Optare Solutions, 
responsábel de cousas como a comu-

nidade Natural Born Telco ou a plataforma de 
análise masivo de uso das telecomunicacións 
BDA4T, vén de dar comezo á que sería, se-
gundo os impulsores da compañía, o desen-
volvemento da tecnoloxía que dará alicerce 
ás novas telecomunicacións 5G da contorna 
europea. No proxecto para achegar unha 
base sólida a este novo chanzo da Sociedade 
da Información participan tamén compañías 
como Alcatel ou Telefónica.  Optare é a única 
PEME galega e estatal que subministra a súa 
experiencia e capacidade de innovación no 
proxecto, chamado Sonata. A concorrencia 
de Optare materializouse grazas a ter gañado 
un concurso público específico convocado 
pola Unión Europea. 

Segundo informa Optare, a nova tecno-
loxía que se vai impulsar a través de Sonata 
mellorará, e moito, as posibilidades actuais 
da comunicación. Non só a que se establece 
entre as persoas, senón tamén a que existe 

xa (aínda que non a todos os 
niveis) entre persoas e obxectos, 
e entre obxectos e obxectos (o 
que se coñece como Internet das 
Cousas, polas súas siglas en inglés 
IoT). O consorcio internacional 
que impulsa o proxecto Sonata 
desenvolverá o seu labor ao longo 
dos vindeiros catro anos. O reto é 
construír unha plataforma que sir-
va de lanzadeira de proba e expe-
rimentación para o espallamento 
da tecnoloxía 5G en toda Europa a 
partir do ano 2021. 

Neste desafío común, a firma 
galega será a encargada de cons-
truír un programa que sexa quen 
de realizar o cometido das actuais centrais 
telefónicas pero con tecnoloxía e posibili-
dades avanzadas e, sobre todo, achegando 
elementos clave de eficiencia e rendibilidade. 
Dito doutra maneira: trataríase de minimizar 
as infraestruturas propias das centrais tele-

fónicas e pór en xogo, a todos os niveis, mei-
randes ingredientes de virtualidade. O reto 
é reducir o tamaño dos equipos, os custes e 
o traballo despregado por todos os traballa-
dores implicados, ao tempo que se gaña en 
operatividade, funcionalidade e posibilida-
des de conexión. 

| INNOVACIÓN GALEGA | RESUMO DO MÁIS DESTACADO EN INNOVACIÓN TIC |

  Entre as iniciativas innovadoras que 
se están a impulsar este ano ao abeiro 

da aceleradora VíaGalicia atópase o desen-
volvemento dunha tecnoloxía directamente 
encamiñada a “xerar felicidade”. Trátase de 
Tilín Tilín (tilintilin.es), unha aplicación de 
telefonía móbil  que, como indica o seu 

propio nome, axuda aos usua-
rios a atopar aquelas persoas 
coas que sintonizan mellor. 
A ferramenta, impulsada por 
dous emprendedores de Lugo 
(Javier e Miguel Morandeira) 
forma parte dos proxectos de 
Lugo que aspiran a seren fina-
listas en VíaGalicia, un progra-
ma da Zona Franca de Vigo e 
da Xunta que abrangue axudas 
de até 125.000 euros. A apli-
cación preséntase perante o 
mundo como unha tecnoloxía 
“para coquetear con discreción 
e sinxeleza”. 

Podemos descargala se somos maiores de 
dezaseis anos e, a partir de aí, non hai límite 
de idade. Para tirarlle partido “só teremos 
que elixir un dos contados da nosa axenda 
cos que queiramos ter algo máis ca unha 
relación de amizade, e premer sobre o seu 
nome facendo tilín”. O funcionamento, a 

partir de aí, é en boa medida semellante ao 
que adoita acontecer na vida off line, pero 
desta volta coa axuda do móbil e dos novos 
recursos de comunicación: se temos sorte, a 
persoa elixida tamén premerá no noso perfil 
e abrirá un chat, unha conversa particular 
na que “poderemos propoñer actividades 
variadas para realizar de maneira conxunta e 
coñecernos un pouco máis”. 

