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Hai uns días comentabamos 
cun colaborador de Código 
Cero que non todos os nú-
meros da revista son iguais 
e que algúns teñen un es-
pecial significado e brillan 
dunha maneira particular. 

De aí pasamos a falar directamente deste número 
167 que vostede lector/a ten entre as súas mans, 
sen dúbida un número encadrado na devandita ca-
tegoría de fitos editoriais e xornalísticos de Código 
Cero. Por que? Pois en primeiro lugar polo volume 
de páxinas recollido e pola gran cantidade de co-
laboradores convocados, un gran grupo (“gran” 
en todo sentido da expresión) de amigos que non 
quixeron deixar pasar a ocasión de celebrar con 
nós unha serie de cousas. En segundo lugar, por-
que este número 167 de Código Cero é o número 
co que conmemoramos oficialmente os 15 anos 
da nosa revista en papel, un período de tempo 
que pode que non pareza gran cousa á xente que 
leva no negocio comunicativo unha longa ristra de 
décadas, pero que a nós parécenos un período de 
tempo tan intenso que temos a sensación de que 
neles colle unha vida, unha parte da nosa historia, 
a nosa, pero tamén un pouco a dos demais. Ben-
vidas e benvidos, polo tanto, a este pequeno-gran 
anaco das nosas vidas. Esperemos que vos guste o 
que ides atopar ao longo destas sesenta páxinas de 
contidos. 

Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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SAÚDO DO PRESIDENTE DA XUNTA PARA O 15 ANIVERSARIO DE ‘CÓDIGO CERO’

O código galego

Comentaba o presidente Rajoy nun debate 
en televisión, hai xa algúns anos, que can-
do el estaba na Deputación de Pontevedra 
acontecera un feito extraordinario: foran 
quen de levar a electricidade a todas as 
aldeas da provincia. Culminábase, así, un 
proceso de extensión paulatina que du-

rara case cen anos, e que por fin lle daba ao rural galego a 
benvida ao século XX.

Desde a óptica actual, semella que pasou moito tempo 
desde aquel fito, pero o certo é que apenas tres décadas se-
paran aquela Galicia case decimonónica destoutra que enca-
ra con confianza os desafíos do século XXI. Hoxe, a electrici-
dade que move o noso mundo é Internet, e o reto que todos 
os galegos temos por diante é conseguir que toda Galicia, a 
urbana e tamén a rural, conte cunha conexión de banda larga 
de alta velocidade. 

Testemuña de todos estes cambios desde o maior deles, 
que foi o cambio de século, Código Cero cumpre 15 anos á 
vangarda do país, porque o seu leitmotiv sempre foi situar o 
país á vangarda. Por iso podemos celebrar orgullosos o ani-
versario dunha publicación coa que compartimos a crenza de 
que a nosa terra ten talento para crear, innova para crecer e 
xa está a aproveitar as oportunidades que as novas tecno-
loxías nos ofrecen para ocupar o lugar que merecemos nun 
planeta global. 

Este número especial, no que se recollen as achegas dos 
profesionais e os organismos do sector, así como das uni-
versidades e as administracións, é unha boa mostra de que 
o voluntarismo doutras épocas xa forma parte do pasado, e 
a I+D+i conforma un espazo consolidado, no que todos os 
axentes dialogamos e nos apoiamos mutuamente para que 
a nosa terra progrese. O código galego non é o da confron-
tación, a inestabilidade ou o illamento que atopamos nou-
tras latitudes, senón un código aberto que ve a globalización 
como unha oportunidade para atopar novos mercados e 
atraer o mellor deles para financiar os nosos proxectos e se-
guir aprendendo. 

Parabéns por axudar a crear este código, que é o futuro que 
creará o noso país. 

Alberto Núñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia
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CRONOLOXÍA

15     anos           
primeiros do ano 2000 emitíase na radio 

pública do país un programa sobre tec-
noloxías da información e a comunica-
ción chamado Código, no que tiñamos 

detectado un problema á hora de dar 
conta de espazos na Rede: os endere-

zos das páxinas web eran dema-
siado complicados para comuni-
calos de xeito falado. Para superar 

esa eiva, un dos colaboradores do programa creou un 
espazo na Internet a xeito de bitácora no que daba conta 
das novas tecnolóxicas.

Ademais servía como plataforma para un boletín infor-
mativo de carácter diario e outro semanal, cun resumo 
en catro páxinas nun ficheiro PDF.

Esta iniciativa acadou en poucos meses diversos 
recoñecementos e galardóns, e fixo que os seus funda-
dores, Carlos Ballesteros, Marcus Fernández e Xosé María 
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Cando lanzamos aquel primeiro número 
en formato tabloide houbo quen afirmou 
que non durariamos nin dous meses, xa 

que unha revista en galego e de novas 
tecnoloxías era inviable no noso pais

Fernández Pazos, nos animaramos a facer unha revista 
impresa, acompañados dun grupo de amigos e colabora-
dores entusiastas do mundo TIC.

Aquela publicación levaría o nome de Código Cero, por 
aquilo do código binario, e hoxe quince anos despois 
chega o seu número 167.

Cando lanzamos aquel primeiro número en formato 
tabloide houbo quen afirmou que non durariamos nin 
dous meses, xa que unha revista en galego e de novas 
tecnoloxías era inviable no noso pais.

Argumentos nos lles faltaban, xa que en realidade 
Código Cero e o seu irmán maior codigocero.com, existen 
pola vontade dos seus colaboradores e por máis de quince 
anos de esforzo, ilusión e moito, moito traballo por manter 
unha publicación que hoxe é referente en Galicia, e que 
ademais está na nosa lingua.

Seguimos crendo neste país na súa xente, nas súas em-
presas, nos seus emprendedores, nas súas organizacións, 

institucións, asociacións e nas súas administracións que 
manteñen viva a chama deste proxecto pioneiro. 

Código Cero continuará saíndo a diario na web, 
manténdose como referente galego na Rede do ámbito 
TIC, e mensualmente en revista impresa para contar que 
Galicia ten moito que dicir e achegar nun sector moi 
dinámico e globalizado no que nos últimos anos incluso 
puidemos chantar unha bandeira en forma de dominio 
de primeiro nivel: o .gal.

O equipo de Código Cero
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Marcus Fernández, subdirector de Código Cero, 
repasa os tres lustros de vida da publicación

15 anos de 
Código Cero

propio outorgándonos o trofeo Galeguida-
de ao Medio de Comunicación Social; aínda 
que o noso 10º aniversario tamén serviu de 
aliciente para que AGESTIC cos seus Premios 
INNOVA-G e o Colexio Profesional de Enxe-
ñeiros en Informática de Galicia decidisen 
lembrar o noso facer destacándoo en ca-
dansúa entrega de 
premios.

Pero o recoñece-
mento ao que damos 
máis importancia 
non vén en forma de 
trofeo, senón que é 
o que depositan en 
nós tanto os lectores 
que consultan perio-
dicamente as nosas 
publicación coma as empresas e adminis-
tracións públicas que confían a difusión das 
súas actividades nas nosas páxinas impresas 
e electrónicas. A todos eles debemos a nosa 
existencia, e superar os 15 anos de activida-
de. 

Pero esta traxectoria non a percorremos 
sen certa metamorfose, xa que cando na-
cemos tiñamos unha páxina web centrada 
no texto e unha revista en formato tabloide 
(sen cor en todas as súas páxinas) e segun-
do fomos avanzando, na Internet gañamos 
gráficos cada vez máis grandes e outros 
elementos enriquecedores, mentres que no 
papel contamos cada vez con máis cor para 
transformar finalmente a nosa publicación a 
un tamaño máis compacto (DIN A4) gañan-
do en manexabilidade e cunha aparencia 
máis atractiva.

Tamén volvemos a colaborar coa Radio 
Galega na achega de información tecnoló-
xica á súa audiencia, servindo o paréntese 
de ausencia no medio radiofónico para ser 
conscientes dos cambios do sector TIC en 

Galicia, pois pasamos dun Código no que a 
información tecnolóxica era principalmen-
te global a un programa Banda Ancha con 
multitude de iniciativas galegas e convida-
dos que ilustran aos nosos seguidores sobre 
o dinamismo que as Tecnoloxías da Informa-
ción e a Comunicación teñen na nosa terra, 
desbotando o termo de novas tecnoloxías e 
deixando claro que estamos ante un sector 
produtivo máis con moito futuro.

Nestes últimos anos tamén puidemos dar 
testemuño de como desaparecían moitas 
das publicacións históricas da nosa terra na 
Rede, á vez que nacían outras para coller o 
relevo. Mentres cada vez resulta máis difícil 
manter publicacións impresas e o público 
opta por soportes móbiles e redes sociais, 
non falta quen quere consumir contidos en 
soportes tradicionais nos que conséguese 

unha maior atención e procúrase fuxir do 
efémero. Mantense así un pulo que vese re-
compensado pola fidelidade dos lectores e 
os patrocinadores, que fan que durante 15 
anos puidésemos dar conta do que aconte-
ce en Galicia e no mundo no marco do sec-
tor TIC, e plasmalo en papel, adaptando os 
contidos á demanda informativa.

Cando botamos a andar era normal falar 
de páxinas web e aplicacións informáticas 
de escritorio, e agora os dispositivos móbiles 
e as apps xa son de uso diario para a meiran-
de parte da poboación, e incluso cousas que 
até hai pouco parecerían de filmes de fic-
ción científica como a intelixencia artificial e 
os drons están ao noso alcance, tanto para 
abrir camiños a profesións do futuro como 
para completar o noso tempo de lecer.

Resulta difícil adiviñar do que escribire-
mos mañá, e cal será o produto ou servizo 
que dende a nosa terra buscará sorprender 
ao mundo, pero procuraremos estar aí para 
contalo. A todos vós: grazas por facelo po-
sible. 

Facer un repaso da historia de 
Código Cero é un interesante 
exercicio de memoria para os 
que a vivimos, especialmente 
polas súas liñas cronolóxicas 
paralelas, nas que a radio, a 
web e o papel cruzaron as 

súas traxectorias en numerosas ocasións, 
dando lugar ao produto actual e sendo a 
estas sinerxías imprescindibles para chegar 
a superar os 15 anos de vida da nosa edición 
impresa.

En 2001, como complemento ao progra-
ma Código da Radio Galega, creouse unha 
páxina web que recollía novas tecnolóxi-
cas, principalmente para facilitar a achega 
de máis información por parte dos oíntes 
ante a dificultade de dar enderezos de In-
ternet a través das ondas radiofónicas, pero 
esta criatura foi collendo corpo de seu, e ás 
poucas semanas estreou boletíns por co-
rreo electrónico, entre os que habería que 
destacar un semanal no que se incluía un 
resumo semanal en formato PDF, que pode-
ría considerarse como o precursor desta pu-
blicación. Esta iniciativa altruísta conseguiu 
aos poucos meses un recoñecemento da 
Asociación de Enxeñeiros de Telecomunica-
cións de Galicia (AETG), polo que as persoas 
involucradas no proxecto decidimos apostar 
pola súa profesionalización, e así, a finais de 
ano, preparamos o que sería o número 1 de 
Código Cero.

Nos seguintes anos, outros serían os re-
coñecementos que recibiría esta iniciativa 
que defende tanto o sector tecnolóxico 
galego como a nosa lingua, e así, en 2004 a 
Asociación de Empresas Galegas Adicadas 
á Internet e ás Novas Tecnoloxías (EGANET) 
tivo a ben premiarnos como a mellor páxina 
web dun medio de comunicación, para que 
en 2007 a Enxebre Orde da Vieira fixese o 

Cando botamos a andar era normal falar 
de páxinas web e aplicacións informáticas 
de escritorio, e agora os dispositivos mó-

biles e as apps xa son de uso diario 

8 |
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 “Queremos un modelo de relación 
coa cidadanía máis áxil e proactivo”

Falamos dos retos dixitais da Administración 
autonómica coa directora de AMTEGA

Para este número especial qui-
xemos contar con Mar Perei-
ra, directora da Axencia para 
a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia (AMTEGA), con vis-
tas a que nos achegase a súa 
visión particular da nosa terra 
nas TIC e, tamén, a que nos le-

vara da man (virtual e literalmente) polo “onte”, 
o “hoxe” e o “mañá” das actividades e estratexias 
do seu departamento. Segundo fixo saber, un 
dos grandes obxectivos de AMTEGA é acadar 
un novo modelo de relación da cidadanía coa 
administración pública, un modelo máis eficaz, 
inmediato, persoal e sustentábel. Isto, sinala, 
só vai ser posíbel grazas ás novas tecnoloxías e 
grazas a unha integración eficaz destas na xes-
tión pública galega. A consecuencia? Pois, entre 
outras cousas, un servizo da administración máis 
personalizado. 

– Veñen de anunciar unha nova Lei de Administración dixital (LEDIXGA), que 
vai  supor  o para a Comunidade e para os galegos? 
– A nivel lexislativo buscamos dotar á Administración autonómica dun marco 
legal único con todos os aspectos necesarios para acadar unha administración 
verdadeiramente dixital,  que integre toda a regulación que vimos desenvol-
vendo desde 2010 a través de decretos ordes, e outras disposicións e elimine 
dispersión normativa existente. O obxectivo final deste proceso de transforma-
ción dixital é que, tanto os empregados públicos como os cidadáns o perciban. 
Queremos conseguir un novo modelo de relación da cidadanía coa administra-
ción pública, máis áxil e máis proactivo. 

A integración da tecnoloxía na xestión da administración permítenos dispo-
ñer de información e empregala para mellorar o servizo e facelo máis personali-
zado. Xa deixamos de solicitar aos cidadáns ata 40 tipos de certificados grazas á 
plataforma de interoperabilidade, evitamos desprazamentos con máis do 94% 
dos procedementos dispoñibles online, aforramos tempo e custos coas noti-
ficacións electrónicas e estamos a reducir os tempos de tramitación. A xente 
está percibir as vantaxes da xestión en liña e emprega máis os servizos dixitais. 
A porcentaxe de usuarios da sede electrónica da Xunta no primeiro trimestre 
deste ano supuxo case o 70% do total de todo o 2016.

MAR PEREIRA
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– Cales son os obxectivos máis inmediatos no impulso aos 
servizos dixitais?
– Un dos obxectivos máis inmediatos neste ámbito é a posta 
en marcha no ultimo trimestre do ano da nova sede electró-
nica adaptada a un mellor uso dende dispositivos móbiles 
e con posibilidades de personalización en función do perfil 
do cidadán ou empresa. Tamén queremos consolidar a car-
peta do cidadán como espazo dixital de acceso a todos os 
expedientes que un cidadán ou empresa ten en curso coa 
administración e impulsar a autoservizos dixitais que facili-
ten a autoxestión por parte de cidadáns e empresas.

Un cambio significativo tamén será a reformulación das 
Oficinas de rexistro, como oficinas de atención para facili-
tar a relación de cidadán e empresas coa administración a 
través dos medios dixitais e a posta en marcha da figura do 
funcionario habilitado e do rexistro de apoderamentos, de 
xeito que unha persoa autorizada ou un funcionario poda 
realizar trámites telemáticos en nome doutra persoa.

– Recentemente AMTEGA, a Consellería de Economía e 
Vodafone entregaron os premios do primeiro certame 
Connecting for Good Galicia, destinado a impulsar na 
nosa terra proxectos de tecnoloxía e innovación social 
para axudar a todo tipo de colectivos. Que opinión lle 
mereceu esta iniciativa que, por certo, xa prepara unha 
segunda edición?
– Desde a Xunta e, cónstame que tamén desde Vodafone, 
estamos satisfeitos da resposta que tivo esta primeira edi-
ción, á que se presentaron 40 iniciativas empresariais con 
solucións ou servizos enmarcados na innovación social dixi-
tal. 

Os seis seleccionados eran proxectos empresariais de 
calidade, que coa formación e o asesoramento especiali-
zado que recibiron, agardamos que poidan conseguir que 
os seus produtos e servizos teñan máis garantías de éxito 
no mercado. Ese é o obxectivo final de iniciativas como Co-
necting for Good, impulsar o emprendemento e o talento 
tecnolóxico da nosa terra con apoio especializado e tamén  
poñendo ao seu alcance toda unha rede de contactos a tra-
vés destas multinacionais que lles poden abrir una amplo 
abano de posibilidades no mercado.

– Estes días estamos a asistir a im-
portantes actividades de forma-
ción e divulgación e capacitación 
por parte de Reacciona e Reac-
ciona TIC. Sabemos que AMTEGA 
traballa arreo no segundo dos 
programas. En que consiste e por 
que ten tanta relevancia o seu co-
metido?
– A dixitalización empresarial é 
chave para que as empresas incre-
menten a produtividade e a com-
petitividade. Este proceso supón 
integrar o dixital nas decisións es-
tratéxicas da empresa e o Programa 
Reacciona TIC, que desenvolvemos 
en colaboración co IGAPE, ofrece 
unha carteira de servizos para que 
as PEME poidan acceder a servizos 
que van desde un diagnóstico para 
ver que solucións dixitais se adap-
tan máis ás súas necesidades ata o 
asesoramento na aplicación de fe-
rramentas dixitais de mobilidade, 
de mellora da xestión empresarial 

ou de marketing dixital. Máis de 140 empresas galegas se 
beneficiaron xa das tres convocatorias Reacciona TIC e, en 
breve, resolveremos a cuarta. 

– Recentemente pechouse a segunda edición de Acelera-
TIC. Fáganos un rápido balance da mesma. 
– Cando falamos de transformación dixital falamos de 
proxectos que implican cambios na forma de facer as 
cousas, por iso é imprescindible a participación de toda 
a organización, e especialmente un pulo moi forte des-
de a dirección. O obxectivo fundamental de AceleraTIC é 
proporcionar unha folla de ruta aos directivos das nosas 
PEME nese proceso de cambio, amosándolles o valor que 
as tecnoloxías lles poden achegar aos seus negocios e faci-
litándolles ferramentas para desenvolver unha nova orga-
nización de traballo e unha cultura dixital na que os empre-
gados e os clientes se sintan cómodos ante a incorporación 
das tecnoloxías.

O interese das empresas galegas é moi elevado, de feito, 
as solicitudes triplicaron a oferta de prazas dispoñibles nes-
ta segunda edición e constatamos, tamén, que a demanda 
procede de todo tipo de sectores: o ámbito turístico, o pe-
queno comercio, a construción, actividades administrativas 
ou industria química tiveron representación no AceleraTIC.

– Rematamos o curso escolar 2016-2017 e comezamos 
a albiscar o seguinte. Que podemos agardar do curso 
2017-2018 no eido das TIC e a educación? 
– En 2010 apostamos por transformar a aula tradicional en 
dixital co programa Abalar, do que se benefician a día de 
hoxe 120.000 alumnos e máis de 7.200 empregan só libros 
dixitais. Vimos de reforzar o compromiso con esta iniciativa 
cunha dotación de 27 millóns de euros para o curso 2018-
2019 para ampliar o alcance da educación integramente 
dixital a 10.000 alumnos mellorando todos as liñas de tra-
ballo da iniciativa.

Imos renovar os equipos dos alumnos e dotar de ordenador 
aos profesores. Ofreceremos un soporte premium deste 
equipamento cun servizo integral as 24 horas os 7 días da 
semana. Ampliaremos os contidos con novos provedores 
e contando coa participación dos docentes a través dunha 

Un dos obxectivos 
máis inmediatos é 
a posta en marcha 

no ultimo tri-
mestre do ano da 

nova sede elec-
trónica adaptada 

a un mellor uso 
dende dispositi-

vos móbiles
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Nestes momentos 
24 dos 81 recintos 

empresariais das 
catro provincias 

galegas incluídos 
no Plan contan xa 

con redes ultra-
rrápidas

factoría de contidos. 
Tamén facilitaremos 
capacitación dixital a 
profesores e familias 
e estamos a mellorar 
a conectividade para 
que todos os centros 
públicos de primaria e 
secundaria teñan máis 
de 100Mbps.

Por outra banda, é 
fundamental incremen-
tar a oferta formativa no 
ámbito científico-tec-
nolóxico,  Segundo un 
estudo elaborado polo 
OSIMGA, o ano pasado 
o tecido empresarial ga-
lego precisará máis de 
2.900 perfís dixitais no 
período 2016-2018, es-
pecialmente os ligados a 
ámbitos como o Big Data 
e Business Intelligence ou 
ciberseguridade. Por iso 
o fomento do talento 
tecnolóxico é outra das liñas estratéxicas da Axenda Dixital 
e consideramos de gran importancia todas as actuacións 
orientadas a espertar o interese dos rapaces neste ámbito 
con formación específica para pode contribuír a xerar vo-
cacións temperás nun sector con moito futuro e un amplo 
abano de posibilidades laborais.

– Falemos agora de software libre. Temos razóns para 
pensar que se trata dunha grandes prioridades da axen-
cia a curto, medio e longo prazo?
– Vimos de lanzar o Plan de Software Libre 2017, con máis 
de 100 medidas, 40 delas en  colaboración cos axentes ga-
legos do sector. É un plan que se renova anualmente, que 
puxemos en marcha en 2010, e co que buscamos promover 
a reutilización de software na administración pública, im-
pulsar unha oferta de solucións libres e de calidade para as 
empresas e incrementar o uso e coñecemento da progra-
mación aberta por parte da sociedade.  

As actuacións para empresas a través do Centro Demos-
trador TIC e para cidadáns a través da Rede CeMIT reforzan 
as actuacións do Plan e teñen contribuído en boa medida a 
incrementar o uso e a difusión do software libre en Galicia. 
Ademais, na Administración empregamos a programación 
aberta en moitas das plataformas tecnolóxicas que susten-
tan servizos esenciais como os servizos da Administración 
Electrónica, no desenvolvemento da iniciativa Abalar, no 
eido educativo ou na rede CeMIT para a formación en TIC a 
cidadáns e empresas.

– Como se atopa neste intre o Plan de Banda Larga da 
Xunta, sobre todo no que a fornecemento de cobertura 
de redes ultrarrápidas para os polígonos industriais se 
refire?
– Nestes momentos 24 dos 81 recintos empresariais das ca-
tro provincias galegas incluídos no Plan contan xa con re-
des ultrarrápidas e, segundo as previsións, outros 23 farano 
ao longo de 2017 e 34 máis en 2018. Deste xeito, a finais do 
ano que vén, un total de 130 polígonos, nos que se concen-
tra case o 93% da superficie empresarial ocupada, disporán 
de acceso a redes de máis de 100 Mbps. 

Ademais, como complemento a esta medida abrimos 
unha convocatoria de axudas para o acceso a banda larga 
ultrarrápida a empresas e autónomos situados en zonas 
illadas do rural, cuxa resolución farase pública este verán.

