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Este número de Código Cero trata en toda 
regra de contidos dixitais. En realidade trata 
de DICO Summit 2017, un evento previsto 
para os días 24 e 25 de xaneiro no edificio 
CINC da Cidade da Cultura (Santiago) e 

cuxa columna vertebral será, precisamente, a reflexión 
acerca das oportunidades que se nos abren cos 
contidos dixitais. O evento, tal e como sinalamos nas 
páxinas interiores desta revista, servirá para fornecer 
respostas concretas a unha manchea de preguntas. 
Por exemplo: Podemos ser unha potencia en materia 
de realidade virtual e animación en 3D? Ou tamén: 
Cales son os nosos puntos fortes e cales as nosas eivas? 
Mesmo podemos atopar respostas para a cuestión da 
alianza cada vez máis estreita e frutífera entre os nosos 
sectores do audiovisual, por unha banda, e as novas 
tecnoloxías, pola outra. Por certo que tanto un eido 
de actividade coma outro estará plenamente repre-
sentando en DICO a través da presenza do Clúster TIC 
de Galicia e o Clúster do Audiovisual Galego (CLAG), 
entidades organizadoras do evento xunto coa Axencia 
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTE-
GA), ao abeiro do programa Viraxe TIC, do que tamén 
achegamos información nas páxinas centrais. No 
encontro, atención, tamén participarán unha chea de 
entidades e profesionais dos ámbitos galego, estatal e 
europeo, tanto das TIC como do audiovisual como da 
ampla marxe de actividade onde se xuntan estes eidos: 
unha marxe de actividade vizosa e prometedora para a 
nosa economía. 

Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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O CPEIG e a FIC impulsan o 
congreso María Pita DefCon

O Colexio Profesional de Enxeñaría 
en Informática de Galicia (CPEIG) é 

unha das entidades que se atopa detrás da 
organización do congreso María Pita DefCon, 
unha importante cita sobre seguridade 
informática e visualización da muller no eido 
das TIC prevista para os mes de marzo, do 6 
ao 12. O devandito encontro, que se levará a 
cabo na Facultade de Informática da Coruña 
(que tamén é co-organizadora do evento), 
ten unha participación estimada de 500 
visitantes. María Pita DefCon contará cun 
gran número de charlas, mesas redondas, 
obradoiros e concursos ao longo da semana. 
Cómpre engadir que na organización deste 
congreso se atopa un grupo de seareiros do 
hacking ético, incluído o propio presidente 

O Clúster Audiovisual Galego (CLAG) 
vén de renovar directiva. O novo pre-

sidente da entidade, Jorge Algora, produtor 
e socio fundador de Adiviña Producións, 
substitúe no seu cargo a Andrés Barbé, que 
ostentou a presidencia dende 2010. Foi elixido 
por unanimidade para este posto á fronte do 
CLAG durante a asemblea xeral extraordina-
ria celebrada os días pasados en Santiago. 
O presidente entrante louvou o gran labor 
despregado por Andrés Barbé e os seus es-
forzos para consolidar actuacións estratéxicas 
en materia de busca de novos mercados, de 

innovación e de moderniza-
ción do sector. A intención 
de Algora é afianzar estes 
logros e avanzar aínda máis 
nos camiños que abren as 
novas tecnoloxías.

Algora e o seu equipo 
anunciaron tamén que 
manterán os proxectos es-
trela do CLAG e avanzarán 
no diálogo coas asocia-
cións e outros axentes do 
sector para “atopar canles 
de colaboración e accións 
específicas que contribúan 
a estruturar o sector como 

unha industria 4.0”.
A nova xunta directiva do CLAG está com-

posta por presidente, Jorge Algora (Adiviña 
Producións); tres vicepresidentes: Miguel 
Conde (Congo Producciones), Alfredo Alem-
parte (Setemedia Producciones Audiovisua-
les) e Juan de Dios Serrano (Agallas Films), 
que actuará tamén como tesoureiro, e unha 
secretaria e xerente do CLAG, Mar Varela. 
Completan o equipo catro vogais: Ramón 
Basanta (CESGA), Aquilino Abeal (Aerome-
dia), Margarita Soilán (Fundación TIC Lugo) e 
Manuel Sanmartín (Areca Films). 

A nova directiva do CLAG quere facer do 
audiovisual galego unha industria 4.0

do CPEIG, Fernando Suárez. O equipo está 
integrado por David Albela, Uxío Fuentefría 
Oróns, Juan José González Cid, Raúl Oróns, 
Alejo Pacín Jul, Jesús Pérez Rubio, Raúl 
Fernando Rodríguez Rubio, Daniel Somoza, 
José Manuel Vázquez Naya e María Pilar Vila 
Avendaño. 

Segundo apuntan dende a organización 
do María Pita DefCon, o obxectivo é dar 
forma ao “evento máis importante a nivel 
galego sobre seguridade informática e 
reivindicación da muller no plano tecnoló-
xico”.

A orixe de María Pita DefCon, que xa ten 
aberto o prazo de inscrición para partici-
parmos nela, está na necesidade de seguir 
debatendo e no intercambio de coñece-
mentos avanzado sobre xeitos de garantir 
as mellores condicións para os datos e as 

comunicacións no dixital. Máis polo miúdo, 
o novo evento vén a cubrir o baleiro deixado 
trala “falta de financiamento dun congreso 
de temática semellante que se viña cele-
brando até agora na mesma 
localización”. A isto, sinala a orga-
nización, cómpre engadir “a alta 
demanda de perfís de segurida-
de informática dentro do sector e 
o interese amosado por diversas 
entidades, tanto públicas como 
privadas”. Dito doutro xeito: o 
mundo reclama máis expertos en 
salvagarda das comunicacións 
e coñecemento e está claro que 
dende a nosa terra estamos capa-
citados para achegarllos. 

Pontevedra crea 
unha web para 
axudar ás vítimas 
de violencia 
machista

 Dende o 
Concello de 

Pontevedra achégase 
unha nova canle para 
emprestar axuda ás 
cada vez máis nume-
rosas e visíbeis vítimas 
de violencia machista. 
Tomando conciencia 
deste problema tan 
grave que sofren as 
mulleres, xorde a nova 
páxina igualdade.
pontevedra.gal que se 
inaugura co teléfono 
016 de balde e sen pe-
gada na factura. E que 
atopamos nesta web? 
Pois dende recursos 
para atención ás 
vítimas, os órganos de 
xestión da Concellaría 
(Consello da Muller 
ou a Mesa da violen-
cia) e os programas 
educativos co material 
docente que se elabo-
ra, entre outros.

Este novo espazo do 
Servizo de Igualdade 
foi creado por vez pri-
meira cunha meta es-
pecífica: dar meirande 
relevancia á dita área 
de Igualdade e facer 
fincapé na solución 
da violencia machista 
entre a veciñanza de 
Pontevedra. 
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José Antonio Constenla enumera para os nosos 
lectores as cousas que debera ter a Axenda 
Dixital estatal (e as que non debera ter) 

Cabe pensar que 
tras a creación 
no novo Gober-
no de España 
dun Ministerio 

de Enerxía, Turismo e Axenda 
Dixital, o seu titular, o Minis-
tro Álvaro Nadal, ten fixadas 
como unha das súas principais 
prioridades darlle un novo 
impulso e xestionar a Axenda 
Dixital. Aprobada na lexislatura 
anterior, presenta o obxectivo 
de promover o despregue de 
redes e servizos, para garantir 
a conectividade e desenvolver 
a economía dixital, a fin de 
aumentar a competitividade e 
incidir en áreas como a mellora 
da Administración Electrónica, 
o reforzamento da confianza 
dos cidadáns no ámbito dixital 
ou o fomento do fornecemen-
to de redes e servizos para ga-
rantir a conectividade dixital. 

A Axenda Dixital?

Aínda que a Axenda Dixital espertou moito interese cando se 
anunciou no seu día, este parece que foi decaendo e resulta en 
verdade difícil avaliar a eficacia do calendario da súa implanta-
ción.

Espérase que esa ansiada transformación dixital teña un im-
pacto de máis de 120.000 millóns de euros sobre o valor enga-
dido bruto dos sectores económicos máis relevantes en España, 
como telecomunicacións e Internet, turismo, servizos financeiros, 
transporte, infraestruturas, farmacia, saúde, enerxía e industria, no 
ano 2025, segundo datos do Primeiro Estudo sobre a Dixitalización 
da Actividade Económica en España 4.0, elaborado pola consultora 
Roland Berger e patrocinado por Siemens. 

Pero, a cuestión é: estamos facendo ben as cousas? Os expertos 
amósanse escépticos sobre o camiño que tomou a economía 
dixital en España. Algúns políticos adoptaron unha actitude 
pouco construtiva, asumindo visións negativas acerca das novas 
tecnoloxías amparándose nunha presunta necesidade de defensa 
da industria tradicional, o que sen dúbida evita a súa transforma-
ción e a súa evolución.  

Pola contra , atopamos argumentos de peso para desacre-
ditar esas accións. José María Sánchez Santa Cecilia, manager 
xeral da consultora Prodware Spain, afirma axeitadamente que 
“transformar non é adaptar, require valentía, velocidade, entender 
os cambios, anticipalos, aplicar vangarda tecnolóxica, separar divi-
sións, crear modelos de innovación, mirar o negocio desde fóra e sen 
dúbida atreverse a equivocarse. A dixitalización permite máis do que 
podemos imaxinar, permite transformar aos empregados, ás compa-
ñías, aos negocios, ás industrias e con todo iso á nosa sociedade”.  

En clave autonómica, en Galicia, a 
entidade responsable do desen-
volvemento desta Axenda Dixital 
é a Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA).

Foi aprobada polo Consello da 
Xunta o 30 de abril de 2015, e defi-
nida como unha estratexia para dar 
resposta ao novo contexto dixital 
e a como as políticas TIC podar for-
mularse para apoiar o crecemento 
na Comunidade. 

A Axenda Dixital de Galicia 
iniciouse nun contexto de cambios 
económico e sociais e de avance 
das novas tendencias tecnolóxicas 
que requirían un salto cualitativo 
no aproveitamento dás solucións 
dixitais para contribuír ao crece-
mento dá Comunidade. 

Pretende converter o escenario 
dixital que nos rodea, no motor 
dunha sociedade mellor, apostando 
por un modelo de crecemento vin-
culado á economía dixital, solidaria 
e inclusiva, e á transparencia e 
participación cidadá. 

Nesta Axenda expóñense 5 liñas 
estratéxicas nas cales avanzar: Ad-
ministración intelixente e eficiente, 
Cidadanía plenamente dixital, 
Hipersector TIC innovador e catali-
zador, Empresa dixital e Infraestru-
turas e redes ultrarrápidas

AMTEGA está a facer ben os 
deberes e está empurrando accións 
derivadas das políticas TIC que es-
tán a xerar impactos de gran valor 
público e que repercuten, en último 
termo, sobre o desenvolvemento 
económico-social da comunidade. 
Así, cómpre salientar o impacto 
económico destas actuacións deri-
vadas da Axenda Dixital de Galicia 
que conseguiron mobilizar no 
2015 un investimento de máis de 
148 millóns de euros entre capital 
público e privado, e unha cantidade 
semellante no 2016.

O novo Ministerio debería tomar 
nota do importante retorno que ten 
para a economía a aposta por des-
envolver iniciativas neste eido. 
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O CITIC inicia o 2017 con 
novos retos e ilusións
O centro galego debúllanos os tres grandes 
fitos cos que abre ano en materia de 
desenvolvemento e divulgación

Tras deixar atrás un ano cargado 
de retos, logros e recoñecemen-
tos, o Centro de Investigación en 
Tecnoloxías da Información (CITIC) 
afronta o novo ano con forza 

renovada para continuar con esta traxectoria 
ascendente. A súa organización e capacida-
des Investigación e Desenvolvemento (I+D) 
confiren ao centro a potencia precisa para 
seguir abordando a realización de proxectos 
nacionais e internacionais, sen deixar nin 
un momento de estar ao tanto de todas as 
novidades que van xurdindo.  

Por agora, tres son os fitos que, a curto 
prazo e entre outros moitos, contribuirán a 
que o CITIC siga sendo un centro referente 
para todas aquelas empresas que buscan ao 
socio idóneo en materia de I+D+i.  

O CITIC viaxa a Luxemburgo para 
asistir ao Big Data PPP Information 
and Networking Days

Os vindeiros días 17 e 18 de xaneiro 
representantes do CITIC desprazaranse a 
Luxemburgo para   asistir ás xornadas Big 
Data PPP Information and Networking Days, 
organizadas pola Comisión Europea. En 
representación do centro galego asistirá 
Manuel F. González Penedo, coordinador 
do CITIC, acompañado dos investigadores 
Bertha Guijarro (tamén vicecoordinadora 
do CITIC), Ricardo Cao (co-editor xefe da 
revista Computational  Statistics) e Amparo 
Alonso. Esta última, ademais, é presidenta 
da Asociación Española para a Intelixencia 
Artificial (AEPIA).

O obxectivo do infoday é informar e 
orientar a entidades para a elaboración e 
presentación de propostas de proxectos 
de I+D europeos, así como atopar posíbeis 
socios para o desenvolvemento dos seus 
proxectos. Estas xornadas céntranse ao 
redor da convocatoria europea de propostas 

| CITIC |

H2020-ICT-2016-2017, abordando temas 
como a integración e experimentación de 
datos intersectoriais, accións piloto a gran 
escala en sectores que mellor se benefician 
da innovación baseada en Big Data (informa-
ción masiva) ou a investigación dos principais 
desafíos tecnolóxicos da economía de datos, 
entre outros.

O Ministerio de Industria, Econo-
mía e Competitividade concede ao 
CITIC o proxecto CARMEN

O CITIC desenvolverá o Proxecto CARMEN 
(Coding and Signal Processing for Emer-
ging Wireless Communication and Sensor 
Networks) a través do Programa Estatal de 
Investigación, Desenvolvemento e Inno-
vación Orientada aos Retos da Sociedade, 
enmarcado dentro do Plan Nacional de I+D 
do Ministerio de Industria, Economía e Com-
petitividade.

Liderando este proxecto atópanse os inves-
tigadores principais Luis Castedo e José 
Antonio García Naya. Participan, ademais de 
investigadores da Universidade da Coruña, 
membros da Universidade de Cantabria, do 
Centro de Estudos e Investigacións Tecnoló-
xicas de Guipúzcoa (CEIT) e da Universidade 
Politécnica de Catalunya.

Os obxectivos xerais de CARMEN pasan 
por desenvolver técnicas avanzadas de 
codificación para as novas redes sen fíos 
de comunicación e sensores, o desenvolve-
mento de técnicas avanzadas de proce-
sado do sinal para as novas redes radio 
e sensores, e a realización da avaliación 
experimental das técnicas de codificación 
e o procesado de sinais mediante transmi-
sións e simulacións sobre o ar (OTA, as súas 
siglas en inglés: Over The Air). 

