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Intermax, referente en banda larga para o rural, 
auspiciou unha viaxe profesional galega á prestixiosa 
feira tecnolóxica

Intermax foi quen 
de xuntar a máis de 
25 representantes 
do mundo em-
presarial, social e 
deportivo da nosa 
terra, co obxectivo 
de tomarlles o pulso 
ás tecnoloxías máis 
innovadoras en re-
des e telefonía

NNa última semana de febreiro cele-
brouse en Barcelona o que para moitas 
empresas, profesionais e analistas TIC é o 
evento anual máis relevante do panorama 
das tecnoloxías móbiles, a nivel mundial. 
Estamos a falar do Mobile World Congress 
Barcelona (https://www.mwcbarcelona.
com/), que contou novamente coa pre-
senza das máis representativas empresas 
do sector, estatais, europeas e mundiais, e, 
tamén, coa participación dunha máis que 
salientábel embaixada galega. Unha par-
te importante desta embaixada contou co 
empuxe de Intermax, firma galega centra-

da en servizos avanzados de banda larga 
para o rural, con centro de operacións en 
Melide e comandada por Javier Mouriño. 

Máis en detalle, Intermax participou no 
Mobile World Congress auspiciando unha 
viaxe-expedición que foi quen de xuntar a 
máis de 25 representantes do mundo em-
presarial, social e deportivo da nosa terra, 
co obxectivo de tomarlles o pulso ás tec-
noloxías máis innovadoras en redes e tele-
fonía e, tamén, mostrar o potencial galego 
neste ámbito en concreto e noutros eidos 
conectados. Na experiencia, baixo o parau-
gas de Intermax e con todo tipo de gastos 
cubertos (viaxe, entrada), participaron un-
has 15 empresas.

En concreto, o obxectivo de Intermax foi 
pór en contacto a diversos ámbitos da so-
ciedade galega cos últimos lanzamentos e 
tendencias tecnolóxicas que se deron cita 
na feira de telefonía móbil máis importan-
te a nivel mundial que se celebra en Bar-
celona. Para os seus desprazamentos na 
capital catalá, co fin de non verse afectada 

As nosas empresas 
recalan no Mobile 
World Congress
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polas complexidades locais do transporte 
(e buscando tamén lucir marca galega), a 
expedición da nosa terra cara ao evento 
tecnolóxico contou con vehículos que 
tomaban o nome de mulleres galegas 
representativas do seu tempo, Rosalía de 
Castro e Vero Boquete. 

Outro dos obxectivos de Intermax foi, 
en palabras de Javier Mouriño, “crear re-
des sólidas de colaboración e networking: 
un tecido multidireccional de coopera-
ción e traballo conxunto que asentase fu-
turas alianzas entre Intermax e as empre-
sas participantes, entre unhas empresas e 
outras e, tamén, entre as integrantes da 
expedición e as firmas que nos agarda-
ban na feira MWC”.

Ao remate da viaxe agardáballes a to-
das elas un referencial e prestixioso salón 
tecnolóxico que gaña cada ano en espe-
cialización e vertente empresarial. “A liña 
seguida estes anos polo Mobile World 
Congress é unha liña cada vez máis pro-
fesional”, sinala Mouriño, facendo fincapé 
nas oportunidades que se abren na feira: 
“Estas últimas edicións do evento están 
moi envorcadas en acoller profesionais 
(empresarios, emprendedores, investido-
res) cunha clara vontade de facer nego-
cios”. 

A edición 2019 da feira barcelone-
sa pechou o 28 de febreiro as súas 
portas, batendo outro récord de 
participación: contabilizáronse case 
110.000 visitantes, o que supera en 
2.000 persoas as cifras acadadas na 
edición anterior. No que se refire a 
empresas, entidades e organizacións 
implicadas, foron arredor de 2.300. 
O fío temático principal foi a nova 
xeración de tecnoloxías móbiles, a 
5G, e todos os recursos e novidades 
que se derivan da súa progresiva (e 
imparábel) implantación. Asemade, 
falouse moito de Intelixencia Artifi-
cial, realidade virtual, dispositivos e 
ferramentas para incrementar a nosa 
calidade de vida, servizos na nube e, 
tamén, cousas que debemos facer 
para ter un futuro tecnolóxico máis 
converxente, accesíbel, compatíbel 
e intelixente. Outro dos puntos que 
máis atención espertou foi a robó-
tica social e máis o seu potencial 
para axudarnos no noso día, mesmo 
en labores relacionados coa medi-
cina e a atención. O Mobile World 
Congress foi, de feito, a confirmación 
definitiva de que o 5G representará 
a enerxía definitiva para o despegue 
real e integral da robótica nas nosas 
vidas, en primeiro lugar porque 
poderán ser máis elaborados ao ter 
mellor conexión e poder interactuar 
máis coa súa contorna (o 5G, impul-
sando a Internet das Cousas, creará 
un ecosistema de efectividade e 
comunicación total para os sistemas 
intelixentes de toda índole).

MOBILE WORLD 
CONGRESS

Equipos e servizos
Na súa expedición ao Mobile World 

Congress de Barcelona, a empresa de ban-
da larga para o rural Intermax fixo un im-
portante traballo de campo, dando conta 
das diversas novidades para, en última 
instancia, adquirir os equipos e servizos 
máis punteiros para adaptalos e ofrecelos 
aos seus clientes. A delegación galega en 
Barcelona auspiciada por Intermax tamén 
permitiu que empresas e organizadores 
de eventos como Galirent, Alce Consul-
ting ou os coordinadores dos eventos da 
World Surf League en España (Club Praia 
de Pantín) puidesen manter durante o 
transcurso do Mobile World Congress di-
versas xuntanzas de traballo con vistas a 
que frutifiquen, a medio e mesmo a curto 
prazo, na mellora de servizos aplicada coa 
tecnoloxía máis punteira e eficiente. 

As empresas galegas desprazadas ao 
Mobile World Congress tiveron desta ma-
neira a posibilidade de relacionarse con fa-
bricantes e desenvolvedores tecnolóxicos 
de primeira orde mundial para incorporar 
aos seus activos importantes novidades 
tecnolóxicas que pasarán a formar parte 
do noso día a día, contribuíndo así á supe-
ración de retos tecnolóxicos e a unha me-
llor calidade de vida.

Número 187



Club Praia de Pantín
Como dixemos, o Club Praia de Pan-

tín, coordinador dos eventos da World 
Surf League en España e organizador 
do Campionato do Mundo de Surf máis 
importante de España, formou parte da 
expedición de Intermax Technology no 
MWC Barcelona buscando novos desen-
volvementos tecnolóxicos que puideran 
ter encaixe nos acontecementos depor-
tivos que impulsa a entidade, moi envor-
cada nestes últimos anos a complemen-
tar o seu traballo estritamente deportivo 
con importantes contribucións innova-
doras ao turismo, a ecoloxía e, tamén, á 
tecnoloxía. No Mobile World Congress, e 
da man de Intermax, o club mergullouse 
en innovación tecnolóxica e en exem-
plos concretos de aplicación mesma, con 
fin de integralos e poñelos en marcha na 
edición 2019 do campionato, seguindo 
o salientábel camiño de colaboración 
co Instituto Tecnolóxico de Galicia (o 
ITG) iniciado en 2016 (un camiño que se 
concretou no uso, in situ, dun sistema de 
telemetría chamado FlyThings Surf e con 
capacidade para avaliar e calibrar cousas 
como a forza que imprime o surfeiro á 
táboa ou a velocidade de execución dos 

Intermax é unha empresa con 
sede de operacións en Melide, 
comandada polo empresario local 
Javier Mouriño, e con preto dunha 
década de traballo as súas costas 
achegando tecnoloxías de comuni-
cación avanzada (WiMAX, satélite) 
ás zonas do rural que aínda non 
contan cun servizo de calidade, 
competitivo e equiparábel ao das 
contornas urbanas. Esta é precisa-
mente unha das principais razóns 
de ser de Intermax: levar recursos 
de conexión á longa listaxe de 
concellos galegos que, sen eles, 
quedarían relevados á escuridade 
das infraestruturas tradicionais ba-
seadas no par trenzado de cobre. 

“A fenda dixital”, comentan 
dende Intermax ao fío dos seus 
traballos de despregue tecnolóxico 
nas zonas sen cobertura axeita-
da, “é unha realidade que afecta 
ao rural galego e que non só ten 
implicacións na perda do benestar 
senón consecuencias futuras no 
despoboamento”. E engade: “As 
grandes cidades dispoñen de fibra 
óptica  e redes móbiles 4G, pero 
Intermax tamén pode ofrecer unha 
notábel mellora nos concellos non 
urbanos”. 

Intermax ponse ao servizo dos 
fogares, familias e entidades do 
rural a través de redintermax.com, 
onde é posíbel deixar un número 
de teléfono de contacto nos for-
mularios habilitados. A partir de aí, 
a empresa tentará resolver as po-
síbeis dúbidas sobre as diferentes 
tarifas e axudar aos futuros clientes 
a elixir a máis axeitada en relación 
ao seu consumo e orzamento. 
Tamén achegará información sobre 
a cobertura e a instalación, entre 
outros moitos detalles.   

Respecto dos plans futuros e 
das principais novidades que lles 
agardan aos usuarios reais e poten-
ciais de Intermax, cómpre salientar 
importantes melloras e amplia-
cións das capacidades de conexión 
ofrecidas pola firma de Melide, 
unhas melloras que se traducirán 
nun servizo de 30 Mbps para os 
clientes do rural. 

INTERMAX CONTRA 
A FENDA DIXITAL NO 
RURAL

As empresas ga-
legas desprazadas 
ao Mobile World 
Congress tiveron 
a posibilidade de 
relacionarse con 
fabricantes e desen-
volvedores tecnoló-
xicos para incorpo-
rar aos seus activos 
importantes novida-
des tecnolóxicas

seus xiros). No programa de proxectos 
vindeiros do club inclúese a aplicación 
de novas ferramentas para a vindeira 
edición do evento de Pantín, que se vai 
celebrar do 28 de agosto ao 7 de setem-
bro deste ano. 
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 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

O centro coruñés participa en Transfiere, un 
dos principais eventos estatais de I+D+i

O CITIC, coa 
vangarda innovadora

O    
responsábel de Trans-
ferencia Tecnolóxica e 
Innovación do CITIC, 
Manuel Bustabad, asis-
tiu a Transfiere, o oita-
vo Foro Europeo para 

la Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Tivo lugar en Málaga e está considera-
do como un dos principais eventos de 
I+D+i do panorama estatal.

Trátase dun foro profesional e 
multisectorial para a transferencia 
de coñecemento e tecnoloxía, que 
pretende ser un punto de encontro 
entre os grupos de investigación e as 
empresas, para impulsar a innovación 
e contribuír a mellorar a competitivi-
dade do sector empresarial. Conta coa 
presenza de 4.000 profesionais de 40 
países diferentes, máis dun milleiro de 
empresas e de 4.700 grupos de inves-
tigación.

O CITIC mantivo encontros B2B con 
diferentes empresas e entidades des-
tacadas do ámbito da I+D+i nacional 
e internacional, co obxectivo de bus-
car oportunidades e futuras colabora-
cións.

O CITIC formou parte dunha comi-
tiva liderada pola Axencia Galega de 
Innovación (GAIN), na que están pre-
sentes as Universidades galegas, a Ad-
ministración pública e outros axentes 
como centros tecnolóxicos, clústers, 
etc. 

O    s días 14 e 15 de febreiro tivo 
lugar en Lisboa o University 
Business Forum, un evento 
organizado pola Dirección 

Xeral de Educación e Cultura (DG EAC) 
da Comisión Europea, o Consello de 
Reitores de Universidades Portuguesas 
(CRUP) e a Universidade de Lisboa. O 
vicerreitor de Política Científica, Investi-
gación e Transferencia da Universidade 
da Coruña e presidente do Comité de 
Dirección do CITIC, Salvador Naya, par-
ticipou nunha mesa redonda na que se 
discutiron os próximos pasos a seguir 
para fomentar a cooperación Universi-
dade-Empresa nos ámbitos da innova-
ción e o desenvolvemento inclusivo. 