Por outra Banda, o Estado destina este ano preto de 15 
millóns de euros para Galicia cunha convocatoria de axu-
das aos operadores de telecomunicacións cun porcentaxe 
de subvención do 80% para impulsar o despregue de redes 
de 100Mbps ou máis. 

– A Xustiza galega e as novas tecnoloxías seguen a cami-
ñar xuntas. Como se atopa neste intre o desenvolvemen-
to desta confluencia? 
– No ámbito xudicial, Galicia está a facer un esforzo moi 
importante para facer realidade unha xustiza adaptada ao 
contexto dixital. Contamos cunha estratexia cuxas actua-
cións definidas, en colaboración cos responsables do eido 
xudicial galego, están recollidas no Plan Senda 2020 e que 
nos permitiron poñer en marcha todas as pezas do Expe-
diente Xudicial Electrónico.

E isto que significa e en que se traduce no día a día? Pois 
en que os profesionais da Xustiza poden acceden aos docu-
mentos dos expedientes xudiciais en formato electrónico 
grazas ao visor do Expediente Xudicial Electrónico. Máis de 
500 xuíces, letrados, fiscais, forenses e funcionarios poden 
asinar dixitalmente asinar sentencias e documentos; máis 
do 80% das salas de vistas galegas contan con sistema gra-
vación de vista e sinatura dixital, que permite incorporar as 
gravacións dos xuízos ao expediente xudicial electrónico e 
implantouse unha rede de videoconferencias, que se que 
se incrementará en 33 equipos ao longo deste ano, o que 
permitirá que todos os partidos xudiciais dispoñerán des-
tes dispositivos. O sistema de comunicacións Lexnet está 
implantado en todos os órganos xudiciais e no que vai de 
ano realizáronse a través de Lexnet 3,5 millóns de comuni-
cacións electrónicas.

Ademais, Galicia foi a primeira Comunidade en poñer en 
marcha a Sede Xudicial Electrónica,  que permite aos cida-
dáns consultar online o estado de demandas, e este ano 
incorporará novas funcionalidades. 





O Clúster Audiovisual Galego tiña pensado 
tirar partido da palestra inmellorábel de 

Conecta Fiction para presentar a súa nova imaxe 
corporativa. E por que motivo? Pois porque o 
evento Conecta Fiction xuntou os días pasados 
en Compostela, coa Cidade da Cultura como eixe 
central de actividades, máis de 350 profesionais 
do sector dos contidos audiovisuais e dixitais de 
20 países, representando a algún dos investidores 
e das produtoras máis referenciais do mercado 
internacional.  

O cambio de imaxe do Clúster inclúe tamén o 
lanzamento nas redes e nas canles tradicionais da 
campaña Consume Audiovisual Galego, que loce 
o talento e a calidade de Galicia a través dos seus 
produtos audiovisuais.

Na presentación o presidente do CLAG, Jorge 
Algora, salientou “o enorme esforzo que se está 
a realizar en Galicia en canto a innovación, tanto 
en tecnoloxía, como en formatos”.  Na cita tamén 
participou o presidente da Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo, que asistiu á presentación da nova imaxe do 
Clúster tras inaugurar o Conecta Fiction. Durante 
o acto proxectouse o vídeo da devandita campa-
ña, no que se amosan “os excelentes recursos cos 
que contan as empresas galegas na produción 
de ficción”. A imaxe da campaña, que “ten como 
protagonistas o mar e o ceo galegos” busca pór en 
valor “a variedade e a calidade dos recursos dos 
que dispón Galicia como plató para a rodaxe de 
produtos audiovisuais”. 

O Clúster Audiovisual Galego 
estrea nova imaxe

| NOVAS | RESUMO DE ACTUALIDADE TIC |

 Trátase dunha iniciati-
va municipal posta en 

marcha o pasado ano e que ten 
como finalidade dar visibilidade 
e dinamizar as comunidades 
dixitais que existen na Coruña e 
facilitar a participación activa da 
veciñanza. A principal novida-
de desta edición é a posta en 
marcha do Laboratorio Audio-
visual de Innovación e Creación 
Audiovisual, o LAIC, que busca 
crear un espazo de encontro, 
colaboración e aprendizaxe 
para persoas e colectivos inte-
resados na cultura audiovisual 
contemporánea, os novos me-
dios e a transformación dixital.   

O laboratorio nace con 
vocación de potenciar e dar a 
coñecer as novas linguaxes au-
diovisuais e favorecer a creación 
entre a veciñanza, así como de 
tecer alianzas con centros de 

ensino, a Universidade, empre-
sas de produción audiovisual e 
comunicación dixital, institu-
cións e colectivos profesionais 
e outras entidades cidadás que 
compartan obxectivos seme-
llantes”. 

As actividades que ten previs-
to desenvolver o LAIC aborda-
rán as novas linguaxes audiovi-
suais, desde as micro-narrativas 
populares ata o documental in-
teractivo ou a realidade virtual. 
Tamén se prestará atención aos 
novos modelos de distribución 
e produción: desde como se 
profesionalizan os contidos en 
YouTube ata as posibilidades do 
cinema crowd e das comuni-
dades en liña como impulsoras 
de proxectos audiovisuais. A 
programación presentarase 
de xeito completo á volta do 
verán. 

Coruña Dixital integrará un 
laboratorio de innovación audiovisual



 A consultora galega Vitae vai 
impartir na Coruña un máis que 

interesante seminario para introdu-
cirnos no emprego profesional das 
avaliacións DISC. O Curso Certificación 
Experto en DISC e Analista Conductual 
DISC (formato PDF) axudaranos a “tirar 
proveito do sistema máis efectivo para 
comunicar, ensinar, liderar ou motivar”. 
A metodoloxía DISC é un sistema de 
recursos moi acaído para o desenvol-
vemento e a valoración do talento 

Vitae introdúcenos nas vantaxes da 
metodoloxía DISC humano da nosa 

empresa e, en 
última instancia, para levar a bo porto 
todo tipo de proxectos e operacións. O 
curso abrangue 16 horas de formación 
a impartir na Coruña (Hotel Attica 21) 
os días 3 e 4 de xullo. 

A dita metodoloxía estuda catro 
factores de comportamento: como 
respondermos a desafíos e retos, como 
interrrelacionar cos demais e influír 
neles, como responder aos cambios e 
ao ritmo da contorna e como respon-
dermos ás regras e procedementos. 

No curso de Vitae inclúese a 
opción de certificación experto 
e analista conductual en DISC 
polo organismo oficial interna-
cional INTERDISC, que é unha 
organización sen arela de lucro 
que vela pola axeitada aplica-
ción da metodoloxía a nivel 
mundial.  

Vitae engade que esta 
actividade de formación está 
recomendada para todas 
aquelas persoas que desexan 
mellorar as súas habilidades en 

selección, avaliación, liderado 
e comunicación, amais de aplicar 
unha ferramenta efectiva de diag-
nóstico para profesionais de recursos 
humanos, adestradores, psicólogos, 
profesores, formadores, consultores 
ou comerciais, entre outros moitos 
perfís.

A profesional encargada de impartir 
os contidos será Ángeles Gris, experta 
en formación en metodoloxías DISC e 
ferramentas de diagnóstico. Ángeles é 
máster en adestramento no Instituto 
HUNE da Universidade de Alcalá e 
certificada como analista conductual 
DISC polo Instituto Internacional do 
DISC dende 2009. 
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 O  encontro de lecer in-
teractivo Hobbycon, que 

terá lugar en PALEXCO entre 
os días 13 e 16 de xullo non vai 
limitarse a actividades lúdicas, 
senón que tamén vai acoller no 
seu programa iniciativas como 
a mesa redonda Women In Ga-
mes, coa que pretenden facer 
un chamamento a afeccionados 
aos videoxogos e a persoas que 
teñan a intención de entrar a 
traballar en tal sector.

Esta mesa redonda está 
organizada pola asociación 
Internacional Women In Games, 
co patrocinio de Google, e 
xuntará a catro profesionais 
que explicarán a traxectoria 
académica que as levou ao 
mundo dos videoxogos, as súas 
experiencias profesionais e 
persoais na industria e incluso 
dedicarán unha boa parte do 
encontro a atender a cuestións 
do público.

As integrantes da mesa serán 
a animadora 2D Pilar Celda; a 
artista de contornos María Fer-
nández; a artista de personaxes 
e directora de arte Eugenia 
Sánchez; e a debuxante e guio-
nista Emma Ríos (debuxante 
do primeiro cómic publicado 
en Android e participante no 
proxecto #ElVideojuegoEsArte). 
A cita terá lugar o venres 14 de 
xullo de 19:00 a 21:00 horas. 

| NOVAS | RESUMO DE ACTUALIDADE TIC |

Os drones comezan a 
ser xa, puidémolo ver na 

dramática vaga de lumes que 
asolou Portugal, instrumen-
tos de uso moi eficaces para 
analizar a devastación xerada 
polos incendios forestais (que 
se destruíu, cales foron as 
causas, como actuar en datas 
vindeiras para evitar este tipo 
de situacións). Pero, e se tamén 
lles tiráramos partido para 
previlos ou para controlar que 
haxa menos especies invasoras 
das que hai? Cara a este punto 
de loita directa queren dirixirse 
as investigadoras e investiga-
dores do CINAE (Centro de Innovación 
Aeroespacial de Galicia), que anunciaron 
que van desenvolver “unha tecnoloxía 
que permita traducir as imaxes captadas 
por vehículos aéreos non tripulados en 
información coa que traballar na detec-
ción e no seguimento de especies inva-
soras, así como na detección de posíbeis 
factores de risco de lumes forestais”. 
O proxecto vai ser posíbel grazas a un 
convenio asinado coa Deputación de 
Pontevedra.

Segundo fai saber a Universidade de 
Vigo, da que depende o CINAE, a inicia-
tiva terá unha duración de dous anos e 
contempla o investimento de 170.000 
euros. Participaron na formalización do 
acordo reitor da Universidade de Vigo 
e presidente do padroado do CINAE, 
Salustiano Mato, a presidenta da institu-
ción provincial, Carmela Silva, o director 
xeral do CINAE, Antonio Castro; o direc-
tor técnico da Fundación CINAE, o profe-
sor Fernando Aguado, e o responsábel 

da súa Área de Sistemas non Tripulados, 
o investigador da Universidade Higinio 
González. Segundo fixeron saber, amais 
dos ditos obxectivos, o convenio per-
mitirá cousas como “comezar a facer un 
inventario” das forestas con maior grao 
de combustibilidade e así “poder actuar 
dunha forma máis efectiva”.

Tal e como explicou González, trátase 
dun “proxecto piloto que, a través dos 
vehículos aéreos non tripulados, realiza-
rá unha serie de campañas sobre unhas 
zonas da xeografía de Pontevedra, 
seleccionadas de acordo cos técnicos da 
Deputación”. Nelas, sinalou, “realizarase 
o traballo de campo dun proxecto que 
ten como eixo a xeorreferenciación e 
procesado das imaxes obtidas polos 
drones, co propósito de que dea como 
resultado unha información que o usua-
rio poida entender”, como por exemplo, 
“o número de hectáreas afectadas por 
unha determinada planta e como este 
vai mudando ao longo do tempo”. 

O CINAE quere previr lumes e pragas con dronesCatro mulleres debaterán 
sobre a industria dos 
videoxogos na Hobbycon

O medio de referencia na cultura galega
Apartado de Correos 26 – 27800 VILALBA - redaccion@avozdevilalba.gal
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Avante 
Galicia dixital  
Recompilamos nestas páxinas os grandes fitos 

de 2017 en materia de novas tecnoloxías

Décimo aniversario do CPEIG e 
do CPETIG

O CPEIG e o CPETIG están este ano de celebración. 
Isto tradúcese nunha manchea de actividades (xorna-
das, congresos, quedadas, cursos) para conmemorar 
“unha década de traballo en defensa da profesión e 
ao servizo das persoas colexiadas e da Sociedade da 
Información”. Do CPEIG chegounos recentemente a 
Noite da Enxeñaría en Informática ou a II Xornada de 
Ciberseguridade en Galicia, entre outras citas impor-
tantes para os profesionais das TIC e para a sociedade 
galega en xeral. Do CPETIG, pola súa banda, chegounos 
a terceira edición do seu Scratch Day (unha cita para  
impulsar a programación e o coñecemento tecnolóxi-
co e robótico entre os escolares galegos) ou a segun-
da convocatoria do concurso Aprendo Programando, 
encamiñado a integrar dentro do sistema educativo a 
crecente utilización das novas tecnoloxías por parte da 
nenez e da adolescencia. Abofé que a listaxe de activi-
dades proseguirá alén do verán. Estaremos atentos o 
que nos conten. 

A Tecnópole celebra os seus 25 
anos

A Tecnópole de Ourense (o Parque Tecnolóxico de 
Galicia de San Cibrao das Viñas) tamén está este ano 
de “festa”. De feito, o complexo tecnolóxico empresarial 
celebra os seus 25 anos de andaina. Segundo fixo sa-
ber recentemente Patricia Argerey, directora da Axen-
cia Galega de Innovación (GAIN), o recinto acolleu ao 
longo da súa historia un total de 284 empresas, centros 
tecnolóxicos e entidades relacionadas coa innovación. 
Ademais, fixo saber que a sociedade xestora partici-
pou en 28 proxectos de I+D+i e promoveu a posta en 
marcha de tres instalacións científico-tecnolóxicas ao 
servizo de todo o tecido empresarial galego: un labo-
ratorio de biotecnoloxía, un centro de tecnoloxías mé-
dicas avanzadas e un centro experimental de enerxías 
renovábeis. 

No ámbito da divulgación, as 11 Galiciencias orga-
nizadas viron pasar a máis de 20.000 visitantes polas 
550 casetas nas que se expuñan os proxectos dos estu-
dantes que os crearon. A isto súmanse os preto de 600 
alumnos e alumnas que participaron nos sete cursos 
das Aulas Tecnópole.

No informe tamén se fai un percorrido histórico po-
las orixes do complexo, cuxa primeira “inquilina” foi a 
empresa tecnolóxica EGATEL, que comezou a súa acti-
vidade nun pequeno niño e que continuou a súa evo-
lución ligada ao parque “até converterse na gran com-
pañía que é hoxe, con clientes nos cinco continentes”.

Nova andaina do COETG
O Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia, COETG, es-

treou este 2017 nova directiva. A renovación, ou mellor dito, o inicio formal de 
actividades do novo equipo, coincidiu de maneira moi significativa co Día das 
Letras Galegas, co Día Internacional das Telecomunicacións e co Día de Internet. 
O seu novo presidente, Julio Sánchez Agrelo, fíxonos saber nunha entrevista re-
cente que entre os obxectivos máis importantes da nova directiva figura o de 
establecer máis ligazóns e pontes de comunicación entre a sociedade galega e o 
sector profesional que representa o colexio. 

DICO Summit, éxito de participación
O pasado 25 de xaneiro rematou o primeiro evento internacional celebrado 

en Galicia específico sobre contidos dixitais e sobre o potencial destes para as 
nosas industrias, falamos do evento DIgitalCOntents (DICO) Summit 2017. O en-
contro, organizado pola AMTEGA (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de 
Galicia), Clúster TIC de Galicia e o Cluster Audiovisual de Galicia (CLAG), reuniu 
na Cidade da Cultura de Santiago, os días 24 e 25 de xaneiro, a profesionais e 



| 19Número 167 | 19| 19

representantes de empresas de referencia 
para abordar as últimas novidades sobre os 
contidos dixitais e a súa repercusión en no-
vos modelos de negocio en diferentes ám-
bitos. DICO foi quen de xuntar no seu trans-
curso a 400 participantes. Durante as dúas 
devanditas xornadas ofrecéronse aos par-
ticipantes intervencións de 30 entidades e 
profesionais de referencia de ámbito esta-
tal e europeo que amosaron a súa visión so-
bre os contidos e a transformación dixital, o 
novo concepto de televisión e plataformas 
audiovisuais, os videoxogos, as tecnoloxías 
de base ou os casos de éxito en determina-
dos campos da economía dixital. Segundo 
informaron os organizadores, o éxito do 
congreso, tanto no referido aos relatores 
reunidos, como á participación  como ao 
coñecemento fornecido, convidan a pensar 
firmemente na celebración dun novo DICO 
o ano vindeiro. dos o investimento pasou 
de 63 millóns de euros a 72,8 millóns, o 
que supón un crecemento do 15%. As mi-
croempresas destinan máis recursos aos 
bens TIC, mentres que as empresas de 10 
ou máis traballadores destinan a maior par-
te do gasto a servizos e consultas TIC.

Connecting for Good 
Galicia terá continuidade 

O pasado 30 de maio celebrouse na Ci-
dade da Cultura a conclusión da primeira 
convocatoria de Connecting for Good Gali-
cia, a iniciativa de Vodafone e AMTEGA para 
impulsar e acelerar proxectos tecnolóxico-
sociais con vontade de mellorar a calidade 
de vida dunha manchea de colectivos. Foi 
unha xornada de traballo, de intercambio 
de experiencias e impresións e, tamén, 
de galardóns (os Premios Connecting for 
Good Galicia). Na entrega de premios dis-
tinguíronse os valores de Insulclock e máis 
de Robobo. Os seis participantes nesta pri-
meira edición foron  Insulclock, Robobo, 
MyKeeper, Phottic, PsicoVR e Xesmar. Na 
cita avanzáronse detalles da que será a se-
gunda edición de Connecting for Good Ga-
licia. Esta, por certo, xa ten aberto (e até o 2 
de xullo) o prazo para presentar convocato-
rias, a través da web da Fundación Vodafo-
ne, www.fundacionvodafone.es/premios/
premios-connecting-good-galicia. 

Sen as mozas non hai re-
volución TIC

O que vai de 2017 tamén pasará a his-
toria polos esforzos despregados, den-
de múltiples frontes galegas, para com-
bater a escasa presenza das mozas nas 
carreiras e nos ámbitos profesionais TIC. 
Un novo exemplo desta loita múltiple 
foi a nova edición do Día Internacional 
das Rapazas nas TIC, que se celebrou o 
27 de abril no Centro de Supercompu-
tación de Galicia (CESGA), da man do 
propio CESGA e coa colaboración de 
entidades como o Colexio Profesional 
de Enxeñaría Informática de Galicia 
(CPEIG), entre outras. A xornada, que se 
retransmitiu por multiconferencia aos 
centros educativos galegos (lanzando 
ás mozas estudantes a seguinte mensa-
xe: a informática precisa de vós), contou 
coa presenza de catro representantes 
das TIC na nosa terra para falar polo 
miúdo das súas experiencias e, tamén, 
para romper estereotipos nas etapas 
educativas previas á universidade, un 
ámbito no que coincidiron que cómpre 
actuar máis, introducindo nas aulas a 
realidade (a realidade “real”) da informá-
tica, das tecnoloxías, da programación e 
da robótica, co fin de lograr que as mo-
zas comecen a ver o de interesante que 
hai nestas disciplinas, moi afastadas do 
que pretende facernos crer unha parte 
da industria cultural (as relatoras coin-
cidiron todas en combater o estereoti-
po do informático medio: home novo, 
illado, antisocial, individualista, freaky e 
pouco coidadoso co seu aseo persoal). 
Todo isto foi compartillado no transcur-
so do acto matinal por Susana López 
Abellá, secretaria xeral de Igualdade e 
polas catro relatoras representantes do 
sector TIC galego: Carmen Cotelo, Nie-
ves Brisaboa, Alba Alonso e María Jesús 
Taboada. As nosas microempresas  in-
crementan o investimento en TIC nun 
45% 

O Observatorio da Sociedade da In-
formación e a Modernización de Galicia 
(OSIMGA) publicou en marzo o informe 
A Sociedade da Información nas Empresas 
de Galicia, correspondente ao ano 2016. 

Nel, recóllense datos como que o tecido 
empresarial galego incrementou o gas-
to en bens e servizos TIC entre 2014 e 
2015, rexistrándose o crecemento máis 
significativo nas microempresas cun au-
mento do 45%, pasando de 26 millóns 
de euros a case 38 millóns de euros. 
Nas empresas de 10 ou máis emprega-
dos o investimento pasou de 63 millóns 
de euros a 72,8 millóns, o que supón un 
crecemento do 15%. As microempresas 
destinan máis recursos aos bens TIC, 
mentres que as empresas de 10 ou máis 
traballadores destinan a maior parte do 
gasto a servizos e consultas TIC.

II Encontro sobre Admi-
nistración Electrónica

Os días 23 e 24 de marzo o Edifico 
CINC da Cidade da Cultura acolleu o II 
Encontro de Cooperación para o Desen-
volvemento da Administración Electró-
nica: Un compromiso conxunto cara aos 
cidadáns. Organizado pola Axencia para 
a Modernización Tecnolóxica de Galicia 
(AMTEGA) en colaboración coa Federa-
ción Galega de Municipios e Provincias 
(FEGAMP) e co Consello Superior de 
Letrados e Avogados de Comunidades 
Autónomas,  este foro buscou analizar o 
impacto e os retos do novo marco nor-
mativo en materia de Administración 
Electrónica (leis 39/2015 e 40/2015) no 
funcionamento das Administracións 
Públicas.

Máis de 250 empregados públicos 
asistiron ás mesas e relatorios nos que 
se abordaron diferentes aspectos de-
rivados do impacto destas normas no 
funcionamento das entidades públi-
cas, así como as liñas de colaboración 
entre as distintas administracións, que 
permitirán unificar esforzos no desen-
volvemento da Administración Elec-
trónica. Ademais das mesas de debate 
as xornadas contaron cun espazo para 
difundir os servizos dixitais que teñen 
as súa disposición os cidadáns. Nos dife-
rentes stands, persoal da AMTEGA e das 
deputacións deron de alta en diferentes 
servizos aos interesados en incorporar-
se ao uso da eAdministración. 



Iniciativas para 
impulsar a 

competitividade 
empresarial

Co obxectivo de “impulsar a moderni-
zación do tecido produtivo galego”, a 
Xunta puxo en marcha en 2015 a Axen-
da Galicia-Industria 4.0, unha iniciativa 
para que a Comunidade “non perda o 
tren da competitividade e da innova-
ción” e coa que se prevé crear 50.000 

empregos industriais ata 2020. Deste xeito, a intención 
do Goberno autonómico é consolidar na Comunidade 
o modelo industrial 4.0, que, entre outras vantaxes, pon 
en xogo unha meirande eficiencia (grazas á redución de 
prazos de posta dun produto no mercado e á diminución 
dos consumos enerxéticos) e unha maior produtividade, 
a través das innovacións tecnolóxicas.