A aplicación galega, que é de balde, xurdiu 
co seguinte obxectivo: dar forma a unha 
rede social que sexa quen de establecer polo 
menos dúas parellas por cada 40 usuarios 
rexistrados. Segundo fan saber os seus im-
pulsores, do que se trata é de “facer doado o 
difícil”. Ou sexa, de facilitar ao máximo o en 
ocasións complexo labor de tentar estable-
cer amizade con outra persoa.  A aplicación, 
de feito, permite iniciar comunicacións coa 
persoa da nosa axenda “pola que sempre 
sentimos predilección”. A gran vantaxe é que 
non se desvelará a nosa identidade se a outra 
persoa non se apunta tamén a facer tilín. 

TILÍN TILÍN AXUDA NA PROCURA DA 
PARELLA IDEAL  

OPTARE APUNTALA A CHEGADA MASIVA DA TECNOLOXÍA 5G
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 A  Corporación Radio e Televisión de Galicia 
(CRTVG) estreou un programa adaptado a tele-

visión, radio e Internet, Musigalité, que aborda a música 
actual galega e conta cun total de trece programas. Artis-
tas e grupos musicais de Galicia como Iván Ferreiro, Carlos 
Jean, Triángulo de Amor Bizarro, The Soul Jacket, Miguel 
Costas, Maryland ou Víctor Coyote amosarán "a súa mú-
sica e as súas raíces", acompañándoas de actuacións en 
directo.

Desta maneira, en cada episodio, o público poderá 
coñecer os procesos creativos e o mundo de tres grupos 
musicais por capítulo. Así mesmo, Musigalité conta xa 
coa súa propia páxina web (musigalite.crtvg.es), na que 
estarán dispoñíbeis todos os capítulos, así como contidos 
extra relacionados cos 39 participantes, concertos ou 
cancións, entre outros. Tamén aposta polas redes sociais, 
de xeito que o novo espazo audiovisual está presente en 
Facebook, Twitter e Instagram.

Fernando López Moure, produtor e creador de Musiga-
lité, asegura que “durante a emisión do programa na web 
vas ter diferentes contidos que van aparecer na pantalla, 
que van dende as letras das cancións da que están a falar 
ou fotografías de cando gravaron ese videoclip ou incluso 
fotografías do programa. Vai ser todo moi completo. O 
espectador vai dirixir a súa forma de ver o programa”. 

 Nasas, axencia galega de mercadotecnia en liña, vén de 
obter un importante recoñecemento internacional ao 

seu labor. Máis en detalle, trátase do galardón ao Mellor Vídeo 
de Animación achegado polo Festival Europeo de Humor e Pu-
blicidade, o Smile Festival, polo anuncio Fai Historia connosco, 
desenvolvido pola axencia galega para a Facultade de Historia 
do Campus de Ourense (UVigo). As distincións, informa Na-
sas, serán entregadas o vindeiro 3 de marzo na sede de Caixa 
Fórum de Madrid. A campaña galega diríxese a promover a 
modalidade semipresencial do Grao de Historia, empregando 
personalidades históricas como Napoleón, Cleopatra ou Frida 
Kahlo. O anuncio forma parte dunha iniciativa de mercado-
tecnia 360º que se completaba con carteis, flyers (folletos en 
papel e dixitais) e outros materiais de promoción en liña.

Segundo nos contan dende a axencia galega, o Festival 
Europeo da Publicidade e o Humor é un evento conmemorati-
vo do sector da publicidade que reúne cada ano aos creativos 
máis destacados do panorama europeo e que pretende pór 
en relevo o valor das mellores campañas cun “toque de humor 
único”. 

A CRTVG ESTREA MUSIGALITÉ

NASAS, PREMIADA POLO SEU ANUNCIO 
PARA HISTORIA DE OURENSE

   NCINFO, filial da operadora de rai-
zame galega R centrada no vídeo 

intelixente e no descubrimento de contidos, 
fixo posíbel un dos principais puntos fortes 
da pasada cerimonia dos Goya (a edición 
30), celebrada o 6 de febreiro e retransmi-
tida en exclusiva por RTVE. Pois ben, nesta 
nova entrega de galardóns do cinema e o 
audiovisual estatal, contouse coa tecnoloxía 
de CINFO para dar forma ao que sería, en 
palabras da firma, “o primeiro evento directo 
emitido en España en modo multicámara 
para televisión dixital con conexión a Inter-
net, HbbTV”. 