Naya presentou como caso de éxi-
to o programa InTalent UDC-Inditex. 
Acompañárono na súa conferencia os 
investigadores do programa Elena Pa-
zos e José Antonio Cortés, que falaron 
da súa experiencia como beneficiarios 
do mesmo.

Baixo o título Cooperación Universida-
de-Empresa: unha combinación eficiente 
para a innovación e o desenvolvemento 
inclusivo, o evento mostrou como a 
cooperación empresarial e universitaria 
pode ser un gran apoio no desenvol-
vemento de cidades e territorios inteli-
xentes e sustentábeis. O encontro reu-
niu a académicos, líderes de empresas 
innovadoras e funcionarios e axencias 
gobernamentais de diferentes países 
europeos.
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O CITIC mantivo 
encontros B2B 
con diferentes 
empresas e en-
tidades destaca-
das do ámbito da 
I+D+i, co obxec-
tivo de buscar 
oportunidades e 
futuras colabo-
racións

Salvador Naya, relator 
do University Business 
Forum en Lisboa



G
alicia contará a partir de 
setembro co primeiro Cur-
so de Especialista Univer-
sitario en 5G, grazas a un 
convenio asinado este 27 
de febreiro pola directora 
da AMTEGA, Mar Pereira; 

o reitor da Universidade de Vigo, Manuel 
Joaquín Reigosa; e o director-xerente de 
RETEGAL, Miguel Rodríguez, nun acto que 
contou coa presenza do delegado da Xunta 
en Vigo, Ignacio López-Chaves.

O programa formativo, enmarcado no 
Plan Galicia 5G da Xunta, está orientado a 
ofrecer diferentes perfís profesionais do 
sector tecnolóxico capacitación especiali-
zada e adaptada ás necesidades derivadas 
da futura extensión da tecnoloxía 5G.

O curso, que comezará en setembro, está 
estruturado en cinco módulos e un proxec-
to fin de curso. Máis de 200 horas lectivas, 
que cursadas na súa totalidade outorgarán 
o título de Especialista en Tecnoloxías Ce-
lulares de Quinta Xeración (5G) ás persoas 
cun título de grao ou unha enxeñaría no 
ámbito das TIC.

Os profesionais do sector cun mínimo 
de tres anos de experiencia e estudantes 
de grao que superaran o 75% dos créditos 
poderán acceder a un ou varios módulos do 
programa baixo a fórmula de cursos com-
plementarios.

O curso de especialista será impartido 
tanto por docentes da universidade como 
por expertos de multinacionais de teleco-
municacións e fabricantes de tecnoloxías.

Coa sinatura deste acordo a Universidade 
de Vigo, formaliza a súa adhesión ao Nodo 
de Cooperación 5G, un punto de encon-
tro entre desenvolvedores e demandantes 
de solucións desta tecnoloxía para actuar 
como concentrador dos retos derivados 
das demandas do mercado e as capaci-
dades das empresas do ecosistema 5G de 
Galicia. En novembro formalizábase a ad-
hesión ao nodo os operadores Vodafone, 
Orange e Telefónica e están previstas novas 
adhesións nas vindeiras semana. 

O Nodo de Cooperación 5G é unha das 
medidas do Plan5G Galicia. Segundo lem-
brou a Axencia para a Modernización Tec-
nolóxica de Galicia, a nosa Comunidade “foi 
a primeira do Estado en poñer en marcha 
un plan para situarse como territorio prefe-
rente na pilotaxe de solucións innovadoras 
baseadas en 5G e facilitar que o desenvol-
vemento e a innovación en equipamento e 
software necesaria para desenvolver casos 
de uso estea localizada na Comunidade”.

O Plan Galicia 5 G, elaborado pola AMTE-
GA, arrincaba o pasado mes de xullo con-
cibido como unha medida complementa-
ria ás impulsadas pola Unión Europea e o 
Estado. A axencia engadiu que trala posta 
en marcha do Nodo, a segunda medida é o 
plan formativo conxunto coa UVigo presen-
tado este 27 de febreiro, un plan deseñado 
para que o ecosistema 5G dispoña de capi-
tal humano coas capacidades axeitadas e 
que o coñecemento das oportunidades 
que xorden ao redor do 5G estea a disposi-
ción dos diversos sectores profesionais.

Ademais, o plan prevé a elaboración dun 
modelo de ordenanza municipal tipo, pro-
movido pola Xunta e a FEGAMP que facilite 
os despregues e a creación dun Plan de For-
mación Especializada 5G en colaboración 
coas universidades e os axentes do ecosis-
tema 5G. 

Novo impulso ao 
ecosistema galego 5G
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AMTEGA e a UVigo crean o primeiro programa de 
especialización na quinta xeración de tecnoloxías móbiles

O programa formativo,  
está orientado a 
ofrecer diferentes 
perfís profesionais do 
sector tecnolóxico 
capacitación 
especializada 
e adaptada ás 
necesidades derivadas 
da futura extensión da 
tecnoloxía 5G



A 
Memoria Dixital de Galicia 
vén de dar novos pasos na 
conservación e universali-
zación do patrimonio ga-
lego coa dixitalización dos 
fondos documentais de 
vinte entidades públicas e 

privadas sen fins de lucro, beneficiarias dun-
ha liña de axudas da  Axencia para a Moder-
nización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) e 
a Consellería de Cultura e Turismo.

En total, a Administración autonómica 
destina 7120.000 euros á dixitalización de 
fondos documentais en soporte papel dos 
concellos de Avión, Betanzos, A Coruña,  Ma-
rín, Muros, Ortigueira, Ribadeo, Ribeira, Vi-
mianzo e Pol; das fundacións Pedro Barrié de 
la Maza, Uxío Novoneira, Rosalía de Castro, 
Vicente Risco e 10 de marzo; da Asociación 
do Padroado do Museo do Pobo Galego; da 
asociación Camiños de Santiago; da Univer-
sidade de Santiago de Compostela; da Real 
Academia Galega e da Corporación de Radio 
e Televisión de Galicia. 

Estas entidades recibirán subvencións de 
ata 90.000 euros para dixitalizar documen-
tos en papel como publicacións seriadas, 
manuscritos, mapas, fotografías, gravados, 
carteis, debuxos, monografías e folletos, 
partituras ou manuscritos de música. Todos 
estes recursos, unha vez dixitalizados, están 
accesíbeis o vindeiro ano desde o portal Ga-
liciana, a porta de entrada á todos os fondos 
dixitais das bibliotecas, arquivos e museos 

de Galicia cuxos contidos irán aumentando 
a medida que se desenvolvan as actuacións 
previstas na Memoria Dixital de Galicia.  

A Biblioteca da Cidade da Cultura acolleu 
o pasado 20 de febreiro unha xornada de 
traballo na que unha trintena de profesio-
nais das entidades beneficiarias coñeceron 
da man dos técnicos das áreas de Arquivos, 
Museos e Bibliotecas da Administración au-
tonómica os requisitos e protocolos para a 
dixitalización dos seus fondos documentais 
e a súa futura incorporación a Galiciana. O 
encontro foi inaugurado pola directora da 
Axencia para a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia, Mar Pereira, e secretario xeral téc-
nico da Consellería de Cultura, Manuel Vila. 

Avanza a Memoria 
Dixital de Galicia  

A directora da axencia sinalou que “esta 
iniciativa suma un paso máis no obxectivo 
un fondo dixitalizado do patrimonio cultural 
material e inmaterial de Galicia e facilitar os 
seu acceso universal”. Mar Pereira incidiu en 
que a iniciativa da Memoria Dixital “aposta 
polo establecemento de sinerxías e modelos 
colaborativos entre as entidades públicas, 
privadas e calquera axente con responsabi-
lidade no patrimonio cultural para acadar o 
maior nivel de catalogación, preservación e 
difusión, con independencia do seu empra-
zamento ou propiedade”.

O secretario xeral técnico de Cultura des-
tacou que “o patrimonio documental é de 
vital importancia xa que recolle a memoria 
colectiva do noso pobo, a nosa cultura, a 
nosa lingua,... por iso lanzamos esta liña de 
axudas, para conservalo e para contribuír á 
súa universalización”. 

Xunto con esta liña de axudas, a Memoria 
Dixital de Galicia aséntase noutras iniciati-
vas, xa en marcha, ligadas á dixitalización 
e difusión do patrimonio cultural galego. 
Unha delas é Galiciana.gal, o portal que xa 
a consulta de máis de 310.000 obxectos 
dixitalizados de 10 coleccións procedentes 
de fondos xestionados pola Xunta e doutras 
entidades como as universidades de Santia-
go de Compostela, A Coruña e Vigo, da Real 
Academia Galega e do Instituto de Estudos 
Padre Sarmiento.

Outra das iniciativas que se completou é 
a dixitalización de preto de 370.000 imaxes 
e documentos procedentes do Catastro do 
Marqués de Ensenada, do Arquivo da Casa 
de Comercio e Banca Bengoechea e do xor-
nal El Pueblo Gallego. Estes fondos xa se ato-
pan para a súa consulta a través do portal 
Galiciana.

Amais está en marcha o proxecto trans-
fronteirizo Geoarpad, liderado pola Xunta, 
en colaboración con outros 12 socios de 
ambos lados da fronteira ten como obxec-
tivo dixitalizar e xeolocalizar o patrimonio 
material e inmaterial de Galicia e o norte de 
Portugal para contribuír á súa posta en valor 
e difusión así como ao seu aproveitamento 
en sectores como o turismo, a investigación 
ou a educación.

Ademais, está a traballarse na renovación 
do portal de toponimia de Galicia. Actual-
mente, o Nomenclátor de Galicia conta con 
41.409 topónimos e no últimos dez anos 
recolléronse preto de medio millón de  mi-
crotopónimos na terceira parte do territorio 
galego. Prevese a creación dunha aplicación 
para que os cidadáns poidan colaborar na 
recolección destes nomes de lugar. 
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Intégranse no seu seo os fondos documentais 
dunha vintena de entidades

Todos estes recursos, 
unha vez dixitalizados, 
estarán accesíbeis o 
vindeiro ano desde o 
portal Galiciana, a porta 
de entrada á todos 
os fondos dixitais das 
bibliotecas, arquivos e 
museos de Galicia
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A  
Deputación da Coruña 
presO pasado 5 de fe-
breiro celebrouse o Día 
da Internet Segura, un 
evento internacional 
que pon de relevo a im-
portancia de crear unha 

sociedade dixital amigábel, útil e ceibe 
de ameazas para toda a comunidade en 
liña e, especialmente, para as novas xera-
cións. Á fronte da celebración galega do 
Día da Internet Segura situáronse a Rede 
CeMIT e o Colexio Profesional de Enxe-
ñaría en Informática de Galicia (CPEIG), 
que fixo un chamamento integral a prol 
de concienciar a sociedade e a prol de 
facer medrar o investimento das empre-
sas en ciberseguridade, que deben estar 
listas perante un posíbel ciberdelito, que 
segundo asegura o presidente do CPEIG, 
Fernando Suárez, “actualmente xera máis 
diñeiro que o tráfico de drogas”. A cele-
bración incluíu dúas sesións divulgado-
ras en Celanova e Leiro, en estreita cola-
boración coa Rede CeMIT. 

Segundo lembrou o CPEIG, o Día de 
Internet Segura (Safer Internet Day, SID 
polas súas siglas en inglés), é un evento 
promovido pola rede INSAFE/INHOPE co 
apoio da Comisión Europea, que se cele-

O CPEIG fai un chamamento a construír, 
entre todas e todos, unha Internet segura

A Internet que 
quixeramos ter 

bra cada mes de febreiro para promover 
“un uso seguro e positivo das tecnoloxías 
dixitais, poñendo o foco na nenez e na 
mocidade”. Este ano a celebración quere 
facer fincapé na vertente positiva da so-
ciedade dixital e nas súas moitas vantaxes 
de desenvolvemento, formación, comuni-
cación e progreso, de aí que o lema desta 
edición sexa Unha Internet mellor comeza 
contigo: convivindo con respecto para unha 
Internet segura. 