Impulsáronse accións por 143 millóns de euros (un 
19% máis do previsto inicialmente), chegando a 4.200 
empresas e mobilizando 342 millóns de euros neste sec-
tor. Ademais, creáronse 11.500 postos de traballo, “unha 
cifra que foi posible polo compromiso temperán do teci-
do empresarial galego e da Xunta no impulso deste novo 
modelo produtivo”.

Tamén está en marcha o segundo bienio da Axenda no 
que se destinarán, ata 2018, arredor de 175 millóns de 
euros, un 22% máis que no período anterior, para a pos-

A Axenda Galicia-Industria 4.0 quere 
que a nosa terra sexa distintivo 
de novas tecnoloxías, emprego 

cualificado e innovación
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á vez que se aposta pola modernización 
do naval a través de especialidades que 
serán identificadas polo propio sector e 
os axentes sociais e económicos”.

Ademais, a Xunta e o Ministerio de 
Economía, Industria e Competitividade 
van impulsar, mediante un convenio, o 
programa Activa Industria 4.0. Cun inves-
timento de 300.000 euros, o seu obxec-
tivo é ofrecer asesoramento especiali-
zado e individualizado na implantación 
de proxectos ás empresas participantes, 
que serán seleccionadas a través dunha 
convocatoria aberta. Contarán cun diag-
nóstico da súa situación en materia de 
dixitalización e un Plan de transforma-
ción que será obxecto de seguimento.

Alianza cos clústers 
galegos

Unha parte importante, fundamental, 
da Axenda Galicia-Industria 4.0 sustén-
tase sobre o traballo “ombro con ombro” 
cos clústers galegos para seguir colabo-
rando coa Xunta para facer da fábrica 
intelixente, da innovación e do emprego 
cualificado o sinal de identidade de Ga-
licia.

Na cita cos representantes dos princi-
pais clústers da nosa terra, que se cele-
brou na Cidade da Cultura, o Consellei-
ro de Economía, Emprego e Industria, 
Francisco Conde fixo saber que “a eco-
nomía do coñecemento precisa unha 

industria máis moderna 
que incorpore as novas 
tecnoloxías”. Asemade, 
convidou a empresas, 
clústers e centros tec-
nolóxicos a traballar “de 
forma conxunta coa Ad-
ministración para facer 
de Galicia unha terra de 
oportunidades”. E enga-
diu: “O noso obxectivo 
é espallar esa cultura 
4.0 tamén entre as PEME 
galegas para que o teci-
do produtivo se poida 
modernizar e actualizar 
e así conseguir que Gali-
cia poida competir neste 
novo paradigma”. 

bre a fábrica intelixente ás súas empresas 
para que así gañen en competitividade”. 
Ao fío do devandito a estratexia consis-
tirá en apoiar programas nos eidos da 
robótica, información a gran escala (Big 
Data), Internet das Cousas (IoT), vehícu-
los autónomos, ciberseguridade, loxísti-
ca 4.0 ou eficiencia enerxética. Grazas a 
esta iniciativa, na primeira convocatoria 
desenvolvéronse proxectos colectivos 
promovidos por clústers e centros tec-
nolóxicos, organizacións empresariais 
e colexios profesionais. En total, 3.500 
horas de formación para 1.000 mandos 
e cadros de empresas en tecnoloxías 4.0.

Ademais, a Xunta desenvolverá un 
novo programa de formación e empre-
go para menores de 30 anos no que se 
investirán 90 millóns de euros para im-
pulsar a contratación laboral de 10.000 
persoas e que estará enfocado tanto na 
Industria 4.0 coma no sector agroalimen-
tario. 

Outro exemplo desta vontade por im-
pulsar o tecido produtivo galego tradi-
cional é o Plan de Formación no Naval. 
Trátase dunha ferramenta que permitirá 
especializarse aos profesionais deste 
sector considerado estratéxico de Gali-
cia. En concreto, enmarcado nunha das 
liñas deste plan, destinaranse 3,5 millóns 
de euros e realizaranse 80 cursos dirixi-
dos a traballadores moi vinculados á 
Industria 4.0. O obxectivo é “mellorar a 
cualificación dos empregados galegos 

ta en marcha dunha trintena de accións 
que se irán completando coas propostas 
realizadas polo sector industrial galego. 
A respecto disto último Economía e In-
dustria aclara “que se trata dun instru-
mento vivo ao que se van incorporando 
novas accións e liñas a medida que se 
estima conveniente”.

Entre as accións que xa se puxeron en 
marcha salienta o Concurso de Ideas 4.0 
que vai pola súa segunda edición. Na 
primeira contou coa participación de 
38 PEME e a mobilización de 7,5 millóns 
de euros. A nova convocatoria, prevé 
apoiar seis iniciativas colectivas para im-
plantar a fábrica intelixente en sectores 
estratéxicos da economía galega, na fá-
brica virtual e na TIC industrial.

Por outra banda, o Goberno galego e 
ATIGA (a alianza de seis centros tecno-
lóxicos de referencia en Galicia: Aimen, 
ANFACO-CECOPESCA, CTAG, Energylab, 
Gradiant e ITG), están a traballar no 
Observatorio que permitirá elaborar o 
mapa da Industria 4.0 na nosa terra co 
fin de coñecer as oportunidades que a 
tecnoloxía ofrece aos sectores estratéxi-
cos da Comunidade.

No eido da formación a Consellería fai 
fincapé no programa que pretende im-
pulsar a Industria 4.0 entre traballado-
res e mandos intermedios de empresas 
galegas e do que se poderán beneficiar 
arredor de 1.000 persoas, que “traslada-
rán os coñecementos que adquiran so-

O programa de for-
mación pretende 
impulsar a Indus-
tria 4.0 entre traba-
lladores e mandos 
intermedios de 
empresas galegas e 
do que se poderán 
beneficiar arredor 
de 1.000 persoas
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“En 2016 o CESGA traballou con 75 
empresas axudándoas a mellorar os seus 

procesos”

Falamos co director do Centro de Supercomputación de Galicia

Falar do onte, do hoxe e 
do mañá do Centro de 
Supercomputación de 
Galicia é falar da histo-
ria tecnolóxica recente 
da nosa terra. Sería im-
pensábel facer un repa-

so polos nosos fitos TIC recentes sen 
incluílo. En Código Cero decatámonos 
da capacidade informativa do centro 
(consecuencia lóxica das súas outras 
capacidades) dende o primeiro día en 
que a redacción se puxo en marcha, 
dalgunha maneira soubemos que ha-
bía que estar ben pendentes dos seus 
achados. Por estas e por outras moi-
tas razóns (irmandade, colaboración, 
respecto) decidimos volver contar co 
CESGA para celebrar estes 15 anos de 
andaina en papel. Da man de Javier 
García Tobío, director do centro, face-
mos un repaso polo aquí e o agora da 
innovación galega. Un aquí e un ago-
ra no que o CESGA está cada vez máis 
preto das empresas.

JAVIER GARCÍA TOBÍO

– O Centro de Supercomputación de Galicia anda xa preto dos seus 25 anos de historia. 
Podemos, se lle parece ben, facer un algo de reconto do acadado. Brevemente e para 
poñernos en situación, que cre vostede que significou o CESGA para a historia tecnolóxica 
recente de Galicia?
– O CESGA constituíuse no ano 1992, como consecuencia das necesidades de computación 
manifestadas por investigadores de prestixio das universidades galegas e do CSIC e a decisión da 
Xunta de Galicia e do CSIC de constituír en Galicia un polo de coñecemento en supercomputación. 
Dende o ano 1993, o centro vén aloxando algúns dos supercomputadores de maior capacidade 
de cálculo de España. O CESGA tamén xestiona a Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia 
(RECETGA), que posibilita a interconexión entre as nosas comunidades universitarias, científicas 
e tecnolóxicas e proporciona acceso a internet mediante redes de moi alta capacidade.

En definitiva, o CESGA vén xestionando a implantación e operación de grandes infraestruturas 
de tratamento de datos e cálculo orientadas ao I+D+i, para ser compartidas entre institucións 
públicas ou privadas localizadas en Galicia ou pertencentes ao CSIC. Ao mesmo tempo, realiza 
actividade investigadora en ciencia computacional aplicada.

– Como cre vostede que serán, se non é moito adiantar, os 25 anos seguintes do CESGA?
– O CESGA deberá seguir evolucionando de acordo coa tecnoloxía e as necesidades da súa 
comunidade de usuarios. Hoxe é imposible vaticinar que nos vai ofrecer a tecnoloxía no seguinte 
decenio, en calquera caso, as infraestruturas de computación, comunicacións e almacenamento 
de datos terán que seguir evolucionando para dar resposta aos requirimentos provenientes da 
implantación da intelixencia artificial, a Internet das Cousas, as comunicacións 5G, a robótica, 
a computación na nube, o Big Data, etc. Complementariamente, a internacionalización, a 
globalización e o traballo coa industria, definirán novos marcos de actuación no CESGA, tanto na 
súa actividade investigadora como na prestación de servizos.
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– O CESGA forma parte dunha das poucas infraestruturas 
de investigación de España, recoñecidas como Instalacións 
Científico-Tecnolóxicas Singulares (ICTS), que supón isto 
para o CESGA?
– En efecto, o CESGA forma parte da  ICTS Red Española de 
Supercomputación (RES) e, xunto cos buques oceanográficos 
con base en Galicia, son as únicas ICTS existentes na nosa 
autonomía. O formar parte do mapa de ICTS de España, 
posibilítanos acceso a fondos económicos para manter 
actualizadas as nosas infraestruturas de computación así 
como a participación na elaboración de novos plans estatais 
e internacionais vinculados ao I+D+i.

– En setembro deste ano o CESGA vai organizar en 
Santiago a reunión anual de usuarios da Rede Española 
de Supercomputación (RES). Cales son as actividades mais 
salientables que se levarán a cabo nestas xornadas?
– Os día 27, 28 e 29 de setembro teremos unha serie de 
actividades vinculadas todas a supercomputación nas que 
esperamos contar coa participación duns 200 investigadores 
e tecnólogos interesados nesta materia. Nestas xornadas 
teremos unha sesión científica vinculada a servizos mariños 
e a supercomputación. Haberá sesións nas que usuarios da 
RES presentarán resultados dos seus traballos, o órgano de 
goberno da RES (do que o CESGA forma parte) dará conta das 
actividades realizadas durante o pasado ano e informará de 
plans de futuro.  No último día levarase a cabo a reunión do 
HPC Advisory Committee Spain.
   
– A xente da rúa, a que non está ao tanto da vosa actividade, 
pregúntanos en ocasións que é iso tan importante que se 
fan entre as paredes do Centro de Supercomputación de 
Galicia? Como lle explicaría vostede a unha persoa non 
introducida nas tecnoloxías de cálculo avanzado en que 
consiste o cometido do CESGA, o seu día a día?
– O CESGA ten dous cometidos fundamentais: proporcionar 
servizos e investigar en ciencia computacional aplicada. Entre 
os servizos mais salientables pódense sinalar os seguintes: 
soporte diario a máis 500 investigadores (que precisan 
computadores para avanzar en temas tan importantes 
como deseño de novos fármacos, novos materiais ou novas 
enerxías), soporte da rede de comunicacións de ciencia e  
tecnoloxía de Galicia utilizada a diario por máis de 100.000 
persoas, soporte a máis de 30.000 persoas que fan uso da 

plataforma aberta de tele-ensino 
Aula CESGA, elaboración diaria dos 
cálculos da predición meteorolóxica 
de Galicia para Meteogalicia, 
elaboración diaria dos cálculos para 
a predición meteorolóxica da fachada 
Atlántica Europea para Portos do 
Estado, predición da evolución de 
pesquerías para o Instituto Español 
de Oceanografía, tratamento de 
datos para o estudo do xenoma 
humano para a Fundación de 
Medicina Xenómica de Galicia, 
execución dos cálculos para o deseño 
de modelos de novos produtos ou 
servizos coa industria, etc. Na área 
de investigación, o pasado ano 
2016, participamos en 37 proxectos, 
29 deles financiados pola Comisión 
Europea. 

– Dun tempo a esta parte estamos a 
detectar un interese máis firme e máis ambicioso por parte 
do centro que vostede dirixe para achegarse ás empresas 
e, tamén, á cidadanía. Proba disto é o GPU Hackaton 
desenvolvido recentemente no CESGA en colaboración con 
Appentra, co obxectivo de poñer os recursos de ámbalas 
entidades o máis preto posíbel das PEME galegas. A isto 
podemos engadir o obradoiro Finis Terrae II celebrado o 7 de 
xuño para usuarios, reais e potenciais, do supercomputador. 
É certo que hai unha máis intensa vontade de achegamento 
ao sector produtivo por parte do centro?
– O Plan Estratéxico do CESGA aliñase cos retos da Estratexia 
de Especialización Intelixente de Galicia RIS3 e, como 
consecuencia, a transferencia e colaboración coa industria, 
e nomeadamente coas PEME, é unha das actividades de 
especial dedicación do noso centro. O pasado ano 2016, 
o CESGA traballou con 75 empresas proporcionándolles 
capacidade de computación, soporte técnico e formación, co 
obxecto de mellorar os seus procesos produtivos.

– E volvendo ao GPU Hackaton, como valoraría vostede a 
experiencia?
– Esta foi unha experiencia altamente satisfactoria para as 
empresas e institucións participantes. Actualmente estamos 
considerando este estilo de traballo para incorporalo aos 
nosos procesos de formación.

– Cal é, brevemente, a capacidade actual de cálculo do 
supercomputador Finis Terrae?
– O supercomputador Finis Terrae ten unha capacidade 
de realización de 328 billóns de operacións por segundo. 
Se ademais engadimos outros computadores do CESGA, 
actualmente temos unha capacidade total de cálculo de 476 
billóns de operacións por segundo.

– En que ámbitos vai centrar esforzos o CESGA no que 
resta do ano e nos comezos de 2018? Cales son os eidos 
nos que o CESGA vai estar presente, achegando servizos, 
coñecemento e tecnoloxía, si ou si?
– O CESGA está comprometido en cumprir tres obxectivos 
estratéxicos: o primeiro acadar a excelencia na prestación de 
servizos e actividade investigadora en ciencia computacional, 
o segundo incrementar a nosa actividade internacional e 
o terceiro aumentar a nosa colaboración coas pequenas e 
medianas empresas. 

O CESGA ten 
dous cometidos 

fundamentais: 
proporcionar 

servizos e inves-
tigar en ciencia 
computacional 

aplicada



«Citius, Altius, 
Fortius: máis 
rápido, máis 
alto, máis for-
te»: o Centro 
Singular de In-
vestigación en 

Tecnoloxías da Información da Universida-
de de Santiago de Compostela (USC) desta-
cou nos últimos anos pola súa aposta polo 
talento e a excelencia. 

Dende o seu nacemento no ano 2010, o 
Centro Singular de Investigación en Tecno-
loxías da Información da Universidade de 
Santiago de Compostela (CiTIUS - USC) deu 
boa mostra do seu compromiso coa inves-
tigación de excelencia e a transferencia á 
sociedade. Situado no corazón do Campus 
Vida de Santiago, moitas das tecnoloxías 
de alto impacto desenvolvidas ao longo 
dos últimos anos tralas súas portas avalan 
as súas destacadas capacidades científicas, 
reivindicando un labor de alta cualificación 
que, desde Galicia, pode mirar ós ollos sen 
complexos ás tecnoloxías máis punteiras 
desenvolvidas en centros de investigación 
de referencia a nivel global.

Así, non sorprende o enorme interese que 
xerou o Premio Nacional Fundación BBVA – 
SCI concedido ao investigador Alejandro 
Ramos, artífice da ferramenta GALiWeather, 
capaz de ‘traducir’ a texto a linguaxe numé-
rico-simbólica empregada polos meteoró-
logos para facer as súas predicións. Unha 

A antesala da 
tecnoloxía que vén

tecnoloxía con múltiples aplicacións alén do 
clima, da que, ata o de agora, só dispoñen 
MeteoGalicia e o seu homólogo no Reino 
Unido, o MetOffice británico.

No eido da e-Saúde o CiTIUS vén amo-
sando unha marcada vocación de servizo 
público, con avances substanciais destina-
dos a mellorar a calidade de vida dos pa-
cientes que teñen xa atraído a atención dos 
centros de investigación máis prestixiosos 
do mundo. Poucos días antes de defender 
a súa tese doutoral, o investigador Tomás 
Teijeiro debullaba o seu innovador sistema 
para interpretar o electrocardiograma de 
xeito automático: un método robusto que 
mellora tódalas técnicas dispoñibles ata o 
de agora, e que foi testado por investigado-
res do prestixioso Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) tomando como referencia 
50.000 rexistros reais de pacientes de EE UU.

Pola súa banda, asistentes para a xestión 
da medicación persoal como a aplicación 
Caléndula teñen acadado un alto grao de 
aceptación entre a comunidade de pacien-
tes crónicos, converténdose nunha ferra-
menta de máxima utilidade para persoas 
con dificultades á hora de seguir o seu tra-
tamento. Os investigadores traballan xa na 
súa implementación en servizos públicos de 
saúde, o que facilitaría aínda máis o proceso 
mediante a súa integración na rede de far-
macias.

O compromiso do centro coa súa contor-
na reflíctese asemade na organización de 

actividades dirixidas a distintos actores da 
sociedade, tanto aquelas concibidas nun 
marco de divulgación xeral (visitas de esco-
lares ou asociacións), como a través das xor-
nadas de portas abertas á industria e ás ad-
ministracións postas en marcha co gallo de 
pór en valor a produción científica do cen-
tro. Deste xeito, novas vías de colaboración 
coma as abertas tralo encontro UAVlab (un 
evento monográfico no que se presentaron 
as últimas tecnoloxías con aplicación en 
contornas de Vehículos Aéreos Non Tripula-
dos, UAV), conviven con xornadas de portas 
abertas ben consolidadas como o Inside the 
Lab, a referencia do centro no que atinxe á 
presentación de resultados. Inside the Lab 
cumprirá o vindeiro 14 de xullo tres anos na 
procura de novos desafíos científicos, agar-
dando mellorar o éxito acadado nas dúas 
edicións precedentes.

O centro conta cun equipo de máis de 
100 investigadores, 32 dos cales exercen 
como IP (Investigadores Principais) tras se-
ren seleccionados por unha Comisión Cien-
tífica Externa. A súa actividade divídese en 
6 Programas Científicos, e constitúe un dos 
tres piares da Rede de Centros Singulares de 
Investigación de Campus Vida, o Campus de 
Excelencia Internacional en Ciencias da Vida 
da USC. Unha rede fundamental na estra-
texia de investigación da universidade, que 
concentra no CiTIUS a práctica totalidade da 
investigación realizada na USC no eido das 
Tecnoloxías da Información. 

O CiTIUS, centro 
neurálxico das 
Tecnoloxías da 
Información na USC 
(Foto: Andrés Ruiz / 
CiTIUS)
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Fernando Suárez, presidente do CPEIG, festexa 
con Código Cero a década de traballo da entidade 
profesional galega

Cambios que nos 
transformaron 
radicalmente

É importante entender o cambio de 
papel da tecnoloxía en ámbitos como a 
intelixencia artificial e a análise de datos, 
que é quen de aprender deses datos me-
diante diversos métodos a través de pro-
cesos como o Deep Learning ou o Machine 
Learning. Ou a incorporación dos robots e 
outros sistemas automáticos en todos os 
ámbitos da vida económica e social, que 
empeza a ser unha realidade. Ou “simple-
mente” a aplicación de algoritmos para 
determinar asuntos como os anuncios 
que vemos online, os préstamos aos que 
optamos, a admisión de alumnos nas uni-
versidades…. 

Trátase dunha tendencia que terá unha 
manchea de efectos positivos como a me-
llora dos niveis de produtividade, un in-
cremento da calidade de vida ou mesmo 
unha redución de perigos para as persoas 
ao realizar os robots as tarefas perigosas.

Con todo, aínda que a situación que 
se prevé no horizonte coa incorporación 
destes sistemas automáticos parece cla-
ramente positiva, tamén se empezan a 
percibir certas friccións que poden pór 
en risco a convivencia entre máquinas e 
persoas, de forma que a medida que as 
máquinas tomen o control de activida-
des de maior grao de abstracción e maior 
responsabilidade, o conflito da relación 
home-máquina irase desprazando cara a 
cuestións de maior nivel e mesmo de ca-
rácter máis moral.

Ante unha situación como a que se 
expón, xa en 1942 Isaac Asimov propuxo 
tres leis da robótica que deberían rexer 
a convivencia entre persoas e máquinas. 
A pesar de que estas leis son ficción, son 
unha boa base filosófica sobre como po-
derían convivir a intelixencia artificial e 
a nosa sociedade. Pero mesmo existen 
problemas, como o coñecido dilema do 
tranvía, que as leis da robótica non poden 
resolver.

75 anos despois, o CPEIG, lidera a rama 
de ética no marco do proxecto europeo 
IT Professional Framework, cuxos obxec-
tivos son estudar as implicacións que a 
intelixencia artificial pode ter na socieda-
de nun futuro próximo e acordar normas 
de actuación. Deste xeito constituirase a 
Comisión Nacional de Ética nas TIC para 
contribuír ao cumprimento dos mandatos 
dos organismos internacionais. A ONU xa 
en 2005 indicaba que “deberíanse crear, 
promover e apoiar, ao nivel que corres-
ponda, comités de ética independentes, 
pluridisciplinares e pluralistas con miras 
a avaliar os problemas éticos, xurídicos, 
científicos e sociais pertinentes suscitados 
polos proxectos de investigación relativos 
aos seres humanos”

A Comisión Nacional de Ética nas TIC 
cumpre varios propósitos, entre os que se 
inclúen o de informar á sociedade o que 
se pode agardar da profesión da informá-
tica ou facerlle chegar á cidadanía a “con-
ciencia” da profesión. 

A mentalidade do sector TIC debe ser 
a de mellorar os niveis de cooperación 
entre humanos e máquinas e utilizar esa 
combinación para tentar resolver algun-
has das cuestións e problemas máis difí-
ciles do mundo. Estamos tal vez, ante un 
dos maiores retos na historia da humani-
dade. 

Este 2017 celebramos 10 
anos da constitución 
do Colexio Profesional 
de Enxeñaría en Infor-
mática de Galicia. Se 
botamos a vista atrás, 
os cambios producidos 

neste tempo cambiaron o noso mun-
do dun xeito vertixinoso. Por exemplo, 
hai xusto 10 anos apareceu o primeiro 
iPhone, co que se marcou un antes e un 
despois no uso dos smartphones e, por 
conseguinte, na posibilidade de acceso 
a Internet practicamente en todo lugar 
e momento. Estes cambios tecnolóxi-
cos transformaron radicalmente a nosa 
sociedade: a forma de relacionarnos, de 
facer negocios, de estudar, de mercar....