Manuel F. González Penedo, 
coordinador do CITIC, organiza 
un obradoiro no Eurocast 2017

Do 19 ao 24 de xaneiro terá lugar no 
Museo Elder da Ciencia e a Tecnoloxía de 
Las Palmas de Gran Canaria o Eurocast 
2017, congreso organizado polo Instituto 
Universitario de Ciencias e Tecnoloxías Ci-
bernéticas da Universidade de Las Palmas 
de Gran Canaria, a Universidade Johanes 
Kepler de Linz (Austria) e o Museo Elder da 
Ciencia e a Tecnoloxía. 

O coordinador do CITIC, Manuel F. 
González Penedo, organizará eses días o 
obradoiro Computer Vision, Deep Learning 
and Applications, xunto con Petia Radeva, 
investigadora da Universidade de Barcelo-
na. Este taller abordará, entre outros aspec-
tos, a análise de imaxe e vídeo, a apren-
dizaxe das máquinas (Machine Learning) 
como técnica para o estudo de imaxes 
ou aplicacións deste ámbito, como son o 
recoñecemento facial, o recoñecemento 
de xestos, o procesado de documentos ou 
a inspección visual. 

Eurocast é un congreso que fomenta 
a asistencia dos participantes de centros 
europeos de investigación e institutos e 
universidades de todos os países para faci-
litar a aparición e debate de novas ideas ao 
redor das ciencias aplicadas. 
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O    pasado 13 de decembro no 
Gaiás (Cidade da Cultura) 
falouse, e moito, de tecno-
loxías innovadoras e cunha 
clara vontade de mellorar 

o mundo que nos rodea. Dito doutra maneira: 
cunha firme arela de botar unha man. Trátase, 
máis polo miúdo, da media ducia de proxec-
tos tecnolóxicos impulsados polo programa 
Connecting for Good Galicia, unha iniciativa 
cuxa primeira edición arrincou na dita xornada, 
oficialmente, e que vén da man da Fundación 
Vodafone España en colaboración coa devan-
dita operadora de telecomunicacións e a Xunta 
de Galicia. Como dixemos, todas as propostas 
teñen dous nexos comúns ben definidos 
(son propostas TIC e son propostas sociais). 
Porén, hai un terceiro alicerce compartido: 
son proxectos a prol da eficacia e a eficiencia. 
En cousas tan variadas como o tratamento de 
doenzas, o ensino da programación robótica 
ou a xestión de traballo marisqueiro. Trátase 
de Insulclock (insulclock.com/es), Robobo 
(theroboboproject.com), MyKeeper (mykeeper.
es), Phottic (phottic.com/gl), PsicoVR (psicovr.
com) e Xesmar (xesmar.es).  

Na presentación destas iniciativas partici-
paron a directora da Axencia para a Moderni-
zación Tecnolóxica (AMTEGA), Mar Pereira; o 
director do IGAPE, Javier Aguilera; a directora 
da Axencia Galega de Innovación (GAIN), Pa-
tricia Argerey, e o director de Vodafone España 
en Galicia, Fran Vallejo. Segundo lembraron, 
a obxectivo do Centro Conecting for Good é 
apoiar “a aqueles emprendedores que contri-
búan á innovación social a través do impulso e 
uso das tecnoloxías da información e comuni-
cación en Galicia”. 

Tamén salientaron o alto nivel acadado 
polas 40 candidaturas recibidas, das que foron 
elixidas finalmente os seis proxectos que van 
participar nesta primeira edición, propostas 
en diferente estado de desenvolvemento e 
evolución. Un destes proxectos é un vello 
coñecido de Código Cero, trátase de Insul-
clock, do que xa temos falado en números 
anteriores para salientar (entre outras cousas) 
os importantes recursos que pon en xogo para 
automatizar todo o relativo á aplicación de in-
sulina nas persoas diabéticas. Insulclock, como 
lembraremos, é un dispositivo electrónico que 
se axusta á pluma-aplicadora de insulina e é 
quen de rexistrar de maneira automática toda 
a información referente á súa administración. 
Cousas como a hora e día, a dose ou o tipo de 

Seis proxectos con vontade 
de axudar

insulina a empregar. Segundo salientaron 
os responsábeis de Connecting for Good 
Galicia, a solución “mellora a calidade de 
vida das persoas con diabetes, evitando 
esquecementos e erros grazas ao sistema 
de alarmas e avisos”. A ferramenta Insul-
clock atópase arestora nunha fase madu-
ra de desenvolvemento e que a previsión 
é lanzala a comezos do vindeiro verán. 
Tamén destacou que se trata dunha tec-
noloxía para mellorar a calidade de vida 
dun colectivo, o das persoas afectadas 
pola diabetes, que vai a máis consonte 
medran na sociedade actual os malos 
hábitos alimenticios, o sedentarismo e a 
máis a nosa propia esperanza de vida. 

Outro dos proxectos elixidos para Con-
necting for Good e que foi presentado 
foi Robobo, unha ferramenta educativa 
destinada a facilitar o emprego de robots 
nas aulas e a dar resposta a unha deman-
da crecente: cada día son máis os ámbitos 
profesionais onde se requiren coñece-

mentos de programación, electrónica e 
tecnoloxía. Robobo, segundo puidemos 
saber, inclúe unha base móbil que é quen 
de transportar un smartphone (co que se 
conecta a través de Bluetooth) e que fai 
todas as funcións de control da devandita 
base. O Robobo pódese programar desde 
diferentes linguaxes de alto nivel como 
Scratch, App Inventor, Python, Java An-
droid. Ademais, as aplicacións xeradas son 
executadas no smartphone que controla 
a base. Segundo nos contaron os respon-
sábeis, a idea é facer visíbeis e doadas de 
entender todas as funcións e procesos 
relativos á programación. Neste punto cla-
rificador entra en xogo o teléfono móbil, 
“o cerebro do robot”, que se conecta direc-
tamente ao robot (vai inserido nel) e que 
se manexa co computador ou a tableta a 
través de tecnoloxía sen fíos. Robobo está 
dirixido sobre todo a rapazas e rapaces 
de idades comprendidas entre os 11 e os 
16-18 anos. 

Arrinca no Gaiás a iniciativa 
Connecting for Good Galicia da man 

de Vodafone e a Xunta

| AMTEGA | 
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Polo que respecta a MyKeeper, é un 
proxecto directamente encamiñado a facer 
máis doadas e eficaces as tarefas dos coida-
dores dos enfermos de alzhéimer ou outras 
demencias. MyKeeper, que vén da man de 
tres compañeiros da Escola de Enxeñaría de 
Telecomunicacións de Vigo, integra dous 
dispositivos principais: por unha banda un 
sistema de localización integrado nun reloxo 
ou unha pulseira (MyKeeperWatch) e, pola 
outra, un sistema que detecta cando o pa-
ciente pretende erguerse da cama (MyKee-
perNight), xerando unha alerta ao familiar 
ou coidador. MyKeeper, proxecto distinguido este 
ano nos Premios INCUVI-Emprende, ten entre as 
súas principais vantaxes que actúa directamente 
na mellora da calidade de vida de todas as persoas 
implicadas na doenza e no seu tratamento, non 
só da propia persoa enferma. De feito, as dúas 
devanditas modalidades de MyKeeper encamí-
ñanse a ceibar aos coidadores dunha manchea de 
preocupacións (os coidadores poden realizar as 
súas tarefas diarias mentres a tecnoloxía vela polo 
doente, xerando alertas se este se atopa en risco 
de caída ou de afastarse do seu domicilio e extra-
viarse). Ademais, incorpora a posibilidade de facer 
alarmas configurábeis e inclúe unha interface que 
salienta pola súa sinxeleza (a idea é que calquera 
persoa, teña os coñecementos tecnolóxicos que 
teña, poida tirar o máximo partido das funciona-
lidades). 

Outra das tecnoloxías coas que bota a camiñar 
Connecting for Good Galicia é Phottic, un proxec-
to de memoria dixital impulsado por Abertal 
Networks do que falamos recentemente para dar 
conta dos recursos postos en xogo para recuperar 
a historia do Deportivo da Coruña. Phottic, de fei-
to, é un proxecto de alfabetización de maiores que 
recupera e pon en valor a nosa historia (a historia 
grande ou miúda das nosas aldeas, vilas, colecti-
vos ou comunidades de calquera índole) a través 
da achega colectiva de imaxes. Phottic, ademais 
de dirixirse a reconstruír o que somos, ten unha 
vertente complementaria de índole divulgativa. 
De feito, nos proxectos de Phottic faise todo o po-
síbel para que participen persoas de moi diferen-

Vantaxes de 
participar en 
Connecting for Good 
Galicia

As seis iniciativas inician 
agora un plan de formación 
de polo menos medio ano, 
tempo durante o cal par-
ticiparán en sesións sobre 
modelo e plan de negocio, 
contando con asesoría 
experta en temas de comu-
nicación, vendas, negocio, 
e accesibilidade para o 
desenvolvemento dun plan 
personalizado para cada 
proxecto. Ademais, disporán 
dun lugar de seu no espazo 
Vodafone Connecting for 
Good situado na Cidade da 
Cultura, en Santiago.

Cada un dos proxectos 
seleccionados conta cun 
patrocinio de 2.000 euros, 
outorgado pola Axencia Ga-
lega de Innovación (GAIN), 
para a posta en marcha dos 
seus proxectos de empren-
demento e poderán acceder 
a unha axuda para a forma-
ción e contratación dunha 
persoa con diversidades de 
tipo funcional ou cognitivo 
que se incorpore ao equipo 
de traballo dos proxectos 
seleccionados.

Os proxectos, por outra 
banda, poderán optar á 
concesión dunha axuda 
extra de 25.000 euros, 
outorgada por GAIN, e un 
préstamo participativo até 
un máximo de 25.000 euros, 
a través de XesGalicia, ao 
seleccionado como mellor 
dos seis proxectos, para a 
súa execución e posta en 
marcha. Vodafone outor-
gará o Premio Conectados 
pola Accesibilidade, cunha 
dotación de 10.000 euros 
ao proxecto que mellor 
incorporase os principios de 
accesibilidade universal. 

tes xeracións: os mozos achegando coñecemento 
tecnolóxico e os maiores a historia das imaxes. 

PsicoVR é o nome doutras das propostas desta 
primeira entrega de Connecting for Good e o seu 
cometido é botar unha man a un colectivo que 
máis amplo do que se pode pensar en primeira 
instancia: o colectivo de persoas que sofren fobias 
en calquera das súas moitas manifestacións. A 
tecnoloxía PsicoVR, que inclúe un software desen-
volvido para lentes de realidade virtual, ten tamén 
potencial para mellorar a calidade de vida de quen 
sofre con certa frecuencia ataques de pánico ou 
de tensión. Segundo fixeron saber os responsábeis 
deste proxecto na cita do Gaiás, PsicoVR axuda 
aos pacientes a afrontar os seus medos “á vez 
que o fan nun contexto seguro e controlado” de 
realidade virtual. Incorpora un software, Control 
Deck v1.0, que salienta pola súa sinxeleza e pola 
súa marxe ampla de adaptación a diferentes 
contornas e demandas. Entre outras cousas, xera  
informes detallados, parametrización completa 
de estímulos e alto grao de control sobre todo o 
que acontece na situación vivida polo paciente no 
mundo virtual.

Por último, a iniciativa de Vodafone no Gaiás 
contará coa presenza dun proxecto moi acaido e 
moi interesante para as nosas confrarías e para as 
nosas comunidades de mariscadoras/es. Trátase 
de Xesmar, unha aplicación web que permite 
mellorar a xestión, a organización do traballo e o 
acceso á información nos devanditos ámbitos de 
actividade costeira. Máis polo miúdo, a tecnoloxía 
Xesmar fornece ás mariscadoras recursos para 

optimizar as quendas e información 
cumprida e actualizada sobre cotas 
e notificacións. Arestora atópase en 
desenvolvemento pero a idea é poñela 
en probas nunha confraría das Rías 
Baixas en datas vindeiras. Un dos seus 
puntos fortes radica en que automatiza, 
rendibiliza e optimiza unha metodoloxía 
de traballo tradicional (os labores de 
marisqueo ao abeiro das confrarías) 
dunha maneira intuitiva, sinxela e moi 
doada de integrar.    
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O 
pasado 15 
de decembro 
recibiu un novo 
e importante 
pulo a alianza 

innovadora do Centro Tecnolóxi-
co Gradiant e a Universidade de 
Santiago (Campus Terra, USC) a 
prol da economía do noso rural, 
máis polo miúdo a prol da industria 
agroliamentaria. Concretamente, o 
Polo de Innovación Dixital (Digital 
Innovation Hub, na terminoloxía da 
Unión Europea) impulsado polas 
dúas ditas entidades aprobou a súa 
estrutura de goberno, así como a 
creación de seis grupos de traba-
llo que respondan ás diferentes 
demandas do sector. Esta media 
ducia de grupos son os seguintes: 
Prospectiva e Intelixencia, Oferta e 
Demanda, Proxectos I+D+i, Produ-
ción Agraria, Produción Gandeira, e 
Industria Agroalimentaria. 

Xanela ao futuro 
para o agro galego 

Segundo fixeron saber Gradiant e o Campus Terra, estes seis 
eidos de traballo serán “estruturas dinámicas” con capacidade 
de evolucionar a medida que avance o proxecto e xurdan no-
vas necesidades. Como lembraremos, o Digital Innovation Hub 
foi dado a coñecer en outubro, salientándose daquela o seu 
obxectivo firme de achegar recursos e solucións que favorezan 
a futura sustentabilidade e rendibilidade do agro galego.

Segundo engadiron o pasado xoves 15 a USC e Gradiant, a 
creación dos devanditos grupos partiu dunha enquisa previa á 
que foron sometidos os diversos axentes do sector (empresas, 
asociacións profesionais, cooperativas, produtores, clusters, 
universidades e centros tecnolóxicos). Na xuntanza de onte 
aprobouse tamén a estrutura de goberno do polo, encabe-
zada pola secretaría técnica que conforman Campus Terra e 
Gradiant.

O encontro, celebrado no Centro Singular de Investiga-
ción en Tecnoloxías da Información (CiTIUS) de Santiago de 
Compostela, estivo presidido polo vicerreitor de Desenvolve-
mento Científico e Tecnolóxico do campus de Lugo, Andrés 
Barreiro Lois, e polo director xeral de Gradiant, Luis Pérez Freire. 
Enrique Rohrer acudiu en representación da Axencia Galega de 
Innovación a esta xuntanza de traballo, que foi clausurada polo 
vicerreitor de Coordinación do campus de Lugo, Javier Bueno 
Lema.

Segundo explicaron Gra-
diant e a USC, neste Digital 

Innovation Hub conflúen pola 
banda da demanda un sector 
produtivo e transformador 
aberto á incorporación de tec-
noloxías e servizos innovadores 
adaptados á súa realidade pro-
dutiva; e pola banda da oferta, 
a conxunción de provedores 
tecnolóxicos e de servizos así 
coma dos centros de coñece-
mento e innovación xeradores 
desas solucións e melloras 
que demanda o sector. A USC 
e Gradiant tamén lembraron 
que “a iniciativa establece 
unha dinámica proveitosa de 
colaboración aberta e áxil, 
da que cada parte interesada 
pode tirar beneficios específi-
cos”. Estas vantaxes son: maior 
competitividade para o sector 
agroalimentario, oportunida-
des de negocio e potencial 
exportador para os provedores 
tecnolóxicos ou oportunidades 
de capitalización do coñece-
mento existente nos centros 
de investigación e innovación 
galegos.