O colexio tamén recorda que o obxec-
tivo da devandita efeméride é “impulsar 
cambios positivos e concienciar sobre a 
seguridade en Internet”, coa finalidade de 
alcanzar “unha Internet mellor” e conver-
tela “nun espazo no que todas as persoas 
e entidades fagan uso da tecnoloxía de 
maneira responsábel, respectuosa, crítica 
e creativa”.

Como dixemos, o CPEIG (no seu pa-
pel de aliado dixital do Plan de Inclusión 
Dixital de Galicia 2020) colaborou nas ac-
tividades programadas pola Rede CeMIT 
no Día da Internet Segura. Voluntarios 
colexiados do CPEIG impartiron o 5 de fe-
breiro dúas charlas na provincia de Ouren-
se. Iván Luis Vázquez ofreceu a charla na 
Aula CeMIT de Celanova e Julio Mosquera 
a actividade na Aula CeMIT  de Leiro. 

Víctor Salgado, avogado ex-
perto en TIC, e máis Julio José 
Fernández Rodríguez, dele-
gado de Protección de Datos 
da Universidade de Santiago 
de Compostela (USC) e direc-
tor do Centro de Estudos de 
Seguridade (CESEG), foron os 
encargados de inaugurar, en 
dúas quendas este mes de fe-
breiro, as sesións do programa 
de debate tres14.pm, posto en 
marcha polo Colexio Profesio-
nal de Enxeñaría en Informática 
de Galicia (CPEIG) co fin de im-
pulsar o intercambio de coñe-
cemento e o networking entre 
as colexiadas e colexiados da 
devandita entidade, por unha 
banda, e profesionais expertos 
e referenciais, pola outra.

As citas, destinadas ás co-
lexiadas e colexiados do CPEIG, 
trataron cuestións como (no 
caso de Salgado) as normativas 
sobre protección de datos, a 
futura lexislación da Intelixen-
cia Artificial e o tratamento de 
datos persoais das redes sociais 
por parte dos partidos políti-
cos. No caso de Fernández Ro-
dríguez, debateuse arredor da 
necesidade de achegar o De-
reito ao mundo dixital e sobre 
os moitos sinais que indican 
que no futuro (un futuro non 
moi afastado) só haberá ciber-
dereito. 

A cita con Salgado celebrou-
se no restaurante Árbore da 
Veira do Monte de San Pedro 
da Coruña. A xeira de debate 
con con Fernández Rodríguez 
foi na Casa de Europa, en San-
tiago de Compostela.

Xornadas tres14.pm
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Fernando Suárez, presidente do CPEIG, 
convócanos a facer fronte común arredor da 
igualdade no ámbito TIC

Por elas. 
Por nós

o “charco” xeracional, vemos como grandes 
compañías tecnolóxicas están a ser lideradas 
no noso país por mulleres. Algúns exemplos: 
HPE, IBM, Facebook, Google, Microsoft…

Temos un sector transcendental para o 
progreso social e económico do noso país, 
no que Galicia é puxante. Un sector no que 
non só non hai paro, senón que hai defecto 
de profesionais. Un sector no que non exis-
ten diferenzas salariais entre homes e mulle-
res. A demanda de profesionais TIC altamen-
te cualificados é, xa que logo, un excelente 
motor de igualdade e fomento da incorpora-
ción de mulleres a distintas áreas produtivas. 

A nosa sociedade non se pode permitir o 
luxo de prescindir do talento da metade da 
súa poboación. Un talento que é aplicable a 
calquera ámbito de actividade profesional 
(sanitario, educativo, financeiro,… ), pois a 
informática é transversal a todos eles.

Achégase o Día da Muller Traballadora, 
e todos -administracións, empresas, profe-
sionais, pais e educadores- debemos poñer 
todo o noso esforzo para que logremos a pa-
ridade tan necesaria para a nosa sociedade. 
Se fomos quen de conseguilo en ámbitos tan 
dispares como a política ou o fútbol, onde as 
mulleres están a acadar o protagonismo que 
merecen, por que non no sector TIC?

As profesións TIC teñen un enorme po-
tencial para España en todos os seus niveis 
e constitúen unha gran oportunidade para o 
emprego e unha importante posibilidade de 
creación de riqueza, pola súa contribución 
ao incremento da produtividade e a innova-
ción. 

O 
s termos “enxeñaría” e “in-
formática” teñen xénero fe-
minino. Sen embargo, se as 
xuntamos para referenciar 
a Enxeñaría en Informática, 
observamos que estamos 
a falar dunha profesión 

eminentemente masculinizada.
Isto non é algo particular de Galicia nin de 

España, senón que é unha problemática a 
nivel mundial que afecta ás profesións CTEM 
(Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáti-
cas) en xeral. Esta situación é especialmente 
preocupante no ámbito tecnolóxico, onde as 
matriculacións de nenas apenas chegan ao 
15 % en Informática. As causas desta dispa-
ridade non parecen claras, pudendo ter orixe 
mesmo nos albores da aparición do PC e na 
publicidade dirixida a un público masculino 
e que propiciou unha imaxe distorsionada. 
Pero o feito de non ter un motivo claro, e de 
que seguramente existen múltiples factores, 
non impide que busquemos posibles solu-
cións.

O CPEIG traballa activamente nesta procu-
ra. Dende a xeración de referentes femininas, 
cun premio, o Ada Byron, que ano tras ano 
amosa a excelencia de mulleres na profesión; 
ata actividades coas rapazas máis novas para 
incentivar as vocacións e fomentar o talento 
das nosas nenas. 

Os resultados non deixan de ser curiosos. 
Vimos de colaborar na First LEGO League, 
onde non só abundaban os equipos mixtos 
nos que a paridade nas idades más tempe-
rás languidecía cos equipos máis próximos 
á adolescencia. Malia todo, o gañador final 
foi un equipo integramente feminino, que 
non só amosou o seu talento e creatividade, 
senón que incluso recibiu unha mención es-
pecial polo seu carácter innovador. Saltando 
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Achégase o Día da 
Muller Traballadora, e 
todos -administracións, 
empresas, profesionais, 
pais e educadores- 
debemos poñer todo o 
noso esforzo para que 
logremos a paridade



A 
Deputación de 
Lugo vén de dar 
unha nova mos-
tra de apoio á 
Univers idade 
de Santiago, 
cuxo campus 

lucense é un referente en exce-
lencia formativa e investigadora. 
Segundo veñen de informar as 
dúas entidades, a entidade pro-
vincial vai financiar con 350.000 
euros o desenvolvemento de 
accións formativas, de divulga-
ción, de emprendemento e de 
I+D. Amais, vanse impulsar ac-
cións para captar novo talento 
no Campus de Lugo. 

Estes e outros datos foron 
dados a coñecer con motivo 
do convenio ratificado entre o 
reitor da USC, Antonio López, e 
o presidente da Deputación, Da-
río Campos, un acordo que “pro-
longa a xa estreita colaboración 
entre as institucións”, sinalaron, 
e que se materializou estes catro 
anos en cinco millóns de euros 
investidos da man da entidade 
provincial.

Na cita tamén participou a 
alcaldesa, Lara Méndez, quen 
lembrou que “o apoio das admi-
nistracións políticas lucenses ao 
campus é total”, engadindo que 
a cidade universitaria lucense 
ten “unha vital importancia para 
a sociedade local, como o proba 
o feito de que a súa actividade 
está a xerar na actualidade un 
volume de negocio aproximado 
de tres millóns de euros”. 

O novo acordo de colabora-
ción asinado entre a USC e a De-
putación Provincial de Lugo para 
o exercicio académico 2018-19 
contempla entre outras cousas 
un plan de bolsas para sufragar 
a metade dos gastos de matrí-
cula de estudantes de primeiro 
curso en títulos de grao con pro-
blemas de demanda. Ademais 
desta medida, inclúense tamén 
actividades diversas para pro-

A USC e a Deputación de Lugo volven xuntar 
forzas para captar talento e fomentar a I+D

O campus no que 
quixeras ter estudado

mover Lugo como como cidade 
universitaria, favorecendo a súa 
progresiva internacionalización. 

O apoio á realización das 
prácticas de campo do alum-
nado (actividades curriculares 
encamiñadas a potenciar a for-
mación do alumnado de títulos 
de grao, e tamén dos universita-
rios sénior), constitúe outro dos 
cometidos recollidos neste con-
venio, a través do que a Deputa-
ción de Lugo habilita unha par-
tida orzamentaria duns 40.000 
euros.

Amais, o acordo abrangue o 
impulso da docencia semipre-
sencial e a distancia a través da 
implantación de equipamentos 
e servizos tecnolóxicos acaídos 
para, en palabras da USC e a De-
putación, “atender e dar respos-
ta á crecente demanda experi-
mentada neste eido”. 

Por outra banda, porase o 
foco no fomento da divulga-
ción científica e académica e na 
captación de novos talentos, a 
través de iniciativas xa consoli-
dades como o son A Ponte entre 
o Ensino Medio e a USC, Xuven-
Ciencia, DivulgaTerra. 

A Deputación de Lugo deu os 
días pasados un novo e importante 
paso en materia de comunicación 
e transmisión do coñecemento a 
través das novas canles tecnolóxi-
cas. Estamos a falar do lanzamento 
da Revista LCD Lugo Cultura Dixital, 
unha nova publicación encamiñada 
a promover e mostrar o relevante 
labor das asociacións provinciais. E 
fíxose a través dunha páxina web 
(www.lugoculturadixital.es/), nas 
redes sociais e, por suposto, coa 
devandita revista multimedia, se-
gundo se fixo saber na presentación 
“totalmente interactiva”. Na estrea 
participaron o voceiro do Goberno, 

Revista Lugo Cultura Dixital
Álvaro Santos Ramos, e a directora da 
UNED en Lugo, Ana Traseira Pena.

Santos Ramos explicou que Cultura 
Dixital é un proxecto no que as 80 
asociacións culturais que participan 
dispoñen de ferramentas de comuni-
cación tecnolóxicas para que os seus 
eventos teñan “meirande difusión 
e visibilidade”. Estas ferramentas 
son: unha plataforma web con 
redes sociais onde difundir as súas 
actividades, un servizo de emisión por 
streaming e gravación a través da pla-
taforma da UNED e máis unha liña de 
asesoramento e cursos de formación 
con profesionais en novas tecnoloxías 
e comunicación. 


De esquerda a dereita, Valcárcel, 
Méndez, López e Campos, no 
lugués Pazo de San Marcos
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A Xunta impulsa a evolución da nosa 
industria co programa Fábrica Intelixente

Transformando o noso 
tecido produtivo

A 
Axencia Galega de Innova-
ción (GAIN) acolleu o pa-
sado 19 de febreiro unha 
xornada de presentación 
da terceira edición da con-
vocatoria do programa de 
Fábrica Intelixente, que ten 

aberto o primeiro prazo de solicitude ata o 
vindeiro 8 de marzo. No obradoiro expúxose 
a experiencia da empresa Cupa Innovación, 
beneficiaria desta orde na convocatoria do 
ano 2018, e presentáronse as principais ca-
racterísticas da liña de axudas.

No peche, a directora de GAIN, Patricia 
Argerey, apuntou que Galicia conta con 
grandes capacidades en sectores tractores 
da economía como o motor e o téxtil, e que 
se están a crear e consolidar novos secto-
res como o aeroespacial, amais de sectores 
altamente tecnolóxicos como a biotecno-
loxía. Subliñou tamén que “é preciso poñer 
en marcha medidas que fomenten a trans-
formación do tecido produtivo cara mo-
delos de negocio baseados na innovación 
e na tecnoloxía para ser competitivos nun 
mercado cada vez máis globalizado”. Neste 
senso, Patricia Argerey subliñou que as tec-
noloxías facilitadoras esenciais e a Fábrica 
do Futuro son clave.