Dicía Isaac Asimov que “a ciencia 
reúne o coñecemento máis rápido do 
que a sociedade reúne a sabedoría”. Pero 
os avances abriana non só polo extraor-
dinario da súa capacidade, senón tamén 
pola rapidez coa que se producen. Se ao 
teléfono fixo lle custou 75 anos acadar 
os 100 millóns de usuarios, a Pokemon 
Go só lle levou 23… días!!!

É difícil atopar un só sector que non 
estea axitado ante os cambios tecnolóxi-
cos que se están a desenvolver, pero ta-
mén ante os que se aveciñan. De aquí a 
cinco anos alcanzaranse fitos científicos 
innovadores co potencial de cambiar o 
noso mundo.



TEMOS UN TRATO CON
GALICIA, É UN BO TRATO
PARA TI
Nós coidamos e sementamos os seus campos e ela alimenta as nosas vacas. 
Deste xeito, ti tes un leite galego 100%, de sabor e calidade únicos. Porque a nosa 
cooperativa é a única que só envasa leite galego das súas propias granxas.

feiraco.es



Marcos Mata, presidente do CPETIG, fai un repaso 
polas cousas que aconteceron nestes 15 anos de 
Código Cero (e, tamén, nos 10 do CPETIG) 

O inmenso desafío dunha 
sociedade sen fendas

celebrando o noso X aniversario, coma 
oportunidade para afondar no noso com-
promiso coa profesión e por en valor a 
colexiación, como unha forma de sumar 
actitudes individuais na defensa dos inte-
reses de todo o colectivo profesional.

Nesta viaxe de dez anos do CPETIG hai 
moitas luces, pero tamén algunhas som-
bras que entre todos (administracións, 
universidades, empresas, profesionais) 
deberemos ser capaces de iluminar. Dúas 
das máis urxentes: recuperar a participa-
ción da muller nos nosos estudos (a ma-
triculación feminina en informática caeu 
un 50% nas universidades galegas na úl-
tima década) e poñer solución definitiva 
á exclusión da informática do marco de 
regulación das profesións e a súa equipa-
ración ó resto de enxeñarías. Parece que 

o Real Decreto de 
Cualificacións Pro-
fesionais aprobado 
polo Consello de 
Ministros o pasado 
9 de xuño nos sitúa 
na antesala dun 
novo escenario, ao 
iniciar a revisión da 
relación de profe-
sións reguladas re-

collidas no anexo VIII do mencionado Real 
Decreto, establecéndose o prazo dun ano 
para a súa actualización. Cabe polo tanto 
agardar que este sexa o primeiro paso 

cara á axeitada regulación das enxeñarías 
en informática. 

A solución a esta inxusta discriminación 
da informática vai ser, con toda segurida-
de, un revulsivo para a profesión, que ten 
por diante un prometedor futuro en áreas 
de crecente demanda. Un recente estudo 
do portal Infojobs sobre o mercado labo-
ral destacaba entre as áreas emerxentes 
en 2016: a ciberseguridade; a robótica, 
que o pasado ano tivo un 129% máis 
ofertas que o ano anterior; ou o user ex-
perience, que en tres anos multiplicou por 
tres a demanda deste perfil. Como dato 
complementario, España necesitará para 
a próxima década arredor de 825.000 pro-
fesionais adicados á protección de datos 
online, segundo o Instituto Nacional de 
Ciberseguridade.

Pero os datos non serían nada se non 
subxacese a eles a actitude dos profesio-
nais da informática, que levamos no noso 
ADN unha fonda vocación por descubrir, 
por solucionar, por innovar… un sólido 
sentido da responsabilidade por contri-
buír a unha vida mellor a través das tec-
noloxías. Unhas tecnoloxías que deben 
superar o inmenso desafío de axudar a 
construír unha sociedade máis simétrica e 
igualitaria, unha sociedade sen fendas, in-
clusiva. Un desafío que dará esperanzado-
res titulares a Código Cero nos vindeiros 
quince anos. Seguro. Sen esa esperanza, 
nada se entendería. 

uince anos ape-
nas son nada… 
pero ás veces son 
tanto!. Son tanto 
se, como no caso 
de Código Cero, 
se sabe sentar as 
bases para o exer-
cicio dun xornalis-

mo especializado ata consolidarse como 
un medio de referencia para o sector TI 
galego. Unha aventura que cumpre 15 
anos grazas a un equipo de profesionais 
coñecedor do tecido innovador galego, 
profundamente enraizado no compro-
miso cunha Galicia moderna e de futuro. 
Parabéns a todo o equipo por esta fér-
til aventura informativa e moitos éxitos 
para continuar a travesía. 

Compartimos con vós a emoción de 
cumprir anos. Porque no Colexio Profe-
sional de Enxeñaría Técnica en Informá-
tica de Galicia (CPETIG), tamén estamos 
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Compartimos con vós a emoción de 
cumprir anos. Porque no Colexio Profe-
sional de Enxeñaría Técnica en Informá-
tica de Galicia (CPETIG), tamén esta-
mos celebrando o noso X aniversario 

TEMOS UN TRATO CON
GALICIA, É UN BO TRATO
PARA TI
Nós coidamos e sementamos os seus campos e ela alimenta as nosas vacas. 
Deste xeito, ti tes un leite galego 100%, de sabor e calidade únicos. Porque a nosa 
cooperativa é a única que só envasa leite galego das súas propias granxas.
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Julio Sánchez Agrelo, decano do COETG e 
presidente da AETG

Na XXII Noite Galega das 
Telecomunicacións e da Sociedade 
da Información falaremos sobre 
Ciberseguridade!

titulados, destacando a importancia de 
consolidarse como grupo para a conse-
cución dos obxectivos profesionais ta-
mén a nivel individual. 

Colaboramos coa administración ga-
lega -en particular coa Amtega (Axencia 
para a Modernización Tecnolóxica de 
Galicia)- para a difusión das TIC, co pro-
grama Oficina Concellos, un servizo de 
asesoramento ás entidades municipais 
sobre normativa e solucións técnicas 
para o despregamento de infraestrutu-
ras de telecomunicación iniciado hai xa 
algúns anos, así como na elaboración de 
textos de referencia que serven como 
guías para a aplicación das normativas 
nesta materia. Temos tamén un equi-
po de libre exercentes que verifican a 
cobertura dos operadores de teleco-
municacións en Galicia. Participamos 
no voluntariado dixital coa Amtega en 
calidade de aliados dixitais para a reali-
zación de actividades formativas e com-
partición de contidos de capacitación 
dixital en materias relacionadas coa 
formación avanzada nas TIC, iniciativas 
estas que axudan a minimizar a fenda 
dixital.

Mantemos o compromiso para ache-
garnos á sociedade e traballar polos seus 
intereses, o que se traduce en acordos xa 
formalizados con anterioridade con en-
tidades como o Colexio de Médicos ou o 
recentemente asinado coa Cruz Vermella 
de Galicia, ademais doutros previstos en 
diferentes sectores. Como exemplo máis 
salientable de promoción das TIC cómpre 
destacar a celebración da Noite Galega 
das Telecomunicacións e da Sociedade 
da Información, gala anual na que entre-
gamos os Premios Galicia das Telecomuni-
cacións cos que se recoñecen os proxectos 
e as persoas que traballan neles, pola súa 
contribución á sociedade a traveso das TIC. 

A Noite Galega deste ano, estará dedi-
cada á Ciberseguridade. Escollemos esta 
temática sensibilizados coa necesidade de 
analizar os diferentes factores que inflúen 
no afianzamento da utilización do espazo 
dixital de forma segura. Estarán presentes 
neste foro todos os axentes implicados en 
Ciberseguridade, tanto do ámbito privado 
como do público, para tomar consciencia 
da importancia do ciberespazo e a segu-
ridade do mesmo no desenvolvemento 
económico e social.

Por último, agradecer a Código Cero 
esta invitación para colaborar neste nú-
mero especial do décimo aniversario e 
trasladarlle publicamente os nosos pa-
rabéns pola valiosa labor de difusión das 
TIC. 

A Asociación de Enxe-
ñeiros de Telecomu-
nicación de Galicia 
cumpre 25 anos! 
No Colexio Oficial 
de Enxeñeiros de 
Telecomunicación 

tamén estamos de aniversario xa que se 
cumpren 50 anos da súa constitución. 
Temos motivos para celebralo porque 
estamos convencidos de que a labor rea-
lizada ó longo de todos estes anos ser-
viu, por unha banda para consolidarnos 
como colectivo na defensa e promoción 
dos intereses da nosa profesión e, pola 
outra na colaboración cos diferentes 
axentes implicados no desenvolvemen-
to económico e social do país. 

Trala recente renovación das xuntas 
directivas do Colexio Oficial e da Aso-
ciación de Enxeñeiros de Telecomunica-
ción de Galicia, comezamos unha nova 
etapa co compromiso de traballar a prol 
dos intereses do colectivo e da socieda-
de galega. Abrir aínda máis se cabe o 
noso colectivo á sociedade, potenciar os 
acordos coa Administración, entidades 
e empresas e atraer a novos colexiados 
son algúns dos obxectivos que nos mar-
camos nesta nova andaina.

Sumaremos esforzos coa colabora-
ción dos colexiados e asociados para for-
talecer o colectivo de enxeñeiros de te-
lecomunicación e estableceremos unha 
conexión máis directa cos estudantes e 

Mantemos o compromiso 
para achegarnos á sociedade 
e traballar polos seus intereses 



 Falamos da relación entre a nosa terra e a multinacional 
co xerente comercial de Grandes Contas en Galicia

– Logo dun ano e medio tan intenso en 
cambios, como afectan os mesmos á rela-
ción con Galicia?
– Seguimos mantendo unha presenza moi 
relevante como unha das empresas dina-
mizadoras e tractoras do sector TIC en Ga-
licia. Continuamos cun número relevante 
de empregos directos na Comunidade e, 
ademais, todos os profesionais galegos 
de HPE que traballamos nesta terra sentí-
monos como unha empresa máis de aquí. 
Somos socios do Clúster TIC dende a súa 
fundación e colaboración de maneira moi 
activa co Colexio Profesional de Enxeñaría 
en Informática de Galicia en diversas activi-
dades, ademais e outros organismos de in-
vestigación e universidades. Sen esquecer 
a riqueza indirecta que se xera cos nosos 
socios tecnolóxicos galegos. 

– Volvendo á cuestión dos cambios, como 
definiría a estratexia actual de HPE?
– Poderiamos tentar resumilo con tres cren-
zas corporativas coas que pretendemos 
axudar á transformación dixital dos nosos 

clientes. A primeira é que o mundo das 
novas tecnoloxías da información será 
híbrido, temos que facilitar ao cliente a 
decisión sobre a mellor combinación de 
infraestrutura de TI, que inclúa centro de 
datos propio pero que tamén contemple 
nube privada ou pública. Para axudar ás 
organizacións a definir o seu modelo máis 
axeitado dispomos dun completo conxun-
to de servizos e infraestruturas de última 
xeración que permiten sacar o máximo par-
tido a todas as posibilidades que ofrecen 
as distintas plataformas. Polo que atinxe á 
segunda, consiste en que cada vez máis o 
que acontece no extremo da Rede adqui-
re máis importancia. Neste senso, o medre 
ao redor da Internet das Cousas (IoT) é im-
presionante e supón unha enorme opor-
tunidade de desenvolvemento de novos 
modelos de negocio, de relación co cliente 
e cidadáns. Porén, para poder extraer disto 
o máximo potencial é imprescindible in-
tegrar tecnoloxías heteroxéneas ao longo 
de varias contornas, e é aí onde queremos 
axudar aos nosos clientes. Por exemplo no 

labor de conectar datos, persoas e proce-
sos por medio de tecnoloxías e servizos 
que axuden a impulsar os seus proxectos e 
reduzan o risco. En terceiro e último lugar, 
pero non menos importante, para acompa-
ñar nesta viaxe aos nosos clientes adquire 
se cabe aínda máis importancia o dispor 
dunha importante organización de ser-
vizos de gran experiencia a nivel mundial 
que combina consultaría de servizos tecno-
lóxicos e de soporte e que denominamos 
HPE PointNext, con máis de 25.000 profe-
sionais dándolle apoio e garantindo o seu 
óptimo funcionamento. 

– Falando do futuro, despois dun período 
difícil como o que atravesamos, como ve a 
evolución do gasto en TI?
– Cos datos dos analistas na man, o mer-
cado global das novas Tecnoloxías da In-
formación, as TI, medrou tanto en Galicia 
coma no resto do ámbito estatal. O que 
significa que se investiu máis. Porén, se mi-
ramos por categorías, é certo que a parte 
de infraestrutura non creceu de abondo. 
Estamos a ver movementos de certas car-
gas que levan a nubes que non están no 
país, de aí a importancia de que en España 
e, concretamente en Galicia, haxa service 
providers, como por exemplo o Altia Data 
Center, que poidan liquidar aquí as cargas 
xeradas dende aquí. Isto axudaría ao crece-
mento do mercado das TI e, por tanto, do 
PIB.

Desde o punto de vista das AAPP espera-
mos que se acometan proxectos e se fagab 
investimentos que produzan a transforma-
ción que, por unha banda, dea mellores 
servizos ao cidadán e, pola outra, optimice 
os custos. Porque, centrarse exclusivamen-
te no aforro de custos pode entenderse en 
certas circunstancias, e durante un certo 
tempo, pero é un grave erro manter esa 
política sen ao mesmo tempo mellorar a 
calidade dos servizos. Creo que este pode 
ser un bo ano para mirar as dúas cousas de 
maneira simultánea. 

“O equipo galego de 
HPE síntese como unha 
empresa máis de aquí”
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| ENTREVISTA |  

DAVID MOSQUERA

O 1 de novembro de 2015, da separación de HP nacía Hewlett-Packard En-
terprise (HPE) co obxectivo de ser líder nas solucións empresariais. En 
pouco máis de un ano e medio de existencia, HPE seguiu evolucionando, 
procedendo a desprenderse dunha parte das actividades da súa antiga 
organización de servizos Enterprise Services (ES) mediante unha fórmu-
la de spin out con CSC da que naceu DXC, e a segunda será a transmisión 
de determinados activos de SW a MicroFocus. En paralelo, acometeu di-

versas adquisicións selectivas de compañías como SGI, Simplivity, Nimble Storage ou Niara. 
De todo isto e da relación de HPE con Galicia falamos nesta entrevista con David Mosquera, 
xerente comercial de Grandes Contas en Galicia. 
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Patricia Argerey, directora de GAIN, fai un repaso polos 
avances tecnolóxicos galegos dende a aparición da nosa 
revista

15 anos apostando 
pola innovación en 
Galicia

Precisamente queremos destacar este 
último fito polo que denota de aposta 
polo impulso da I+D+i a través dunha or-
ganización que permite unha actuación 
máis eficaz. Esta aposta produciuse nun 
contexto de recesión económica global, 
no que se facía máis necesario un forte 
pulo da I+D+i como o mellor xeito de aca-
dar un crecemento e fortalecemento das 

empresas galegas e a creación doutras 
novas, aumentando así a riqueza de Gali-
cia e, por ende, a calidade de vida da nosa 
cidadanía.  

Entre os logros acadados neste perío-
do, queremos destacar dous ámbitos nos 
que Galicia é referente actualmente a ni-
vel estatal e europeo. En primeiro lugar, 
a Compra Pública Innovadora (CPI), un 
instrumento innovador de contratación 
por parte da administración que está per-
mitindo un cambio de cultura no apoio 
público á I+D+i, pasando do tradicional 
papel de acompañamento a un rol máis 
activo no que a administración comparte 

os riscos e os beneficios dos resultados 
obtidos. A Xunta  recibiu xa en dúas oca-
sións o Premio Nacional de Innovación na 
categoría de Compra Pública Innovadora. 
Ademais de permitir unha maior rendibi-
lización do investimento público, a través 
desta fórmula obtense unha optimización 
na prestación de determinados servizos 
públicos e abre novos mercados para pro-
dutos e servizos innovadores. 

Por outra banda, dende o Goberno ga-
lego estamos a desenvolver un polo tec-
nolóxico e industrial arredor dos vehículos 
non tripulados en Galicia. Esta iniciativa, 
que está mobilizando 150 millóns de eu-
ros a través de instrumentos de Compra 
Pública Innovadora, persegue impulsar un 
sector con gran potencial de futuro e que 
teña impacto positivo na economía gale-
ga a través da participación de empresas e 
centros de coñecemento.

Neste balance tampouco queremos es-
quecer que as cifras amosan unha tenden-
cia positiva que nos reafirma na xestión 
realizada e nos fai ser optimistas respecto 
do cumprimento dos obxectivos marca-
dos polo Plan Estratéxico de Galicia 2015-
2020; un plan que persegue fomentar un 
novo modelo de crecemento económico 
baseado na innovación e no capital huma-
no e que marca como obxectivo chegar ao 
1,7% de gasto en I+D sobre o PIB na nosa 
Comunidade. 

Un dato positivo é que no período 2013-
2015 o gasto en I+D sobre o PIB en Galicia 
medrou un 2,29%, fronte á tendencia do 
conxunto do Estado onde descendeu nun 
3,93%. Ademais, o ritmo de execución da 
Estratexia de Especialización Intelixente de 
Galicia RIS3 é moi satisfactorio, levando xa 
mobilizados preto de 800 millóns de euros 
nos tres primeiros anos de execución.

No entanto, queda traballo por facer 
e desde a Axencia Galega de Innovación 
seguiremos traballando na captación e 
retención de talento innovador; a trans-
ferencia de coñecemento ao mercado e 
o apoio ás nosas PEME para que aposten 
pola innovación como elemento clave 
para a súa competitividade. 

Desde a Axencia Ga-
lega de Innovación 
(GAIN) queremos 
felicitar a Códi-
go Cero por estes 
quince anos infor-
mándonos sobre 

todo o que acontece no mundo no eido 
das TIC, con especial énfase nas novida-
des que se produ-
cían aquí en Galicia, 
cun valor engadido: 
en lingua galega.
Neste camiño, sem-
pre atopamos na 
revista un colabo-
rador na difusión 
da importancia 
da I+D+i entre os 
axentes do siste-
ma galego de innovación e a sociedade 
galega no seu conxunto, unha tarefa 
imprescindible no avance cara unha 
cultura da innovación e a sociedade do 
coñecemento. 

No ámbito das políticas de innovación, 
desde 2001 Galicia contou con tres plans 
galegos de I+D+i; aprobamos unha nova 
lei de fomento da investigación e da in-
novación en Galicia (lei 5/2013, do 30 
de maio); elaboramos e implementa-
mos unha Estratexia de Especialización 
Intelixente de Galicia 2014-2020 (RIS3) 
e creouse en 2012 a Axencia Galega de 
Innovación. 

Sempre atopamos na revista un cola-
borador na difusión da importancia da 
I+D+i entre os axentes do sistema gale-
go de innovación e a sociedade galega 
no seu conxunto 



Gas Natural 
Fenosa inves-
tiu preto de 
6,5 millóns 
de euros no 
novo Centro 
de Control 

Integrado (CCI) de Hidráulicas de 
Velle (Ourense), o máis innovador 
de Europea e dos máis punteiros 
do mundo en materia tecnolóxi-
ca. O CCI de Velle emprega de fei-
to os recursos tecnolóxicos máis 
avanzados para a xestión centra-
lizada e a supervisión telemanda-
da das 51 centrais hidroeléctricas 
e 23 grandes encoros da compa-
ñía en toda España.

O novo CCI incorporou siste-
mas de control e ferramentas de 
última xeración que permiten 
unha resposta áxil e eficiente ás 
novas esixencias do sistema eléc-
trico, as 24 horas do día, os 7 días 
da semana, co máximo respecto 
aos requirimentos de seguridade 
das persoas, instalacións e o me-
dio ambiente. O Centro de Con-
trol, que xestiona máis de 2.100 
MW, recolle, en tempo real, máis 
de 200.000 sinais procedentes 

dos distintos activos que se con-
trolan e supervisan, aínda que o 
CCI ten capacidade para avaliar 
até 800.000 sinais, o que permiti-
rá ampliar a súa capacidade a no-
vas plantas, garantindo o seu uso 
e rendemento no futuro. 

O proceso de automatización 
das centrais hidroeléctricas da 
compañía iniciouse en 1998, sen-
do pioneira na operación unifi-
cada e telemandada de centrais 
hidráulicas. Ao longo dos anos  
fóronse incorporando as melloras 
tecnolóxicas dispoñíbeis. O novo 
CCI supón un importante chimpo 
cualitativo ao integrar a tecno-
loxía e o I+D+i para axuntar todos 
os aspectos ligados á explotación  
segura das instalacións nunha 
única contorna de decisión. O sis-
tema de control foi desenvolvido 
pola empresa norteamericana 
OSI baixo a supervisión e as direc-
trices dos técnicos de GNF.

O equipo do Centro de Control 
conta cun total de 19 profesio-
nais, nos que se axuntan expe-
riencia e mocidade, asegurando 
a transferencia do coñecemento 
adquirido e a capacidade de in-

Tecnoloxías punteiras
dende Galicia
Gas Natural Fenosa inaugura o Centro de Control Integrado (CCI) 
de Hidráulicas en Ourense, o máis innovador de Europa
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1966 Sala de Control CH Velle (2 operadores - 80 MW) 2016 Novo CCI Hidráulicas  (2 operadores - 2.100 MW)

Armarios de grupo e SCADA local

Supervisión e 
control remoto 

24 x 7

Innovación 
tecnolóxica

novación, integración e manexo 
das novas tecnoloxías.

Coincidindo co 50 aniversario 
da Central Hidroeléctrica de Velle, 
unha das centrais máis emblemáti-
cas do grupo enerxético en Galicia, 
Gas Natural Fenosa inaugurou este 
mes de xuño o Centro de Control 
Integrado (CCI) de Hidráulicas, e 
permite a xestión centralizada e 
telemandada desde Ourense de 
todas as centrais e encoros da 
compañía en España. 
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AMTEGA, AGASOL e as nosas entidades e firmas 
open source premen o acelerador no impulso da 
tecnoloxía sen cancelas

A   rede global de FabLabs, un im-
portante tecido Maker formado 
arestora por case 60 laborato-

rios oficiais de emprendedores (arre-
dor de 15.000) repartidos por todos 
os recantos do mundo (argallando 
e producindo todo tipo de enxeños 
tecnolóxicos coma se de pequenas 
pero eficaces industriais locais se 
tratasen), comeza a ter presenza 
firme e ampla na nosa terra. E tena 
a través dun obradoiro acabado de 
integrarse oficialmente na devandita 
rede, e máis de outros que farano 
en breve. Estamos a falar de FabLab 
Vigo, que á súa vez forma parte da 
Rede de FabLabs Galegas. Segundo 
nos contan dende a factoría viguesa, 
a súa filosofía baséase en “demo-
cratizar as novas tecnoloxías dando 
a oportunidade á xente sen coñe-
cementos en electrónica de poder 
utilizar estas ferramentas de maneira 
doada e de balde”.