Segundo engaden fontes da empresa, con 
esta tecnoloxía multicámara o espectador 
puido decidir cal dos seis planos simultá-
neos que se achegaban na retransmisión 
do evento ficaba no seu televisor. Tamén se 
lle subministrou a opción de manter as seis 

xanelas abertas, ou ben 
(para os máis tradicionais) 
optar pola retransmisión 
ao uso. 

Por certo que estes 
recursos están ao alcance 
da man dos espectadores 
que teñan unha televisión 
compatíbel con HbbTV 
(TDT híbrida) conectada 
a Internet. Para tirarlle 
partido, cómpre que pre-
mamos no mando o botón 
vermello das aplicacións 
interactivas de TVE a acce-
der así ao menú de navegación, logo tere-
mos que elixir os diferentes planos do acon-
tecemento que se estea a retransmitir con 
esta tecnoloxía, neste caso concreto que nos 
ocupa a cerimonia dos Goya. “Cunha simple 

pulsación”, engadiu CINFO, “os espectadores 
da entrega dos premios do cinema puideron 
fixar unha das cámaras ou, cos botóns de 
dirección, desprazarse a outras cámaras para 
ter unha perspectiva máis variada”.  

CINFO ACHEGOU TECNOLOXÍA 
MULTICÁMARA AOS GOYA
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Un dos ordenadores cos que moitos 
españois deron os seus primeiros pasos no 
mundo da informática a finais dos anos 80 
foi o ZX Spectrum, convertido en todo un 
obxecto de culto que quere agora volver 
convertido nunha atractiva consola portátil 
chamada Sinclair ZX Spectrum Vega+, 
que está a buscar financiamento a través 
de Indiegogo e que confían en que poida 
chegar ás mans dos seus mecenas no mes 
de setembro.

Esta máquina está a ser desenvolvida 
por Retro Computers Ltd. en colabora-

ción con Sinclair Re-

search Ltd. (empresa de Sir Clive 
Sinclair, o pai do Spectrum) e 
coa pertinente licenza de Sky 
In-Home Service Ltd. (empresa 
que herdou de Amstrad os 
dereitos de explotación dos 
ordenadores Spectrum). Para 
o deseño do produto contan 
con Rick Dickinson (creador dos 
deseños industriais de todos 
os ordenadores ZX de Sinclair) e 
ofrécese aos mecenas en carcasas 
de catro cores distintas a un prezo de 100 
libras esterlinas (129 euros) no que inclúen 
un milleiro de xogos pre-cargados, deixan-

do espazo dabondo na Vega+ para 
poder incorporar moitos outros 

xogo que poder gozar na pan-
talla LCD da portátil ou tamén 
nun televisor externo.

A ZX Spectrum Vega+ 
promete ser compatible 
cos máis de 14.000 xogos 
desenvolvidos para o ZX 

Spectrum orixinal (que 

poderán cargarse mediante tarxetas de 
memoria en formatos populares como .TAP, 
.Z80 e .SZX), coa vantaxe de que a consola 
pode empregarse en mobilidade e que non 
hai que agardar varios minutos para poder 
xogar aos xogos que había que cargar con 
cintas de casete no seu día.

Estamos ante unha consola que promete 
ter unha boa aceptación entre un público 
nostálxico, que non se conforma con correr 
un emulador no seu ordenador, senón que 
busca un produto que tamén leve o espíri-
to do ZX Spectrum no seu deseño. 

Os ordenadores portátiles orientados aos videoxogos son autén-
ticos portentos tecnolóxicos nos que logran conseguir introducir 
unha inmensa potencia nun espazo moi reducido e cun consumo 
sumamente axustado, pero tamén abre posibilidades á innovación, 
como na revisión dun dos grandes portátiles de MSI, o GT72 6QE Do-
minator Pro G, que non conforme con contar cunha pantalla IPS Full 
HD de 17,3 polgadas, un procesador Intel Core i7 de 6ª xeración, 32 
GB de RAM, gráfica nVIDIA GeForce GTX 980M con 8 GB de memoria 
dedicada, 1 TB de disco duro, 256 GB de SSD e incluso gravadora de 
discos Blu-ray, conta agora tamén con tecnoloxía Tobii de seguimento 
da mirada.