En definitiva, a posta en mar-
cha do dito hub salientaría o 
importante peso que teñen na 
nosa economía os sectores da 
produción agraria, gandeira e 
de transformación de alimen-
tos no conxunto da economía, 
do territorio e da sociedade 
galega. En base a isto, o polo de 
innovación busca “aliñar esfor-
zos e optimizar as ferramentas 
dispoñíbeis”, modernizar os 
sectores primarios e impulsar 
as novas tecnoloxías como 
“tractoras da economía e do 
coñecemento”.

Nesta colaboración, Gra-
diant achegará a súa visión e 
longa experiencia en materia 
de tecnoloxías que permiten a 
interconexión entre obxectos 
e entre estes e nós os usuarios. 
Como recordaremos, Gradiant 
é a entidade que preside o 
Grupo de Traballo en Agricul-
tura Intelixente e Seguridade 
Alimentaria na Alianza Europea 
pola Innovación na Internet de 
las Cousas (AIOTI). 

Aproba a súa estrutura definitiva o polo de 
innovación da USC e Gradiant a prol do noso 
tecido agroalimentario
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O 
ano 2017 será un ano de consolidación de obxectivos e de 
novos fitos tecnolóxicos nos ámbitos da xustiza, a educación, 
o emprendemento innovador ou a conectividade. Así nolo 
conta a directora da Axencia para a Modernización Tecnoló-
xica de Galicia, Mar Pereira, coa que puidemos falar estes días 

para que nos axudase a facer reconto do camiño deixado atrás e, sobre todo, 
do que nos deparan os vindeiros doce meses (e máis alá) en materia dixital. Se-
gundo avanza, haberá máis e mellores accesos nos polígonos industriais e nos 
centros escolares máis afastados das grandes cidades, máis empresas dixitaliza-
das (a través por exemplo de Reacciona-TIC) e uns sectores primarios (o agro e 
máis o mar) en maior medida consolidados na Sociedade do Coñecemento. 

MAR PEREIRA

“Temos a obriga de crear o caldo de 
cultivo axeitado para o talento galego” 

- Telefónica, HPE, Vodafone, as múltiples empresas 
innovadoras galegas que desenvolven o seu labor na 
Cidade de Cultura, tanto no centro de emprendemen-
to como nos espazos de co-working, a propia axencia 
AMTEGA.... o Gaiás vai camiño de converterse na Cida-
de Galega das Tecnoloxías. Que cre vostede que pode 
saír de aí? Estamos ante a orixe dun "Silicon Valley 
galego e estatal"?
- En primeiro lugar, creo que temos a obriga de crear o 
caldo de cultivo axeitado para o talento tecnolóxico ga-
lego. Este caldo de cultivo da Cidade da Cultura nútrese 
en parte coa presenza de grandes multinacionais como 
Vodafone, Telefónica ou HPE, que elixiron o noso terri-
torio para emprazar parte do seu talento e impulsar o 
de aquí. Neste senso, fixemos un esforzo para que estas 
e outras compañías viran na nosa Comunidade unha 
oportunidade interesante de fomento da innovación 
e de investimento. Por outra banda, malia que somos 
conscientes de que non somos California nin Tokyo nin 
Londres, si que é certo que estamos plenamente capa-
citados para acadar grandes fitos no plano tecnolóxico. 
Empresas como as devanditas foron quen de velo e da 
colaboración entre unhas e outras están sa saír xa im-
portantes froitos TIC. No que respecta a 2016, á presenza 
previa no Gaiás de Telefónica e o seu centro Galicia Open 
Future, que vai pola súa terceira edición, sumouse a 
aposta de Vodafone coa súa iniciativa de emprendemen-
to e innovación social Connecting for Good Galicia, e 
sumouse tamén a presenza activa de HPE, co seu Centro 
de Excelencia en Intelixencia de Negocio (CEIN), unha 
iniciativa centrada na transferencia e no desenvolve-
mento de recursos para a información inxente, o que se 
coñece como Big Data. 

- Estes días AMTEGA está a facer especial fincapé en 
promover as vantaxes e oportunidades de dixitaliza-
ción empresarial que achega o programa Reacciona-
TIC... Cales cre vostede que son os puntos fortes 
desta iniciativa? Cara a que obxectivos de dirixe e que 
vantaxes pode pór en xogo para as nosas PEME non 
tecnolóxicas?
- É unha iniciativa moi importante que levamos en co-
laboración co IGAPE, unha experiencia compartida que 
ten un enfoque digno de ser destacado, que é facilitar 
o acompañamento ás empresas para axudalas a que 
vexan o que teñen que facer para estaren no mundo 
dixital. Con este programa non se mercan máquinas 
nin aplicacións, non se financia nada diso, senón que se 
financia o asesoramento por parte de empresas TIC que 
velan polas que están pendentes de afianzarse no plano 
dixital. Son empresas TIC adxudicatarias da primeira fase 
da iniciativa e que desenvolven, en base a ela, labores de 
consultoría, acompañamento e identificación dos retos e 

Directora de AMTEGA, debulla para nós os principais logros TIC de 
2016 e mailos grandes retos galegos do ano que comeza
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Conseguimos xa, a
dixitalización de todas as
aulas de calquera centro
público. Temos máis de
6.000 rapaces estudando
sen libro en papel

as posibilidades en cada ámbito, localizando 
as particularidades de cada empresa e as 
necesidades e potencialidades máis impor-
tantes ou urxentes, cousas como especia-
lización en mercadotecnia dixital, melloras 
en eficiencia interna, etc. A verdade é que a 
demanda dos servizos de Reacciona-TIC está 
a ser moi elevada, estamos encantados da 
resposta dos lotes que promovidos dende 
AMTEGA.  Esperamos que sexa útil para os 
empresarios, eles teñen que dicilo. 

- Hai uns días puidemos saber da resolución 
dos premios da terceira edición de Galicia 
Open Future, o centro de crowdworking 
impulsado por Telefónica e AMTEGA na 
Cidade da Cultura, precisamente. Foron 
recoñecidas finalmente as empresas Fleap, 
Coinscrap e Qubiotech. Que valoración lle 
mereceu esta terceira convocatoria e, por 
extensión, toda a iniciativa Galicia Open 
Future dende a súa orixe? Haberá Galicia 
Open Future para rato?
- A nosa valoración acerca de Galicia Open 
Future é moi positiva. Foron 150 iniciati-
vas que tiveron a oportunidade de darse a 
coñecer plenamente, a adquirir formación 
avanzada en múltiples ámbitos, a contactar 
con investidores. Creo que esas 150 propos-
tas, todas en diferentes niveis de madurez, 
foron quen de chegar a importantes cotas de 
desenvolvemento, promoción e aceleramen-
to, cada proxecto coas súas particularidades 
e cos seus éxitos específicos. Nós contamos 
con que Telefónica siga apoiando a platafor-
ma Open Future, plataforma que, por certo, 
naceu en Galicia e que logo foi estendida a 
máis comunidades autónomas, polo tanto 
ten a súa orixe aquí. 

- Respecto do proceso de dixitalización da 
nosa Xustiza, en que estado se atopa a día 
de hoxe? É certo que somos pioneiros a 
nivel estatal no que se refire a este proceso? 
- Sen dúbida é un dos ámbitos máis com-
plexos e no que se fixeron os esforzos máis 
importantes durante os últimos anos, e creo 
que se empezan a ver os froitos. Hai que ter 
en conta que se trata dun proceso de com-
petencias compartidas, onde nós facemos 
cousas e o Estado fai cousas. É verdade que 
xa se conseguiron fitos moi importantes. Nós, 
no ámbito da Xustiza, logramos por exemplo 
consolidar todos os expedientes xudiciais 
nun repositorio único accesíbel a través 
dun visor específico que está a disposición 
de todos os órganos, secretarías e fiscalías 
xudiciais. Vai ser a ferramenta de referencia 
para o ámbito xudicial galego. Outro fito 
importante foi a posta en marcha da sede 
electrónica xudicial, que é verdade que aínda 
ten que medrar moito en aplicabilidades pero 
que a día de hoxe xa nos permite consultar 
o estado de calquera procedemento. Será o 
punto de referencia para cidadáns no que se 
refire a trámites electrónicos coa Xustiza, un 
recurso que ademais afianza e estende unha 
nova percepción da Xustiza por parte da 
sociedade: máis próxima, accesíbel, inme-
diata e eficaz. E tamén máis segura a nivel 
de información e comunicación. Cremos que 

se deron pasos moi importantes. Temos un 
plan cunha dotación económica de máis de 
26 millóns de euros, o Plan Senda 2020, que 
dará como resultado ao final deste prazo 
unha Xustiza radicalmente diferente da que 
nós coñecemos. 

- Gustaríanos saber o que nos depara o 
eido tecnolóxico-educativo para este ano 
que comeza... 
- A educación e a súa integración tecnoló-
xica é outro dos ámbitos nos que houbo, 
tamén, un meirande impulso estratéxico. 
Conseguimos xa, ao abeiro destes esforzos, 
a dixitalización de todas as aulas de calquera 
centro público, dende Primaria até o remate 
dos estudos dos nosos rapaces. Temos máis 
de 6.000 rapaces estudando sen libro en pa-
pel. Esta liña continuará medrando ao longo 
do ano que vén. É certo que temos cousas 
que resolver. Neste senso, unha das princi-
pais reivindicacións dos centros é o tema da 
conectividade. De feito, aínda que dos 1.200 
centros cos que contamos, 400 xa teñan 
accesos de máis de 200 Mbps, o obxectivo 
é chegar a todos. Para conseguilo neste ano 
asinamos un convenio co Estado que ten un 
importe de 22 millóns de euros. Este acordo, 
que vén de adxudicarse, encamíñase a lograr 
que todos os centros ao longo dos dous 
vindeiros anos cheguen a unha conectivida-
de superior aos 100 Mbps. Este será un foco 
fundamental de execución e actividade ao 
longo de 2017.  

- Respecto do sector primario, segue ope-
rando o Programa Primare que tamén ten 
varias liñas de actuación para este ano que 
comeza...
- Exacto, temos unha liña no mar, en colabo-
ración coa Consellería do Mar, para a dixitali-
zación das lonxas, dende o que é actividade 
interna até todo o que ten que ver coa 
emisión das notas de primeira venda, como 
as poxas en liña... aí estamos a traballar a 
través dun acordo coa dita Consellería que 
ten como obxectivo que para 2017 estea xa 
operativo este sistema en dezasete lonxas 
da nosa terra. No que respecta ao sector da 
agricultura temos un total de 30 propostas á 
consulta preliminar ao mercado do Progra-
ma Primare, amais de 48 axentes. Esta liña 
de traballo, que a desenvolvementos en 
colaboración con Medio Rural, busca definir 
un modelo de inspeccións intelixentes avan-
zadas en relación coas axudas da Política 
Agraria Común, PAC, e achegar  servizos de 
valor engadido, servizos tecnolóxico-dixitais, 
para mellorar a competitividade do ámbito 

agrícola. Para acadar este obxectivo, aposta-
mos por un modelo de compra pública inno-
vadora cuxo proceso de consultas abriuse o 
pasado 26 de setembro.

- Tampouco nos podemos esquecer dos 
polígonos industriais e da necesidade de for-
talecelos coas mellores conexións posíbeis...
- Por suposto. É unha demanda importan-
te por parte das empresas. Non podemos 
pedir que as empresas se dixitalicen, que se 
avance na Industria 4.0, e que as condicións 
de conectividade non sexan acordes. É 
unha dificultade engadida do noso terri-
torio. Nós loitamos contra esa dificultade 
todos os anos e con este motivo púxose en 
marcha un primeiro plan que acadou unha 
conectividade mínima pero que hoxe en día 
resulta insuficiente no ámbito empresarial, 
sobre todo porque as demandas de largo de 
banda increméntanse cada pouco debido 
ao aumento de servizos e cousas que se 
poden facer a través da Rede. Agora temos 
en marcha o segundo Plan de Banda Larga e 
nel contémplase dotar de conexións de 300 
Mbps a 21 polígonos. Está en execución. Xa 
hai varios complexos industriais que xa están 
a a gozar destas melloras e outros moitos 
entrarán no 2017.

- Cando arrincou Código Cero falabamos 
moito dun tipo concreto de fenda dixital, 
referíndonos á diferenza de oportunidades, 
infraestruturas e usos tecnolóxicos entre 
Galicia e España. Como estamos dezaseis 
anos despois?
- Pois seguimos querendo medrar en redes 
ultrarrápidas, ese é o obxectivo. Cando fala-
mos de fenda dixital hai dous ámbitos que 
temos que ter en conta. Un é a capacidade 
de conexión a unhas velocidades axeitadas 
e outro é a capacidade da poboación de 
facer uso da tecnoloxías. Logo está, para 
complicar aínda máis as cousas, a nosa 
dispersión demográfica, moi elevada e con 
moitas localidades por debaixo dos cen 
habitantes. Neste punto dimos un paso moi 
importante co primeiro Plan de Banda Larga. 
Co segundo plan queremos darlle solución 
definitiva. É certo que non se pode chegar 
coas mesmas capacidades de velocidade 
a todos os núcleos de Galicia. Esta é unha 
realidade que temos que ter en conta. Agora, 
que temos que conseguir o obxectivo que 
fixa Europa dunha capacidade mínima de 30 
Mbps para toda a poboación, ese é o noso 
reto e aí estamos a pelexar. Respecto do 
ámbito do uso, aquí inflúe moito a cuestión 
da idade. Temos que ter en conta que en 
determinadas áreas a nosa poboación está 
moi envellecida. Por estas e outras razóns 
temos o noso Plan de Inclusión Dixital para 
facer foco no uso da tecnoloxía por parte 
dos maiores. Eu sempre digo, cando saen os 
estudos e clasificacións das comunidades 
autónomas, que non nos poden comparar 
con Madrid e Barcelona, porque non somos 
iguais, isto aplícase a todo, aos servizos pú-
blicos, ás infraestruturas, etc. O esforzo para 
chegar coas telecomunicacións a todos os 
recantos de Galicia é maior. 
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Día 1_24 xaneiro

Sesión de mañá contidos dixitais nun mundo 
conectado

10_00 Inauguración institucional
10_30 Contidos dixitais nun mundo conectado
11_00 Plataformas de contidos e novos mercados
 Break!
12_45 DICOtube: da tua cámara ao mundo
13_15 Os contidos dixitais gañan a partida

Sesión de tarde_Da tecnoloxía do futuro á 
creatividade dixital

16_00 Construíndo a base para os contidos dixi- 
 tais do futuro
17_30 A produción audiovisual en plena era dixital
19_00 Peche do día 1

Día 2_25 xaneiro

Sesión única_a nova economía dixital

10_00 Apertura institucional
10_30 A economía tamén é dixital
 Mesa redonda
 Break!
12_15 O turista dixital: viaxes, cultura e patrimonio  
 a un click de distancia
12_45 A Educación do futuro busca contidos
13_15 Emprender no mundo dos contidos dixitais
 Mesa interactiva
14_00 Entrega de premios "En busca do talento  
 dixital"
14_15 Clausura institucional
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A  
nosa terra vaise 
converter este 
mes de xaneiro, 
os días 24 e 25, 
na capital interna-

cional dos contidos dixitais. E, tamén, das 
portas empresariais que se abren grazas 
á actividade de creación e distribución 
destes contidos dixitais: unha manchea 
de oportunidades que nós os galegos 
non podemos deixar escapar. Precisa-
mente para que estas oportunidades non 
se vaian lonxe, veñen de unir forzas dúas 
das nosas principais plataformas empre-
sariais, o Clúster TIC Galicia e o Clúster Au-
diovisual Galega, quen xunto coa Axencia 
para a Modernización Tecnolóxica de Ga-
licia, AMTEGA, decidiron pór en marcha o 

DICO Summit 2017 converterá Santiago nunha 
macro-palestra da innovación galega arredor 
dos contidos dixitais

Xanela a un 
futuro mellor 

que xa confirmaron a súa presenza no 
congreso. 