O espazo FabLab Vigo, logo da 
súa integración na rede internacio-
nal, quere coller voo e ir ampliando 

fileiras e mesmo fortalecendo as 
bases para o impulso de outras 
factorías FabLab galegas en proceso 
de desenvolvemento. En breve or-
ganizarán un campamento infantil 
gratuíto no museo MARCO de Vigo e 
comezarán, tamén, as súas primeiras 
sesións arredor das CoffeLabs, que 
son cafetarías con impresoras 3D 
para que, nas súas palabras, a xente 
poida avanzas no seu coñecemento 
práctico destas técnicas de impre-
sión. 

Segundo nos contan 
os impulsores de FabLab 
Vigo, no seu ideario básico 
figura o de ir en contra 
de calquera localismo. 
Por esta razón están a 
impulsar a Rede Galega 
de FabLabs e as vindeiras 
sedes de Pontevedra (Fa-
cultade de Belas Artes), 
Ourense (A Molinera), 
Santiago (Matadoiro) e 
Lugo (Centro de Artesanía 
e Deseño). 

De software 
libre e outras 
cousas en aberto

Está cada vez máis preto o evento 
de software libre empresarial máis 
importante do ámbito estatal a día 

de hoxe, o LibreCon (librecon.io). Dáse 
a circunstancia de que novamente ha-
berá notábel presenza galega detrás de 
LibreCon, tal e como tamén aconteceu 
na edición 2015, que fora impulsada 
por AGASOL, o Clúster TIC de Galicia e 
máis ASOLIF, entre outras entidades (por 
exemplo o Concello de Santiago). Pois 
ben, LibreCon vaise trasladar doutra 
volta a Compostela para celebrar a súa 
edición 2017, e vaino facer da man da 
Asociación de Empresas Galegas de Soft-
ware Libre (AGASOL) e de ASOLIF. Será os 
días 19 e 20 de outubro e o obxectivo vai 
ser, esta vez, achegar solucións abertas 
aos novos retos da Industria 4.0 e o sec-
tor primario. 

Tocaranse temas como os sistemas na 
nube, as cidades intelixentes, os drons, a 
tecnoloxía social, a economía colabora-
tiva, a ciencia aberta ou o futuro da So-
ciedade do Coñecemento, e todo dende 
unha óptica open source, ou sexa, facen-
do fincapé en mostrar o moito que po-
den facer (e farán) os programas abertos 
para impulsar estes ámbitos da maneira 
máis axeitada e óptima posíbel. 

Segundo lembra AGASOL facendo 
reconto, a última edición de LibreCon 
celebrada en Santiago  recibiu máis de 
500 profesionais do mundo tecnolóxico 
e expertos en software libre, amais de 
servir de escaparate para presentar casos 
de éxito de grandes compañías e admi-
nistracións públicas que están a aforrar 
custos e mellorando o seu negocio gra-
zas ás tecnoloxías abertas. “Ademais, no 
marco do encontro celebráronse máis 
dun centenar de reunións empresariais”, 
engade a asociación galega, que tamén 
avanza que na seguinte convocatoria 
Galicia será novamente anfitrioa do 
evento. 

LibreCon volve a 
Santiago

Vigo intégrase na rede global de FabLabs

software libre
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A  té un total de 110 iniciativas destinadas 
a impulsar os programas abertos en 
tódolos recantos da nosa terra e a ám-

balas beiras da raia que delimita o público e 
o privado, a cidadanía e os entes públicos, o 
tecido produtivo e o tecido administrativo. 
Este podería ser o resumo do Plan de Acción 
Software Libre que vén de aprobar a Axencia 
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia 
(AMTEGA), un plan que se vai desenvolver en 
colaboración cos “principais axentes do sec-
tor a través de acordos de colaboración” que 
se apoia nos seguintes piares conceptuais: 
reutilizar, dixitalizar e divulgar. Dito doutra 
maneira: trátase de fomentar a sustentabili-
dade do software nas administracións (reuti-
lizando), de capacitar ás nosas empresas con 
solucións libres e de calidade e de amosar 
ante a cidadanía as vantaxes e implicacións 
dos programas abertos.    

Como dixemos, o plan levarase a cabo a 
través de convenios de cooperación. Estes 
acordos, explica AMTEGA, veñen de ser reno-
vados cunha dotación conxunta de 125.000 
euros e abranguen as seguintes entidades: a 
Asociación Galega de Empresas de Software 
Libre (AGASOL), o Consorcio para o des-
envolvemento de aplicacións Informáticas 
de Xestión Universitaria de Galicia (CIXUG), 

integrado polas tres universidades galegas, e 
as asociacións galegas de usuarios de código 
aberto (AGUSL), entre as que se contan Bri-
colabs, GALPon, Ghandalf, GPUL ou Melisa. 
Os acordos asinados, explica a axencia que 
dirixe Mar Pereira, permitirán a realización 
dun total de 38 actuacións das 110 do Plan 
2017, que inclúen dende a tradución de soft-
ware libre, a organización de xornadas, cur-
sos, obradoiros, o fomento dos programas 
de fonte aberta en proxectos de cooperación 
ou solidariedade social ou a formación en 
materia open source nas universidades.

No ámbito público, o Plan de Software 
Libre 2017 promoverá o emprego de tecno-
loxías abertas “en proxectos de calado para a 
Administración”, como o nodo de interopera-
bilidade das administracións públicas gale-
gas (PasaXe), o proxecto Abalar, a migración 
do sistema de xestión bibliotecaria, etc. Así 
mesmo, engade AMTEGA, ceibaranse dous 
novos proxectos desenvolvidos pola Admi-
nistración pública galega a fin de facilitar a 
súa reutilización por outras institucións e 
entidades.

No ámbito empresarial, as actuacións 
irán dirixidas a promover o uso de solucións 
libres de calidade que permitan ás nosas 
empresas mellorar en eficacia e competitivi-

110 actividades de impulso ás tecnoloxías abertas

dade. Novamente o Centro Demostrador TIC 
o eixe arredor do que pivoten estas iniciati-
vas, fomentando sesións demostradoras de 
software libre e, tamén, incorporando, dúas 
novas solucións open source ao CDTIC Virtual, 
como son a solución de comercio electrónico 
Wordpress-Woocomerce e o sistema de se-
guimento e seguridade Zabbix.

Para rematar, entre as actuacións dirixidas 
á cidadanía en xeral, a axencia salienta que se 
seguirán potenciando as tecnoloxías abertas 
dentro dos programas de alfabetización e 
capacitación dixitais da rede CeMIT así como 
no resto de iniciativas recollidas no Plan de 
Inclusión Dixital de Galicia.

A maiores, convocarase a décima edición 
do Premio ao mellor traballo universitario de 
fin de grado con Software Libre en colabora-
ción co CIXUG, que integra as tres universida-
des, e tamén coa participación da Asociación 
GPUL. “Será neste eido”, explica AMTEGA, 
“onde se desenvolverán a maior parte das 
actuacións que se executarán ao abeiro dos 
convenios de colaboración asinados cos 
axentes devanditos do ecosistema open 
source de Galicia”.

Xunto co lanzamento do Plan 2017 publí-
case o balance das actuacións de fomento 
da cultura de tecnoloxía colaborativa des-
envolvidas pola AMTEGA e en colaboración 
cos distintos axentes durante o ano 2016. 
Amais de ser un ano salientábel en materia 
de cooperación para o desenvolvemento de 
novas ferramentas no plano administrativo, 
foi moi de destacar o papel xogado polo 
CDTIC, que centrou nos programas abertos 
máis da metade das súas actividades.  Ade-
mais, o CDTIC Virtual forneceu 6 solucións de 
software libre que poden ser probadas polas 
empresas galegas. Por outra banda, os estu-
dos do OSIMGA amosaron que o 85,7% das 
empresas, o 49,8% das microempresas e o 
87,2% das empresas TIC galegas empregaron 
en 2016 software libre. 
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Eficacia, 
proximidade, 

transparencia e 
comodidade

A Deputación de Lugo está a 
dar pasos firmes no camiño 
de impulsar a transforma-
ción dixital dos Concellos 
da provincia: a plena adap-
tación das entidades lo-
cais cara ao que se coñece 

como Administración Electrónica. O obxectivo 
non é outro que favorecer un panorama de efi-
cacia e efectividade nos Concellos, impulsando 
a súa proximidade con respecto á cidadanía e 
mellorando as comunicacións e procedemen-
tos entre administracións locais e veciñanza, 
amais da transparencia. Ao mesmo tempo, 
quérese traballar para que os Consistorios 
cumpran polo miúdo coas esixencias dos regu-
lamentos europeos no que atinxe á súa necesi-
dade de afianzarse no goberno electrónico. Por 
estes motivos, o Executivo da Deputación vén 
de aprobar os 66 convenios cos 66 municipios 
da provincia con menos de 20.000 habitantes 
ao abeiro do Plan das TIC. A entidade provin-
cial, en base a esta iniciativa, quere garantir 
aos veciños realizar trámites por Internet cos 
devanditos 66 Concellos, achegando con tal fin 
unha contía de 300.000 euros. 

No que respecta á vertente dos devanditos 
regulamentos sobre eAdministración, a De-
putación explica que a través deste programa 
de cooperación concédese ás entidades locais 
fondos para que cumpran coas leis do Procede-
mento Administrativo Común e de do Réxime 
Xurídico do Sector Público. 

A Deputación de Lugo garante á veciñanza 
desenvolver trámites por Internet con 66 

Concellos, poñendo en xogo unha contía de 
300.000 euros
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Estas normativas, explica a entidade 
provincial que preside Darío Campos, 
obrigan aos Concellos a contar con se-
des electrónicas, rexistro telemático, 
sinatura dixital, así como teren dixitali-
zada toda a documentación ou garan-
tir a interoperabilidade entre adminis-
tracións. Noutras palabras, “o que se 
pretende é que entre as mesmas cus-
todien e compartan a información dos 
cidadáns para que estes non teñan que 
presentala de maneira reiterada”, explica 
a Deputación, a propósito da devandita 
necesidade de camiñaren xuntas e ter 
plenas capacidades de comunicación 
e intercambio de recursos (interopera-
bilidade). Grazas a todo isto, engade o 
Goberno provincial, “os cidadáns pode-
rán saber en que punto se atopa o seu 
trámite cun só clic, sen necesidade de 
desprazarse á administración”. 

Tras os avances que supuxo o Innova-
TE nos 47 municipios que decidiron su-
marse a este programa tecnolóxico da 

Non só sedes electrónicas
A través do Innova-TE, o Goberno 

Provincial non só levou ás sedes elec-
trónicas, portais web ou a banda larga 
aos Concellos, senón que tamén os 
dotou de equipamento, ofreceu for-
mación aos traballadores públicos e 
levou a cabo campañas de sensibiliza-
ción cidadá. Os fondos deste programa 
tecnolóxico fixeron posíbel, ademais, a 
creación do primeiro Centro de Innova-
ción Social (InLugo), que ofrece forma-
ción de balde sobre novas tecnoloxías 
a unha media anual de 3.000 maiores 
da provincia; así como do Portal de 
Transparencia ou a factura electrónica, 
entre outras moitas iniciativas. 

Ademais, leváronse a cabo as medi-
das precisas para garantir cousas como 
a compulsa electrónica ou o pago te-
lemático dos impostos (procesos que 
máis de 50 concellos tiñan delegados 
no servizo de Recadación Provincial). 
Estes procedementos para o abono 
e consulta de taxas (IBI, IAE, Imposto 
de Actividades Económicas, imposto 
de circulación, imposto de entrada de 
vehículos…) permitirán aos veciños 
coñecer o punto no que se atopa a tra-
mitación da súa documentación (en 
que departamento está e porqué, cal 
é o seguinte paso... é dicir, os cidadáns 
terán a información ou o control da 
mesma, sen ter que vir e preguntar na 
propia administración); ou compartir a 
información con todas as administra-
cións galegas e estatais para que, unha 
vez que un cidadán entregue na De-
putación a documentación imprescin-
díbel, por exemplo para solicitar unha 
subvención, non teña que facelo de 
continuo nas demais cando se dea este 
caso. Ademais, explica o organismo 
provincial que preside Darío Campos, 
este traballos facilitarán a realización 
de todos os trámites coa Deputación a 
través de calquera dispositivo móbil ou 
farán que a sede electrónica provincial 
sexa moito máis intuitiva. 

Deputación, o Goberno Provincial só ten 
que achegar 300.000 euros aos Concellos 
para que cumpran con estas leis. 

O Executivo decidiu distribuír estes 
fondos con “criterios totalmente obxec-
tivos” (densidade de poboación, super-
ficie, esforzo fiscal e núcleos poboacio-
nais), facendo que os municipios reciban 
entre 3.300 euros e 9.000 euros.  

Así o informou recentemente o vice-
voceiro e deputado de Innovación, Pablo 
Rivera Capón, que mostrou o funcio-
namento dunha das sedes electrónicas 
posta en marcha a través do Innova-TE 
para exemplificar o que poderán facer os 
veciños dos 66 Concellos que se suma-
ron ao Plan das TIC antes de finais de ano. 

Rivera Capón accedeu a unha das 
sedes electrónicas creada ao abeiro 
do Innova-TE, concretamente á da 
Pontenova, que permite aos veciños 
pedir por Internet unha licenza de obra 
menor, subvencións, ocupación de vía 
pública..., entre outros trámites. 

De toda a ampla oferta, o deputado so-
licitou un certificado de empadroamento 
(unha solicitude para a que é preciso dis-
poñermos dun certificado dixital ou dun 
DNI electrónico). Logo da dita operación, 
e de xeito completamente automático, 
o portal municipal creou un número de 
rexistro, informando ao traballador pú-
blico da solicitude realizada (a través un 
código de barras o cidadán coñece en 
que punto se atopa a súa petición). 

“o que se pretende con 
estas normativas é que se 
comparta a información 
dos cidadáns para que es-
tes non teñan que presen-
tala de maneira reiterada”



A Universidade da Coru-
ña, a Secretaría Xeral de 
Universidades da Xunta 
de Galicia e o CITIC, en 
colaboración coa Uni-
versidade de Santiago 
de Compostela e a Uni-

versidade de Vigo, organizaron estas xor-
nadas co obxectivo de reforzar o papel dos 
centros de investigación como “entes áxiles 
e eficaces que relacionan os campus e os 
sectores produtivos”.

Cal é o panorama organizativo actual dos 
centros de investigación dependentes das 
universidades? Que for-
ma xurídica é a máis axei-
tada? Como condiciona 
a normativa dos fondos 
públicos a súa xestión 
dende a perspectiva des-
tes centros? Que papel 
xogan as EBT ou as spin-
offs na súa estratexia de 
comercialización?

Estas son algunhas das 
cuestións que saíron á 
luz grazas á metodoloxía 
do evento, que contaba 
con tres mesas redondas 
das seguintes temáticas: 
Modelos actuais de orga-
nización e xestión de cen-

tros de investigación no ámbito universitario, 
Implicacións da forma xurídica nas organiza-
cións e nos modelos de xestión dos centros de 
investigación e Gobernación do I+D+i e da 
valoración dos resultados dos centros de 
investigación, xunto con grupos de traballo 
relacionados encargados da elaboración do 
documento de conclusións e recomenda-
cións.

O evento contou coa participación de 
José Alberto Díez de Castro, secretario xe-
ral de Universidades da Xunta de Galicia, e 
Salvador Naya, vicerreitor de Política Cien-
tífica, Investigación e Transferencia da UDC, 

na apertura do 15 de xuño e con Julio E. 
Abalde, reitor da UDC, e Faustino Infante, 
do Servizo de Planificación e Estruturación 
da Investigación da Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria no 
peche do día 16. 

Tamén participaron os nosos cinco cen-
tros singulares de investigación (CiQUS e 
CiMUS da USC, CINBIO e ECIMAT da UVigo, 
e CITIC da UDC) e as dúas agrupacións es-
tratéxicas consolidadas (CiTIUS da USC e 
AtlantTIC da UVigo) do Sistema Universita-
rio Galego. Asemade, contouse con repre-
sentación da agrupación estratéxica CICA 

da UDC, do CSIC e de 
centros de investigación 
estatais, como o centro 
de excelencia Severo 
Ochoa, e internacionais, 
como o INESC-TEC de 
Portugal.

Por todo iso, tanto o 
persoal directivo e de 
xestión de centros de 
investigación como o 
das unidades de xestión 
de I+D e de valoración 
e transferencia das uni-
versidades eloxiaron 
estas xornadas e as súas 
conclusións, esperando 
unha vindeira edición. 
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O Centro de Investigación TIC participou arreo en dous importantes eventos 

Dicimos que para o Centro de Investigación TIC da UDC (CITIC) foi un xuño de éxitos 
debido á converxencia de dous grandes eventos a mediados de mes: as Xornadas sobre 
Organización e Xestión de Centros de Investigación de Universidades e Institucións Públicas, 
organizadas polo Centro, e o congreso internacional IWFOS, no que colaborou o CITIC.

Modelos de xestión de centros de I+D de 
universidades e institucións, a debate

Un xuño de éxitos 
para o CITIC



 Cofinanciado pola Unión Europea. Programa Operativo FEDER Galicia 
2014-2020. Promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e 

unha investigación de calidade. Unha maneira de facer Europa
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Coincidindo coas xor-
nadas, do 15 ao 17 de 
xuño, a Fundación Ba-
rrié da Maza conver-
teuse nun punto de en-
contro de expertos en 
análise estatística de 

datos funcionais chegados de diferentes 
recantos do mundo grazas a IWFOS 2017.

Segundo Germán Aneiros, o seu or-
ganizador, este congreso internacional 
celebrouse en 2008 promovido polo gru-
po STAPH (Université Toulouase III - Paul 
Sabatier) co obxectivo de “intercambiar 
ideas sobre estatística para datos fun-
cionais e promover a colaboración entre 
investigadores de diferentes países, sen 
ter unha percepción fiábel de como res-
pondería a comunidade científica entre 
un evento que abordase algo tan minori-
tario como era naqueles intres este tema”. 
E foi un rotundo éxito!

As dúas primeiras edicións de IWFOS 
(Toulouse 2008, Francia; Santander 2011, 
España) centráronse na estatística para 
datos de dimensión infinita (datos fun-
cionais), mentres que na terceira edición 
(Stresa 2014, Italia) presentáronse tamén 
traballos relativos á estatística para datos 
cuxa dimensión, aínda sendo finita, é moi 
alta. Nesta cuarta edición, e cunha arela 
de ir á par das demandas da sociedade 
actual, “ampliouse o abano de tópicos ao 
tratamento estatístico de datos de gran 
volume (Big Data)”, segue comentándo-
nos Germán.

E é que para os relatores, como Víctor 
Panaretos, a riqueza dos diferentes pro-

blemas expostos, tanto en materia de 
motivación aplicada coma en termos dos 
diferentes tipos de formalismos matemá-
ticos que deben ser empregados para 
realizar a análise estatística axeitada, é un 
valor engadido do congreso. 

Segundo Víctor, “o evento é unha moi 
boa experiencia, sobre todo porque o ta-
maño modesto da reunión permite asistir 
a todas as charlas (sen sesións paralelas) 
e a xenerosa duración dos coffee breaks 
permite interactuar de xeito significativo 
con moitos dos participantes. A Coruña, 
por suposto, é un lugar marabilloso, así 
que é unha vantaxe engadida”, engade. 

Case un centenar de relatores participa-
ron nesta edición compartindo as súas ex-
periencias, ideas e investigacións. No caso 
de Víctor, o seu relatorio Phase variation, 
Fréchet means, an Procrustes analysis en 
Wasserstein Space versa sobre o “chamado 
problema do rexistro, que xorde na neu-
rociencia e a imaxe cerebral, entre outras, 
onde cada patrón de puntos ou imaxe 
corresponde a diferentes individuos, e 
temos que transformalos nun sistema de 
coordenadas común para poder avalialos 
de maneira correcta”.

Con todo, o personaxe máis destacado 
de IWFOS 2017 non foi ningún relator, se 
non o profesor Peter Gavin Hall, a cuxa 
memoria se dedica esta edición. “Foi re-
coñecido até o día do seu prematuro fa-
lecemento (xaneiro 2016) como un dos 
mellores estatísticos vivos do mundo. 
Foi conferenciante convidado na primei-
ra edición de IWFOS (2008), nun intre 
no que non era usual organizar congre-

sos sobre datos funcionais, e participou 
como membro do Comité Científico da 
segunda edición (2011)”, cóntanos Ger-
mán. 

A piques de concretar o lugar da vin-
deira edición (IWFOS 2020) toca botar a 
vista atrás. En IWFOS 2017 presentáron-
se, principalmente, os últimos avances 
relativos á análise de datos funcionais, 
e segundo o feedback, tanto dos partici-
pantes como do público, “o congreso foi 
un éxito”. En palabras de Germán, “foi un 
éxito desde o punto de vista científico, xa 
que se presentaron unha trintena de con-
ferencias e outra trintena de presenta-
cións tipo póster, suscitando interesantes 
debates”. Asemade, engade, “foi un éxito 
desde o punto de vista organizativo, xa 
que non houbo contratempos relevantes 
nin desaxustes nos horarios previstos; e 
resultou ser un éxito de asistencia, cun 
centenar de participantes procedentes 
dos cinco continentes, cantidade moi 
digna de ser tida en conta para un evento 
tan especializado como este”. Segundo 
explica, unha parte destes logros corres-
póndelles ás institucións, entidades ou 
grupos de investigación que dun modo 
ou outro colaboraron con IWFOS 2017. 
“Desde os Comités Científico e Organiza-
dor de IWFOS 2017 gustaríanos mostrar o 
noso agradecemento a todas elas”, apun-
ta.  

Por último, pechar este artigo dando as 
grazas a todos aqueles que promoven es-
tas iniciativas, buscando o intercambio de 
coñecementos e experiencias co obxecti-
vo de mellorar en eidos como o I+D. 

A Coruña acolle a cuarta edición do 
congreso internacional IWFOS



A AMTEGA vén de convocar a X edi-
ción do Premio ao Mellor Proxecto 
Universitario con Licenza Libre, co 
obxectivo de achegar aos univer-

sitarios galegos ao open source e ás posibi-
lidades de emprego que lles pode abrir a 
publicación ou colaboración con proxectos 
libres. O galardón está dotado con 2.250 
euros, repartidos nun primeiro premio de 
1.500 euros e nun segundo de 750 euros, 
grazas á achega do Consorcio para o des-
envolvemento de aplicacións para a Xestión 
Universitaria (CIXUG), e do Grupo de progra-
madores e usuarios de Linux (GPUL), respec-
tivamente. Ambas entidades son patrocina-
doras do galardón no marco do convenios 
de colaboración asinados coa axencia para a 
realización de actividades de promoción do 
software libre en Galicia.