Este novo equipo vén de saír á venda nos EE.UU. a un prezo de 2.599 
dólares (2.327 euros), o que claramente non está ao alcance da 

meirande parte de xogadores, pero a 
introdución nun portátil da tec-

noloxía de Tobii si supón un 
importante avance se comeza 

a empregarse en equipos 
informáticos para o lecer 

(habitualmente destiná-
base para funcións de 

accesibilidade) xa 
que permitirá 

que os xogos 
reaccione á 
nova mirada, 
de xeito 

que estes poderán reaccionar dirixindo o punto de vista a onde 
esteamos a mirar para explorar o escenario ou localizar obxecti-
vos, o que xa é posible en xogos como Assassin’s Creed Syndicate 
e Tom Clancy’s The Division, e incluso podería empregarse para 
mellorar funcións do sistema operativo, de xeito que cando 
fagamos un desprazamento vertical con touchpad do equipo, o 
xesto aplicarase á fiestra á que esteamos a mirar, e a pantalla ta-
mén podería reducir o seu brillo cando non a esteamos a mirar. 
Unha tecnoloxía que fará máis natural o uso da tecnoloxía, e que 
queda por ver se consegue converterse en todo un estándar. 



O fabricante español Funker está a sorprender cun smartphone con Windows 10, o W5.5 Pro, que non só é 
potente, delgado (6,9 milímetros) e lixeiro (134 gramos), senón que incluso é resistente á auga (e resistente 
en xeral grazas ao seu corpo de resina ultrarresistente, o seu chasis de aluminio e a súa pantalla Gorilla Glass 
3) e ofrécese por só 239,90 euros con garantía de reembolso durante os primeiros 15 días.

O Funker W5.5 Pro funciona cun procesador Qualcomm Snapdragon 410 (MSM 8916) de 4 núcleos a 1,2 
GHz e 64 bits, 2 GB de RAM, 16 GB de almacenamento interno (ampliable mediante tarxetas microSD de até 
128 GB), pantalla IPS de 5,5 polgadas e alta definición fabricada por Japan Display, cámaras de 13 e 5 Mpíxe-
les, 4G, Bluetooth 4.0, Wi-Fi N e batería de 2.600 mAh. 

O fabricante de móbiles Alcatel está a conseguir volver a ser relevante 
dende que está en mans chinesas (TCL), comercializando terminais bastante 
atractivos e con boas prestacións a prezos bastante contidos, e agora, como 
un xeito de captar a atención sobre a súa marca, sorprende cun interesante 
anuncio sobre o seu OneTouch Idol 4S, que será un dos produtos estrela 
para este ano, e que distribuirase nunha caixa de plástico resistente que 
pode transformarse nunhas lentes de realidade virtual na liña do cartón de 
Google, o que é un detalle atractivo para os que queiran introducirse no que 
promete ser a tecnoloxía de moda durante o presente ano.

O Alcatel OneTouch Idol 4S é o produto máis potente lanzado nunca pola 
compañía, contando cunha pantalla AMOLED quad HD de 5,5 polgadas, 
procesador Qualcomm Snapdragon 652 de 8 núcleos, 3 GB de RAM, 16 GB 
de almacenamento interno (ampliable mediante tarxetas microSD), cámara 
traseira de 16 Mpíxeles con apertura f/2.0, cámara frontal de 8 Mpíxeles e un 
prezo que estará por debaixo dos 400 dólares cando chegue ás tendas no 
mes de maio.

Para usuarios menos esixentes tamén comercializará o OneTouch Idol 4, 
con pantalla de 5,2 polgadas, procesador Snapdragon 617, 2 GB de RAM 
e cámara traseira de 13 Mpíxeles, detalles que permitiríanlle manter o seu 
prezo nuns 250 dólares. 