Para “apoiar proxectos estratéxicos de 
I+D+i que permitan avanzar cara un novo 
modelo industrial de futuro para Galicia” 
lanzouse esta convocatoria que, nesta edi-
ción, está dotada con 12,7 millóns de euros 

Amais, consérvanse dúas características 
fundamentais dos proxectos: que deben 
ser estratéxicos para Galicia (producindo un 
efecto tractor nos ámbitos máis destacados 
da economía galega); e facer un uso inten-
sivo das tecnoloxías facilitadoras para obter 
procesos e produtos de alto valor engadido.

Argerey salientou que este programa se 
inscribe na Axenda Industria 4.0 e na Estra-
texia de Especialización Intelixente de Gali-
cia (RIS3) que ten como un dos retos prio-
ritarios aumentar a intensidade tecnolóxica 
da industria galega para avanzar cara un 
novo modelo industrial baseado na innova-
ción e na Axenda Industria 4.0.

Os destinatarios destas axudas son em-
presas de calquera tamaño capaces de 
liderar proxectos de I+D+i de carácter es-
tratéxico e organismos de investigación 
en colaboración con empresas, ambos con 
centro de traballo permanente en Galicia. O 
tipo de proxectos financiábeis son proxec-
tos de I+D individuais ou en colaboración 
entre varias empresas que pertenzan ao 
mesmo grupo e organismos de investiga-
ción e proxectos de innovación en materia 
de procesos ou organización, individuais ou 
en cooperación entre empresas como máxi-
mo de dous grupos empresariais sendo 
unha delas unha peme. A intensidade das 
axudas poderá chegar ata o 80%, depen-
dendo do tipo de proxecto e de empresa.

Na primeira edición desta convocato-
ria apoiáronse dous proxectos industriais 
innovadores, liderados por PSA e Televés 
respectivamente, mentres que na segunda 
convocatoria, apoiáronse tres proxectos li-
derados por FINSA, Cupa e Copo. En total, 
entre as tres convocatorias, mobilizaranse 
máis de 213 millóns de euros en proxectos 
innovadores.

Este programa complementa outros 
apoios postos en marcha pola Xunta de Ga-
licia co obxectivo de mobilizar investimento 
privado e dar resposta aos retos de futuro 
a través de alianzas estratéxicas con empre-
sas líderes como as Unidades Mixtas de In-
vestigación ou a Civil UAVS Initiative. 

Galicia conta con 
grandes capacidades 
en sectores tractores 
da economía como 
o motor e o téxtil, e 
que se están a crear 
e consolidar novos 
sectores

e coa que se espera mobilizar preto de 31,3 
millóns de euros. As principais novidades de 
2019 perseguen fomentar a participación 
das pemes: redución do orzamento mínimo 
dos proxectos de 4 a 2 millóns de euros; au-
mento do prazo de execución dos proxectos 
de 3 a 4 anualidades; e establecemento de 
dúas datas de corte ao longo do ano para 
adaptarse mellor aos tempos das empresas; 
entre outras.
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José Julio Fernández Rodríguez, delegado de Protección 
de Datos USC e ex valedor do pobo, lémbranos a 
necesidade de achegar o ámbito xudicial ao tecnolóxico 

Ciberdereito... ou nada

dades de negocio a tecnólogos non xuristas, 
que poden ser imprescindibles para estes 
labores xurídicos. 

Incluso trabállase dende hai anos en tec-
noloxía cognitiva e preditiva para anticipar 
decisións xudiciais, con técnicas de minaría 
de datos para extraer patróns e modelar da-

tos. A Intelixencia Artificial está a crear unha 
intelixencia xurídica con modelos matemáti-
cos que empregan sistemas de aprendizaxe. 
Predicir o resultado? O cumio da seguridade 
xurídica? Aínda non me atrevo a defender 
o paso seguinte, e sigo crendo preciso que 
se manteñan os atributos humanos, entre 
os que está o fallo, o erro e o subxectivismo. 
Outra opción pódenos levar ao transhuma-
nismo e ao ciborg, á persoa-máquina, ou á 
máquina-persoa, o que dificultará manter os 
atributos característicos do ser humano. 

E neste escenario debemos redobrar os 
nosos esforzos como comunidade para 
manter operativos os instrumentos de ga-
rantía dos dereitos fundamentais (como a 
intimidade, o segredo das comunicacións 
ou a protección de datos), que son os que 
sustentan a nosa forma de vida democráti-
ca. Temo que só en parte seremos quen de 
conseguilo. 

É 
público e notorio que a tecno-
loxía asolagou a nosa vida social 
e individual. Porén, pensando no 
ámbito do Dereito, pode haber 
xente que non pode velo dese 
xeito. Trabúcanse claramente. Ou 
o Dereito do futuro inmediato 

está fortemente influído e imbuído pola tec-
noloxía ou non poderá regular correctamen-
te a vida en sociedade, que é a finalidade 
para a que se crean as normas xurídicas. De 
aí o título deste artigo de opinión, Ciberderei-
to... ou nada. 

Desta maneira, as categorías xurídicas en-
choupáronse de tecnoloxía, ao tempo que 
apareceron outras novas categorías deriva-
das dos avances técnicos. Así, falamos de ad-
ministración e gobernos electrónicos, sina-
tura e certificado dixital, protección de datos 
de datos e da necesidade de garantir a súa 
confidencialidade, integridade e dispoñibi-
lidade; smart contracts, vías electrónicas de 
participación política e cidadá, eVote; oficina 
xudicial dixital; Lexnet; blockchain; ciberde-
litos; ciberseguridade; Internet das Cousas; 
Intelixencia Artificial; xogos e compravendas 
en liña; tributación no ciberespazo; identifi-
cación non presencial; contratación electró-
nica, etc. 

Desta maneira, o xurista debe ser proacti-
vo e formarse de maneira intensa no mundo 
dixital e tecnolóxico, tanto para comprender 
o seu funcionamento como para ofrecer as 
solucións aos problemas que deba resolver. 
Mesmo ten que tentar adquirir un perfil in-
terdisciplinar e especializado, partindo do 
grao ou licenciatura en Dereito (onde xa 
debe recibir formación en Ciberdereito), 
completado con postgrao(s) e/ou algún cur-
so tecnolóxico. Ademais, de xeito habitual, 
terá que xuntarse con equipos multidisci-
plinares para responder aos casos que lle 
propoñan os seus clientes. De aí que tamén 
poidamos dicir que o avogado será ciberavo-
gado. Neste lugar é onde se abren oportuni-
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O xurista debe ser 
proactivo e formarse 
de maneira intensa no 
mundo dixital e tecno-
lóxico, tanto para com-
prender o seu funcio-
namento como para 
ofrecer as solucións 
aos problemas
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P
ara este número 187 de Código Cero tivemos oportunidade de falar con Carlos 
Vila, enxeñeiro técnico informático con posgrao en Xestión e Auditoría da Seguri-
dade, amais de membro do Corpo Oficial de Peritos do CPETIG (Colexio Profesio-
nal de Enxeñería Técnica da Informática de Galicia). En 2015 funda unha consulto-
ría tecnolóxica na que actualmente realiza función de consultor en Protección de 
Datos e Seguridade da Información.

“Temos que concienciar 
á xuventude de que a 

informática é unha profesión 
necesaria e atractiva”

- Por outra banda está a problemática do 
xénero. A maioría dos que elixen carrei-
ras tecnolóxicas son homes. O Colexio é 
consciente disto por iso leva a cabo acti-
vidades dirixidas a esta cuestión. Teñen 
previstas este ano propostas para incre-
mentar a presenza feminina?
- Nós facemos un labor de continuidade 
neste aspecto, de promoción e información 
que as mulleres se incorporen e se animen 
tanto a realizar estudos de informática 
como ás profesionais. Galicia é pioneira en 
ter profesionais mulleres que desenvolven 
postos de alta responsabilidade. Coido que 
temos que seguir nesa liña porque son moi 
importantes e temos que apostar por iso. 

- Cambiando de tema, o pasado mes de 
setembro organizaron o Congreso #Sil-
verBullet. Como viviron esta xuntanza e 
que resultados se obtiveron?
- As sensacións foron boas e tivemos bos re-
sultados nesta segunda edición do congre-
so. Por primeira vez contamos con relatores 
internacionais e penso que tivo moi boa 
acollida. Cremos que se trata dun evento 
útil e moi relevante, xa que cuestións como 
a xestión de proxectos, a xestión de persoas 
e as metodoloxías áxiles están moi de ac-
tualidade.

- Outro dos eventos foi o Iuristic.gal. Cón-
tenos en que consistiu. 

- É unha xornada sobre informática xu-
dicial na que pretendemos xuntar a 
profesionais de dous mundos que hai 
dúas décadas estaban afastados, que 
son o mundo do dereito e o mundo 
tecnolóxico. Traemos profesionais de 
ambos os ámbitos moi relevantes e 
tratamos temas moi de actualidade, 
como os ciberdelitos, a tecnoloxía 
blockchain, a seguridade da Rede 
ou protección de datos. Temas que 

nos que cremos que debemos infor-
mar e formar á xente.

- A súa especialidade é a peritaxe infor-
mática. En que consiste?
- A protección de datos e a seguridade da 
información é unha cuestión na que temos 
a gran oportunidade de empezar a facer as 
cousas ben. Hai un novo regulamento que 
entrou en vigor no ano 2016 pero de apli-
cación en maio de 2018 e, ademais, unha 
nova lei orgánica de protección de datos 
persoais e garantía de dereitos dixitais 

que se incorporou no mes de decembro. É 
unha boa oportunidade para que os profe-
sionais, empresas e administracións empe-
cen a tomar conciencia da importancia de 
protexer a información. 

Membro do Corpo Oficial de Peritos do CPETIGCARLOS VILA

- O CPETIG leva máis dunha década traba-
llando pola profesión que representa, por 
facer comunidade. Pero, en que consiste o 
traballo do colexio?
- O colexio ten diferentes vías de actuación, 
entre as que se atopa representar a profe-
sión de Enxeñaría Técnica Informática tanto 
a nivel autónomo como estatal e defender 
os dereitos de todos os seus colexiados e 
colexiadas, así como os das persoas que re-
presentan a profesión. 

- Dun tempo a esta parte o Colexio seme-
lla estar máis envorcado a fomentar as 
vocacións TIC, en espertar o talento da 
xente nova. Por que cre que é impor-
tante mostrar a relevancia das profe-
sión tecnolóxico-dixitais?
- É importante porque hai un balei-
ro importante de profesionais no 
ámbito tecnolóxico en xeral e na 
informática en particular. Cómpre 
concienciar ás rapazas e rapaces, 
dende idades moi temperás, de que 
se trata dunha profesión necesaria 
e atractiva e que ten grandes saídas 
profesionais, e que poden chegar 
moi lonxe profesionalmente con ela.
 
- Galicia demanda máis especialistas e 
non somos quen de motivar aos nosos 
mozos e mozas. Por que?
- Non só Galicia demanda profesionais no 
ámbito tecnolóxico, hai unha carencia a ni-
vel nacional e internacional. É certo que en 
Galicia e desde os colexios profesionais es-
tamos a apostar moi forte por concienciar á 
xente para que se incorpore a estes estudos 
e a esta profesión. Tal e como se presenta 
o panorama actual, a tecnoloxía invade to-
dos os aspectos da nosa vida e é por iso que 
precisamos máis profesionais formados, 
titulados e colexiados que, por exemplo, 
defendan os nosos dereitos na Rede ou en 
calquera ámbito do mundo tecnolóxico.