“DICO Summit 2017”, informan os or-
ganizadores a respecto da propia nature-
za “visionaria” da xuntanza, “é moito máis 
ca un evento, é unha xanela a un futuro 
mellor, un escaparate para ver e deixarse 
ver, unha ocasión única para coñecer as 
últimas tendencias en contidos dixitais, 
entender como repercuten nos novos 
modelos de negocio e valorar o seu papel 
como dinamizador dos distintos sectores 
económicos”. Coa finalidade de fortalecer 
estes obxectivos, non só se fomentará a 
participación e interacción entre profe-
sionais e empresas da economía dixital 
e tecnolóxica, senón que tamén se fará 
todo posíbel por atraer o máximo núme-
ro de estudantes, en definitiva os vindei-
ros valedores dos contidos dixitais. 

Nun plano máis concreto, sinalar que 
as xornadas arrincarán o día 24 de xanei-
ro con paneis temáticos sobre cuestións 
como a información e a transformación 
dixital; o novo concepto de televisión e 
plataformas audiovisuais, os videoxogos, 
as tecnoloxías de base ou os casos de éxi-
to en determinados eidos da economía 
dixital.  Este bloque arrincará cun rela-

evento de carácter internacional DIgital-
COntents (DICO) Summit 2017, previsto 
para as devanditas xornadas do 24 e 25 
na Cidade da Cultura de Santiago (Edificio 
CINC). No congreso DICO 2017, inserido 
no marco do programa Viraxe TIC, parti-
ciparán unha chea de entidades e profe-
sionais dos ámbitos galego, estatal e eu-
ropeo, tanto das TIC como do audiovisual 
como da ampla marxe de actividade onde 
se xuntan estes eidos. 

O evento, unha macro-palestra das 
principais novidades sobre contidos dixi-
tais e a súa repercusión en novos modelos 
de negocio, xa ten aberto o prazo para 
inscribírmonos nel. Será, en palabras das 
empresas e profesionais ás que lles toca 
máis de preto o miolo temático de DICO, 
como por exemplo R, “unha experiencia 
para obtermos formación e información 
de xente moi coñecida”. Por exemplo dos 
representantes de compañías referenciais 
como por exemplo Technicolor e Nokia, 
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torio sobre contidos dixitais nun mundo 
conectado. Máis tarde, falarase das novas 
plataformas de contidos e os novos merca-
dos que xorden ao seu redor. Logo do des-
canso “para recuperar forzas”, será a quen-
da da presentación de DICOTube (Da túa 
cámara ao mundo) e, ao fío das 13.15 ho-
ras, do potencial dos contidos dixitais para 
gañar a partida en cuestión de estratexias 
de adquisición de público. As sesións desta 
xornada pecharanse pola tarde cun ache-
gando ás bases para os contidos dixitais 
do futuro (arredor das 16.00 horas) e cun 
percorrido (sobre as 17.30 horas) polo 
fenómeno da produción audiovisual en 
plena era dixital. O sábado, a xornada abri-
rase cunha mesa redonda sobre economía 
dixital e proseguirá logo cunha aproxima-
ción á realidade do turista dixital (Viaxes, 
cultura e patrimonio a un clic de distancia). 
De seguido, os relatores meterannos no 
miolo da interacción futura entre docencia 
e contidos (arredor das 12.45 horas) e no 
emprendemento no sector (13.45 horas). 
O congreso pechará coa entrega dos pre-
mios Na procura do talento dixital.

Por suposto, o DICO non remata no pro-
grama de paneis-relatorios. De feito, estes 
paneis de intervencións de entidades e 
profesionais de referencia (do ámbito es-
tatal e europeo) constituirá 
o primeiro de catro bloques 
de actividades complemen-
tarias. O segundo é o espazo 
de exhibición (showroom), 
no que os asistentes terán a 
oportunidade de dar conta 
das tecnoloxías que, en pa-
labras da organización, “mar-
carán o futuro dos contidos 
dixitais e as súas aplicacións 
prácticas”. 

En terceiro lugar, as em-
presas participantes terán á 

Viraxe TIC
Como dixemos, o congreso DIgital-

COntents (DICO) Summit 2017 abrolla 
directamente dun programa, Viraxe TIC, 
e dunha alianza de entidades arredor 
deste programa: AMTEGA, Clúster TIC 
de Galicia e Clúster do Audiovisual Ga-
lego (CLAG). A carta de oficialidade de 
Viraxe TIC formalizouse a finais de xullo 
deste ano. No establecemento do pro-
grama as entidades implicadas fixeron 
saber que se trata de “acelerar o des-
envolvemento e a competitividade do 
sector de contidos dixitais na Comuni-
dade”.  Estes obxectivos abranguerían 
e atinxirían ao conxunto hipersector 
TIC galego, un sector estratéxico para o 
crecemento económico-social galego, 
que representa o 2,3% do noso PIB e 
que emprega a máis de 19.500 persoas. 
O convenio asinado entre a directora da 
AMTEGA, Mar Pereira, e os presidentes 
do Clústers tecnolóxico e audiovisual, 
Antonio Rodríguez, e Andrés Barbé, tivo 
de partida un orzamento de 300.000 eu-
ros, dos cales 270.000 euros serán ache-
gados pola AMTEGA e o importe restan-
te por ambos Clústers.

A primeira fase de Viraxe TIC, aínda en 
activo, abrangue tres liñas de actuación: 
a análise das oportunidades de negocio 
para o sector dos contidos dixitais (in-
clúese un estudo para identificar os prin-
cipais ámbitos de actuación e achegar 
un estudo pormenorizado do panorama 
actual e as novas tendencias); a celebra-
ción de foros de intercambio e networ-
king entre o sector TIC e o audiovisual (o 
caso de DICO Summit 2017, precisamen-
te), e a prestación de servizos de aseso-
ramento (apoio e tutelado para facilitar 
o desenvolvemento de grandes proxec-
tos innovadores conxuntos entre axen-
tes do sector TIC e do sector de contidos 
dixitais, sendo o obxectivo “facilitarlles 
ás empresas   soporte para a análise da 
viabilidade técnica, operativa, económi-
ca e comercial dos proxectos comúns e 
para a identificación de referentes e ca-
sos de éxito”).

Nunha segunda fase, o Programa Vi-
raxe TIC incentivará o desenvolvemento 
deses novos ou mellorados produtos, 
procesos e servizos identificados na pri-
meira parte do programa para impulsar 
a modernización e innovación tecnoló-
xica no ámbito dos contidos dixitais de 
Galicia.

Con este obxectivo está previsto o 
lanzamento dunha liña de axudas dota-
da con máis de 3,7 millóns de euros para 
apoiar o desenvolvemento de proxectos 
innovadores conxuntos entre axentes 
do sector TIC e de contidos dixitais no 
período 2017-2019. 

súa disposición un espazo de networking, 
habilitado de maneira específica para “fo-
mentar o intercambio de coñecemento 
entre empresas e profesionais co obxec-
tivo estreitar ligazóns e fomentar acordos 
e colaboracións dentro do mundo dixital”. 

Por último, impulsarase o talento local 
a través do devandito concurso Na pro-
cura do talento dixital, un certame para 
recoñecer e visualizar ideas relacionadas 
con novos proxectos no eido dos contidos 
dixitais. A intención dos organizadores é 
tirar proveito desta actividade para topar 
as mellores propostas de emprendemen-
to, achegadas por mozas e mozos de en-
tre 14 e 30 anos. 

Segundo lembrou os días pasados 
AMTEGA, a web da iniciativa, dicosummit.
gal, atópase arestora en pleno proceso 
de fornecemento de novas informacións 
e actualizacións, a medida que se axuste 
o programa e se sumen entidades e 
profesionais. Este labor da páxina web 
compleméntase cunha intensa campaña 
informativa artellada nas redes sociais 
das tres entidades organizadoras. As 
entidades interesadas nesta iniciativa 
poden poñerse en contacto coa 
organización a través do enderezo 
electrónico info@dicosummit.gal.
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Sen dúbida o programa 
de DICO Summit 2017, 
evento do que falamos 
nas páxinas anteriores, 
será de gran interese 

para os profesionais dos dous sectores 
maioritariamente implicados, o audio-
visual e as novas tecnoloxías da infor-
mación, pero tamén para estudantes e 
representantes dos múltiples eidos de 
actividade empresarial onde os contidos 
dixitais poden bater forte e incentivar 
competitividade (literalmente todos os 
sectores). Segundo informou os días pa-
sados a organización, o programa con-
tará coa presenza de catro especialistas 
internacionais e animación, videoxogos e 
realidade virtual. Intervirán ao abeiro do 
panel Os contidos dixitais gañan a partida. 

DICO Summit 2017 xuntará nun dos seus paneis 
a catro especialistas referenciais en realidade 

virtual

Realidades 
alternativas 
comúns

da industria do videoxogo en Manches-
ter. 

Pola súa banda, Steve Hanton é direc-
tor de Studio Distract, empresa dedicada 
á dirección e produción de animación 
que traballa para entidades como Dis-
ney/Pixar, BBC, Hasbro ou o Servizo Na-
cional de Saúde (NHS) de Reino Unido.

Luca Conesa, pola súa parte, é un des-
envolvedor de aplicacións de realidade 
virtual a través do seu proxecto Mefisto-
Files, coñecido pola aplicación ApneaVR 
que detecta a  respiración e pasos do 
usuario no mundo real para transportalo  
ás profundidades subacuáticas. Ademais, 
é co-organizador do VRManchester.

Por último, Luigi Renna forma parte da 
organización de VRManchester, unha co-
munidade con máis de 400 membros for-
mada por desenvolvedores e entusiastas 
interesados na realidade virtual en Man-
chester e a súa zona de influencia, que se 
reúnen para compartir experiencias ao 
redor desta temática.

Falamos de Simon Smith de Studio 
Lidell, Steve Hanton de Studio Distract 
e Luca Conesa de MefistoFiles e Luigi 
Renna, integrante da Comunidade VR-
Manchester, moderados polo director 
de Innovación Digital de Mardy Bug, 
Enrique Parga. Todos eles conformarán 
unha das seis mesas que están previstas 
para a primeira xornada do encontro in-
ternacional, DICO Summit 2017.

Simon Smith, explican os organiza-
dores, é un profesional con 15 anos de 
experiencia na industria do videoxogo 
en deseño, produción e desenvolve-
mento de negocio. A día de hoxe traba-
lla en aplicacións de realidade virtual e 
aumentada en Studio Liddell. Esta em-
presa, radicada en Manchester, atesoura 
máis de 20 anos de traxectoria e conta 
na súa carteira de clientes con empresas 
como Disney, BBC, Sony, Ferrari, Pfizer 
ou Adidas. Asemade, Simon Smith forma 
parte de Gameopolis, unha rede para a 
promoción e contacto entre os axentes 

especial 
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Premiando o noso talento novo 
en materia de creatividade dixital

O encontro DICO Summit 2017, previsto 
para estes 24 e 25 de xaneiro en Santiago 
(Cidade da Cultura), será algo máis ca un 
congreso e un foro para o intercambio de 
ideas e coñecementos arredor dos conti-
dos dixitais (e as oportunidades que estes 
contidos abren para o desenvolvemento 
de múltiples sectores). Será, tamén, un 
espazo onde visualizar ante o mundo a 
puxante enerxía creativa dos nosos no-
vos profesionais, vindeiros impulsores do 
motor tecnolóxico-audiovisual galego. Así 
nolo contan as entidades organizadoras 
(AMTEGA, Clúster TIC e CLAG), que com-
plementaron o programa de relatorios, pa-
neis e demostracións coa convocatoria do 
concurso de ideas Na busca do talento dixi-
tal. Con el, búscase distinguir e recoñecer a 
creatividade e a orixinalidade de propostas 
de novos produtos e servizos ligados aos 
contidos dixitais. 

Está dirixido a mozos de entre 18 e 30 
anos, na categoría de mozo adulto, e a ra-
paces de entre 14 e 18 anos na categoría 
de mozo. Até o día 23 de xaneiro ás 17.00 
horas, calquera nova/o creadora ou crea-
dor nese rango de idade poderá presen-
tar a súa proposta de ideas (aplicábel aos 
contidos dixitais en calquera ámbito) co 
requirimento “de que sexan orixinais e di-
ferentes doutros produtos ou servizos co-
merciais que poidan existir na actualidade 
e sexan de dominio público”.  

A proposta pódese presentar de xei-
to individual ou en grupo, integrado por 
un máximo de 3 persoas. Segundo fan 
saber as entidades a organizadores a do-
cumentación achegada deberá incluír a 
descrición xeral do proxecto, a tecnoloxía 

Clúster TIC de Galicia e do Clúster Audio-
visual de Galicia (CLAG).

Na primeira das xornadas, a do 24, 
pola mañá, os relatorios, mesas e pa-
neis levarán aos presentes ao miolo da 
xeración, desenvolvemento, produción 
e distribución actuais de contidos dixi-
tais. Trataranse cuestións a metade de 
camiño entre o tecnolóxico-dixital e o 
audiovisual, abranguendo os dous mun-
dos por ese amplo terreo onde se tocan, 
se mesturan e se enriquecen. Amais 
dos expertos internacionais reunidos 
na mesma Os contidos dixitais gañan a 
partida (Simon Smith de Studio Lidell, 
Steve Hanton de Studio Distract e Luca 
Conesa de MefistoFiles e Luigi Renna, in-
tegrante da Comunidade VRManchester, 
moderados polo director de Innovación 
Digital de Mardy Bug, Enrique Parga), xa 
está confirmada para a primeira hora da 
tarde, Construíndo a base para os con-
tidos dixitais do futuro, que contará coa 
presenza de Danny Vossen, director de 
Estratexia de Technicolor, Antonio Ro-
dríguez del Corral, presidente do Clús-
ter TIC de Galicia, Xavier Cosculluela, 
responsábel de Servizo de Nagra e o 
devandito Jaume Figueras, director de 
Tecnoloxía de Nokia. Máis tarde, ao fío 
das 17.30 horas, está previsto un encon-
tro con Jorge Coira, director e escritor 
galego, ao abeiro do panel A produción 
audiovisual en plena era dixital. 