Tras a segregación de Sony, a marca VAIO progresa máis aló 
dos ordenadores persoais, e incluso atrévese a entrar no mercado 
dos smartphones, no que Sony si ten unha presenza consolidada, 
aínda que optando por Windows 10 en vez de Android co novo 
VAIO Phone Biz, que foxe dos acabados de policarbonato da fami-
lia Lumia de Microsoft e opta por un acabado de aluminio que o 
converte nun dos smartphones con Windows 10 máis elegantes 
do mercado, seguindo unha estética propia da familia VAIO.

Este smartphone de acabado coidado e grande calidade de 
construción conta cunha pantalla Full HD de 5,5 polgadas, proce-
sador Qualcomm Snapdragon 617, 3 GB de RAM e cámara traseira 
de 13 Mpíxeles e sairá á venda en abril a uns 50.000 iens (380,64 
euros). Cómpre destacar que grazas á ampliación do soporte 
de Continuum aos procesadores Snapdragon 617, o VAIO Phone 
Biz sería un dos poucos teléfonos que podería conectarse a unha 
pantalla, un teclado e un rato para operar dun xeito semellante a 
un ordenador de escritorio con Windows (limitando o seu uso a 
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aplicacións universais) facendo que este terminal poida resultar moi 
atractivo para certos contornos empresariais.

Polo momento non se coñece se veremos este terminal no noso 
territorio, xa que VAIO é unha marca que resístese a saír do Xapón. 
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Lecer educativo 
de calidade e 
sen barreiras

A 
nacente em-
presa de Lugo, 
Kekotukos, 
asesorada 
virtualmente 

polo viveiro de empresas da 
Fundación CEL–Iniciativas 
por Lugo, vén de engadir ao 
mercado dos xogos educativos 
para iPad Kekotukos Origins, a 
primeira app que oferta esta 
startup, pensando no desenvol-
vemento de produtos dixitais. 
Kekotukos Origins, xa dispoñíbel 
para descarga en App Store a 
un prezo de 2,99 euros, é só o 
primeiro dunha serie de xogos 
que a empresa luguesa quer 
crear dentro do seu proxecto 
de Universo Infantil Dixital 
Kekotukos: lecer educativo para 
nenos de entre 2 e 12 anos. 

Os emprendedores promo-
tores deste proxecto, Pablo 
Encabo e Eduardo Veiga, levan 
traballando dende comezos de 
2015 cos seus colaboradores 
e sinalan que esta aplicación 
está concibida para crianzas 
prelectoras, de entre 2 e 7 anos 
de calquera país (non inclúe 
carga textual, o que elimina a 
barreira idiomática). Introduce 
aos pequenos nun mundo de 
conto no que os seus protago-
nistas, uns extraterrestres deno-
minados tukos, viaxan dende o 
seu planeta Tukón á Terra onde 
coñecen a Keko, o protagonista. 
Os nenos terán que axudar a 
Keko no seu intento de ensinar 
aos tukos a vivir correctamente 
neste planeta e a atopar a un 
compañeiro que perderon.

A aplicación Kekotukos Origins 
está composta por doce mini-
xogos diferentes, nos cales 
os máis pequenos poderán 
converterse nos pilotos dunha 
nave espacial, xogar ao agocho 
a medianoite, explorar bosques 
e camiños, resolver enigmas, 
aprender a tocar o piano ou 
cociñar bocadillos, entre outras 
actividades.

A app está deseñada para fo-
mentar a imaxinación do neno 
e o progreso dalgunhas das 
súas capacidades máis impor-
tantes: motricidade, discrimina-
ción visual, cognición e lóxica. 