Regresa Lingua de Namorar para promover o uso do 
galego nas relacións persoais da xente nova 

V
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Volve Lingua de Namorar, o certame de promoción do 
galego a través da Internet e mediante as diversas e sempre 
valiosas expresións do sentir amoroso entre a nosa moci-
dade. A nova edición do concurso foi presentada o pasado 
14 de febreiro polo secretario xeral de Política Lingüística, 
Valentín García, e maila directora xeral de Xuventude, Cris-
tina Pichel, quen non deixaron pasar a ocasión de subliñar 
o significativo feito de que sexa o Día das Namoradas e Na-
morados o día elixido para presentar a andaina 2019 de Lin-
gua de Namorar. Segundo lembraron, trátase dun certame 
dirixido á xente nova e cuxa finalidade principal é “dinami-
zar o uso do galego nas relacións persoais e na Internet”. A 
fórmula elixida é a das mensaxes de amor.  

O concurso vén da man das consellerías de Cultura e 
Turismo e de Política Social, a través da Secretaría Xeral 
de Política Lingüística e da Dirección Xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado. Na presentación, Valentín Gar-
cía explicou que “este tipo de iniciativas perseguen animar 
unha mocidade que habitualmente domina o galego a dar 

As mell  res 
mensaxes entre as 
mell  res mensaxes

MEDRAN OS LECTORES NA 
PLATAFORMA GaliciaLe

O s días pasados, na Biblioteca e Arquivo de 
Galicia e presidida polo director xeral de 
Políticas Culturais, Anxo Lorenzo, celebrou-
se a xuntanza do Consello de Cooperación 

Bibliotecaria. Na reunión desenvolvida en Santiago 
constatouse un importante crecemento do número de 
persoas que tiran proveito das ferramentas TIC da Rede 
de Bibliotecas Públicas de Galicia (Consellería de Cultu-
ra e Turismo). Máis polo miúdo a plataforma GaliciaLe.

Entre os puntos cruciais do día figuraba a presenta-
ción da memoria anual da Rede de Bibliotecas Públicas 
de Galicia, na que se deu conta dos novos rexistros e 
incorporacións á mesma: a de Beariz, a de Antón de 
Pepiño de Curtis e a de Barreiros. 

Outro dos puntos principais foi o impulso ao pro-
grama de dinamización da lectura Ler Conta Moito, que 
contará este ano cun orzamento de 345.000 euros, 
150.000 máis que no exercicio anterior. Ademais, fíxose 
saber que as coleccións das bibliotecas públicas recibi-
ron en 2018 a incorporación de 13.700 exemplares de 

pasos para empregalo de maneira habitual”. E 
engadiu: “Ás veces, nos institutos dous rapaces 
que falan o galego na súa casa relaciónanse ex-
clusivamente en castelán porque lles parece que 
é o que os seus iguais esperan deles, pero nós 
queremos que vexan que non é así, darlles ese 
empuxonciño que os leve a probar e decatarse 
de que usar o galego para falar cos compañeiros 
e para establecer novas relacións é o máis nor-
mal do mundo”.

Pola súa banda, Cristina Pichel explicou que 
esta edición preséntase “cunha imaxe renovada, 
un novo logo que aglutina os tres conceptos que 
definen o programa: a lingua galega, a tecnoloxía 
vinculada coa xuventude e o amor.” Así mesmo, 
animou aos mozos e mozas a participar nunha 
iniciativa que o ano pasado alcanzou os 1.500 
participantes, cifra récord até a data de hoxe. 

O certame Lingua de Namorar está dirixido a 
mozas e mozos de 14 a 35 anos, que se dividi-
rán en dúas categorías de idade: de 14 a 19 anos 
e de 20 a 35. As mensaxes presentadas a con-
curso deberán estar escritas en lingua galega e 
poderanse redactar en prosa ou en verso. A súa 

Valentín García explicou 
que “este tipo de iniciati-

vas perseguen animar unha 
mocidade que habitual-

mente domina o galego a 
dar pasos para empregalo 

de maneira habitual”
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novidades en galego, correspondentes a 426 títulos.
Como dixemos, tamén houbo novidades relativas á 

plataforma para o préstamo de libro electrónico nas 
bibliotecas, a plataforma GaliciaLe. Segundo se fixo 
saber, trátase dun servizo “cada vez máis consolidado 
entre as usuarias e usuarios das nosas bibliotecas, 
e proba diso é o medre no número de préstamos”. 
O informe presentado no Consello de Cooperación 
Bibliotecaria sinala que en 2018 houbo un 46% máis 
de lectores no catálogo de galego e un 67% máis 
no de castelán. No Consello explicouse que entre as 
razóns deste incremento figuran o fortalecemento da 
colección dos dous catálogos, que teñen máis títulos, 
licenzas e formatos. A isto cómpre engadir as accións 
de difusión levadas a cabo pola Consellería de Cultura 
e Turismo, baixo o lema A biblioteca vai contigo, e polo 
Ministerio de Cultura e Deporte. 

extensión máxima será de 350 caracteres, incluídos 
os espazos en branco. Cada participante poderá 
enviar un máximo de dúas mensaxes ao concurso. 
Para facer chegar as mensaxes, cómpre rexistrarse 
previamente no web do certame: http://xuventude.
xunta.es/linguadenamorar. Todas as mensaxes se-
rán publicadas nesta páxina e estarán identificadas 
polo título e mais polo número que se lles asigne. A 
data límite para enviar as mensaxes de amor é o 28 
de febreiro. Unha vez rematado este prazo, abrirase 
outro para realizar as votacións, que abranguerá do 
1 ao 7 de marzo.

O xurado do concurso elixirá as mensaxes gaña-
doras entre as 50 declaracións máis votadas en cada 
categoría. A súa resolución publicarase o 18 de mar-
zo na páxina web do concurso. Establécense tres 
premios por cada unha das categorías. Na categoría 
A (de 14 a 19 anos), o primeiro premio é unha table-
ta SPC Gravity PRO; o segundo, un libro electrónico 
EareaderBQ Cervantes e o terceiro, un altofalante 
portátil Daewoo. Na categoría B (de 20 a 35 anos), o 
primeiro premio consiste nun computador portátil 
HP; o segundo, nun sistema de son Nevir e o terceiro 
nuns auriculares True Wireless Stereo Daewoo. 

ENCHENDO AS REDES SOCIAIS 
DE LINGUA GALEGA

O IES Antón Alonso 
Ríos de Tomiño 
acolleu o peche da 
primeira edición do 

programa 21 días do galego e 
+, impulsado para ampliar os 
espazos de uso da nosa fala 
entre a comunidade escolar. 
A iniciativa, organizada polos 
Equipos de Dinamización 
da Lingua Galega en catro 
institutos da  Comunidade, 
conseguiu na súa estrea unha 
importante cifra de participa-
ción e repercusión: a presenza 
activa de máis de 1.300 ado-
lescentes e unha importante 
pegada en Internet, máis polo 
miúdo no blog do propio pro-
grama (http://21diascogalego.
blogspot.com/) e nas redes 
sociais Facebook, Twitter e 
YouTube. No acto de tamén 
interveu Valentín García, 
secretario xeral de Política 
Lingüística. 

Valentín García enxalzou na 
cita o compromiso ca lingua 
da mocidade participante na 
iniciativa, amais de salientar o 
importante papel despregado 
polo profesorado e o resto da 
comunidade educativa, que 
“apoiou o alumnado partici-
pante no programa”. Amais, 
quixo destacar “que 21 días co 
galego e + é un proxecto que 
funciona en positivo, promo-
vendo o apoio da contorna e a 
comunicación entre adoles-
centes de distintos puntos de 
Galicia”, ao tempo que puxo o 
foco nas importantes posibili-
dades e vantaxes que se abren 
coa nosa lingua e no impor-
tante que é deixar constancia 
destas potencialidades e dos 
logros conseguidos nas redes 
sociais. 

Canda o secretario xeral, no 
acto de clausura interviñeron 

Víctor F. Freixanes, presidente 
da Real Academia Galega 
(RAG); Sandra González, al-
caldesa de Tomiño; Margarita 
Sanz e Iria Muñoz, directora e 
alumna do IES Antón Alon-
so Ríos, respectivamente, e 
Pilar Ponte, coordinadora do 
programa 21 días co galego e 
+. Tamén estiveron presentes 
uns 100 alumnos e alumnas 
en representación do conxun-
to dos que participaron no 
programa, ex-profesores do 
instituto, representantes da 
ANPA ou de asociacións cultu-
rais do concello de Tomiño.

Até 1.316 alumnos e 
alumnas dos institutos A 
Pontepedriña (Santiago de 
Compostela), Antón Alonso 
Ríos (Tomiño), Ramón Otero 
Pedrayo (Ourense) e Francis-
co Daviña Rey (Monforte de 
Lemos) comprometéronse, 
en virtude do convite do 
programa clausurado hoxe, 
a falar soamente o galego 
as 24 horas do día durante 
as 21 xornadas que durou a 
actividade. As experiencias 
xerais e as reflexións xeradas 
polas mesmas foron plasma-
das en diferentes vídeos que 
se difundiron a través do blog 
21diascogalegoemais.gal e 
nas redes sociais da iniciativa, 
onde, segundo informou a 
organización, “foron seguidos 
por moitos outros adolescen-
tes interesados na experien-
cia”. De feito, a canle YouTube 
rexistrou unhas 15.500 
reproducións dos vídeos 
elaborados polo alumnado. 
Por outra banda, en Facebook 
a páxina de 21 días co galego 
e + foi visitada por 7.634 per-
soas diferentes, mentres que o 
alcance da de Twitter elevouse 
ata as 14.900 persoas.
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E
ncher as redes de audiovisuais 
galegos non é que sexa positivo, 
enriquecedor e recomendábel, é 
que vai ter recoñecemento. Esta 
é a premisa básica do certame 
Youtubeir@s (http://youtubeiras.
gal/), cuxa nova edición, a tercei-

ra, foi dada a coñecer o 13 de febreiro en 
Santiago, nun acto que foi concorrido non 
só polo público e medios asistentes, senón 
polo número de representantes das moitas 
entidades organizadoras: trece concellos 
da nosa terra, as nosas tres universidades e 
maila Deputación da Coruña. Segundo fi-
xeron saber, esta terceira edición levaranos 
un pouco máis lonxe con respecto do con-
seguido nas anteriores: convocaranse máis 
creadoras e creadores, incrementaranse 
contías de premios e categorías e xeraranse 
máis actividades de difusión e formación.

Ao mesmo tempo, a finalidade é “conso-
lidar a comunidade de youtubeir@s que 
naceu, participou e medrou ao abeiro desta 
iniciativa nos últimos anos”. E todo isto com-
plementando e enriquecido coa presenza 
do galego, que se reivindica nas redes como 
unha lingua do noso tempo, perfectamente 
válida para todo tipo de propostas de inno-
vación audiovisual e, sobre todo, para facer-
se forte a través de YouTube.

Na presentación participou Mónica Fer-
nández Valencia, coordinadora do proxecto, 
quen xunto a Martiño Noriega, alcalde de 
Santiago; José Antonio Cacabelos, alcalde 
do Grove; Goretti San Martín Rei, vicepre-
sidenta da Deputación da Coruña; Raquel 
García Abuín, concelleira de Cultura e Nor-
malización Lingüística de Rianxo, e Gumer-
sindo Feijóo, vicerreitor de Planificación e 
Proxección Estratéxica da USC, presentou o 
groso de actividades que se desenvolverán 
neste 2019.

Na cita debulláronse os fitos acadados 
nas anteriores convocatorias, salientándose 
que máis de 380 persoas, con idades com-
prendidas entre os 18 e os 80 anos, acudiron 
aos cursos de formación e que ao abeiro do 
proxecto se produciron máis de 2.000 minu-
tos de contido en galego en Youtube. Ade-
mais, destacouse que máis 400 persoas par-
ticiparon xa nas dúas edicións dos Premios 
Youtubeir@s, unha das liñas de acción deste 
proxecto que, para esta edición, aumenta o 
número de categorías e incrementa a súa 
dotación económica ao pasar dos 5.500 eu-
ros de 2018 aos 6.500 euros desta terceira 
convocatoria.