Ao día seguinte, o 25, o programa ta-
mén promete ser de primeira liña. Logo 
dunha mesa redonda con participantes 
por confirmar, está programado para as 
12.15 horas unha intervención indivi-
dual a cargo do galego Manuel Meijide, 
director de Ilux Visual Technologies. O 
seu panel desenvolverase baixo o se-
guinte epígrafe: O turista dixital: viaxes, 
cultura e patrimonio a un clic de distancia. 
Un chisco máis tarde, ás 12.45 horas, será 
a quenda dunha mesa dupla integrada 
por José Domenech, xefe de Proxectos 
de Netex Knowledge Factory, e de Este-
ban Vázquez, co-fundador de Tesla Tech-
nologies & Software. Falarán de A Educa-
ción do futuro busca contidos.

necesaria para levalo a cabo, as princi-
pais vantaxes que supón, os seus posíbeis 
clientes ou consumidores, ademais dos 
datos de contacto. A información de pro-
posta remitirase ao enderezo de correo 
electrónico info@dicosummit.gal.

Haberá dous premios por categoría, 
primeiro premio e mención especial, que 
consistirán en dispositivos electrónicos, li-
bros, material de mercadotecnia ou subs-
cricións relacionadas co eido dos contidos 
dixitais. O nome dos premiados e a entre-
ga de galardóns terá lugar o día 25 de xa-
neiro antes da clausura do DICO Summit 
2017. As bases do concurso poden con-
sultarse dende xa na web dicosummit.gal.

Relatores galegos e estatais 
de primeiro nivel

DICO Summit 2017, que se celebra o 24 
e o 25 de xaneiro en Santiago co obxecti-
vo de afianzarnos no rumbo de converter-
nos nunha potencia de contidos dixitais, 
contará coa presenza dalgúns dos princi-
pais expertos internacionais en materia 
de realidades virtuais e creación de novos 
mundos (tal e como sinalamos a comezo 
destas dúas páxinas enfrontadas) pero 
tamén con boa parte do máis represen-
tativo dos panoramas estatal e galego. 
Polo espazo adicado aos relatorios, un dos 
piares de DICO (xunto cos espazos para as 
demostracións, para o networking e para 
a visualización de propostas dixitais da 
mocidade galega) pasará xente como por 
exemplo o cineasta Jorge Coira, o direc-
tor de Ilux, Manuel Meijide, o director de 
Tecnoloxía de Nokia, Jaume Figueras ou o 
responsábel de Servizo de Nagra, Xavier 
Cosculluela. O evento, como lembrare-
mos, vén da man da axencia AMTEGA, do 
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AMTEGA quere forta-
lecer o ecosistema de 
innovación tecnolóxica 
arredor dos contidos 

dixitais

A 
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Gali-
cia, AMTEGA, é unha das entidades organizadoras 
do DICO Summit 2017. Para coñecer os detalles da 
súa participación no evento, e tamén os seus obxec-
tivos e retos en materia de contidos dixitais, tivemos 

ocasión de falar con Mar Pereira, directora da axencia.  

- O evento DICO Summit 2017, na súa opinión, para que debera ser-
vir?
- O DICO Summit é o primeiro paso dunha estratexia para definir o po-
sicionamento de Galicia como produtor de contidos dixitais, un sec-
tor que ten demostrado a súa capacidade de crecemento nos últimos 
anos, tanto no que se refire á creación de novos servizos e produtos 
como de novos modelos de negocio en torno aos que xorden tamén 
novos perfís profesionais. Falamos dun sector que rexistrou en España 
en 2015 un volume de facturación de preto de 9.000 millóns de euros, 
un nivel que non se acadaba desde 2010.
A AMTEGA, xunto co Clúster TIC e o Clúster Audiovisual de Galicia, 
coincidimos na necesidade de que o arranque desa estratexia fose un 
evento que facilitase o encontro entre todos os axentes do ecosiste-
ma da innovación tecnolóxica en torno ao sector de contidos dixitais,
O obxectivo inmediato de DICO Summit é proporcionar un espazo 
para fomentar a colaboración, o intercambio de coñecemento e o 
networking entre profesionais e empresas locais de diferentes sec-
tores e expertos de recoñecido prestixio no sector a nivel nacional e 
internacional.

- Deberemos apostar ou non por converter a nosa terra nunha ma-
cro-factoría de contidos? 
- O peso deste sector na economía e o seu potencial de crecemento, 
impulsado pola extensión de redes de alta velocidade e a consolida-
ción de tendencias tecnolóxicas como a Internet das Cousas, ou o Big 
Data, entre outras, fai imprescindible que analicemos cales son as 
fortalezas e as posibilidades de Galicia para converterse en produtor 
de contidos dixitais. Contamos cun ecosistema dixital forte, integrado 
por emprendedores, profesionais e empresas do sector TIC que teñen 
demostrado enormes capacidades e que constitúen unha base sólida 
para a xestación de ideas e solucións dixitais innovadoras no ámbito 
dos contidos dixitais.

- Dise que o desenvolvemento TIC e dos contidos dixitais só benefi-
cia a quen os produce e os distribúe. Que opina vostede disto? 
- O desenvolvemento do sector dos contidos dixitais vai deixar unha 
pegada positiva na modernización e innovación doutros sectores, 
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desde aquel co que ten un vínculo más directo  como noutros secto-
res como o do turismo, a industria, ou servizos público como a educa-
ción ou a saúde. Precisamente, o DICO Summit reflicte esta realidade 
dividindo os contidos en dúas xornadas, a primeira centrada na tec-
noloxía ligada aos contidos dixitais, as posibilidades de negocio que 
ofrecen para os operadores, tendencias de futuro en videoxogos, ani-
mación e realidade virtual e unha segunda na que se aborda as posi-
bilidades que ofrece no turismo, na industria do motor, a acuicultura, 
ou o ámbito téxtil.  

- Cales son os motivos da axencia que dirixe para apostar por un 
congreso coma este? 
- DICO Summit é unha das actuacións previstas no  Programa Viraxe 
TIC, que impulsamos desde a AMTEGA en colaboración co Clúster TIC 
e co CLAG, para acelerar o desenvolvemento e a competitividade do 
sector de contidos dixitais na Comunidade e que implica ao conxunto 
do hipersector TIC galego, un sector estratéxico para o crecemento 
económico-social da Comunidade, que representa o 2,3% do PIB  ga-
lego e emprega a máis de 19.500 persoas. 
O seguinte fito do Viraxe TIC é a elaboración dun estudo para iden-
tificar as principais  oportunidades de negocio neste ámbito e ana-
lizar as perspectivas do sector ante as novas  tendencias e os casos 
de referencia. Nunha segunda fase, o programa contempla a posta 
en marcha dunha liña de axudas para incentivar o desenvolvemento 
dos novos produtos e servizos conxuntos entre o sector tecnolóxico 
e audiovisual galego.  

- No programa do evento faise especial fincapé na necesidade de 
interesar, abranguer e atraer á nosa comunidade de estudantes. 
Que importancia ten para vostede a presenza das/os máis novas/os 
nunhas xornadas coma estas?
- Queremos contribuír a dinamizar e visualizar o talento do máis novos 
e tamén difundir entre a comunidade de estudantes, especialmente 
entre aqueles que aínda non decidiron por que estudos decantarse, 
as posibilidades que ofrecen as profesións do ámbito dixital. Cómpre 
recordar que menos do 9% dos matriculados no sistema universitario 
galego optan por este tipo de estudos o que contrasta coa alta taxa 
de empregabilidade, que en Galicia ascende a máis de 15.600 traba-
lladores no sector. Ademais, as previsións da UE apuntan á creación de 
preto de 900.000 empregos tecnolóxicos de aquí a 2020. Perfís pro-
fesionais cada vez máis especializados, algúns deles vinculados aos 
diferentes ramas que integran o sector dos contidos dixitais. 
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O CLAG destaca 
a creatividade 
do noso sector 

audiovisual

Jorge Algora, produtor e socio fundador de Adiviña Produ-
cións, é o novo presidente do Clúster Audiovisual Galego, 
o CLAG, unha das tres entidades organizadoras do evento 
DICO 2017 Summit, xunto co Clúster TIC Galicia e a axencia 
AMTEGA. Nesta entrevista cóntanos o que busca o CLAG 

a través deste congreso sobre contidos dixitais: por unha banda es-
treitar relacións coas empresas TIC (coas que coinciden as firmas au-
diovisuais nunha chea de proxectos, e máis que esperan coincidir) 
e, pola outra, amosar o punto forte das compañías que integran o 
Clúster: a creatividade.  

- Que debera ser para vostede DICO 2017 Summit e, igualmente, 
que non debera ser?
- O audiovisual traballa con ferramentas TIC e as empresas TIC tra-
ballan e moven recursos audiovisuais, ambos sectores coincidimos 
en proxectos, nos cales cada cal executa as accións propias da súa 
área e a maioría das veces cando o traballo finaliza remata a relación. 
Desde o Clúster Audiovisual imos ao DISCO Summit para afianzar es-
tas relacións e tratar de establecer liñas de traballo que sirvan para 
desenvolver a produción de contidos dixitais en Galicia.

- Cales cre vostede que son os grandes puntos fortes do noso sec-
tor audiovisual á hora de enfrontarse ao desafío dos contidos dixi-
tais? 
- O punto forte do sector audiovisual é a creatividade. Con indepen-
dencia do soporte ou de como se difundan os contidos, plataformas 
dixitais ou convencionais. As empresas galegas son referencia na pro-
dución de series a nivel do estado. O sector produce tamén contidos 
puramente dixitais como as web-series e ten youtubers de éxito. Gali-
cia conta con destacados centros tecnolóxicos, como Gradiant ou o 
CIS, estruturas para os renders únicas como as do CESGA, empresas 
TIC moi solventes, R que é un bo exemplo de televisión conectada e 
a TVG, que vén de anunciar o seu proceso de dixitalización. Con estes 
recursos si, podemos ser un centro de referencia. 

- No programa do evento faise especial fincapé na necesidade de 
interesar, abranguer e atraer á nosa comunidade de estudantes. 
Que importancia ten para vostede a presenza das/os máis novas/
os nunhas xornadas coma estas?
- Rebeca Stones, unha yotuber galega que ten 14 anos ten na súa 
canle de Youtube máis de 700.000 subscritores, e ademais participa 
como actriz en Dalia a modista unha das series galegas de éxito pro-
ducidas para a TVG. Temos que afondar nestas sinerxías, pero o que 
está claro e que o futuro é dixital e os mais novos son o futuro.

JORGE ALGORA

-Que destacaría do programa de actividades?
-Pola súa estreita relación co noso sector destacaría o Bloque Da Tec-
noloxía Dixital á Creatividade Dixital, porque precisamente subliña a 
importancia da creatividade fronte á tecnoloxía.

- Que salientaría da colaboración co Clúster TIC de Galicia? 
- A cooperación co Clúster TIC iníciase no ano 2012 coa sinatura dun 
convenio de colaboración entre as dúas entidades. A partir de aquí 
iniciouse unha relación de cooperación que ten como fitos destaca-
dos a publicación dun boletín semanal integrado por novas do sec-
tores TIC e audiovisual,  a creación dun grupo de traballo ICT&Media 
e o fomento da estruturación de proxectos de innovación conxuntos.

- Que empresas poden atopar máis vantaxes e oportunidades nos 
novos formatos de contidos, as empresas TIC ou as do sector au-
diovisual?
- Ambos sectores benefícianse da colaboración, somos complemen-
tarios. Nos precisamos dos seus desenvolvementos, aplicacións e 
tecnoloxías e eles precisan dos nosos guionistas, realizadores e téc-
nicos audiovisuais, se o que queremos, os dous, é producir contidos 
de calidade.

- Como se atopa, para vostede, o sector audiovisual galego a día de 
hoxe. Noutras palabras: como é o seu estado de saúde? E no plano 
que, nos ocupa en Código Cero, o tecnolóxico?
- O sector está recuperando o pulso. A pesar da situación económica 
e grazas ó abaratamento da tecnoloxía as produtoras galegas con-
tan con ferramentas de última xeración: gravación 2K e 4K, osmos, 
drons, e estacións de montaxe para procesalas. Todos contamos con 
recursos para amosar os nosos contidos nas principais plataformas 
dixitais. Tócanos producir contidos diferenciais e innovadores  e ga-
ñar posicións nos mercados exteriores.

- En que medida pode beneficiar a Galicia e aos seus restantes sec-
tores produtivos esta irmandade e este fortalecemento dos teci-
dos audiovisual e TIC?
- Os contidos dixitais terán un gran papel no futuro inmediato en sec-
tores como o turismo, a educación ou a moda. Pero todos os sectores 
queren vender, comunicarse, transmitir en que se diferencian e o au-
diovisual é unha ferramenta moi útil para todo iso. 
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O Clúster TIC quere 
lograr a máxima 

cooperación entre o 
tecnolóxico e o creativo

O 
Clúster TIC Galicia vai pór toda a súa experiencia 
e capacidade para xerar sinerxías e diálogo ao 
servizo de DICO Summit 2017. As nosas múltiples 
oportunidades no ámbito da creación de contidos 
dixitais ben o merecen. Para Antonio Rodríguez 

del Corral, presidente do Clúster, un dos grandes desafíos clave con-
siste en lograr a maior cooperación entre o lado tecnolóxico e o lado 
creativo. Coma os dous hemisferios dun cerebro creador, sinala. 

- Cal serían, para vostede, os principais obxectivos DICO 2017 Sum-
mit?
- O principal obxectivo desta iniciativa é amosar aos profesionais ga-
legos tanto do sector TIC como do audiovisual o que está a acontecer 
no eido dos contidos dixitais en diferentes sectores e mercados, po-
ñéndoos en contacto con axentes moi distintos para que compro-
ben de primeira man o potencial do sector dos contidos dixitais e os 
proxectos que se poden impulsar no mesmo.

- Considera vostede que o noso sector TIC ten potencial para crear, 
aquí mesmo, un macro-polo de creación de contidos dixitais?
- Temos un sector TIC potente, con empresas e centros tecnolóxicos 
cunha alta capacidade para crear produtos e servizos. Pola súa ban-
da, o sector dos contidos está a desfrutar dun crecemento global ex-
traordinario, marcado por innovacións tecnolóxicas que habilitan e 
favorecen novos modelos de negocio. Hoxe en día pódese producir 
para moitos tipos diferentes de plataformas audiovisuais, pero ta-
mén para a industria do turismo, da educación ou da fabricación. O 
que temos que acadar é unha maior cooperación do lado tecnolóxi-
co co lado creativo, un pouco como se fosen os dous hemisferios dun 
cerebro creador de contidos audiovisuais avanzados.