AMTEGA dálle unha viraxe ao 
portal para impulsar as iniciativas 
do ecosistema do software libre 
galego

X Premio ao Mellor Proxecto Universitario 
con Software Libre

Mancomun.gal renóvase

A Axencia para a Modernización Tec-
nolóxica de Galicia (AMTEGA) vén 
de renovar o portal Mancomun.gal 
cunha imaxe máis moderna e novas 
seccións para impulsar este espa-
zo e consolidalo como “o portal de 
referencia en materia de software 

libre en Galicia”, sendo esta unha das actuacións re-
collidas no Plan de Acción en Software Libre 2017. 
Mancomun acubilla as novas e actualidade do ecosis-
tema da programación aberta galega, así como toda 
a información sobre as distintas actuacións do dito 
Plan impulsado pola axencia. A nova versión de 
Mancomun.gal mellora a visibilidade e accesibili-
dade aos distintos contidos cun deseño responsi-
ve adaptado para o seu uso desde dispositivos móbi-
les, xa sexan teléfonos ou tabletas.

Entre as principais novidades destaca un deseño moito 
máis visual cunha portada que, ademais das novas que se vi-
ñan publicando no anterior portal, inclúe un banner superior 
coas máis destacadas e un espazo de informacións breves. 
A continuación haberá accesos directos ao último dos in-
formes de uso de programas open source e ao último plan 
de acción así como ao último boletín de software libre 

Segundo informa AMTEGA, pode optar 
ao premio calquera estudante das univer-
sidades galegas que teña defendido o seu 
proxecto de fin de carreira, traballo de fin de 
grao ou traballo de fin de mestrado cunha 
nota mínima de 5, nalgunha das convoca-
torias do ano académico 2016-2017. O pra-
zo de presentación de candidaturas estará 
aberto ata o 30 de setembro.

Os requisitos que deben cumprir estes 
traballos son: ter sido realizados cunha im-
plementación libre de calquera linguaxe de 
programación e ter publicado o software 
desenvolvido durante o proxecto cunha li-
cenza aberta entre as recoñecidas como tal 
pola Free Software Foundation ou a Open 
Source Initiative. Así mesmo, tamén poden 
participar proxectos que fagan uso de hard-
ware libre.

Toda a información sobre como participar 
está dispoñíbel na páxina do premio den-
tro do portal Mancomún. mancomun.gal/
premiopfc. Ademais, para calquera consulta 
pode contactarse coa organización do pre-
mio, tanto a través da Oficina de Coordina-
ción de Software Libre da AMTEGA como da 
Oficina de Software Libre do CIXUG.
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A nova web mellora a experiencia de 
usuario simplificado a estruturación 
das seccións, como o apartado de solu-
cións TIC, comunidade ou repositorio 
documental



AMTEGA tamén puxo en marcha 
o servizo de videointerpreta-
ción en lingua de signos nas 
oficinas de turismo depen-

dentes da Xunta en Vigo, A Coruña, Lugo. 
Ademais, a axencia que dirixe Mar Pereira 
informou de que en datas vindeiras o dito 
servizo estará dispoñíbel na de Santiago. 
A extensión deste recurso foi realidade 
grazas a un convenio asinado recente-
mente pola AMTEGA e a Federación de 
Asociacións de Persoas Xordas de Galicia 
(FAXPG), cunha achega da axencia pública 
de preto de 70.000 euros. Este acordo dá 
continuidade á colaboración que mante-
ñen ambas as dúas entidades desde o ano 
2011, cando se puxo en marcha este sis-
tema, que facilita ás persoas con algunha 
discapacidade auditiva a información que 
se facilita a través do teléfono 012. 

O sistema de videointerpretación está 
dispoñíbel de xeito presencial no Rexis-
tro Xeral de San Caetano e nos rexistros 
das delegacións da Xunta na Coruña, 
Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo e Ferrol, 
así como en 2 centros do Servizo Galego 
de Saúde en Santiago de Compostela. A 
través deste dispositivo as persoas xordas 
que acoden a estas dependencias poden 
poñerse en contacto co servizo de vi-
deointerpretación da FAXPG, desde onde 
se facilita a interpretación da lingua oral 
a lingua de signos entre o empregado do 
rexistro ou do centro de saúde e o usuario. 

Ademais, as persoas con discapacidade 
auditiva poden empregar a videointer-
pretación a través da web da Xunta, xun-
ta.gal. Segundo informa AMTEGA, neste 
caso o usuario precisa dun computador 
con webcam co que contactará co servizo 
de videointerpretación indicando a per-
soa, entidade ou servizo co que desexa 
facer a súa consulta. Logo, empregando 
unha liña paralela, o videointérprete con-
tacta co destinatario e lle indica que se vai 
a establecer a comunicación (a partir dese 
punto, o videointérprete actúa de ponte 
entre a lingua de signos e a lingua oral, 
posibilitando así a comunicación entre a 
persoa xorda e a persoa oínte). 

Galicia, onde hai máis de 84.000 per-
soas con algunha discapacidade auditiva 
que se poden beneficiar desta prestación, 
foi a segunda Comunidade Autónoma en 
activar servizo de videointerpretación en 
lingua de signos. Esta iniciativa foi impul-
sada pola Confederación Estatal de Perso-
nas Sordas (á que está asociada a FAXPG) 
e en Galicia púxose en marcha en 2011 
grazas á colaboración entre a FAXPG e a 
axencia AMTEGA. 

Esténdese o servizo 
de videointerpreta-
ción para persoas 
xordas

Esta iniciativa enmárcase no Plan de 
Acción de Software Libre 2017 da Xunta 
de Galicia. O premio, que vai pola súa X 
edición, ten a súa orixe no ano 2007 da 
man da empresa galega Igalia, quen ao 
detectar a carencia de profesionais cun-
ha alta especialización neste área decidiu 
poñer o seu gran de area para reducir esa 

falla poñendo en marcha o devandito re-
coñemento. Dende o curso 2011-2012, o 
premio é convocado e organizado pola 
AMTEGA como parte do seu Plan de Ac-
ción de Software Libre, para o que conta 
coa colaboración e apoio dos distintos 
axentes do ecosistema open source da 
nosa terra. 

para a administración pública, que 
se viña publicando mensualmente, 
e un novo boletín de software libre 
para as empresas. Amósanse tamén 
de seguido os últimos artigos tecno-
lóxicos con entrevistas a empresas e 
casos de éxito e finalmente inclúese 
tamén unha sección con contido au-
diovisual, até o de agora inexistente 
no portal Mancomún.

A nova web mellora a experien-
cia de usuario simplificado a es-
truturación das seccións, como o 
apartado de solucións TIC, comu-
nidade ou repositorio documental 
que gañan en presenza e contido. 
O espazo Solucións TIC inclúe as solu-
cións tecnolóxicas de software libre 
categorizadas dirixidas tanto a em-
presas, administración como a cida-
danía en xeral, entre as que se inclúen 
as solucións liberadas pola Xunta 
de Galicia no Repositorio de soft-
ware libre ou Forxa de Mancomún. 
Así mesmo, o espazo Repositorio 
Documental tamén presenta de 
forma categorizada os principais 
documentos liberados no Reposito-
rio Documental de Software Libre 
no wiki de Mancomún para facili-
tar a súa localización e descarga. 
Por último, a sección Comunidade é 
un directorio que recolle os mem-
bros da comunidade de asociacións, 
grupos informais ou entidades pro-
motoras e difusoras do software, 
hardware e cultura libres que existen 
en Galicia. 
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O ano en que 
fixemos innovación
As nosas empresas e profesionais voan alto este 
verán en materia de tecnoloxías que marcan un 
antes e un despois 

 A empresa galega Balidea 
vén de resultar adxudicata-

ria da renovación do portal web de 
Les Corts Valencianes. O proxecto 
inclúe o deseño, desenvolvemen-
to, implantación e migración de 
contidos do sitio actual, así como 
dos subportais de Transparencia e 
Participación e a intranet do Par-
lamento Valenciano. Para a evolu-
ción do sitio web xeral, así como 
dos micrositios que abrangue o 
proxecto, Balidea botará man da 
última versión de Drupal, a versión 
8. O prazo de execución comezou 
este mes de xuño e prolongarase 
ata o 31 de decembro de 2017. 
O encargo, en palabras da firma 
compostelá, constitúe “unha nova 
oportunidade para Balidea nunha 
área do Estado na que non ten 
traballado moito”.

Ao concurso convocado para dar 
coa firma finalmente elixida pre-
sentáronse media ducia de empre-
sas, ficando unha delas excluída 
por non ter garantido de maneira 
axeitada a solvencia técnica e pro-
fesional requirida. Para a adxudi-
cación tivéronse en conta criterios 
e parámetros como a proposta 
técnica, a proposta de arquitectura 
de contidas, a oferta económica 
e, tamén, as melloras presentadas 
polas empresas.

Os traballos de deseño, implan-
tación e migración de contidos 
inclúen un orzamento de 105.000 
euros (IVE incluído). O acordo foi 
dado a coñecer no Boletín Oficial 
da Cámara e nel especifícase que a 
empresa galega foi a que meirande 
puntuación acadou nos criterios 
fixados nos pregos. 

Les Corts Valencianes 
adxudican a Balidea 
a renovación do seu 
portal

   A  firma galega Emetel Sistemas, 
especializada en servizos avan-

zados de comunicación e seguridade, 
vén de contarnos que está a achegar 
tecnoloxía de seu para o novo paso de 
AMTEGA (Axencia para a Moderniza-
ción Tecnolóxica de Galicia) en materia 
de protección de datos e de comunica-
cións. Máis polo miúdo, a axencia que 
dirixe Mar Pereira confiou na tecnoloxía 
da marca BE:SEC de Emetel para a súa 
Oficina de Seguridade da Información. 
Esta aposta de AMTEGA por BE:SEC ma-
terializouse definitivamente o pasado 
22 de maio, cando a plataforma tecno-
lóxica relativa a infraestruturas e aplica-
cións corporativas da Xunta, xestionada 
por AMTEGA, comezou a operar coa 
dita tecnoloxía. Emetel, a través desta 
marca, faise cargo da oficina de seguri-
dade durante dous anos, “prorrogábeis 
por un ou dous máis”, explican fontes 
da firma galega, engadindo que a folla 
de ruta inclúe establecer arquitecturas 
e programas de seguridade adaptados 
a AMTEGA en todo o ecosistema da 
Administración autonómica.

innovación galega

Ademais, apunta a em-
presa, “fixaranse cadros 
de mando que permitirán 
facer seguimento e vixilan-
cia do servizo e do estado 
da seguridade da informa-
ción”. O obxectivo destes 
servizos é “o de minimizar 
os riscos e asegurar o cum-
primento da normativa, 
tanto neste ámbito como 
en materia de protección 
de datos persoais”.

Emetel, dada “a impor-
tancia da adxudicación 
deste novo proxecto”, 
agradeceu a confianza 
depositada na súa marca 
BE:SEC pola Xunta de Ga-

licia, unha aposta que, nas 
súas palabras, “significa  un paso máis 
a prol da seguridade e, tamén, a prol 
de situarnos á fronte das comunidades 
autónomas que vén o aspecto da pro-
tección tecnolóxica coma un habilitador 
crítico con vistas a impulsar a nova Admi-
nistración e a transformación dixital da 
sociedade”. 

Para quen non o saiba BE.SEC é a res-
posta a un reto concreto: o de achegar 
a seguridade que as entidades, as em-
presas e os usuarios requiren unha vez 
que se cumpra a previsión de que 
todas as empresas sexan tecnoló-
xicas, “sexa cal sexa o seu eido de 
actividade”. Ante esta necesidade 
e “consciente do desafío”, Emetel 
deu forma a BE:SEC, Centro de 
Operacións de Ciberseguridade 
(SOC) operativo todo o ano, que 
xunta persoas, estratexias, pro-
cesos e ferramentas altamente 
preparadas para “facer que a segu-
ridade sexa un claro facilitador do 
proceso de dixitalización adaptado 
a cada organización”. 

Emetel achega tecnoloxía avanzada de 
seguridade



  A  empresa compostelá Teimas, res-
ponsábel de cousas como a posta 

en marcha de Tropa Verde, está a achegar 
recursos sustentábeis de utilidade á opera-
dora Telefónica. Concretamente, fornécelle 
solucións para o seu proceso de dixitaliza-
ción da xestión de refugallos en Europa e 
Latinoamérica, un proceso que deu xa resul-
tados importantes (unha redución do 12% 
no volume de toneladas xeradas en 2016). 

Isto está a ser posíbel grazas a unha 
ferramenta chamada  GReTel (Gestión de 
Residuos de Telefónica), desenvolvida por 
Teimas. A firma galega é a día de hoxe a 
única firma estatal especializada no desen-
volvemento de tecnoloxías para o sector 
da xestión de residuos. En 2015 o CPEIG 
recoñeceu o seu pulo innovador na Noite da 
Enxeñaría en Informática de Galicia, outor-

gándolle o Premio Iniciativa Emprendedora. 
A área de Sustentabilidade de Telefónica 

busca con GReTel diminuír aínda máis o 
seu impacto ambiental mediante plans de 
redución de xeración de residuos, reciclaxe 
e reemprego de, principalmente, apare-
llos eléctricos e electrónicos. O obxectivo 
da operadora é dar un paso máis na súa 
estratexia verde, en liña coas propostas 
(sobre todo coas da Unión Europea) que 
esixen a empresas e gobernos apostar de 
cheo por un modelo de economía circular, 
e non, como até o de agora, por producir só 
para enviar ao lixo. GReTel, máis en detalle, 
axúdalle á compañía a superar os devandi-
tos retos.  

A nova plataforma púxose en marcha 
en España e Colombia, e este ano iniciarase 
nos outros 15 países nos que Telefónica ten 

presenza. A operadora disporá dun rexistro 
de todos os refugallos xerados nos seus cen-
tros de traballo, con independencia do país 
no que estean e a actividade que desen-
volvan, que lle permitirá xerar información 
útil como medicións, ratios de reutilización, 
valorización e reciclado de residuos, etc”.

GReTel, máis polo miúdo, consiste no 
desenvolvemento e posta en marcha dunha 
plataforma web de xestión de material tec-
nolóxico desbotado, cuxo obxectivo prin-
cipal é o de aumentar o valor dos residuos 
xestionados mediante a dixitalización do 
proceso, así como a redución dos riscos aso-
ciados. En termos de beneficios económicos, 
a actividade xerada arredor da ferramenta 
galega tradúcese no aumento dos ingresos 
pola venda de refugallos, a diminución da 
marxe de incumprimento legal en materia 
de residuos (“que cada vez é máis esixente 
nos países onde opera Telefónica”, lembra 
Teimas), a mellora da eficiencia dos procesos 
de xestión de material desbotado e diminu-
ción da contaminación ambiental. 

Teimas reduce coa súa tecnoloxía smart o 
impacto ambiental de Telefónica

Consultoría, Enxeñería e Arquitectura

Avenida de Lugo 151-153      Santiago de Compostela (GALICIA)

www.idom.com
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A Noite da Enxeñaría en Informática de 
Galicia celebra os 10 anos do CPEIG

Premiad@s
A gala, presentada por Xosé Touriñán, 

contou coa actuación do Mago Tamariz, e 
constou dun cóctel de benvida e a entrega 
dos seguintes galardóns:
•	Premio Proxecto Fin de Carreira/Más-

ter: Roberto Carracedo varela polo 
proxecto Logshock: sistema de monitori-
zación e control da suspensión axustable 
dun vehículo.

•	Premio Iniciativa Emprendedora: ex ae-
quo para as empresas galegas de dimen-
sión internacional Linknovate Science e 
Situm Technologies.

•	Premio Iniciativa da Administración: 
Deputación de Ourense pola iniciativa 
Ourense Provincia Intelixente.

•	Premio Iniciativa Empresarial: á entida-
de financeira ABANCA.

•	Premio Traxectoria Profesional: Andrés 
Xavier García-Rodeja Fraga, director do 
Centro de Excelencia en Intelixencia de 
Negocio de DXC Technology en Calicia.

•	Premio e-Inclusión: á Cruz Vermella polo 
seu Sistema de Teleasistencia.

•	Premio Ada Byron: a María José Talavera, 
directora xeral de VMware Iberia.

•	Colexiada de Honra: Mar España Martí, 
directora da Axencia Española de Protec-
ción de Datos.

•	Premios Dez Anos Conectad@s. Nesta 
edición entregáronse tamén os galar-
dóns 10 Anos Conectad@s en recoñe-
cemento a persoas que nesta década de 
vida apoiaron ao CPEIG.

 - Mar Pereira: a directora da Axencia 
Galega para a Modernización Tecno-
lóxica de Galicia (AMTEGA). en recoñe-
cemento ao apoio continuo ao sector 
TIC e ao CPEIG nas súas múltiples ini-
ciativas.

 - Susana López Abella: a secretaria xe-
ral de Igualdade loita contra a fenda 
dixital de xénero mediante a organiza-
ción de cursos de alfabetización dixital 
en colaboración co CPEIG.

 - Víctor Salgado Seguín: avogado es-
pecializado en dereito informático 
desde 1997, socio do despacho Pintos 
& Salgado, colabora como relator en 
distintas xornadas organizadas polo 
CPEIG.

 - María José Rodríguez Malmierca: 
responsábel da Área de e-Learning e 
Colaboración do Centro de Supercom-
putación de Galicia (CESGA) e coordi-
nadora do proxecto ICT-Go-Girls!, con 
este galardón o CPEIG premia o traba-
llo de promoción das TIC para o futuro 
profesional e académico das máis pe-
quenas.

 - Sonia Rodríguez-Campos: a directora 
da Escola Galega de Administración 
Pública (EGAP), polo impulso á forma-
ción TIC para todos os estratos da fun-
ción pública. 

“Compartimos unha gran profesión. Unha profe-
sión que está cambiando o noso mundo a unha 
velocidade sen precedentes”, comentou o pre-
sidente do Colexio Profesional de Enxeñaría en 
Informática de Galicia (CPEIG), Fernando Suá-
rez, no seu discurso na entrega dos galardóns 
do ente colexial. Preto de 400 persoas asistiron 

o 16 de xuño á novena edición da Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia 
no Hotel-Monumento San Francisco, en Santiago de Compostela.

“Moitas veces din de nós, os enxeñeiros en Informática, que somos asociais. 
Eu creo que temos a profesión máis social e capacitada para entenderse con 
todas as demais que existen. E é que o ingrediente máis importante da fórmu-
la do éxito é saber levarse ben cos demais”, comentou o presidente do CPEIG, 
colexio que no presente ano fai 10 anos de vida.

O evento TIC reuniu a colexiados, patrocinadores, empresarios, os reitores 
da USC e UDC, Juan Viaño e Julio Abalde, respectivamente, o conselleiro de 
Cultura e Educación, Román Rodríguez, a directora da AMTEGA, Mar Pereira, 
decanos e directores das facultades e escolas de Enxeñaría en Informática, o 
presidente da Real Academia Galega de Ciencias, Miguel Ángel Ríos, e secre-
tarios xerais do Goberno da Xunta, entre outros.

No seu discurso, o representante d@s enxeñeir@s informátic@s referiuse á 
informática como “tal vez, a ferramenta máis democratizadora creada polo ser 
humano e que é fundamental aproveitala para construír unha sociedade da 
información centrada na persoa, inclusiva e onde todos poidan crear, acceder, 
utilizar e compartir a información e o coñecemento”.

A festa da 
información e 
coñecemento



Espazos en liña onde se 
dea conta da activida-
de cultural hai moitos, 
pero o que non abon-
dan son as páxinas 
que tiren abaixo todos 
aqueles atrancos que 

se poidan interpoñer entre o lector e 
o contido, levando a todos os niveis o 
principio que cremos que debe rexer a 
achega de coñecemento: que sexa inte-
gradora, accesíbel e universal. A páxina 
do Ámbito Cultural de El Corte Inglés 
(www.ambitocultural.es) cumpre en to-
dos os sentidos con estas características. 
Visitala é comprobar até onde chegou 
a vertente máis positiva da confluencia 
entre cultura, literatura e TIC. En base a 
isto, nos últimos anos foi obxecto dun 
labor de depuración que, como dixe-
mos, fortaleceu o seu carácter de xanela 
inmediata e directa ao coñecemento e á 
creatividade. En boa media, Ambitocul-
tural.es tamén é cultura.  

O cometido orixinal da web segue 
vivo e máis vixente ca nunca: “Tirar parti-
do da Rede para levar a cultura alén dos 
seus circuítos habituais, de xeito que se 
poida acadar un público máis amplo”, se-
gundo manifestaron os responsábeis do 
sitio con motivo da súa posta en marcha. 
A proposta, polo tanto, non se 
centraba só na información xur-
dida ó abeiro do que ben se po-
dería chamar cultura consagra-
da, con artistas de renome que 
non precisan carta de presenta-
ción. O que se procuraba, porén, 
era respectar a quen xa acadou 
recoñecemento pero traballan-
do por equilibrar o conxunto con 

A páxina do Ámbito Cultural de El Corte Inglés 
prosegue a súa andaina poñendo as artes a pé de rúa

Recanto de 
pensamento 
e creación
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Que está detrás 
da proposta?

Ámbito Cultural de El Corte 
Inglés é unha promotora 
do grupo de distribución 
que se encarga de realizar 
toda sorte de eventos cul-
turais e centra as súas ac-
tividades na presentación 
de libros, a promoción de 
autores españois, debates 
literarios, encontros con 
representantes da actuali-
dade cultural, certames de 
canto, audicións musicais, 
exposicións de pintura, 
apoio á difusión de textos 
nas catro linguas oficiais 
do Estado, á vez que parti-
cipa en diferentes premios 
de ficción e pensamento e 
colabora con distintas ins-
titucións e universidades. 
As súas accións desenvól-
vense nas salas do propio 
Ámbito Cultural que están 
situadas nos centros co-
merciais de El Corte Inglés. 
Neste intre, hai espazos 
deste tipo en Santiago de 
Compostela, A Coruña e 
Vigo. 

Máis datos en:
www.ambitocultural.es

creador@s que veñen de chegar ou están 
tentando chegar. Esta vertente dinámica 
e diversa, complementada con olladas ás 
“tendencias máis minoritarias”, segue vi-
xente a día de hoxe malia que dende o 
comezo da andaina de Ambitocultural.es, 
en 2008, collera literalmente unha vida.  