A devandita contía total repartirase nos 
galardóns das categorías nas que se divide o 
certame: vídeo-facermos, vídeo-opinarmos, 
canle e vídeo-cantarmos. Esta última cate-
goría é unha das grandes novidades deste 
2019 e con ela recoñecerase e incentivarase 
o gran talento musical que está presente en 
YouTube.

O certame lanza un novo chamamento a 
encher as redes de contidos en galego  

Volve Youtubeir@s 
con máis premios e 
actividades

A estas catro modalidades engádenselle 
outras catro que, un ano máis, premiarán 
os vídeos que destaquen en creatividade, 
eficiencia comunicativa, calidade técnica e 
calidade lingüística. Amais, a estes oito ga-
lardóns cómpre xuntarlles o premio do pú-
blico, chamado #propostayoutubeira, coa 
que se impulsará por segundo ano conse-
cutivo a interacción entre as persoas usua-
rias na rede social Facebook, que poderán 
propoñer a través do correo electrónico, 
proposta@youtubeiras.gal, un vídeo do que 
sexan seareiros/as. Este ano, amplíase o pra-
zo de inscrición, que principia este 13 de fe-
breiro, e remata o vindeiro 27 de setembro.

Unha das grandes bazas do Proxecto 
Youtubeir@s é a formación. Esta liña docen-
te achegará cursos e obradoiros destinados 
sobre todo á comunidade educativa de 
secundaria e impartidos un ano máis pola 
produtora Illa Bufarda e coa incorporación 
ao corpo docente da actriz Laura Villaverde, 
coñecida por ser a youtubeira Chola, It Girl; 
ou Marga Rodríguez Tilve, comunicadora 
audiovisual e youtubeira en As Cousas do 
Choio.

Outra vertente desta nova edición é a 
iniciativa Youtubeir@s en conexión, cuxo 
obxectivo é consolidar a comunidade you-
tubeir@ existente, amais de “ampliar a súa 
base social, dar visibilidade ao seu traballo 
de creación na rede en galego e fomentar o 
intercambio e o debate”. Máis información 
en youtubeiras.gal. 
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Reivindícase a 
presenza do galego 
nas redes como 
unha lingua do noso 
tempo, perfectamente 
válida para todo tipo 
de propostas de 
innovación audiovisual
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O Consello da Cultura Galega vén 
de pór na Rede, na súa web e para 
descarga libre (http://consellodacul-

tura.gal/), unha relevante escolma de figuras 
sobranceiras da nosa terra, investigadoras 
e investigadores dos máis diversos eidos 
do coñecemento, todas e todos co nexo en 
común da súa relevancia científica. Son, en 
total, trinta nomes extraídos do proxecto 
homónimo (Álbum da Ciencia) que o CCG 
impulsa na Rede. 

Na presentación desta escolma partici-
paron a presidenta do CCG, Rosario Álvarez, 
os coordinadores do libro, Francisco Díaz 
Fierros, Xosé A. Fraga e Alfonso Mato, xunto 
con Elena Vázquez Cendón, coordinadora 
da Sección de Ciencia, Natureza, Tecnoloxía 
e Sociedade. Segundo fixo saber Rosario 
Álvarez, estamos “ante unha santa compaña 
de inmortais da ciencia e os seus froitos para 
o país”.

Dáse a casualidade de que a publicación 
comeza cun matemático, José Rodríguez, 
e remata con outra, María Josefa Wonen-
burguer, e no medio vinte e oito figuras 
que, como Ángeles Alvariño (unha das mil 
científicas máis destacadas da historia) ou 
os médicos Nóvoa Santos, Gil Casares ou 
Baltar Cortés, salientaron, segundo fai saber 
o CCG, “pola súa relevancia, orixinalidade 
ou representatividade no eido da ciencia 
galega”. Como dixemos, a escolma, que 
inclúe ilustracións de Nuria Díaz, concíbese 
en base aos textos publicados na web Álbum 
da Ciencia, pero reestruturados para facer 
máis doada a difusión das súas contribucións 
e datos biográficos. 

Finalmente a Academia Galega do Audiovisual entregou o sábado 2 de marzo 
os seus galardóns anuais, os Premios Mestre Mateo, que xa se poden consul-
tar polo miúdo en PDF e que recoñeceron, novamente, o máis destacado da 

nosa colleita de 2018 en materia de audiovisual. Nas diferentes categorías houbo 
diversa presenza TIC, especialmente na categoría de Mellor Serie Web. O xurado, 
que entregou os seus premios no Palacio 
da Ópera da Coruña, decantouse final-
mente pola webserie Dinosauro ao abeiro 
da devandita modalidade.

Nesta modalidade, destinada a enxalzar 
e mostrar as nosas máis que relevantes 
contribucións aos contidos online, tamén 
foron candidatas outras tres importantes 
producións galegas: As Cousas do Choio, 
de Román Castaño; Hai vida en Bran?, de 
Ángela Andrada e Sorrisos Transformado-
res, de Islandia Producións.  

Os Concellos de 
Ames, Santiago e 
Teo presentaron 

unha iniciativa que re-
coñece a comunicación 
en galego nas empresas 
e visualiza, perante a 
cidadanía, as firmas lo-
cais que fan uso da nosa 
lingua e a reivindican 
como unha ferramenta 
de valor, un prestixio de 
marca. A iniciativa con-
siste nun directorio que 
abrangue os tres termos 
municipais da contorna 
compostelá, o directorio  
en liña #Galegoem-
presas (http://
galegoempresas.
santiagodecom-
postela.gal/). O 
obxectivo deste 
proxecto é “poñer 
en valor aqueles 
negocios nos que 
a nosa lingua ad-

quire visibilidade, e facer 
un recoñecemento á 
calidade na atención por 
parte destes negocios”.

Na rolda de prensa 
participaron a conce-
lleira de Normalización 
Lingüística de Ames, 
Isabel Vaquero, o alcalde 
de Santiago, Martiño 
Noriega, a concelleira 
de Cultura de Teo, Pilar 
Faxil, e Óscar Maceiras, 
en representación da 
empresa que desenvol-
ve o proxecto, Ágora 
Aberta.

O proxecto #Gale-
goempresas foi desen-
volvido pola empresa 
Ágora Aberta. Óscar 
Maceiras fixo saber que 
para o desenvolvemento 
do servizo fíxose un ex-
tenso labor previo, que 
os datos das empresas 
foron “validados e publi-
cados de xeito atractivo 
e útil” e que a ferramen-
ta deixa marxe para que 
a cidadanía valore a 
atención que prestan as 
empresas, oral, escrita e 
telefónica.  

Galeguizando
 redes

Teo, Ames e Santiago mostran na Rede as 
empresas locais que traballan en galego

30 grandes da nosa ciencia
Dinosauro, mellor webserie galega do ano 
nos Mestre Mateo

Prosegue o fluxo de iniciativas que poñen
 a nosa cultura no mundo dixital
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O Clúster e Laconnetwork entregan os seus
 galardóns ao mellorciño do ano en materia
   tecnolóxica e innovadora

Premios TIC
  Galicia 2019

Finalmente entregáronse o 7 de febreiro 
os Premios TIC Galicia 2019 convocados polo 
Clúster TIC e máis Laconnetwork co obxec-
tivo de enxalzar o revolucionario labor do 
noso sector. As empresas, entidades e pro-
fesionais gañadores resultaron ser Alén 
Space, Queres Tecnologías, Roi Scroll, De-
velopers Foresic Tools, Redegal, AMTEGA, 
R, Miguel Varela  e Amparo Alonso Be-
tanzos. Os representantes das entidades 
recolleron os seus galardóns pola tarde, 
nunha gala desenvolvida no marco da 
Lacon9th, no PALEXCO, na Coruña.

Con  estes premios, o Clúster TIC e 
a Laconnetwork recoñecen o traballo 
de todos os axentes comprometidos 
co desenvolvemento do tecido pro-
dutivo baseado na Sociedade da In-
formación.

Start-up
Na categoría Start-up a firma gañadora foi 

Alén Space, como provedora de negocios ba-
seados en nanosatélites. Segundo informan 
o Clúster e Laconnetwork, o seu obxectivo 
é reducir as barreiras de acceso ao espazo, 
poñendo as ideas de negocio dos seus clien-
tes en órbita do modo máis rápido, fiábel e 
barato. Con máis de dez anos de experiencia 
desenvolvendo, fabricando e operando na-
nosatélites, con hardware e software propio 
e unha metodoloxía adaptada aos estánda-
res de calidade da Axencia Espacial Europea, 
veñen de lanzar dende o cosmódromo de 
Vostochny en Rusia o satélite Lume-1 para a 
Universidade de Vigo co obxectivo de loitar 
contra os incendios. Recolleu o premio An-
tón Vázquez, co-fundador.

Os outros dous finalistas nesta categoría 
foron Aerocámaras, operadora número un de 
drons en España; e Muutech, startup especia-
lizada en solucións de seguimento empresa-
rial e industrial. 

Software Libre
Na categoría Software Libre, a gañadora 

foi a firma Queres Tecnoloxías polo proxecto 
Xedoc, unha plataforma de custodia electró-
nica de documentos que ofrece interfaces de 
interoperabilidade específica para contornas 
clínicas baseadas en estándares sanitarios. A 
maiores emprega un repositorio documental 
de código fonte aberto. A través de Xedoc 
ponse á disposición dos profesionais sanita-
rios a documentación clínica dos pacientes, 
mellorando así a atención ao cidadán. O úl-
timo fito desta plataforma foi permitir a co-
nexión dos pacientes coa súa historia clínica 
a través da integración do portal E-Saúde.  
Recolleu o premio Víctor Fariña, CEO de Que-
res Tecnologías.

Os outros dous finalistas nesta categoría 
foron Strelia Electrotecnia e Hércules, polo 
proxecto Boia Bares-Monitorizado oceanográ-
fico de ondas, direccional e de alta precisión; e 
a firma Alia Technologies por EnAlia.

Con  estes premios, 
o Clúster TIC e a 

Laconnetwork recoñecen 
o traballo de todos os 

axentes comprometidos 
co desenvolvemento do 

tecido produtivo baseado na 
Sociedade da Información

F
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Marketing Dixital
Na categoría de Marketing Dixital a em-

presa gañadora foi Roi Scroll, que se fixo co 
galardón pola campaña de verán 2018 para 
Pescanova, baixo o título Desenvídiate. Esta 
acción buscaba levar a “desenvidia” a todos 
os fogares españois e modificar o posiciona-
mento de Pescanova en canto ao target e á 
estacionalidade dos seus produtos. Logra-
ron más de 6.700.000 impresións en redes 
sociais e 3.721.914 persoas impactadas. No 
concurso fotográfico asociado os usuarios 
subiron á Rede máis de 2.700 imaxes des-
envidiándose. Ademais, a web específica da 
campaña logrou máis de 230.000 visitas. 
Javier Barreira, CEO de Roi Scroll, acudiu a 
recoller o galardón. 

Os outros dous finalistas nesta categoría 
foron R, pola súa acción Demogorgons para 
moitos días; e Atlántica Comunicación pola 
súa campaña para Lenda Pet Food.

Innovación
Na categoría de Innovación (I+D+i) a enti-

dade gañadora foi Developers Forensic Tools 
polo proxecto Direct Dump. Esta ferramenta 
fai seguimento dos sistemas de forma trans-
parente, alertando de intrusións e permite 
tomar contramedidas no caso de ataques. 
A maiores, fai un informe forense con vali-
dez dixital para ciberseguros. Trátase dun 
produto hardware e software que permite 
un acceso fácil e eficiente a datos volátiles e 
non volátiles de múltiples dispositivos e pla-
taformas. Direct Dump, segundo valorou o 
xurado, posibilita a extracción destes datos, 
respectando sempre a súa integridade, con 
independencia de que os equipos estean 
bloqueados e sen necesidade de apagalos. 
O premio foi recollido por Pilar Vila, CEO e 
co-fundadora.