- No programa do evento faise especial fincapé na necesidade de 
interesar, abranguer e atraer á nosa comunidade de estudantes. 
Que importancia ten isto para vostede?
- Os estudantes actuais serán os profesionais galegos do futuro máis 
próximo polo que coñecer as posibilidades que existen en eidos de 
negocio coma o dos contidos dixitais favorecerá que aparezan novas 
ideas e proxectos empresariais. Ademais, é unha oportunidade para 
que coñezan todas as tecnoloxías que poden estar ao seu alcance 
de forma inmediata e que lles poden axudar a levar adiante as súas 
ideas. De aí que varias actividades do evento se dirixan a eles.

- Que destacaría do programa de actividades?
- O programa abrangue un gran número de actividades, buscando 
ofrecer un panorama xeral das distintas visións que se poden ter do 
sector dos contidos, dende un punto de vista más audiovisual ou de 
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produción, pasando polos videoxogos ou a aplicación dos contidos a 
outros sectores económicos. Realmente buscouse un equilibrio para 
que calquera empresa ou axente relacionado con contidos dixitais 
puidese atopar un oco no que teña especial interese, podendo am-
pliar a súa visión.

- Que salientaría da colaboración co Clúster Audiovisual?
- Neste eido do que estamos a falar o Cluster Audiovisual é o prota-
gonista principal. Para acadar resultados positivos con respecto aos 
contidos dixitais, a colaboración co Cluster Audiovisual é clave e nós 
agardamos dos axentes que o compoñen que desexen liderar novos 
tipos de producións dixitais para novos tipos de mercados. Nesta co-
laboración debe xurdir novos proxectos que beneficien ao asociados 
de ambas entidades. Para nós, ese é un dos obxectivos finais non só 
de DICO Summit se non de Viraxe TIC en xeral.

- Que empresas poden atopar máis vantaxes e oportunidades nos 
novos formatos de contidos, as empresas TIC ou as do sector au-
diovisual?
- As empresas audiovisuais deben ser as protagonistas. Pero deben 
estar baseadas nas TIC para ter éxito. Pensemos que existen agora 
mesmo plataformas de series por Internet con centos de millóns de 
usuarios…¡que non teñen ordenadores en propiedade! Toda a súa 
operación lévana outras empresas tecnolóxicas e eles adícanse a es-
tudar aos usuarios e deseñar de continuo novos contidos. Porén, real-
mente existe un oco para as empresas de ambos sectores. O sector TIC 
aporta a base tecnolóxica e a súa experiencia no desenvolvemento e 
operación de proxectos e o sector audiovisual achega o xerme dos 
proxectos, as ideas creativas dos contidos dixitais. 

- Na presentación de DICO díxose que o congreso é unha xanela de 
futuro, pero non a un futuro calquera, senón “a un futuro mellor”. A 
que se referiron? 
- Como comprobamos a cotío, os contidos están presentes no día a 
día de todo o mundo polo que melloralos, facelos máis intelixentes ou 
utilizalos noutros eidos é unha evolución lóxica. Debemos pensar na 
exportación, en producir dende aquí para tantas plataformas como 
existen hoxe en día, aportando creatividade e innovación. E aprovei-
tar os novos campos de contidos que se están a crear, en formación 
para a industria ou a educación para estar presentes neles dende o 
principio. Pero sempre coa mirada na exportación, porque a econo-
mía de consumo galega é demasiado pequena para por si soa susten-
tar grandes sectores. 
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Pequenos-grandes 
programadores
Máis de 620 nenas e nenos participaron na edición 
galega da Hora do Código impulsada polo CPEIG, a 
FIC e a ESEI de Ourense

entre 6 e 17 anos de idade, máis 60 acom-
pañantes adultos. No acto de benvida aos 
asistentes participaron Virxilio Rodríguez, vi-
cerreitor do Campus de Ourense da Univer-
sidade de Vigo; Francisco Javier Rodríguez 
Martínez, director da ESEI e tesoureiro do 
CPEIG; e Juan Otero Pombo, vicepresidente 
do CPEIG.

No que atinxe ás actividades desenvolvi-
das o día 13 na Facultade de Informática da 
Coruña, concorreron 80 nenos e nenas de 
entre 8 e 14 anos (acompañados dos seus 
familiares), dando os seus primeiros pasos 
(formativos, divulgativos e tamén lúdicos) na 
computación e na programación, axudados 
por voluntarios de distintos centros da UDC 
e do CPEIG (e todo na compaña do robot 
Nao). Por certo que ao remate da xeira de 
traballo, cada un dos participantes recibiu 
un diploma acreditativo. 

A Hora do Código é un evento promovido 
desde o ano 2013 pola entidade sen ánimo 
de lucro estadounidense Code.org. Trátase 
dunha iniciativa internacional que consiste 
nunha introdución dunha hora de duración 
ás ciencias da computación, deseñada, en 
palabras do CPEIG, “para que todo o mundo 
poida aprender a programar e así compren-
der os fundamentos básicos desta discipli-
na”. A nivel internacional a iniciativa está 
apoiada polas grandes compañías tecnolóxi-
cas, como Google, Amazon, Apple, Facebook 
e Microsoft, e por persoeiros como Bill Gates 
ou Mark Zuckerberg. 

O obxectivo da iniciativa foi “estender os 
coñecementos de ciencias da computación 
aos máis pequenos e pequenas para que 
coñecesen os conceptos e o mundo no que 
viven, unha realidade na que a tecnoloxía 
está cada día máis presente en todas as fa-
cianas, desde o ocio á educación”, informou 
a entidade profesional.

Respecto da ESEI de Ourense, a cele-
bración focalizouse na xornada do 13 de 
decembro, contando coa colaboración do 
CPEIG. Houbo obradoiros do máis variado 
(unha hora de código para os máis peque-
nos, robótica para o alumnado de ESO e 
Bacharelato, impresión 3D para todas as 
idades e obradoiros de drons para alumna-
do de Bacharelato) e en total conseguiuse 
a participación de 142 nenas e nenos de 

O 
Colexio Profesional de 
Enxeñaría en Informá-
tica de Galicia (CPEIG) 
participou activamente 
este pasado mes de 

decembro na celebración galega da Hora 
do Código, unha iniciativa internacional 
de Code.org para celebrar as vantaxes e 
beneficios da programación como recurso 
e materia de ensino. Segundo informa a 
entidade que preside Fernando Suárez, 
as actividades desenvolvidas resultaron 
ser un notábel éxito, tanto a nivel de 
participantes (nenas e nenos de entre 3 e 
17 anos) finalmente convocados como no 
que atinxe ao alto número de voluntarios 
do CPEIG que colaboraron nas xeiras de 
traballo e divulgación. 

As actividades, como recordaremos, 
desenvolvéronse en diversos centros 
escolares e máis na Escola Superior de 
Enxeñaría Informática (ESEI) da Universi-
dade de Vigo (Campus de Ourense) e da 
Facultade de Informática (FIC) da Univer-
sidade da Coruña. Tanto a ESEI como a FIC 
xuntaron forzas co CPEIG para conseguir 
que a edición galega da Hora do Código 
tivese a máxima repercusión. 

A respecto do devandito, o CPEIG fixo 
un balance “moi positivo” das actividades 
desenvolvidas (todas elas de balde), do 
número de asistentes e da boa acollida 
por parte das cativas e cativos. En total, a 
organización estima que uns 622 nenos 
e nenas asistiron ás charlas e obradoiros 
nos centros de ensino e nas dúas faculta-
des durante estas semanas de difusión da 
Hora do Código.

En canto aos centros escolares, os vo-
luntarios do CPEIG visitaron os seguintes: 
CEIP Curros Enríquez de Celanova; CPR 
Sagrado Corazón de Celanova; CEIP Virxe 
da Pena da Sela do Irixo; IES San Mamede, 
Maceda; EIP de Vistahermosa, en Ourense, 
e CEP de Ventín, Milladoiro-Ames. Uns 400 
rapaces asistiron a estas xornadas progra-
madas polo CPEIG.
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DendeLugopara
 o Mundo

O Congreso Dixital #InLugo confirmouse como o 
xermolo de proxectos de éxito 

O 
concepto de aldea 
global, acuñado polo 
sociólogo canadense 
Marshall McLuhan faise 
cada vez máis patente 

nunha sociedade complexa, onde calquera 
que teña acceso a Internet pode saír do 
anonimato, manifestando a súa opinión, 
amosando o seus proxectos, emprazando 
produtos no mercado ou dando testemuña 
dun momento especial da súa existencia, 
facendo que os demais os percibamos 
coma cotiáns cando nos son afastados en 
espazo e tempo. 

Así se puxo de manifesto no Congreso 
de  Cultura Dixital e Redes Sociais #InLugo, 
que na súa IV edición confirmouse coma o 
xermolo de novidosos e exitosos proxectos 
pertencentes aos máis diversos ámbitos de 
actividade, grazas ao aproveitamento das 
novas tecnoloxías. “Un termo que segue a 
estar vixente polo vertixinoso desenvolve-
mento da cultura dixital e das redes sociais”, 
manifestou Phil González, director dixital da 
produtora de Amc Netmoks International e 
fundador da rede mundial Instagramers.

O experto en estratexia dixital fixo estas 
declaracións no contexto da conferencia 
Instagram, a revolución social fotográfica, coa 
que se inaugurou o congreso,  desenvolvido 
durante dúas intensas xornadas (o 16 e 17 de 
decembro), organizado,  como nas edicións 
precedentes, pola Deputación Provincial de 
Lugo. A benvida institucional estivo a cargo 

do seu titular, Darío Campos, e da alcaldesa 
de Lugo, Lara Méndez. Ámbolos dous mani-
festáronse moi satisfeitos de participar nun-
ha aventura de ámbito estatal, xa que cantos 
conectaron  con www.Infolugo.com puide-
ron seguila dende a casa en tempo real, “por-
que as novas tecnoloxías non entenden de 
fronteiras”, dixo Méndez, que quixo inmorta-
lizar o momento compartindo un selfie con 
Campos. A  xornalista Tamara Raposo foi a 
encargada de conducir o congreso de redes 
sociais, que contou coa participación de 
destacados relatores e de 600 inscritos.

Primeiros espadas
A conferencia inaugural estivo a cargo 

de Phil González, que referiu o nacemento 
da rede mundial Instagrames, logo de que 
Instagram borráralle a conta por montar un 
blog de titorías e entrevistas, omitindo algún 
dos preceptos esixidos polo xigante dixital. 
Lonxe de arredarse, tuneou o seu logo de 
rosa, creou  instagrames.com, rexistrou a 
marca en Europa, e comezou a traballar en 
Madrid e Barcelona, primeiro asesorando e, 
despois, ampliando o campo de acción coa 
creación de grupos de instagramers

Actualmente hai 500 grupos en 50 países 
do mundo, que realizan quedadas fotográ-
ficas de todo tipo. “Fixemos una voda e a 
parella xa ten Instagrambabyes”, dixo, como 
exemplo da influenza desta tecnoloxía nas 
relación humanas.

O éxito radicou, dixo, en que melloraba a 
experiencia de Twitter “que só eran verbas” 
e na aposta pola imaxe, nun intre no que a 
xente quería compartir a vida no instante. Os 
datos de 600 millóns de usuarios no mundo 
avalan o trunfo desta iniciativa. Engadiu que 
a información que canaliza “é máis crible e 
duradeira, e que a imaxe “memorízase mellor 
que a letra. Rematou afirmando que “as 
novas tecnoloxías son o remedio da peor das 
enfermidades do noso tempo: a soidade”.
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Internet das cousas
Óscar Fafian, responsable de Innovación 

e desenvolvemento de Negocio en R Galicia 
foi outro dos relatores da xornada inaugural. 
A súa conferencia,  Fogar dixtal e Internet 
das cousas, centrouse no desenvolvemento 
da plataforma de sensores casa 3ollosR, 
un proxecto made in Galicia, “enfocado ao 
benestar da xente”.

O experto salientou que para o 2020, en-
tre 20 e 60.000 millóns de cousas relaciona-
das coa domótica, a seguridade e os servizos 
estarán conectados a Internet. Engadiu que 
agora o reto está na xestión desa informa-
ción, mediante un operador de sensores, 
que son os encargados de que os elementos 
conectados envíen sempre a información 
correcta para a tranquilidade dos usuarios 
da domótica, polo que o sensor creado por 
R, é una peza vital para o desenvolvemento 
da devandita tecnoloxía.

Seguridade alimentaria e educa-
ción tecnolóxica

 Pola súa banda, Miguel Ángel Lure-
ña, doutor en Ciencias da Tecnoloxía dos 
Alimentos e creador do popular blogue @
gominolasdepetroleo, tentou desmontar no 
seu relatorio os mitos sobre a seguridade ali-
mentaria que se prodigan nas redes sociais, 
debido “á desconfianza nas institucións, os 

encargados da seguridade alimentaria, na 
ciencia e nos científicos,  así como á influenza 
dos charlatáns en Internet, e que trunfan, 
dixo, por falta de pensamento crítico”.

Como conclusión salientou que o 99,63% 
dos alimentos cumpren coa normativa 
vixente e que debemos preocuparnos menos 
da seguridade e máis por alimentarnos 
axeitadamente.

Un obradoiro formativo sobre os novos 
retos na educación tecnolóxica, a cargo 
de Juan García , formador director de Escola 
de Bitácoras,  completou a xornada, na que 
non faltou o humor, coa actuación musical 
de Víctor Grande (@vicgrade).

Lugo na rede
Pablo Rivera Capón, deputado provincial 

de Innovación, Participación Cidadá, Mocida-
de e Deportes inaugurou a derradeira xorna-
da desta edición do congreso, coa presenta-
ción de iniciativas e proxectos relacionados 
coa Rede e desenvolvidos nesta provincia.

Leandro Barea  (@leandrobarea), ilustrador 
e humorista gráfico, explicou a súa experien-
cia virtual, salientando que en Twitter ou Ins-
tagram o humor viralízase só, sen necesidade 
de investir en publicidade, acadando unha 
grande difusión (até 1.500 visualizacións nun 
día), de xeito que resulta moito máis rendible 
que o traballo editorial, un ámbito, sen em-
bargo no que segue a traballar dende Lugo, 
con proxección nacional.

A beleza do común
Carmen Porteiro, fotógrafa de confianza 

de Google, explicou a súa traxectoria como 
autodidacta. No seu relatorio, abondou en 
consellos para mellorar a fotografía feita 
co móbil, e na necesidade de crear unha 
marca propia para trunfar neste complexo 
mundo. Ela baseouse “na comodidade e na 
curiosidade”,  e o seu traballo, na busca da 
beleza das cousas sinxelas da súa contorna, 
así como doutros puntos de vista á hora de 
enfocar o seu obxectivo

O bo, se breve….
Baixo este epígrafe, con intervencións 

de 20 minutos, contaron a súas experien-
cias made in Lugo Manuel Soto, co-partí-
cipe do desenvolvemento de Peryco.com, 
comparador de produtos cosméticos e de 
perfumería, que na actualidade fai segui-
mento de 200.000 ofertas diarias en 40.000 
tendas e firmas estatais e internacionais” 
para informar ao consumidor final en que 
sitio de España está a mellor oferta.    