Tamén seguen vixentes outros obxec-
tivos dados a coñecer co arrinque do 
portal: Crear unha xanela aberta a todo 
o mundo cultural relativo a todas as lin-
guas  estatais, un espazo que sirva de es-
caparate para os proxectos propios, sexa 
tribuna de expresión para @s creador@s 
e se converta nun lugar de encontro das 
publicacións que fan cultura na Rede. 

Hoxe, a piques de cumprir unha déca-
da de andaina, a páxina segue a ser unha 
ferramenta de utilidade para coñecer os 
produtos máis demandados (libros prin-
cipalmente, pero tamén outros produtos 
culturais) e para achegarnos tamén ás 
voces persoais de quen elabora os de-
vanditos produtos e de quen os le. Así, 
amais das seccións máis informativas de 
Noticias, Eventos, inclúense outras como 
Entrevistas, Críticas e Columnas que nos 
serven para ampliar ao máximo os hori-
zontes do noso coñecemento acerca da 
creatividade actual, do presente que hai 
un nada foi futuro. 

O cometido orixinal da web 
segue vivo e máis vixente ca 
nunca: “Tirar partido da Rede 
para levar a cultura alén dos 
seus circuítos habituais"



O programa de aceleración de 
ABANCA Innova by Conec-
tor, impulsado por ABAN-
CA Innova, o programa de 
innovación de ABANCA, e 
Conector Startup Accelera-
tor, a aceleradora de star-

tups especializada en fase semente, arrincou coa 
participación de catro proxectos vinculados aos 
servizos financeiros tras unha fase de selección 
con máis de 30 aspirantes galegos.

Dos máis de 30 emprendedores galegos 
candidatos, 21 superaron o primeiro filtro e 13 
presentaron o seu proxecto no Startup Day, un 
evento privado onde os mentores do programa 
de aceleración de ABANCA Innova by Conector 
votaron para elixir os que entrarían no programa. 
Finalmente, a catro startups seleccionadas para 
participar na primeira edición do programa de 
aceleración ABANCA Innova by Conector son as 
seguintes:
•	Livetonic: asesor patrimonial que axuda ao 

usuario a detectar as súas necesidades de co-
bertura privadas, comparar e contratar en liña.

•	OpSeeker: axuda a mellorar a saúde financeira 
e a investir dunha maneira intelixente e pen-
sando no futuro.

•	Tickele: aplicación móbil (app) que permite 
desmaterializar os recibos. Almacena todos os 
recibos, paga e controla os gastos do usuario.

•	TrocoBuy: servizo de crédito para PEME que 
permite a súa devolución a través das vendas 
de produtos ou servizos.

Asesoramento + 
financiamento
ABANCA Innova by Conector selecciona 4 startups 
para a súa primeira edición

Apoio ao em-
prendemento 
tecnolóxico

ABANCA Innova presen-
touse en sociedade o pasa-
do 26 de xaneiro. Segundo 
se fixo saber daquela, trá-
tase dunha iniciativa que 
“pretende apoiar ao teci-
do produtivo galego e fo-
mentar o emprendemento 
tecnolóxico con aplicación 
ao sector financeiro (fin-
tech, insurtech e regtech)”. 
ABANCA Innova conta 
con instalacións de seu en 
POCOMACO (que operará 
como viveiro de empresas 
e espazo de coworking). 
Na presentación partici-
paron Juan Carlos Escotet 
Rodríguez, vicepresiden-
te de ABANCA, e mailo 
conselleiro delegado da 
compañía, Francisco Botas. 
Escotet asegurou que “con 
este proxecto integramos 
a nova vocación de dina-
mización da economía coa 
aposta polas tecnoloxías 
transformadoras que xa 
estamos aplicando no 
proceso de dixitalización 
do banco”. Precisamente 
a entidade bancaria ten 
realizado un investimento 
en tecnoloxía superior aos 
100 millóns de euros nos 
últimos anos, deixando 
claro que constitúe un eixe 
estratéxico para a entidade 
galega.

En total, ABANCA Invest 
pretende canalizar ini-
cialmente até 10 millóns 
de euros a través desta 
iniciativa que non só con-
ta co apoio financeiro de 
ABANCA, senón que tamén 
ofrecerá asesoramento en 
materia de xestión. O pro-
grama busca contribuír á 
estruturación de proxectos 
emprendedores dende o 
punto de vista empresarial, 
para a súa operación no 
mercado, e tamén posibi-
litar a maduración da idea 
proposta polos emprende-
dores até a implantación 
dun produto ou servizo 
resultante na operativa do 
banco.

O catro proxectos xa empezaron o programa 
de aceleración, que durará cinco meses. Baixo 
o asesoramento diario do director de Conector 
Galicia, Lalo García, e co soporte corporativo 
de ABANCA, os emprendedores beneficiaran-
se das axudas das empresas colaboradoras da 
aceleradora, terán acceso á rede de networking 
de Conector e recibirán pílulas de formación 
en distintas áreas. Ademais, as novas firmas 
aceleradas obterán até 20.000 euros a través 
dun préstamo participativo grazas a ABANCA e 
dispoñen dun espazo de traballo gratuíto nas 
instalacións de ABANCA Innova.

Cada startup conta co seu propio equipo 
de mentores, un grupo de conselleiros forma-
do por mentores de Conector e directivos de 
ABANCA que acompañarán aos emprendedo-
res durante todo o programa de aceleración. 
Entre os novos mentores galegos figuran José 
Manuel Valiño, director xeral de IT, Información, 
Procesos e Operacións de ABANCA, Eduardo 
Aldao, director de Innovación de ABANCA, Ja-
vier Carral, director de Participadas de ABANCA, 
Luis Del Pozo, ex CMO de Jazztel, Rubén Ferrei-
ro, director executivo (CEO) de Grupo Viko e Pe-
dro González, director xeral de Zelnova, entre 
outros.

Para concluír o Programa de Aceleración 
de ABANCA Innova by Conector celebrarase 
a Demo Day, un foro de investimento privado 
coa presenza dos emprendedores, VC e busi-
ness angels máis importantes do país. 
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1 zara.com 1.037

2 bershka.com 5.819

3 vandal.net 6.029

4 rojadirecta.me 6.117

5 lavozdegalicia.es 6.969

6 andro4all.com 10.174

7 xunta.es 18.099

8 farodevigo.es 20.786

9 zarahome.com 21.737

10 chateagratis.net 22.901

11 oysho.com 25.231

12 crtvg.es 30.039

13 diariomotor.com 30.937

14 usc.es 32.359

15 uvigo.es 35.813

16 udc.es 38.365

17 mundo-r.com 41.309

18 raiolanetworks.es 41.359

19 movilesdualsim.com 50.058

20 dinahosting.com 50.694

21 mibrujula.com 53.855

22 rootear.com 55.004

23 androidphoria.com 58.695

24 laopinioncoruna.es 61.423

25 sergas.es 61.442

26 opirata.com 62.305

27 paxinasgalegas.es 65.053

28 inditex.com 69.887

29 winphonemetro.com 72.627

30 galiciae.com 72.818

31 lancetalent.com 74.159

32 elcorreogallego.es 76.365

33 bancopastor.es 80.753

34 applesencia.com 80.838

35 laregion.es 87.933

36 canalchat.org 91.759

37 forococheselectricos.com 95.261

38 academia.gal 95.738

39 galiciaconfidencial.com 97.078

40 gentechat.net 99.098

41 chatsfriends.com 112.678

42 Xombitgames.com 114.976

43 todoappleblog.com 115.102

44 christiandve.com 117.555

45 gciencia.com 130.118

46 vinetur.com 130.596

47 depo.es 137.752

48 atlantico.net 140.565

49 lignux.com 144.103

50 aytolacoruna.es 144.611

51 riazor.org 148.994

52 mundiario.com 154.991

53 sered.net 160.732

54 fisterra.com 167.664

55 sportadictos.com 170.107

56 apple2fan.com 173.712

57 praza.gal 174.597

58 guitarrista.com 195.703

59 vigo.org 201.316

60 dicoruna.es 201.507

61 a-alvarez.com 211.128

62 correrengalicia.org 214.220

63 futbolistos.es 219.600

64 soloimprenta.es 225.729

65 androidstudiofaqs.com 232.080

66 diariorenovables.com 240.755

67 siguetuliga.com 240.803

68 sermosgaliza.gal 247.179

69 diariodeferrol.com 247.265

70 linguakit.com 264.783

71 desenredandolared.com 267.188

72 elguruinformatico.com 269.547

73 initcoms.com 271.965

74 laganzua.net 272.749

75 classora.com 275.188

76 infocruceros.com 279.547

77 informax.es 287.198

78 adiantegalicia.es 292.205

79 difoosion.com 295.358

80 chistescortosbuenos.com 296.710

81 igape.es 297.201

82 santiagoturismo.com 301.399

83 psicopico.com 315.628

84 delcelta.com 316.630

85 pixfans.com 318.289

86 ubuntizando.com 321.282

87 televes.com 332.129

88 vigoe.es 334.146

89 reaplicante.com 335.051

90 infomercados.com 339.390

91 cuestioneslaborales.es 340.575

92 sycitv.com 343.965

93 4gotas.com 352.597

94 bambamsi.com 353.305

95 galiciamaxica.eu 355.319

96 codigocero.com 365.936

97 placeralplato.com 370.793

98 academiadeinversion.com 372.910

99 mactualidad.com 378.761

100 galiciadigital.com 381.690

Top 100 
das webs galegas

CLASIFICACIÓN
MUNDIALSITIOPOSTO

ACTUAL
POSTO

ACTUALSITIO CLASIFICACIÓN
MUNDIAL

1
2
3
4

01 OPTION 01
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.

02 OPTION 02
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.

03 OPTION 03
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.

04 OPTION 04
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.
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1 zara.com 1.037

2 bershka.com 5.819

3 xunta.es 18.099

4 zarahome.com 21.737

5 crtvg.es 30.039

6 usc.es 32.359

7 uvigo.es 35.813

8 udc.es 38.365

9 mundo-r.com 41.309

10 dinahosting.com 50.694

11 sergas.es 61.442

12 galiciae.com 72.818

13 academia.gal 95.738

14 galiciaconfidencial.com 97.078

15 gciencia.com 130.118

16 depo.es 137.752

17 aytolacoruna.es 144.611

18 praza.gal 174.597

19 vigo.org 201.316

20 dicoruna.es 201.507

21 sermosgaliza.gal 247.179

22 linguakit.com 264.783

23 igape.es 297.201

24 santiagoturismo.com 301.399

25 psicopico.com 315.628

26 delcelta.com 316.630

27 sycitv.com 343.965

28 4gotas.com 352.597

29 codigocero.com 365.936

30 estrellagalicia.es 422.234

31 celtavigo.net 436.568

32 blogaliza.org 454.483

33 depourense.es 480.536

34 coruna.es 497.160

35 opentrad.com 575.533

36 diarioliberdade.org 613.742

37 blusens.com 617.442

38 anosacosta.es 619.397

39 cesga.es 623.851

40 mallandonoandroid.gal 667.452

41 coag.es 707.045

42 kalandraka.com 740.394

43 maos.gal 769.274

44 ikimap.com 771.427

45 culturagalega.org 857.176

46 electronicasuiza.com 960.746

47 galiciapress.es 1.286.325

48 historiadegalicia.gal 1.308.159

49 gadisa.es 1.886.709

50 meteogalicia.es 1.900.480

Top 50

POSTO
ACTUAL SITIO CLASIFICACIÓN

MUNDIAL

das webs en galego

1
2
3
4

01 OPTION 01
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.

02 OPTION 02
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.

03 OPTION 03
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.

04 OPTION 04
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua.
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Darío Janeiro, director xeral da Asociación PuntoGal

Todos os puntogal
No camiño houbo moitas reunións, moi-

tos documentos, moitos momentos com-
plicados, moitas veces nas que o proxecto 
estaba pendente dun pequeno fío. Pero 
tamén momentos nos que algo saía ben 
e había que celebralo. Por exemplo, con-
seguir que todas as sensiblidades políticas 
do país apoiasen a Puntogal. Ou conseguir 
introducir algunhas das nosas demandas 
nun complexo comité da ICANN. Para a 
nosa pequeña historia quedou gravada 
aquela longa noite de 2012 na que, nun 
pequeno despacho en Santiago onde non 
faltaba café do malo, démoslle os derradei-
ros retoques á candidatura. Aquelas horas 
de tensión, revisando documentos e com-
probando que os datos estaban correcta-
mente gravados na plataforma de ICANN, 
tiveron o seu froito. O momento liberador 
de premer aquel botón de Enviar aínda o 
lembramos de cando en vez como unha 
batalliña ó estilo das que lles contan os 
avós aos seus netos.

Pero esta andaina ten moitos nomes pro-
pios -elas e eles saben quen son- que axu-
daron no pasado, axudan hoxe e axudarán 
no futuro a que o dominio siga crecendo. 
Nomes propios ós que lles debemos grati-
tude. E hai tamén unha directiva e un pre-
sidente que lle dedican o seu tempo libre a 
pensar unha nova promoción, a revisar un-
has creatividades dunha campaña, a pre-
parar o Culturgal, a representar ó dominio 
nun día festivo ou a organizar unha acción 
conxunta coa Fundación Rosalía de Castro. 

Puntogal ten moito traballo por diante. 
Entre os seus obxectivos segue estando, 
como prioridade, aumentar o número de 
dominios rexistrados. Isto permitirá baixar 
máis o prezo de venta. Catro mil rexistros 
é unha cifra importante porque cada usua-
rio o é tamén individualmente e porque a 
taxa de renovacións do rexistro é alta. Iso 

demostra compromiso co proxecto. Sen 
embargo, os custes fixos de manter o servi-
zo non son pequenos -nós si o somos-, polo 
que temos que seguir loitando para acadar 
un prezo máis competitivo. A iso axudan as 
nosas campañas sectoriais con colectivos 
concretos ou as xerais, como a que lanzare-
mos nos vindeiros días para celebrar, como 
cada ano, o 25 de xullo. Agora imos a po-
los cinco mil rexistros. E a tratar de manter 
unha baixa taxa de dominios en parking.

O outro obxectivo que nos marcamos é 
o da visibilidade: debemos conseguir que 
as empresas, as asociacións, os particulares 
e as institucións empreguen o seu dominio 
na comunicación pública, no día a día. A 
difusión e a normalización do uso aumen-
tan os rexistros. O efecto multiplicador dun 
anuncio dunha empresa comprometida é 
moi relevante para Puntogal. 

Asemade, outra función do dominio ás 
veces menos coñecida é a de participar 
nas xuntanzas de ICANN, reunirse con ou-
tros dominios e traballar con empresas 
rexistradoras. A dimensión institucional de 
Puntogal permítenos estar nos foros onde 
se fala do futuro da Rede e axuda a situar-
nos no mapa da internet. Este outono, por 
exemplo, Puntogal será o anfitrión dunha 
xuntanza de dominios e rexistradores en 
Santiago de Compostela, onde se falarán 
de estratexias comúns e se planificará o 
traballo coas empresas rexistradoras dos 
vindeiros meses.

Puntogal seguirá participando, igual-
mente, en iniciativas que vencellen a cul-
tura e á lingua galega coa Rede, no ámbito 
das súas posibilidades. A medio prazo, o 
obxectivo é dedicarlle cada vez máis recur-
sos a este tipo de actividades, que son as 
que xustifican o espírito social do dominio.

Sempre hai cousas que mellorar. Sabe-
mos que o crecemento é lento, aínda que 
constante. Pero, dende a humildade, es-
tamos orgullosos de ter posto en pé este 
proxecto. Cremos nel. E imos seguir tra-
ballando para que se faga máis forte. Sen 
perder de vista o noso lema, que guía cada 
acción que poñemos en marcha: o dominio 
é voso. 

Cada dominio rexistrado 
ten unha historia detrás. 
E todas importan. Punto-
gal superou os catro mil 
o pasado mes de maio. 
Un deles é museodopo-
bo.gal, institución que 

dende os inicios apoiou decididamente 
este proxecto e que en 2017 cumpre co-
renta anos de vida (Parabéns). Outro é bre-
temas.gal, o blog onde lemos as notas de 
edición de Manuel Bragado, moitas veces 
encabezadas polo seu xa clásico e numera-
do Onte. Ou dinahosting.gal, o rexistrador 
galego que sempre está aí cando o precisa-
mos. Con eles acabamos de poñer en mar-
cha Velaqui.gal, un servizo de intercambio 
de arquivos que forma parte do espírito do 
dominio de crear valor engadido na inter-
net galega.

Ese é o combustible de Puntogal. A nosa 
enerxía. Cando vemos a furgoneta dun au-
tonómo rotulada co .gal, cando un particu-
lar utiliza o dominio para o correo electró-
nico ou cando unha empresa ou institución 
fai publicidade da súa marca nos medios, 
este proxecto cobra máis sentido. Somos 
todos os puntogal. Un proxecto sostido por 
unha asociación sen ánimo de lucro da que 
forman parte 115 socios, todos distintos 
e todos dispostos a apoiar esta pequena 
loucura. En xuño cumpríronse catro anos 
dende que a ICANN, o organismo interna-
cional que xestiona os nomes de rexistros 
en todo o mundo, aprobou o dominio para 
Galicia. Era un 14 de xuño. Ese día chegou-
se por fin á meta dunha carreira que co-
mezou coa constitución da asociación no 
Auditorio de Santiago de Compostela o 10, 
tamén de xuño, de 2006. Entón foron doce 
os socios iniciais que elixiron unha primeira 
directiva co obxectivo de lanzar a candida-
tura do .gal.
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Víctor Salgado, avogado-socio do bufete 
Pintos&Salgado, analiza as cousas que pasaron nestes 

tres lustros de Código Cero en papel

15 anos non son nada… 
Ou si?

Internet era un lugar apaixonante pero 
moi pouco interactivo. Soamente uns pou-
cos privilexiados podían publicar na Rede: 
aqueles con coñecementos avanzados de 
informática e programación. Os simples 
usuarios limitabámonos a ir seguindo as li-
gazóns e consumir aquilo que introducían 
eses poucos elixidos.  

Sen embargo, en pouco tempo todo 
mudou. En 2003, lanzouse WordPress e 
Google adquiriu Blogger facendo posible 
que calquera persoa con coñecementos 
básicos de informática puidera publicar, 
finamente, na Rede e de xeito tan doado 
como empregar un procesador de textos. 
Así xurdiu o fenómeno Blog e nada volveu 
ser igual. Internet converteuse nun lugar 

de intercambio de 
coñecemento e de 
colaboración deno-
minado “Web 2.0” 
por Tim O’Reilly ao 
ano seguinte. 

Todo isto poten-
ciouse coas chama-
das webs e redes 
sociais, co Facebook 
e o YouTube a partir 

de 2005 e Twitter en 2006. De súpeto, xa 
non precisos nin sequera coñecementos 
de ofimática para publicar un comentario, 
compartir unha foto, pendurar un vídeo 
ou poñer un “Me gusta” na web. Os conti-
dos da Rede se tiñan democratizado para 
sempre. 

Esta nova evolución, unida a un dos 
maiores enganos tecnolóxicos dos últi-
mos anos (chamar “teléfono” aos com-
putadores que comezamos a carrexar 
no peto a partir de 2007), supuxo que 
se limaran os derradeiros atrancos. A úl-
tima pedra puxérona as aplicacións de 
mensaxes instantáneas con WhatsApp 
dende 2009. Hoxe, centos de millóns de 
persoas soben contidos, comparten e 
publican información de todo tipo cada 
día na Rede. 

Como se puido ver, todo isto supuxo 
que moitos dereitos se viran ameazados 
e que se teña incrementado a nosa res-
ponsabilidade polas nosas accións en In-
ternet. Temos liberdade de información 
e de expresión na Rede, si, pero tamén 
dereito á intimidade, á honra, á propia 
imaxe e á privacidade, entre outros. To-
dos debemos respectalos e esixir que se 
se nos respecte. Afortunadamente, a Lei 
ampáranos neste senso. 

E si, moitas cousas cambiaron nestes 
15 anos malia que, polo menos para min, 
todo pasara moi axiña. Que nos agarda 
nos vindeiros tres lustros? Robots inteli-
xentes? Nanotecnoloxía no noso corpo? 
Transporte autónomo? Fábricas 3D na 
propia casa?

O tempo vaino ir dicindo, sen dúbida, 
Código Cero iránolo contando ;-)

Parabéns e moitas grazas por todos 
estes anos de sabedoría dixital. A por 
moitos máis!! 

Teño que recoñecer que 
me fixo moita ilusión o 
convite de Código Cero a 
participar no seu núme-
ro especial con ocasión 
do seu 15º aniversario. É 
unha honra para Galicia 

ter unha publicación deste nivel no ámbi-
to tecnolóxico e tamén o é para min, por 
haber tido a enorme fortuna de colaborar 
con ela dende os seus propios inicios. 

É ben coñecida a expresión de que “15 
anos non son nada”, sobre todo para os 
que temos xa unha certa idade. E o certo é 
que os mesmos pasáronseme voando até 
o punto de dicir: “15 anos? De verdade? 
Xa?”.

Porén, a verdade é que xa pasaron moi-
tas cousas nestes 15 anos, particularmente 
no ámbito tecnolóxico. Alá por 2002, can-
do estabamos aínda comezando no des-
pacho co que daquela se coñecía como 
“Derecho Informático”, as redes sociais 
non existían, por non falar do WhatsApp. 

É unha honra para Galicia ter unha pu-
blicación deste nivel no ámbito tecno-
lóxico e tamén o é para min, por haber 
tido a enorme fortuna de colaborar con 
ela dende os seus propios inicios 
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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. 

Punto Xeral de Entrada
de Facturas Electrónicas 
da Comunidade Autónoma de Galicia
www.conselleriadefacenda.es/factura

facturaconselleriadefacenda nuevo.indd   1 08/08/2016   10:35:36
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¡Como hemos cambiado!
Este período da evolución da tecno-

loxía dixital da información e as tele-
comunicacións volveuse tan acelerada 
que, se hoxe miramos algo que se pre-
sentou como novidade hai apenas un 
ano, pódenos parecer prehistórico. Ser-
vizos, utilidades, aplicacións, gadgets, 
comunicacións ou Internet móbil, están 
presentes de continuo, pero hai quince 
anos probablemente moitos deles nin 
sequera roldarían a imaxinación do máis 
geek.

Na actualidade, non concibimos o 
mundo sen tecnoloxía. Pero houbo 
un tempo no que a televisión tiña cu, 

usabamos mapas de papel 
cando viaxabamos, facia-
mos traballos con libros das 
bibliotecas, e o móbil servía 
única e exclusivamente para 
chamar ou, para os máis mo-
dernos, escribir SMS. A tecno-
loxía cambiou as nosas vidas 
e Código Cero contóunolo. 