Os outros dous finalistas na categoría de 
Innovación foron Bahía Software, co proxec-
to DIAPA;  e Agrupación Galicia, por Mruta.

Evanxelizador
O premio evanxelizador recoñece ás 

persoas (físicas) que se implican, de con-
tinuo e de maneira especial e con esforzo, 
axudando a tomar conciencia sobre o se-
guinte feito: que en Galicia existe un gran 
sector que xira en torno a moi boas ideas 
coa innovación como alicerce; ademais de 
organizar con excelencia algún dos eventos 
mensuais (LaconNetwork) que se desenvol-
ven ao longo de todo o ano en Galicia. O  
galardón recaeu, nesta edición, en Miguel 
Varela, CEO de Teimas Desenvolvemento. 

Pola súa banda,  foron finalistas nesta ca-
tegoría Gonzalo Garre, CMO en Livetopic; e 
Juan Pedro Granados; CEO, CDO e CMO en 
stati.co

Internacionalización
Na categoría de Internacionalización a 

gañadora da edición foi a empresa galega 
Redegal, quen arrancou a súa internaciona-
lización no mercado latinoamericano tras 
unha serie de estudios que amosaron as 
oportunidades de LATAM e, concretamen-
te, México. Inaugurou a súa primeira oficina 
neste país en 2014 e, a día de hoxe, con-
tan con grandes marcas na súa carteira de 
clientes e un equipo de máis de 15 profesio-
nais en diversas áreas. Segundo salientou o 
xurado, o devandito supuxo unha serie de 
recoñecementos en 2018 como o indicador 
Ardán á Empresa Global. Recolleu o galar-
dón Javier Castiñeiras, director de Marke-
ting da compañía. 

A maiores das 6 categorías anteriores nas 
que houbo finalistas, concedéronse tres 
mencións especiais, seleccionadas por un 
comité de especialistas do sector TIC espe-
cificamente designado polos organizado-
res.

Mención especial- Empresa 
Tractora

Adicado a aquelas empresas que apostan 
e confían nas startups galegas, contratando 
os seus servizos e/ou produtos e ofrecendo 
unha oportunidade firme de negocio. A em-
presa tractora escollida nesta edición foi R 
polo seu programa de aceleración Startup R 
DiCo Challenge. Segundo valorou o xurado, 
esta iniciativa, participada por AMTEGA, pre-
tende facer rendíbeis a medio prazo as solu-
cións que xurdan da operadora e axudarlles 
a atopar unha saída áxil e eficaz no mercado, 
incluíndo a R como potencial primeiro clien-
te. Recolleu o premio Alfredo Ramos, direc-
tor xeral de R.

Mellor Iniciativa TIC
Este premio recaeu na Axencia para a Mo-

dernización Tecnolóxica de Galicia (AMTE-
GA) polo seu Plan de Acción para o impul-
so dos contidos dixitais en Galicia, Dico 
Mindset. Este ten como obxectivo impulsar 
a modernización e innovación tecnolóxica 
do sector dos contidos dixitais e dinamizar 
a xeración e posta en marcha de proxectos 
para a transformación dos sectores produ-
tivos de Galicia. Valorouse especialmente a 
actuación en colaboración coa Corporación 
de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) para 
adaptar as emisións do ente público ás no-
vas demandas de consumo.

Mención Especial – Traxectoria
Esta distinción recoñece ás persoas físicas 

que se implican con esforzo nas TIC galegas. 
Este galardón recaeu en 2019 en Amparo 
Alonso Betanzos, unha das investigadoras 
principais do CITIC. Catedrática de Ciencias 
da Computación e Intelixencia Artificial da 
Universidade da Coruña, presidenta da Aso-
ciación Española de Inteligencia Artificial 
e coordinadora do grupo de investigación 
LIDIA, esta enxeñeira é un referente no eido 
da Intelixencia Artificial. Foi bolseira na pri-
meira edición internacional do programa 
L'Oréal-UNESCO For Women in Science en 
1998, sendo a primeira participante españo-
la nos 17 anos deste programa. Alonso Be-
tanzos centrou a súa tese nas aplicacións en 
Intelixencia Artificial, que continuou na súa 
Postdoctoral Fellowship en Estados Unidos. 
Segundo salientou o xurado, “trátase dunha 
loitadora contra a brecha de xénero no sec-
tor TIC, é un referente para a mocidade fe-
minina e un exemplo de como a tecnoloxía 
pode estar ao servizo da sociedade e dos 
problemas sociais”. 

Os representantes das 
entidades recolleron os 
seus galardóns nunha 
gala desenvolvida no 
marco da Lacon9th


Finalistas e gañadores dos Premios TIC Galicia 2019



Innovación galega 
con vento a favor

innovación galega
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   Entre as novas firmas innovadoras ga-
legas que están a coller impulso e voar, 

Muutech Monitoring Solutions atópase entre as 
que separan máis centímetros do chan. Recen-
temente finalista nos Premios TIC Galicia, trátase 
dunha startup de revolucionarias solucións para 
a monitoraxe e control de contornas de sistemas 
de información, industriais e de produción. Ten o 
engadido extra de ser filla do seu tempo: ofrece 
solucións tecnolóxicas para o día de hoxe pero 
tamén con vistas ao futuro que se aveciña, un 
futuro onde a Industria 4.0  (automatizada, sus-
tentábel, rendíbel, eficiente, intelixente) estará 
tan normalizada que xa non teremos necesidade 
de falar dela. Un dos puntos fortes de Muutech 
reside en que ofrece solucións de despregue 
rápido e doado para a xestión de dispositivos 
de rede, industriais e IoT (Internet das Cousas) e 
todo de maneira centralizada e global.

Ou sexa, trátase de facer sinxelo o que 
sempre pensamos que por forza debía ser 
complexo: operacións diarias de xestión 
de todo o relacionado coa actividade 
dunha empresa, teña esta a envergadura 
que teña (dende a xestión da experien-
cia do usuario final en aplicacións até 

rendementos a nivel de dispositivo, ou 
maquinaria industrial). Un dos grandes 
obxectivos de Muutech é mellorar o ren-
demento de empresas de moi variada ín-
dole, amais de impulsar os seus procesos 
de crecemento. Neste punto, axúdalles a 
adiantarse aos erros e corrixilos de forma 
rápida en caso de que acaezan, pero 
sobre todo axúdalles a non repetilos. En 
termos máis concretos, a tecnoloxía que 
pon en xogo a startup galega permite 
evitar paradas de produción, detectar 
anomalías e establecer alarmas sobre 
as mesmas con marxe de abondo para 
emendalas. Isto conséguese con técni-
cas de Machine Learning, aprendizaxe 
máquina. Outra das tecnoloxías das que 
bota man é a Realidade Aumentada. 

Muutech, posta en marcha hai apenas 
un ano e medio por tres emprendedo-
res novos que compartían o obxectivo 
común de optimizar o rendemento das 

empresas e empurralas con tecnoloxías 
intelixentes: Víctor Calvo, Óscar González e Fer-
nando Fernández-Valdés. Segundo comentaron 
nunha entrevista recente, “no mercado actual 
non hai ningunha outra solución que sexa quen 
de xuntar todos estes datos da actividade dunha 
empresa e que o faga de maneira tan visual e 
doada de entender”. A maiores, a tecnoloxía de 
Muutech é aplicábel a todo tipo de sectores, 
poñendo unha ampla marxe de personalización 
para cada tipo de usuario. Segundo engaden, 
“o noso sistema é igual de operativo e útil para 
calquera profesional, ben sexa un operario ou 
un directivo”. 

  A tecnoló-

xica galega 

Tecalis, con sede en 

Milladoiro (Ames) e 

centrada en servizos 

TIC avanzados, vén 

de recibir un novo 

recoñecemento ao 

seu labor e á súa 

excelencia en desen-

volvemento. Trátase 

do Premio Europeo á 

Xestión e Innovación 

Empresarial 2019, 

que distingue o 

éxito das empresas 

cunha traxectoria 

exemplar no ámbito 

estatal e europeo con 

prácticas e iniciativas 

que apoian novas 

fórmulas de innova-

ción e a conciencia 

empresarial. O galar-

dón foille concedido 

a Tecalis da man da 

Asociación Europea 

de Economía e Com-

petitividade. 

Muutech axuda a mellorar o 
rendemento das empresas

Tecalis, pre-
mio europeo 
á xestión 
empresarial

A recta inicial de ano confírmase como 
especialmente produtiva en novos achados 
das nosas empresas e entidades



  A spin-off do Campus de 
Lugo 3edata Solucións de 

Enxeñaría Ambiental vai liderar 
un consorcio empresarial para 
dar forma a unha tecnoloxía 
que contribúa a coidar os nosos 
bosques a través do uso de drons 
e da información de continuo 
xerada por estes. O consorcio en 
cuestión está formado por  inves-
tigadores do grupo Unidade de 
Xestión Forestal Sostible (UXFS) 
da Escola Politécnica Superior de 
Enxeñaría da USC, a Fundación 
Centro Tecnolóxico e Forestal da 
Madeira (CETEMAS), o Centro 
de Observación e Teledetección 
(COTESA). 

Esta alianza investigadora foi 
a que resultou adxudicataria do 
proceso de compra pública de 
tecnoloxía innovadora para o 
deseño, desenvolvemento e a 
posta en marcha da devandita 
solución: unha tecnoloxía para 
a xestión e o control forestal a 
partir dos datos capturados por 
sensores aerotransportados en 
UAV (vehículos aéreos non tripu-
lados) e outros vehículos aéreos e 
terrestres.

O proxecto conta cun finan-
ciamento de 900.000 euros e 
nel tamén colaboran o Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial 
(INTA), Galca Forestal e Phoenix 
LIDAR Systems. Ao abeiro do seu 
desenvolvemento, daráselle for-
ma a tres módulos: un inventario 
forestal de masas arboradas, a 
prevención de incendios forestais 
mediante a detección de parcelas 
abandonadas e a avaliación de 
franxas de seguridade, ademais 
da monitoraxe e tratamento de 
pragas forestais. 
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3edata coidará os 
bosques a través 
de drons

   Balidea resentou no CHUS os 
resultados do proxecto de I+D+i 

Prebencar, do que falamos nesta revista, 
en novembro de 2016, con motivo da 
súa posta en marcha. Na cita no hospital 
compostelán tamén se deron a coñecer 
detalles dos obxectivos de Smart Cardia, 
que é a prolongación do primeiro. Se-
gundo fixo saber Balidea, os dous están 
encamiñados a estender e facilitar a saú-
de cardiovascular a través das TIC. Nun 
plano máis específico, Prebencar pon o 
foco na prevención e Smart Cardia no 
proceso de rehabilitación cardíaca.

Os dous proxectos están impulsa-
dos por dous consorcios de empresas 
integrados por Balidea e Imagames no 
primeiro caso; e Balidea, SM Tecnología 
e Imagames no segundo. Así mesmo, 
contan coa Fundación Idis e o Centro 

Singular de Investigación en Tecnoloxías 
da Información (CITIUS) como centros 
tecnolóxicos asociados.

Tanto Prebencar como Smart Cardia 
teñen a súa orixe na necesidade de dar 
resposta ás demandas asistenciais de-
tectadas por profesionais sanitarios do 
ámbito da cardioloxía e céntranse no 
desenvolvemento de ferramentas TIC 
cunha vontade dupla: afondar no empo-
deramento dos pacientes, outorgándo-
lles unha meirande autonomía na xestión 
diaria da súa saúde cardiovascular; e no 
fornecemento de terapias avanzadas, 
que impliquen unha atención persona-
lizada e con técnicas de motivación a 
través da gamificación (uso e aplicación 
de metodoloxías propias dos xogos con 
fins terapéuticos) para acadar unha maior 
adherencia á terapia. 