Kekotukos Origins, novo 
xogo formativo para iPad de 
emprendedores lugueses

| KEKOTUKOS ORIGINS | 

Como dixemos, a filosofía 
de Kekotukos Origins é a de 
impulsar ao máximo a marxe 
de creatividade e emprega-
bilidade. Así nolo explica o 
equipo de desenvolvedores: 
“Deseñamos a aplicación para 
poder ser usada por nenos sen 
supervisión dende o primeiro 
intre, de feito a nosa intención 
orixinal foi dar forma a unha 
aplicación segura, sen publici-
dade, sen pantallas intrusivas 
nin interrupcións, onde todo 
o contido nela se amosa sexa 
axeitado para o público in-
fantil, e o xeito de interactuar 
con ela fose moi intuitivo”. Ao 
fío do devandito, sinalar que 
unha das grandes característi-
cas da ferramenta é a ausencia 
de carga textual. De feito, do 
que se tira partido funda-
mentalmente é de imaxes e 
animacións como elementos 
explicativos. “Grazas a isto e ao 
suprimir as barreiras idiomá-
ticas”, sinala dende Lugo o 
equipo de desenvolvedores, 
“acadouse máis compatibi-
lidade con todos mercados”. 
Asemade, increméntase a 
marxe de “cooperación fami-
liar”, ao permitir aos pais usar a 
aplicación como instrumento 
de lecer cos seus fillos. Ao fío 
disto, a ferramenta ten un 
gran potencial como recurso 
de aprendizaxe para nenos 
con características específicas 
de apoio educativo. 

Intuitiva, pode xogarse con ou sen a supervisión dun adulto e a súa 
dificultade é, ademais, adaptativa: vai evolucionando de maneira 
progresiva segundo mellore o neno. Inclúe amais informes para 
pais en tempo real: os adultos poden consultar a evolución das 
capacidades dos cativos.

Kekotukos pretende seguir medrando a través da creación de 
novas aplicacións multiplataforma, contido multimedia e outros 
recursos educativos. 

O lanzamento máis inmediato será o de Kekotukos Surprise, 
dirixida a cativos que están a comezar a ler e onde se lles ensinan 
os seus primeiros conceptos en español e inglés xunto coa súa co-
rrecta pronuncia. Amais de en iOS, Kekotukos Surprise tamén estará 
dispoñíbel para descarga en Android.



Telltale Games continúa a tirar proveito da franquía de The 
Walking Dead na súa serie de aventuras xogables coas que non 
para de colleitar éxitos, e que iniciarán a súa terceira tempada o 
23 de febreiro, cando The Walking Dead: Michonne verá a luz en 
versións para Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, PlayStation 3, 
PC e Mac, para chegar dous días despois a iOS e Android.

Como en ocasións anteriores, falamos dun xogo episodio, 
que sairá cunha primeira entrega titulada In Too Deep, á que 
seguirán un segundo (Give No Shelter) e terceiro episodio (What 
We Deserve) nos meses de marzo e abril respectivamente, 
construíndo así unha miniserie que en vez de estar protago-
nizada por un personaxe descoñecido, opta por amosarnos 
unha aventura de Michonne, personaxe moi popular na serie 
televisiva, aínda que cómpre advertir que a serie de videoxogos 
está baseada na serie de cómics orixinal, Los Muertos Vivientes, 
de Robert Kirkman (de feito, incluso detallan que esta historia 
estaría ambientada entre os números 126 e 139 da edición 
norteamericana da banda deseñada).

Esta mini-serie conta unha aventura na que Michonne 
afástase temporalmente do grupo de Rick, profundado tamén 
no pasado do personaxe, de xeito que os seareiros do cómic 
e da serie de televisión dificilmente poderán deixar pasar esta 
aventura (especialmente se gozaron das anteriores entregas da 
saga de Telltale). 
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TRAILER DO 
XOGO


TRAILER DO 
XOGO

Actualmente as Tartarugas Mutantes están de grande actua-
lidade, con películas nos cines, serie de televisión e colección 
de banda deseñada, e aínda que nos últimos anos foron varios 
os xogos baseados na face audiovisual dos personaxes de 
Kevin Eastman e Peter Laird, desta volta Activision anuncia 
que anuncia que PlatinumGames está a desenvolver o xogo 
Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutantes en Manhattan, que 
adopta gráficos cel-shaded e contan cunha historia orixinal de 
Tom Waltz, ou sexa, que seguen a liña da serie das Tartarugas 
na colección de cómics publicada actualmente por IDW nos 
EE.UU.