A tele servía para ver a tele 
e os máis avanzados conec-

tábanlle un vídeo. O DVD xeneralizaría-
se máis adiante. Hoxe fan moitas máis 
cousas, case tantas como os móbiles. 
Por certo, cando comezou a publicarse 
Código Cero si había móbiles, pero nada 
tiñan que ver cos actuais smartphones. 
Nokia era a raíña deses teléfonos e nada 
facía pensar que apenas sete anos des-
pois ía arrincar o comezo do fin para o 
fabricante finlandés, e é que en 2007 
chegaría o iPhone e con el unha revolu-
ción.

Nos comezos era doado atopar esa pa-
labra, revolución, nos teitulares de pren-
sa. Era moito máis frecuente que agora. 
Estes últimos anos, vivimos un período 
máis de evolución que de revolución. 
Porque son os wearables unha revolu-
ción? Dubídoo.

O que si supuxo una certa revolución 
silenciosa foron as app, as aplicacións 
para móbiles e tabletas (agora tamén 
para televisores conectados). Xa se 
contan por millóns e cada día lánzanse 
ducias en todo o mundo, aínda que a 
maioría delas apenas viven uns días: des-
cárganse, úsanse un par de veces e, ao fi-
nal, terminan ocupando espazo de alma-
cenamento no móbil ata que nos chega 
un aviso de que non temos capacidade 
para descargar máis e borrámolas.

Tamén hai outras tecnoloxías que de-
ron un salto cualitativo, por exemplo a 
velocidade da Internet, que pasou de 
medirse en k a facelo en Mb. 

En 2017 xa non temos carpetas no 
computador gardamos os nosos arqui-
vos na nube; non chamamos por telé-
fono, falamos por WhatsApp, vemos 
na tele o que queremos e non o que se 
emite nese momento; estamos conecta-
dos permanentemente con móbil; non 
enviamos cartas a amigos que están 
lonxe, pero si enviamos unha solicitude 
ao Facebook, e así podemos ver as súas 
publicacións e saber da súa vida; non 
utilizamos Internet para informarnos, 
utilizamos Internet para estar sempre co-
nectados. Como dicía a canción, ¡Cómo 
hemos cambiado! 

A revista Código Cero, 
en aparencia una pe-
quena cabeceira in-
dependente,  cumpre 
quince anos. Unha dé-
cada e media adicada 
a difundir en Galicia e 

en galego o sector das novas tecnoloxías. 
Grazas ao empeño do seu consello de re-
dacción, á lealdade dos seus colaborado-
res e moi especialmente do seu director, o 
xornalista Xosé Mª Fernández, verdadeira 
alma do proxecto, a revista foise afianzan-
do co paso dos anos e converténdose nun 
foro de referencia no sector.

O aniversario dunha revista supón sem-
pre unha inxección de optimismo, nun 
momento no que por desgraza, a noticia é 
o peche de medios de comunicación.

Poida que un fillo ou un sobriño de 
quince anos non nos crea, se lle dicimos 
que cando naceu, moitos aínda non ti-
ñamos teléfono móbil. Os da xeración do 
2000 son nativos dixitais, os cambios tec-
nolóxicos son parte da súa vida e confor-
me creceron adoptaron a tecnoloxía como 
unha parte máis da súa día a día.

O aniversario dunha revista su-
pón sempre unha inxección de 
optimismo, nun momento no que 
por desgraza, a noticia é o peche 
de medios de comunicación 
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José Antonio Constenla avalía as transformacións 
tecnolóxicas acontecidas nos 15 anos de “vida” de 
Código Cero en papel



WWW.GALICIACALIDADE.GAL
WWW.GALICIACALIDADELECER.COM

Es #ocio, it is #leisure, il est #loisirs,
é #lazer, es ist #freizeit …

Dise case igual en todo o mundo, 
pero é unha forma de gozar moi de Galicia.

SON SERVIZOS TURÍSTICOS
RESTAURANTES, HOTEIS E CASAS RURAIS

CERTIFICADOS
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O Concello de Riveira (www.riveira.gal) xa 
ten todo o seu dispositivo en marcha 
para que os visitantes a este municipio, 
o único de Galicia que pode presumir 
de albergar un parque natural autonó-
mico (o complexo dunar de Corrubedo) 
e un parque nacional (o das Illas Atlán-

ticas por medio da illa de Sálvora pertencente á parroquia 
de Aguiño), gocen dunha magnífica oferta de actividades, 
propostas e destinos durante este verán.

Así, aos quilómetros de praia de mar aberto (A Ladeira, O 
Vilar...) como ás augas que miran á ría (Coroso, Río Azor, Cas-
tro-Catía…) súmase unha oferta lúdica tan intensa como 
atractiva e un patrimonio no que as escavacións arqueolóxi-
cas do Castro da Cidade ou a multipremiada reforma do mi-
radoiro de Pedra da Ra son as últimas incorporacións a un 
listaxe de lugares de interese turístico que non ten límites. 

No calendario festivo brilla con luz propia a Festa da Dor-
na (festadadorna.com), declarada como de interese turísti-
co galego e que alcanza xa a súa 69º edición e atrae cada 
ano a milleiros de persoas á cidade para desfrutar de tan 
singular celebración. Una vez más, a Real e Ilustre Cofradía 
da Dorna, co apoio do Concello e outras moitas entidades 
e asociacións, ten preparado un suxestivo programa de ac-
tividades que se estenderá entre o 19 e o 24 de xullo, o día 
grande.

O programa festivo continuará con outros eventos da re-
levancia das Festas  de Verán (do 2 a 6 de agosto), a feira 
mariñeira e de artesanía Artemar  (17 a 20 de agosto) ou 
a Festa do Polbo de Palmeira (26  e 27 de agosto), que xa 
alcanza a súa cuarta edición e é un referente en Barbanza.

Todo, para que nin as ganas de festa ni as ansias de des-
frutar dun entorno natural privilexiado cesen en toda a épo-
ca estival. 

Riveira, con luz propia
O concello coruñés achega este 
verán unha destacada oferta 
turística para os visitantes

PUBLIRREPORTAXE

A Festa da DornaCastro da Cidá

O outeiro da Pedra da Ra

O outeiro da Pedra da Ra
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Garmin presentou a súa nova cámara VIRB 360, un produto que 
vai na liña doutras cámaras compactas de 360 graos baseadas 
nun par de obxectivos de ollo de peixe, pero que desta volta 
aposta polos deportes de aventura e unha 

boa resolución, de xeito que este novo 
produto é resistente e captura vídeo 
até a 5,7K a 30 imaxes por segundo, 
superando á meirande parte dos seus 
competidores (aínda que unha vez co-
sido o vídeo queda nos habituais 4K). 
Dado que é un produto destinado á 
aventura, tamén integra estabilización 
de imaxe para que os vídeos resultantes 
sexan o máis suaves posibles.

Esta nova cámara deportiva de Garmin 
permite tirar proveito da tecnoloxía de cosido 
automático para facilitar a carga dos conti-
dos en 360 graos a servizos en liña (como 
Facebook ou YouTube) de xeito que 
facilita revivir experiencias podendo 
o espectador elixir o seu punto de 
vista e facilitando que non se 
perda ningún elemento do que 
acontece ao redor.

Garmin ofrece aplica-
cións para o móbil e es-
critorio para a edición, 
estabilización e trata-

mento dos contidos 
capturados coa VIRB 
360. Amais a cámara 
tamén permite gozar 

de funcións de 
control por voz 
(para iniciar ou 
parar gravacións sen 
ter que usar as mans, o 
que resulta moi práctico 
en gravacións de aventura) e tamén 

permite emitir vídeo en directo a través de You-
Tube e Facebook Live se contamos cun smartphone ou tableta 
compatible.
Esta nova cámara de 69,8 x 59,3 x 39 milímetros e 160 gramos de 

peso (coa súa batería de 65 minutos de autonomía) pode disparar 
fotografías esféricas de até 15 Mpíxeles, grava vídeo en distintos 
modos contando tamén con 4 micrófonos para gozar de son en 360 

graos, almacena a información en tarxetas de memoria microSD de 
até 128 GB, ten conectividade Wi-Fi, Blueototh e NFC, é resistente 

á auga (até 10 metros de profundidade) e soporta temperatu-
ras de entre -40 e 85 graos centígrados (aínda que só debe 

manexarse entre 0 e 40 graos centígrados). O mes que vén 
iniciará a súa comercialización nos EE.UU. a un prezo de 

799,99 dólares, o que está por enriba da súa competido-
ra máis directa (a cámara Nikon KeyMission 360, que 

custa menos de 500 euros), o que podería dificultar a 
súa boa acollida. 

Nos últimos anos foron moitas as propos-
tas dirixidas a substituír aos encerados 
tradicionais, que van dende proxec-
tores de vídeo até pantallas táctiles, e 

nesta liña temos agora a Google ultimando o 
lanzamento de Jamboard, un encerado dixital 
baseado na nube, buscando o traballo en 
equipo de xeito sincronizado e que xa pode en-
cargarse nos EE.UU. a un prezo de 4.999 dólares 
(4.472 euros) e pode completarse cunha base 
con rodas que custa 1.199 dólares (1.73 euros).

A nivel de hardware estamos ante un 
produto baseado nunha pantalla táctil 4K de 
55 polgadas con HDMI 2.0, USB-C, 2 portos 
USB 3.0, saída SPDIF, Wi-Fi AC, NFC, Gigabit 
Ethernet, altofalantes, micrófonos, cámara de 
grande angular e accesorios que fan unha clara 
analoxía cos encerados tradicionais: un borra-
dor e 2 lapis dixitalizadores. Pode recoñecer até 
16 puntos en pantalla e incluso é compatible 
con Google Cast.

Estamos ante unha solución moi versátil, que 
tanto serve como lenzo de debuxo como de 
sistema de videoconferencia ou de plataforma 

para poder empregar durante 
unha xuntanza as ferramentas 
ofimáticas de Google para poder 
compartir presentacións, do-
cumentos ou follas de cálculo. 
Incluso é posible sincronizar varias 
Jamboards para que amosen a 
mesma información, de xeito que 
usuarios en distintas localizacións 
poderían colaborar, deixando claro 
que estamos ante unha solución 
que non é hardware puro, senón 
que está baseada principalmente 
no software desenvolvido por Google, 
de xeito que é preciso contratar un plan de G 
Suite para usar a Jamboard e incluso haberá 
que facer fronte a gastos anuais de mante-
mento. Precisamente este modelo de negocio 
fai que a súa comercialización internacional 
sexa progresiva, de xeito que tras EE.UU. polo 
momento só sabemos que chegará a Reino 
Unido e Canadá (no verán), descoñecéndose o 
calendario de lanzamento do produto para o 
resto do mundo. 



56 | Número 166

Cando o ano pasado Xiaomi presentou o xigantes-
co Mi Max, un teléfono con pantalla de 
6,44 polgadas, conseguiu conquistar 
unha grande posición no mercado, 

destacando tanto polo tamaño de pantalla 
do dispositivo como pola súa magnífica au-
tonomía (grazas a integrar unha batería de 
4.850 mAh) e agora queren repetir a xoga-
da, e agora presentan o Mi Max 2, terminal 
que mantén a súa enorme pantalla de 6,44 
polgadas, pero leva a súa batería incluso 
máis aló, até os 5.300 mAh, de aí que inclu-
so ofreza a posibilidade de funcionar como 
batería externa para outros dispositivos.

O novo teléfono móbil de Xiaomi mellora 
o seu deseño para facilitar o seu uso cunha 
man, ten un corpo de metal unibody, goza 
de Quick Charge 3.0 (algo moi importan-
te por mor da grande capacidade da súa 
batería), aproveita o seu tamaño para 
integrar altofalantes estéreo e incluso da 
un importante salto de calidade na súa 
cámara traseira, que integra un sensor Sony 

IMX386 de 12 Mpíxeles cun tamaño de 
píxel de 1,25 micrómetros, enfoque au-
tomático con detección de fase e incluso 
HDR durante a gravación de vídeo.

Este novo smartphone funciona cun 
procesador Qualcomm Snapdragon 625, 
4 GB de RAM e venderase por 1.699 iuans 
(220 euros) con 64 GB de almacenamento 
e por 1.999 iuans (260 euros) con 128 GB 
de almacenamento. Tamén conta con 
lector de pegadas dixitais e emisor de 
infravermellos (para controlar televisores 
e sistemas de aire acondicionado).

Temos así un novo teléfono que 
probablemente teña unha magnífica 
aceptación entre usuarios que busquen 
boa autonomía e bo tamaño de pantalla, 
e que non lle resulte problemático ter 
que cargar cun dispositivo de grandes 
dimensións (de aí que boa parte dos 
esforzos de marketing da compañía chi-
nesa vaian destinados a atraer ao público 
feminino). 

Pese 
a que na 
WWDC17 

falouse dos novos iPad 
Pro salientado as posibilida-
des que ofrecerán a partires do 
lanzamento de iOS 11 no outono, as 
tabletas renovadas saíron xa á venda, o 
que supón a estrea dun iPad Pro con pan-
talla de 10,5 polgadas e unha renovación 
da versión de 12,9 polgadas, de xeito que 
agora ambos produtos integran a nova pan-
talla con tecnoloxía ProMotion e o potente 
procesador A10X Fusion.

A tecnoloxía ProMotion permite veloci-
dades de refresco de 120 Hz, o que supón 
uns desprazamentos máis fluídos e tamén 
facilitará un mellor funcionamento do 
Apple Pencil (que agora presume dunha 
velocidade de resposta de 20 milisegun-
dos), aínda que dende Apple destacan que 
esta velocidade de refresco é adaptable, de 
xeito que en función dos tipos de contidos 
que esteamos a consumir poderá reducirse 

(conse-
guindo 

así un maior 
aproveitamento 

da batería).
O A10X Fusion pola súa 

banda é un potente procesa-
dor de 64 bits que consegue un 

rendemento superior ao da meirande parte 
dos ordenadores portátiles actuais, de xeito 
que as novas tabletas de Apple non terían 
grande problema para editar fotografías, 
mover vídeo 4K, renderizar imaxes 3D ou 
correr xogos. Con respecto ao proceador 
A9X este procesador de 6 núcleos de CPU 
e 12 núcleos de GPU conseguiría mellorar 
un 30% na súa CPU e un 40% no apartado 
gráfico.

Tamén poden presumir dunha cámara 
traseira de 12 Mpíxeles con estabi-
lización óptica, ou sexa, 
que estarían ao nivel do 
iPhone 7, mentres que 

a cámara frontal confórmase con 7 Mpíxeles.
A cara B desta renovación do iPad Pro é 

que o modelo con pantalla de 10,5 polga-
das supón a estrea de novos accesorios, 
como o Smart Keyboard, xa que o tamaño 
do trebello é diferente.

O iPad Pro con pantalla de 10,5 polgadas 
parte dun prezo de 729 euros (con 64 GB de 
almacenamento) aínda que a súa estrutura 
de prezos parece querer levar aos consu-
midores a facerse co modelo con 256 GB 
de capacidade por 100 euros máis, mentres 
que o modelo con 512 GB dispara o seu 
prezo até os 1.049 euros.

A versión con 12,9 polgadas parte de 899 
euros con 64 GB de capacidade, ofrecendo 
tamén 256 GB de almacenamento por 100 
euros máis, e levando o seu modelo con 512 
GB de capacidade até os 1.219 euros. 
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Hai un ano os creadores de Borderlands lanzaron o 
prometedor xogo Battleborn, shooter de heroes en primeira 
persoa que tivo a pouca fortuna de ter que competir con 
Overwatch, un dos meirandes éxitos dos últimos anos, o que 
dificultou a consolidación deste título de combates multixo-
gador de 5 contra 5, que non só tivo que reducir o seu prezo 
a grande velocidade, senón que agora tivo que mudar o seu 
modelo de negocio para optar polo free-to-play, o que des-
criben como proba de balde, aínda que realmente estamos 
ante un xogo que pasa a ser de balde, con elementos que 
poden incorporarse pagando.

Podemos acudir ás tendas de aplicacións para probar 
gratis Battleborn. Esta versión gratuíta facilitará todos os 
mapas e modos de xogo competitivos de Battleborn, cunha 
rotación semanal de 6 dos 30 heroes (que manterán os seus 
progresos entre rotacións).

Ante a previsible chegada de novos xogadores durante 
estas semanas Battleborn contará cunha cola específica de 

novos xogadores, con rangos reducidos, para que poidan 
atopar a outros xogadores pouco experimentados aos 
que enfrontarse para ir progresando até acadar o rango de 
mando 20, cando pasarán a participar nas colas normais de 
xogo.

O xogo conta con numerosos elementos desbloqueables, 
como heroes, modelos cosméticos e provocacións, paque-
tes de equipo, potenciadores, misións, accesos a partidas 
privadas... que poderán conseguirse pagando con créditos 
gañados no xogo ou coa moeda virtual conseguida con 
cartos reais, de aí que os responsables deste título busquen 
que teña a maior aceptación posible, para maximizar a 
posibilidade de que os xogadores cheguen a facer compras 
dentro do xogo.

Os que teñan o xogo comprado pasan a ter o status de 
Fundador, o que supón recibir como recompensa equipo 
lendario, 1.000 unidades de platino, 50.000 créditos, pa-
quetes de botín e moito máis. 

PC | PS4 | Xbox One

A serie de televisión As Bolas Máxicas leva dende mediados dos anos 80 contando 
con adaptacións en forma de videoxogos con mellor ou peor fortuna, sendo unha das 
franquías con máis títulos e décadas en activo, e aínda que antes de cada lanzamento 
podemos levar a impresión de que por fin teremos o xogo de Dragon Ball definitivo, nos 
últimos anos as decepcións foron moitas, pero durante esta edición do E3 parece que 
Bandai Namco vai redimirse con Dragon Ball FighterZ, xogo que en 2018 teremos para 
PlayStation 4, Xbox One e PC, que recuperará os combates en dúas dimensións cuns 
gráficos impresionantes que por momentos darannos a impresión de estar a ver a serie 
de televisión na que se basea o xogo na súa remasterización en alta definición.

Dragon Ball FighterZ está a ser desenvolvido por Arc System Works, un estudio con 
experiencia en xogos de loita en 2D (como as sagas Guilty Gear e BlazBlue), de aí que sexa 
moita a confianza que hai depositada neste título que conta cuns gráficos baseado en 
modelos de personaxe en 3D cos que conseguen recrear a aparencia do anime con gran-
de fidelidade, mentres que nas súas mecánicas de xogo ofrecerán batallas de 3 contra 3.

O pouco que deixaron de ver do xogo no E3 puxo a todos os amantes das aventuras 
de Son Goku cos dentes longos, e agora só resta agardar a que Dragon Ball FighterZ 
desenvolva unha beta pechada para Xbox One e PS4 antes do remate do verán, cando 
poderemos ter unha mellor idea do que achegará esta produción que será unha realida-
de a primeiros de 2018. 
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O xogo VANQUISH de PlatinumGames por fin 
recibe o tratamento que moitos esperaban, ao es-
trearse en Steam, de xeito que xa podemos mercalo 
para PC, o que permite gozar deste frenético título 
de acción en terceira persoa sen as limitacións de 
resolución e fotogramas por segundo das súas ver-
sións orixinais para Xbox 360 e PlayStation 3.

A nova versión deste xogo de Shinji Mikami ten 
desbloqueados elementos como a resolución máxi-
ma e a velocidade de fotogramas, de xeito que can-
to máis potente sexa o noso ordenador poderemos 
gozar deste título cun maior nivel de detalle, polo 
que os posuidores dun potente ordenador para 
gaming poderán gozalo en 4K a máis de 60 cadros 
por segundo, mentres que os usuarios con orde-

nadores máis modestos poderán na meirande 
parte dos casos gozar dunha experiencia 
considerablemente superior á das consolas 
de videoxogos.

VANQUISH ofrece un combate rápido, 
fluído e frenético (destacando o seu 
sistema de propulsión para moverse 
entre puntos de cobertura), no que tamén 
contaremos con combate corpo a corpo cinético, 
un amplo arsenal e grande variedade de inimigos 
repartidos en escenarios espectaculares, de xeito 
que os que non gozaran deste xogo en consola 
teñen agora unha magnífica oportunidade á que 
contribúe que o seu prezo de venda sexa de só 
19,99 euros. 

A conferencia de Microsoft no E3 serviu 
para confirmar os rumores dos últimos 
meses: a vindeira entrega da franquía de 
Assassin’s Creed estará ambientada no anti-
go Exipto e chegará este mesmo ano a Xbox 
One, PlayStation 4 e PC (concretamente o 27 
de outubro).

Esta nova aventura amplía a historia da 
Irmandade de Assassins, de xeito que a 
súa orixe non estaría nas Cruzadas, senón 
tras o Exipto dos faraóns, no que encar-
naremos a Bayek, o protector de Exipto, 
quen moverase por un amplo mundo 
chego de segredos que desvelar e con 

grandes batallas nas que loitar.
Assassin’s Creed Origins non só é unha 

nova ambientación, senón que tamén 
supón un importante cambio no estilo de 
xogo, que agora integra novos elementos 
de RPG de acción, para que Bayek vaia evo-

lucionando segundo as nosas preferencias, 
á vez que tamén presentará un inmenso 
mundo aberto, o que fai que algúns o 
comparen xa con Horizon Zero Dawn, un dos 
grandes éxitos do ano para PS4.

Esta nova entrega non se conforma cunha 
cidade como ambientación, senón que 

teremos un país enteiro, con varias cidades, 
vilas e paisaxes exóticas, de xeito que pode-
remos ver o Delta do Nilo, o oasis de Faium, 
pirámides, desertos, o lago Moeris... moitos 
territorios nos que incluso a vida salvaxe 
terá que terse en conta.

O sistema de combate tamén evoluciona, 
e en vez de limitarse a rápidas mortes con 
elementos de infiltración, adopta tácticas 
máis directas e agresivas, cun amplo uso de 
combos para desfacerse de grupos de inimi-
gos, podendo combinarse o uso da espada, 
o arco e o escudo, e incluso de bombas de 
fume. Numerosos elementos que achegan 
unha filosofía de combate diferente, no 
que haberá que dosificar a adrenalina para 
desatar a nosa furia, á vez que haberá que 
alternar armas dun xeito intelixente.

Tamén será posible empregar aproxima-
cións indirectas, como rachar as gaiolas de 
leóns ou hienas para crear distraccións mor-
tais, aínda que se queremos destacar algo 
realmente diferente no sistema de combate 
é que agora haberá xefes, ou sexa, que en 
momentos dados será preciso baterse cara a 
cara con guerreiros formidables ou estrañas 
criaturas. 
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