Daniel Basteiro, xornalista e cofundador 
do Español (@elespañol); Sebas G.Munet, 
youtubber de éxito; Javier Pedreira (Wi-
cho), especialista en cultura dixital e autor 
do blog  Microsiervos, e Simón Cabar-
cos, creador e director de @blindaxe_sport 
(deseña e vende caneleiras -espinilleiras- 
personalizadas para futbolistas de todo 
o mundo) completaron ás intervencións 
previstas no exitoso foro dixital.

Clausura
O congreso rematou coa entrega de 

premios InLugo, destinados a recoñecer 
as iniciativas, persoas ou organización 
que salientan no bo uso de Internet e das 
novas tecnoloxías nos diferentes eidos,  
aos que concorreron 39 candidaturas, e do 
concurso de fotografía convocado entre 
os participantes no evento, no que se 
premiou á mellor imaxe da cidade.

A entrega de premios estivo a cargo do 
presidente provincial e do concelleiro de 
Desenvolvemento Sostible, Daniel Piñeiro, 
protagonista, xunto cos asistentes ao even-
to dun mannequin challenge sorpresa. 
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Galega 100%
A nosa terra segue a marcar as diferenzas en cantidade e 
calidade de innovación TIC, damos uns exemplos recentes 

  A empresa galega Kiply vén de infor-
mar do remate da súa participación 

na Web Summit 2016. Segundo nos contan 
fontes da compañía, a súa actividade no dito 
evento internacional saldouse con máis de 
2.500 usuarios. Todos eles, engade a empre-
sa galega, tiveron ocasión de probar a plata-
forma de rendemento e produtividade Kiply 
e, en base a isto, “xa traballan a día de hoxe 
máis motivados e son máis produtivos gra-
zas á nosa ferramenta multidispositivo”. Pola 
feira celebrada en Lisboa pasaron, ademais, 
máis de 50.000 persoas.

Kiply, como lembraremos, é unha fe-
rramenta multidispositivo que axuda aos 
profesionais a mellorar o seu produtividade 
proporcionándolles datos obxectivos sobre 
a súa actividade diaria. “O obxectivo”, recor-
dan os seus responsábeis, “é transformar o 
día a día dos traballadores que fan un uso 

intensivo dos dispositivos 
tecnolóxicos para desenvolver 
o seu traballo diario”.

Como dixemos, na feira ce-
lebrada en Lisboa foron 2.500 
as persoas que decidiron inte-
grar Kiply no seu labor cotián. 
Esta cifra de profesionais 
abrangueu persoas de moi 
variados perfís de actividade, 
dende avogados, a deseñado-
res e desenvolvedores pasan-
do por asesores e enxeñeiros, 
traballadores por conta libre 
e empregados en xeral de PEME 
“preocupados por xestionar o seu tempo 
dunha maneira máis eficiente”. 

Segundo informan os creadores de Kiply 
(a empresa do mesmo nome), “a nosa pre-
senza na última edición da Web Summit 

supuxo un punto de inflexión para poder 
darmos o salto internacional e abrir novos 
mercados noutros países”. Ademais, expli-
can, “puidemos gañar visibilidade entre os 
líderes do sector tecnolóxico e grandes in-
vestidores internacionais”.  

   A nosa innovación estase a espallar 
polo mundo e non só cómpre im-

pulsala, senón visualizala. Os días pasados 
chegounos dende Pontevedra un exemplo 
de coñecemento galego para o mundo: 
o coñecemento xerado pola firma TICgal, 
unha empresa que reúne no seu nome os 
conceptos que máis de preto nos tocan en 
Código Cero (novas tecnoloxías da infor-
mación e contexto galego). Segundo nos 
conta o seu principal impulsor, Óscar Beiro, 
TICgal foi a primeira firma do ámbito estatal 
en integrarse no equipo de partners oficiais 
(tres) en España de Teclib’, o grupo que 
lanza oficialmente a solución 
GLPi, revolucionaria plataforma 
de software libre que permite, 
entre outras cousas, construír 
un inventario de todos os acti-
vos informáticos dunha orga-
nización para facilitar a xestión 
integral dos seus sistemas de 
información. 

Segundo nos conta Beiro, 

esta colaboración con Teclib’ estalle a per-
mitir exportar o seu coñecemento TIC a 
unha manchea de clientes, “moitos deles 
emprazados alén das nosas fronteiras”. Un 
exemplo deste espallamento foi a implanta-
ción do dito software libre de GLPi en Allnet, 
unha multinacional con presenza en Chile e 
Perú especializada na provisión de servizos 
de outsourcing de impresión, fotocopiado e 
xestión de documentos.

A colaboración de TICgal con GLPi vén de 
antes de existir TICgal. De feito, Óscar Beiro 
traballa dende 2008 coa devandita ferra-
menta libre. Dende aquela, explica, “cen-

tramos o noso know how no coñecemento 
que posuímos deste software para ofrecer 
a nosa experiencia ás organizacións intere-
sadas en contar con esta solución de código 
aberto na xestión dos seus sistemas TIC”.

Segundo nos contan dende TICgal, GLPi 
inclúe unha plataforma para o rexistro e 
atención de solicitudes de soporte técnico. 
E engade: “Trátase dunha ferramenta alta-
mente recomendábel para administradores 
de sistemas ou técnicos de soporte TIC, que 
ofrece un amplo abano de funcionalidades 
informáticas, con tradución a 22 idiomas e 
código aberto (open source)”. O uso desta 
solución, explica Beiro, permite ás organiza-
cións que a empregan reducir de maneira 
significativa os seus custos TIC. Segundo 

engade, son moitas as empresas 
e entidades internacionais que 
teñen integrada esta plataforma 
de código aberto na xestión 
dos seus sistemas de datos. Por 
exemplo a Consellería de Educa-
ción do Goberno de Estremadu-
ra; a Comisión Federal de Electri-
cidade de México ou o Ministe-
rio do Interior de Francia. 

KIPLY CAUSA SENSACIÓN NO WEB 
SUMMIT DE LISBOA

TICGAL, PRIMEIRO SOCIO ESTATAL DE TECLIB’ 
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 O correo lixo ou spam vai en aumento 
e as solucións para atallar este proble-

ma van resultando ineficaces, pois segundo 
estudos realizados, a metade do noso correo 
electrónico é lixo, ou máis. Para tentar elimi-
nar este atranco, que supón en moitos casos 
unha estafa económica, unha introdución de 
virus, etc, xorde unha tese de doutoramento 
dende o Campus de Ourense. O estudo, 
Modelo intelixente para a clasificación de 
correos spam baseado no emprego de conxun-
tos aproximados, elabora un novo modelo 
de clasificación do spam máis eficiente e tres 
algoritmos para clasificar os correos lixo que 
están na rexión fronteira, aqueles que non 
se poden clasificar con ningunha regra das 
que aplican os actuais clasificadores. Detrás 
deste estudo, presentado na Escola Superior 
de Enxeñaría Informática do Campus de Ou-
rense, está Noemí Pérez quen levou a cabo 
a súa tese baseándose na introdución de 

conxuntos aproximados na 
detección de correos ilexíti-
mos e a súa posíbel combi-
nación coas metodoloxías xa 
existentes para a mellora do 
filtrado.

E en que consiste a téc-
nica dos conxuntos aproxi-
mados? Pois a partir dunha 
cantidade de datos permíte-
se xerar unha serie de regras 
de decisión; por exemplo, se 
no correo aparece a palabra 
buy ou viagra, este e-mail é 
clasificado como lixo. 

En resumo, segundo a propia investigado-
ra, “o traballo que realizamos introduce un 
novo modelo para o filtrado de correos lixo 
baseado no emprego de conxuntos aproxi-
mados xunto cunha nova aproximación para 
a rexión fronteira combinado con outras téc-

nicas de aprendizaxe automática así como 
unha avaliación das técnicas máis usadas 
comunmente e unha comparativa destas co 
novo modelo proposto”. Para acadalo, en-
gade, desenvolvéronse tres algoritmos dife-
rentes, que foron sometidos á comparación 
cos mellores clasificadores existentes para 
demostrar a súa efectividade. 

MÉTODOS PARA COMBATER O CORREO LIXO

TECNOLOXÍA SAMLA PARA 
CONTROLAR O INACCESÍBEL

| 25

  A empresa tecnolóxica galega Scio IT, 
da que falamos en anteriores números 

de Código Cero para salientar a súa partici-
pación no proxecto de pesca e navegación 
intelixente Smarnet, vén de desenvolver 
unha tecnoloxía directamente encamiñada a 
velar a distancia polo po funcionamento das 
instalacións e equipamentos dunha empresa 
ou entidade. Trátase de SAMLA, plataforma 
para o mantemento e solución de incidencias 
que, entre outras moitas cousas, capacita a 
un operario que estea realizando labores de 
mantemento recibir soporte en tempo real 
por parte dun especialista remoto, “exacta-
mente coma se este se atopase fisicamente 
ao seu carón”. A ferramenta achega un amplo 
potencial de versatilidade e pode ter aplica-
ción en múltiples empresas, sectores e ámbi-
tos de traballo. O nexo común de todos eles é 
que conten con instalacións remotas e/ou de 
acceso complicado. 

Segundo lembran dende Scio IT, dispo-
ñermos deste tipo de infraestruturas na 
nosa organización obríganos a buscar 
solucións ao seguinte problema: como 
simplificar, abaratar e facer máis eficientes 
operacións de diagnóstico, reparación ou 
mantemento destes equipamentos, tendo 
en conta que na meirande parte dos casos 
será preciso o desprazamento de técnicos 
especializados? SAMLA, informa a empre-
sa, é a resposta á devandita pregunta. 

A tecnoloxía en cuestión integra tecno-
loxías de comunicacións, vídeo,  trebellos 
carrexábeis coma prendas (weareables), 
computación na nube e software de xestión. 
Trátase, máis en detalle, dun conxunto de 
dispositivos integrados que serven para 
xerar, de maneira simple, unha contorna de 
traballo cunha rede mallada de comunica-
ción que permite o emprego da tecnoloxía 
de telepresenza en escenarios industriais, até 
o de agora inaccesíbeis. 

A actuación realizada de SAMLA artéllase a 
partir dos seguintes pasos: primeiro, rexistro 
da incidencia en SAMLA (o xestor recibe o 
aviso de avaría); segundo, o xestor asigna a 

un especialista á incidencia e programa unha 
cita para a actuación (neste intre xérase un 
aviso automático para o operario e o especia-
lista); terceiro, o operario desprega a rede e 
dispón as cámaras e sensores na zona de ac-
tuación; cuarto, á hora programada lévase a 
cabo a intervención dispoñendo do apoio do 
especialista remoto; quinto unha vez resolta 
a incidencia o operario e o especialista dan 
por rematado o traballo. A maiores, a tecno-
loxía inclúe unha función para permitirlle ao 
xestor pechar a xeira de traballo, catalogán-
dose os labores realizados e “alimentando” a 
base de datos coa información relevante das 
tarefas levadas a cabo. 

Segundo salienta Scio IT, 
o sistema tamén destaca 
polo seu carácter funcional 
(todos os elementos precisos 
para contactar co técnico de 
soporte remoto inclúense 
nunha maleta portátil que 
serve de estación de recarga 
e pasarela de comunicación 
cara aos servidores de SA-
MLA) e pola súa sinxeleza. 
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 O  días pasados presentouse no 
Hospital POVISA de Vigo o proxecto 

RECUPERA, unha iniciativa impulsada por un 
consorcio de empresas da nosa terra unidas 
baixo o paraugas común da innovación en 
saúde. O principal obxectivo de RECUPERA 
é dar forma unha tecnoloxía que bote unha 
man na rehabilitación de doentes con dano 
cerebral provocado. Máis polo miúdo, trá-
tase de desenvolver un robot de aplicación 
clínica para procesos de recuperación nos 
que estean mergulladas persoas que fo-

sen vítimas de doenzas como ictus ou acci-
dentes cerebro-vasculares. Inclúe asemade 
un sistema de realidade virtual envolvente 
para permitir aos usuarios recrear activida-
des concretas do seu quefacer diario e pre-
pararse, deste xeito, para levalas a cabo no 
plano real. Esta iniciativa está liderada por 
Balidea, en colaboración co Hospital POVISA, 
Aimen Centro Tecnolóxico e as empresas 
DGH, i3Te e Ficción Producciones. 

Segundo nos contan dende Balidea, do 
robot en cuestión xa existe un prototipo 

operativo. “Consiste”, engade a empresa, 
“nun brazo robótico que se ensambla ao bra-
zo feble dun paciente pola boneca ou a man 
e lle permite a realización de diversos exer-
cicios, asistíndoo segundo os seus déficits 
motores”. Ademais de mellorar as habilida-
des do paciente, Balidea salienta que o dito 
dispositivo permitirá realizar un seguimento 
obxectivo dos progresos da persoa afectada 
polos danos cerebro-vasculares. 

Ademais, a empresa destaca que a terapia 
robótica ofrecerá ao doente unha serie de 
vantaxes respecto da terapia convencional, 
como “poder levar a cabo moitas repeticións 
de movementos sen erros e sen fatiga”, ou 
alongar os adestramentos “sen necesida-
de de participación directa do terapeuta”. 
O proxecto conta cun orzamento de 1,33 
millóns de euros e está co-financiado pola 
Axencia Galega de Innovación (GAIN) no 
marco do programa ConectaPEME 2016, 
subvencionado polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional (FEDER). 

BALIDEA LIDERA UN PROXECTO PARA RECUPERAR 
DOENTES CON DANO CEREBRAL

XESOL AMOSA O ASISTENTE 
CON MÁIS ÁNGULOS DE 
VISIÓN AUMENTADA

  O pasado venres 16 de decembro 
o ourensán Parque Tecnolóxico de 

Galicia-Tecnópole acollía a presentación do 
asistente galego de condución intelixente 
(ADAS) de Xesol Innovation, empresa vi-
guesa de mobilidade sostíbel que vén de 
engadir ás súas sedes de Vigo e Madrid (no 
Campus Google) a da Tecnópole. O dito 
mecanismo, que estará á venda para particu-
lares no primeiro semestre de 2017, atópase 
inserido no proxecto SmartCars, que esta 
start-up leva desenvolvendo dende o seu 
nacemento hai catro anos. En canto a novi-
dades, dicir que o dispositivo en cuestión 
pode ser implantado en calquera vehículo 
fabricado a partir do ano 2000 sendo, en 
palabras dos seus creadores, “moito máis 
preciso sobre os sistemas xa existentes”, 
pois basea a súa tecnoloxía de detección na 
visión artificial (en troques de infravermellos 
ou radares) co maior número de ángulos de 
visión aumentada do mercado (tres cámaras 
de visión artificial), alén de considerarse 
intelixente porque achega un sistema de 
aprendizaxe rápida.