Este novo xogo terá versións para PS3, PS4, Xbox 360, Xbox 
One e PC, e será un título de acción en terceira persoa na que 
manexar aos alumnos do Mestre Acha protexendo a cidade 
de New York de extraterrestres, mutantes e o malvado Clan do 
Pé, a través dunha campaña para un xogador á que poderán 
sumarse até tres amigos en modo cooperativo para catro 
xogadores en liña, que a moitos lembrará ás clásicas máquinas 
recreativas na que podían xogar 4 xogadores á vez.

Cada unha das Tartarugas Ninja ten un arma diferente, de 
xeito que tamén contará con distintas técnicas que haberá que 
ir dominando mentres nos enfrontamos a numerosos inimigos 
entre os que non faltan o Desfibrador, Bebop e Rocksteady, 
sendo así un xogo moi fiel á obra na que se basea.

Mutantes en Manhattan sairá á venda o vindeiro verán, e 
para facernos unha boa idea do que ofrecerá este frenético 
xogo, podemos ver o seu tráiler de presentación. 



videoxogos

Tras bastantes meses de espera e varias fases de pro-
ba con grande participación, o 16 de febreiro chegou a 
PlayStation 4 e a PC o agardado xogo Street Fighter V co que 
Capcom inicia unha nova xeración de xogos de loita que 
vai dar moito de si no vindeiros meses, xa que suporá un 
importante cambio con respecto das anteriores entregas, xa 
que contará con xogo cruzado entre das distintas platafor-
mas e non terá versións anuais que se vendan por separado 
(segregando aos xogadores) senón que recibirá actualiza-
cións constantes.

O xogo achega uns gráficos espectaculares e cun nivel de 
detalle sen precedente, ofrecendo diversión para loitadores 
experimentados e para principiantes, permitindo tamén 
desafiar aos amigos en liña ou competir no Capcom Pro 
Tour que deixa claro que os torneos de xogos de loita máis 
importantes son sempre os desta franquía.

Este lanzamento ofrece por fin a oportunidade de xogar 
a Street Fighter V nos seus distintos modos, pero podemos 
considerar que non estamos ante o xogo completo, xa que 
para garantir a calidade do produto final Capcom decidiu 
que a historia cinemática deste título non chegue até o mes 
de xuño, cando se estreará como actualización de balde.

O xogo non estará libre de contidos adicionais de paga-
mento, pero para evitar as habituais críticas a Capcom por 
abusar dos contidos descargables, desta volta non será 

obrigado pagar con cartos por este material, senón que 
tamén poderá facerse coa moeda virtual do 

propio xogo (aínda que os xogadores que non 
queiran agardar a atesourar os cartos 

electrónicos suficientes 
sempre poden pasar 

por caixa con cartos 
reais). 
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A edición para coleccionistas de Uncharted 4: El Desenlace 
del Ladrón para PlayStation leva xa bastantes meses anun-
ciada, e dado que o xogo padeceu varios adiamentos, non é 
até agora cando está dispoñible para a súa reserva, de xeito 
que os interesados en facerse con este título que chegará 
ás tendas o 27 de abril poden xa solicitalo nas súas distintas 
edicións nos establecementos da súa confianza.

Por unha banda temos que Uncharted 4 terá unha edición 
especial co xogo nunha caixa metálica coleccionable, un 
libro de ilustracións de 48 páxinas en tapa dura, un lote de 
adhesivos de Naughty Dog e contidos adicionais para o 
modo multi-xogador deste títulos; mentres que a edición 
para coleccionista Libertalia incluirá, aparte dos menciona-
dos contidos, unha figura premium de 30 centímetros de 
Nathan Drake.

Pero non só a edición física do xogo está xa dispoñible en 
reserva, senón que a PlayStation Store tamén inclúe dúas 
edicións distintas do mesmo en dixital: unha edición ordina-
ria á venda por 59,99 euros que inclúe contidos adicionais 
para o multi-xogador, e unha edición de luxo á venda por 
74,99 euros que engade á anterior unha historia adicional 
para un xogador , 2 lotes de obxectos raros e lendarios para 
o multi-xogador xunto con algún elemento máis. 
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