O sistema foi deseñado para ser instalado 
de xeito sinxelo en calquera coche xa en uso, 
á marxe da gama á que pertenza, o que fai 
que a condución avanzada estea ao alcance 
de calquera usuario. Porén, dende a empre-
sa anuncian a posibilidade de incorporalo 
tamén de fábrica en vehículos novos, caso 
no que podería completarse con funcións 
de vehículo autónomo (freado automático 
fronte a un obstáculo ou desvío no caso de 
perigo).

É xusto informar que existe un único sis-
tema semellante no mercado, desenvolvido 

pola empresa israelí Movileye, coa diferencia 
de que este só está dotado dunha cámara 
frontal, mentres que o de Xesol conta con 
tres cámaras.

Mediante este sistema, o condutor ten a 
tranquilidade de recibir información inme-
diata que pode que o seu ollo non perciba 
por despiste, fatiga, falta de reflexos ou visi-
bilidade. Deste xeito, mediante sinais visuais 
e sonoras, o asistente alerta sobre a presenza 
de peóns, ciclistas, vehículos parados ou 
obstáculos na estrada, así como da irrupción 
de obxectos...  



Para converter as pantallas ordinarias en pantallas táctiles existen numerosas 
solucións no mercado dende hai bastante tempo, e unha das que está a resultar 
máis curiosa, que por fin inicia a súa comercialización, é a Neonode AirBar, unha 
barra sensora que podemos colocar na parte inferior da pantalla do noso portátil 
(en tamaños de 13,3, 14 e 15,6 polgadas) e conectar por USB para proxectar un 
campo de luz invisible que permite non só detectar toques dos dedos en pan-
talla, senón tamén interpretar xestos táctiles para facilitar o zoom, os despraza-
mentos ou os pasos de páxina como nunha pantalla táctil ordinaria, coa vantaxe 
de que incluso funcionaría con luvas postas.

A AirBar véndese oficialmente a 69 dólares (aínda que en Amazon.de o seu 
prezo é de 80,05 euros) de xeito que sería un método relativamente económico 
para poder gozar de prestacións táctiles nun equipo portátil con Windows 8 
ou Windows 10 sen ter que renovalo por convertible. Este 
sistema é plug-and-touch, de xeito que para operar con 
el chega con colocalo e enchufalo, sen precisar de 
calibración de ningún tipo. 

Introducir a informática no sector educativo é un importante reto, e 
mentres nuns centros optaban por portátiles compactos e económicos para 
os cativos, outros percorrían unha senda máis innovadora empregando 
tabletas, pero é posible tomar a vía do medio, e así temo como HP anuncia 
un novo equipo asumible, resistente e funcional para as aulas, o HP ProBook 
x360 11 Education Edition, que funciona con Windows 10 tirando proveito da 
tecnoloxía de Windows Ink, para o que conta cunha pantalla táctil que pode 
abaterse totalmente, de xeito que pode funcionar como portátil estándar ou 
como tableta que responde tanto ao dedo como a un lapis dixitalizador (resul-
tando este último elemento chave para trasladar procesos propios do papel).

Este equipo tamén conta cun sistema de cámara Full HD dual (de xeito que 
non só teñen webcam, senón que tamén poden empregar o equipo para gra-
var vídeo en modo tableta).

Queda agora por ver as condicións nas que HP achegará este equipo a 
contornos educativos, especialmente o que se refire a prazos e prezos, 
que son elementos chave para o éxito de produtos desta categoría. 

AirBar permite converter en táctil a pantalla do noso portátil

HP presenta un novo equipo portátil orientado ás aulas

Hai un par de anos, buscando destacar entre a inmensa oferta de altofalantes sen fíos que 
chegaban ao mercado, presentouse o OM/ONE, un altofalante Bluetooth capaz de levitar so-
bre unha base que chamaba poderosamente a atención, pero que pasou sen pena nin gloria 
polas tendas, polo que sorprende que LG queira seguir os seus pasos e anuncie que vai levar 
ao CES de Las Vegas o Levitating Portable Speaker (modelo PJ9) que presume de mesturar son 
de alta calidade cun deseño moi rechamante á vista.

Este altofalante integra potentes electroimáns no seu interior que permite que flote no aire 
sobre unha estación de levitación que permite que este altofalante funcione libre de cables e 
de contacto con calquera superficie, o que sumado ao feito de estarmos ante un sistema de 
son omnidireccional enriquecido por un subwoofer integrado na base de levitación.

A batería recargable do altofalante permítelle funcionar até 10 horas ininterrompidas, aínda 
que cómpre salientar o feito de que, cando está a piques de rematar a súa carga, o altofalante 
pousa sobre a base de levitación para cargarse sen fíos, sen intervención do usuario nin inte-
rrupción da música. Amais, estamos ante un trebello con certificación IPX7, ou sexa, que pode 
empregarse en exteriores, xa que soporta as inclemencias meteorolóxicas.

Para unha maior comodidade, o PJ9 pode conectarse a 2 dispositivos Bluetooth simultanea-
mente. Polo momento non se coñece a data de lanzamento nin o prezo que terá este produto, 
pero podemos lembrar que o OM/ONE vendíase inicialmente a 179 dólares. 

LG presenta un altofalante sen fíos que levita
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A substitución do papel como soporte de 
lectura é algo que os eReaders están a per-
seguir activamente, pero como soporte de 
escritura as pantallas táctiles con stylus non 
están conseguindo a mesma fortuna, polo 
que propoñen unha interesante tableta cha-
mada reMarkable, que sería unha mestura 
entre ambos conceptos: terían unha pantalla 
de 10,3 polgadas de tinta electrónica mono-
croma sobre a que poder escribir con lapis 
que rexistra a inclinación e 2.048 niveis de 
presión para conseguir replicar con bastante 
éxito o comportamento do papel real.

Este novo produto estaría orientado aos 
amantes do papel, que non queren empre-
gar tabletas tradicionais, non só pola súa tec-
noloxía de pantalla, senón tamén polo feito 
e que ao ser dispositivos multi-función dis-
traen ao usuario cun bombardeo constante 
de información (chíos, correos electrónicos e 
notificacións de todos tipo).

Así, reMarkable sería un dispositivo moi 
práctico para os que buscan unha experien-
cia análoga á do papel, facilitando a reali-
zación de anotacións ou de bosquexos, coa 
vantaxe de que cunha solución baseada en 
tinta dixital é posible organizar e almacenar 
todos os nosos documentos de xeito virtual, 
evitando a acumulación de papeis e permi-
tindo incluso compartir as anotacións e os 
deseños sen ter que facer copias impresas.

A tecnoloxía de pantalla de reMarkable 
destacaría non por ter resposta táctil, senón 
pola velocidade da súa tinta, xa que ten unha 

latencia de só 55 milisegundos, mentres que 
moitos eReaders non serían capaces dunha 
experiencia satisfactoria porque a pantalla 
tardaría demasiado tempo en reflectir os 
trazos do usuario, creando unha sensación 
moi incómoda para o usuario.

Estamos ante un produto bastante atrac-
tivo, que como principal eiva ten un prezo 
moi elevado, xa que a súa primeira edición 
(supostamente rebaixada) custaría 379 
dólares (355 euros), o que parece demasiado 
para un simple substituto do papel, aínda 
que non faltará quen queira gozar desta 
tecnoloxía que non chegará á súa fase de 
produción até o verán de 2017.

As especificacións do trebello detallas que 
ten un tamaño de 256 x 177 x 6,7 milímetros 
e 350 gramos de peso, formato ao que están 
bastante afeitos os usuarios das tabletas 
actuais; a súa pantalla de 10,3 polgadas tería 
unha resolución de 1.872 x 1.404 píxeles 
(226 puntos por polgada); funcionaría cun 
procesador ARM A9 a 1 GHz, 512 MB de RAM 
(DDR3L), 8 GB de almacenamento interno, 
conectividade Wi-Fi e batería de 3.000 mAh; 
e aínda que esteamos ante un dispositivo 
orientado a suceder aos cadernos de notas, 
tamén servirá para ler documentos en PDF 
e ePUB, ou sexa, como un lector de informes 
e libros electrónicos, o que si agradecerán 
moitos afeccionados á lectura que non 
estean conformes coas reducidas dimen-
sións das pantallas dos eReaders actuais (6 
polgadas). 

Bose prepara uns auriculares que poden funcionar como audiófonos 
avanzados

O fabricante de equipos de son Bose está 
a preparar unha presentación dos Bose 
Hearphones, uns auriculares que xa contan 
coa súa aplicación oficial na App Store, e que 
serían unha evolución dos auriculares sen fíos 
QuietControl 30, que contan cun sistema de 
cancelación de ruído regulable (ou sexa, que 
podemos elixir a cantidade de ruído exterior 
que queremos recibir), levando esta tecno-
loxía máis aló, até convertela nun sistema de 
asistencia auditiva, xa que os novos auricula-
res poderán empregarse a xeito de audió-
fonos, facilitando a escoita de conversas, 
podendo incluso enfocar a escoita para evitar 
as distraccións en contornos ruidosos.

Estes auriculares ofrecerían unha boa 
experiencia para a reprodución musical, pero 
as súas funcións avanzadas acadadas ao 
combinar micrófonos direccionais e cance-
lación de ruído activa permite axustar o que 
se quere escoitar do mundo real, o que pode 

ser práctico para atender nunha conversa 
nun local público, pero tamén sería ideal para 
empregar no fogar para, por exemplo, poder 
escoitar a televisión a un volume máis eleva-
do do normal sen molestar aos que teñamos 
ao redor.

A aplicación que xestiona estes auriculares 
xa inclúe diferentes preconfiguracións para 
que sexa doado seleccionar o modo que 
facilite participar nunha conversa, escoitar 
a televisión, acudir á consulta do médico ou 
facer exercicio no ximnasio, de xeito que non 
haberá que xogar cos numerosos parámetros 
que permite axustar este revolucionario ac-
cesorio para poder tirar proveito do mesmo. 
Polo momento non se coñece a data de 
lanzamento nin o prezo, pero previsiblemen-
te non será barato, xa que os auriculares Bose 
QuietControl 30 teñen un prezo de 299,95 
euros, e este novo produto é bastante máis 
avanzado. 

reMarkable: a tableta que quere substituír ao papel



Ubisoft puxo á venda a primeiros de decembro un promete-
dor xogo de deportes extremos de inverno, Steep, que conví-
danos a explorar montañas coma se fose un mundo aberto no 
que decidiremos se queremos percorrer nunha táboa de snow, 
esquiando, nun traxe de ás ou en parapente, de xeito que cada 
xogador decidirá como crear a súa propia experiencia, para o 
que tamén hai varios estilos de xogos a escoller: Explorer, Bone 
Collector, Freerider, Extreme Rider, Freestyler e Pro Rider.

Os xogadores poderán desbloquear puntos a medida que 
progresan, e localizar outros, de xeito que poden localizarse 
e desbloquearse zonas de salto e novos desafíos para así ir 
enriquecendo este xogo que podemos gozar en Xbox One, 
PlayStation 4 e PC, á venda por 69,99 euros en consola e 59,99 
euros en ordenador.

Steep permite gozar da neve en localizacións que van dende 
os Alpes até Alaska, instando aos xogadores a realizar fazañas 
que gravar e logo poder compartir con outros usuarios, socia-
lizando esta experiencia de montaña que sorprende a moitos 
afeitos a que este tipo de xogos adopten un formato máis 
arcade. 
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TRÁILER DO 
XOGO

O videoxogo de Rockstar Games coñecido nos EE.UU. como 
Bully e en Europa como Canis Canem Edit, causou moito rebum-
bio en 2006 pola súa ambientación escolar na que non faltaban 
abusóns, pelexas e trasnadas, e agora volve á carga cunha 
edición de aniversario para dispositivos móbiles, de xeito que 
xa podemos mercar por 6,99 euros Bully: Anniversary Edition en 
Google Play e na App Store, para así poder encargar ao mozo 
Jimmy Hopkins nun colexio privado no que gañarse unha 
reputación, soportar a presión dos profesores, derrotar aos 
deportistas xogando ao balón prisioneiro, gastar bromas, ligar 
e, en definitiva, sobrevivir o curso nun colexio decadente.

O xogo ten aires que lembran aos Grand Theft Auto, pero 
mudando a súa ambientación radicalmente, e nesta versión 
móbil pódese gozar dun control adaptado a pantallas 
táctiles (aínda que cómpre destacar que o xogo é com-
patible con mandos físicos), dun modo multi-xogador 
por quendas e duns gráficos mellorados que fai que 
nas pantallas actuais non se vexa pobre un xogo naci-
do na xeración da PlayStation 2. 

IOS | Android



videoxogos

O xornalista gráfico Frank West elixiu unha data cu-
riosa para volver ás nosas vidas, e precisamente na xor-
nada do 6 de decembro estreou o xogo Dead Rising 
4, no que este intrépido personaxe volve á carga para 
protagonizar unha nova historia de mortos viventes, na 
que volveremos a contar cun amplo arsenal que pode-
remos combinar para combater á horda zombi.

Esta nova aventura estrea novas clases de zombis, 
exotraxes e un modo multi-xogador cooperativo 
para 4 xogadores. Os xogadores que queiran gozar 
desta nova historia de Frank West poden xa adquirir 
o xogo por 69,99 euros na súa versión para Xbox One, 
ou pagar 10 euros menos para facerse coa súa versión 
para Windows 10. 
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Tras trunfar en dispositivos móbiles e en plataformas de 
realidade virtual para PC, Halfbrick Studios leva o seu célebre 
xogo Fruit Ninja á PlayStation 4, de xeito que por 16,99 euros 
podemos mercar este xogo que permitiranos somerxernos 
nun mundo virtual dentro dun casco de PlayStation VR no 
que nos irán lanzando froitas que poderemos cotar cun par de 
espadas virtuais (que en realidade serían mandos de PlaySta-
tion Move) para poder ter un achegamento divertido e directo 
á realidade virtual, que fuxe das experiencias realistas para 
ofrecer diversión pura.

O usuario pode optar por xogar a conseguir a mellor 
puntuación nun modo Clásico, aínda que tamén pode elixir 
un frenético modo Arcade ou un tranquilo modo Zen. Como 
novidade, Fruit Ninja VR inclúe un modo Supervivencia no que 
haberá que facer fronte a helicópteros lanza-froita.

Calquera que gozase deste xogo en móbiles ou tabletas en-
tenderá que estamos ante un título practicamente imprescin-
dible para quen teña PlayStation VR, a PS Camera e PS Move, 
elementos necesarios para poder gozar dun xeito diferente 
este xogo de mecánica moi sinxela, que ao converterse en 
envolvente resulta ideal para familiarizarse coa realidade 
virtual. 
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Pola ausencia de procesos manuais, na almacena-
xe de documentación, en gastos de papelería e en 
franqueos.

01 > Redución de custos:

Vantaxes no emprego do sistema 
de facturación electrónica:

Axiliza os procesos administrativos, a transmisión 
de datos e a recepción de facturas.

02 > Maior eficiencia e eficacia:

No movemento de información e na localización da 
mesma.

03 > Axilidade e inmediatez:

Facilita os procesos de control e evita erros.
04 > Maior grao de seguridade: 

05 > Mellor calidade do servizo. 
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