   Autoxuga Móbil, empresa de 
Rianxo, está a presentar unha 

revolucionaria aplicación móbil 
que facilita ao máximo a condución 
eficiente, reducindo o consumo de 
combustíbel e, polo tanto, a conta-
minación do ar. A ferramenta para 
dispositivos é unha app adaptábel 
a todo tipo de marcas de coches. A 
clave da ferramenta é que converte 
o noso smartphone nun equipo 
de diagnóstico de taller (mostra 
parámetros e elimina avarías nos 
automóbiles da mesma maneira cós 
equipos de diagnoses profesionais).

Segundo informa Autoxuga acer-
ca do funcionamento da aplicación 
e das súas principais claves, un dos 
puntos formes da mesma é que 
actúa directamente no borrado de 
avarías esporádicas que aparecen 

nos coches, un procedemento de 
aviso de mantemento que deriva en 
máis contaminación: “Se os usuarios 
de automóbiles borrasen cada mes 
estes avisos, reducirían o consumo 
de carburantes nun 20%, aumenta-
rían a vida útil dos coches nun 200% 
e poderían aforrar, só en España, 
uns 10 mil millóns de euros ao ano 
en combustíbeis que a día de hoxe 
van directamente á atmosfera en 
forma de contaminación”.

Outra novidade que achega o 
desenvolvemento de Autoxuga, 
que ten un custe de 40 euros, é que 
os usuarios da aplicación, a través 
dos seus teléfonos móbiles, poden 
ter a posibilidade de acceder aos 
chequeos que faga un usuario no 
seu coche en calquera recanto do 
mundo. 

Prebencar e Smart Cardia 
melloran a nosa saúde cardíaca

Unha app para reducir a 
contaminación do noso coche
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Blockchain.gal mostrou no Centro de Supercomputación 
de Galicia (CESGA) as posibilidades que se abren coa rede 
Lightning Network

Impulsando un novo 
e revolucionario xeito 
de mercar e vender

parte do contido do seguinte, se en calquera 
dos bloques previos múdase calquera dato, 
ou mesmo a súa orde, a referencia unívoca 
variará rompendo a cadea de hashes.

Por blockchain adóitase referenciar ás re-
des distribuídas de computadoras que a tra-
vés dun protocolo definen as características 
dos datos válidos (transaccións) e consen-
súan o estado dunha cadea de bloques. A 
orixe e integridade da información garánte-
se a través da sinatura electrónica. Aínda que 
as transaccións fírmanse electronicamente, 
a súa orixe non abonda para determinar a 
súa validez, sobre todo se estamos falando 
de sistemas transaccionais como Bitcoin nos 
que dependendo do resto de movementos 
e a súa orde a transacción será aceptada ou 
non. Para conseguir que sexa practicamente 
imposible desfacer as escrituras é crucial un 
protocolo que permita consensuar de ma-
neira distribuída o estado da cadea de blo-
ques nunha rede de computadoras.

- A miúdo adoitan ir ligados os conceptos 
de blockchain e Bitcoin pero o primeiro vai 
moito máis alá do segundo, non é así?
- Bitcoin é un protocolo que establece que 
información se garda e as regras de interac-
ción e consenso da información nunha rede 
distribuída de computadores. As transac-
cións deste protocolo almacénanse nunha 
base de datos distribuída (blockchain) cuxo 
estado consensúase a través dun sistema de 
acordo especificado no mesmo protocolo.

- Que casos de uso e aplicación destas tec-
noloxías blockchain destacariades das que 
se están a desenvolver en Galicia?
- Existen plataformas blockchain xerais como 
Ethereum que permiten almacenar software 
arbitrario. Unha vez almacenado, os usua-
rios da rede poden interactuar co mesmo 
coa garantía de que non poderá ser altera-
do. Son os chamados contratos intelixentes. 
Neles, por exemplo, pódese definir un libro 
de contas para unha nova criptomoeda, rea-
lizar a rastrexabilidade dun produto, definir 
unha organización autónoma que xestione 
diñeiro virtual de varios usuarios ou definir 
un rexistro privado de dereitos de autor. En 
Councilbox (traballo alí) almacenamos evi-

pero sen deixar de lado a parte máis técnica. 
Aínda que a iniciativa comeza a organizar 
eventos en Santiago de Compostela, na ac-
tualidade tamén se organizan noutras cida-
des galegas como Vigo ou A Coruña.

- Como definiriades a tecnoloxía block-
chain?
- O blockchain non é máis que unha forma 
determinada de agrupar información e que 
funciona como unha base de datos na que 
só se pode engadir nova información e na 
que calquera alteración dun dato xa rexistra-
do rompería a integridade do resto. Os da-
tos agrúpanse en estruturas denominadas 
bloques que se amorean secuencialmente. 
O feito de existir estas agrupacións permi-
te chegar a un consenso sobre o estado da 
base de datos de forma máis sinxela nunha 
rede de computadores. Cada bloque contén 
un selo temporal e unha referencia unívoca 
ao bloque de datos predecesor. Deste xeito 
é posible percorrer a secuencia de bloques 
comprobando cada unha das referencias. 
Estas referencias son hashes criptográficos, 
que se representan cunha cadea alfanumé-
rica e que, de maneira análoga á pegada 
dixital, permiten a identificación unívoca. Xa 
que o propio hash do bloque anterior forma 

OO pasado 21 de febreiro a comunidade 
Blockchain.gal impartiu na sede do CESGA 
un relatorio sobre a tecnoloxía Lightning 
Network, no que se trataron os problemas 
de adaptación e evolución (escalabilida-
de) de Bitcoin, as canles de pago e a propia 
tecnoloxía Lightning Network, incluíndo un 
exemplo práctico. Para aclarar boa parte do 
falado no encontro, Rodrigo Martínez e Luis 
Miguel Louzao, achegáronos unha serie de 
respostas ás nosas dúbidas principais.

- Como xorde a comunidade Blockchain.gal 
e con que obxectivos?
- (Rodrigo Martínez) Blockchain.gal xorde 
a principios de 2018 coa fusión entre unha 
comunidade en liña e unha nova iniciativa 
que tiña a prioridade de organizar eventos 
presenciais. O resultado é unha comunida-
de que ten por obxectivo divulgar as tecno-
loxías relacionadas coas redes distribuídas 
blockchain e o seu impacto na sociedade 



O CESGAHACK, o hac-
kathon organizado 
polo CESGA e Appentra 
Solutions regresa para 

axudar a mellorar o software de 
simulacións científicas a través do 
intercambio de recursos e coñece-
mento, co obxectivo de contribuír 
a que os científicos e os progra-
madores aceleren o seu software 
e desafíos. Segundo nos conta o 
Centro de Supercomputación de 
Galicia e a devandita empresa, a 
cita será entre o 25 e o 29 de marzo 
na sede do CESGA no Campus Sur 
de Santiago: un total de cinco días 
para pór ao alcance da comuni-
dade innovadora e investigadora 
recursos tecnolóxicos que lles 
axuden a resolver os seus retos in-
mediatos, a través da redución ao 
máximo dos tempos de execución 
e do tempo que pasan codifican-
do. Nesta cuarta edición amplían 
a participación a aplicacións de 
Intelixencia Artificial (IA), Machine 
Learning (ML) ou Deep Learning 
(DL). As aplicacións ideais son 
aquelas codificadas en C/C++ que 
alcanzaron algunha limitación que 
pode solucionarse coa programa-
ción paralela.

Novamente os participantes 
terán acceso ao supercomputador 
Finis Terrae II no CESGA e a un 
equipo de mentores expertos na 
optimización, paralelaxe e execu-
ción de aplicacións de HPC (High 
Performance Computing, ou sexa, 
computación de alto rendemento) 
procedentes das entidades organi-
zadores e da Universidade RWTH 
Aachen de Alemania. Por certo 
que tamén se vai pór a disposi-
ción de científicos e tecnólogos o 
avanzado paquete de ferramentas 

Parallelware Tools Suite de Appen-
tra, que lles permitirá acelerar o 
ciclo de vida dos seus desenvolve-
mentos con vistas á súa aplicación 
(axudándolles a identificar axiña 
oportunidades reais de paralelaxe 
para a súa aplicación).

Appentra e o CESGA, facendo 
reconto das anteriores edicións, 
lembran que os precedentes son 
inmellorábeis. En termos máis con-
cretos, os participantes doutras 
convocatorias puideron reducir 
o tempo de execución do seu 
código a case 1/50 do tempo de 
execución inicial en só 5 días.

Os equipos adoitan vir dunha 
ampla variedade de países e eidos 
de traballo, operando tanto en 
ámbitos medio ambientais (por 
exemplo as predicións de tsuna-
mis da Universidade de Málaga) 
como en contornas ligadas ao 
motor (por exemplo a firma galega 
Xesol, traballando na análise dos 
patróns biométricos dos condu-
tores para previr accidentes de 
tráfico).

As entidades organizadoras ta-
mén recordan que a participación 
en CESGAHACK4 é de balde, pero 
os participantes deben presentar 
a súa solicitude online a través da 
páxina web de Appentra (www.
appentra.com/training/). Ademais, 
premiarase aquel equipo que 
teña mellor progreso cunha GPU 
GeForce GTX 1080 Ti que patroci-
na NVIDIA. Neste punto, o CESGA 
e Appentra fan un chamamento a 
entidades, empresas ou persoas 
cun proxecto científico susceptíbel 
de coller impulso a beneficiarse da 
capacitación individualizada que, 
nas súas palabras, “brinda esta 
contorna única”.
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dencias en blockchain sobre a actividade 
dos usuarios como a participación nunha 
determinada votación. Estas evidencias per-
miten situar no tempo as accións e unha vez 
rexistradas nin sequera Councilbox poderá 
alteralas ou eliminalas. Tamén estamos a tra-
ballar nunha innovadora plataforma para a 
creación de evidencias e trazas de evidencias 
a gran escala en redes blockchain públicas 
como Ethereum ou Bitcoin.

- En que consiste Lightning Network?
- (Luis Miguel Louzao) A Lightning Network 
é a última tecnoloxía que se está a desen-
volver no ámbito das criptomoedas, neste 
caso, Bitcoin. Consiste nunha rede de nodos 
interconectada mediante unhas unións co-
ñecidas como canles, as cales intermedian 
entre os devanditos nodos actualizando o 
saldo correspondente a cada un. Deste xeito, 
os nodos da rede intercambian operacións 
entre eles co obxectivo de procesalas sen a 
necesidade de empregar a blockchain a cal 
implica retardos (confirmacións de bloque) e 
altas comisións.

Lightning é coñecida por conformar unha 
solución de segunda capa, xa que non se 
emprega a blockchain pra realizar opera-
cións, senón que calquera transferencia faise 
sen interaccionar con esta se non é estrita-
mente necesario. Como consecuencia, estas 
transaccións non impactan no rendemento 
da blockchain xa que só se enviará o resulta-
do final de todas as que transcorran por cada 
canle no momento do seu peche. Isto tamén 
soluciona os problemas actuais de escalabili-
dade que sofre Bitcoin en picos de carga da 
rede. Outras criptomoedas xa están adop-
tando o concepto para crear as súas propias 
solucións de escalabilidade como por exem-
plo Ethereum con Raiden Network.

Esta tecnoloxía fará mais sinxela a cripto-
moeda Bitcoin como medio de pago en 
grandes e pequenos comercios, xa que evi-
tará as longas esperas nos pagos, permitín-
donos aboar a cesta da compra ou o pan sen 
retardos na rede e sen comisións excesivas. 
Ademais, permitirá procesar ate 10.000 tran-
saccións por segundo, segundo as estima-
cións, acadando así a capacidade da rede de 
Visa e Mastercard. 

Volve en marzo o CESGAHACK para facer voar o 
desenvolvemento de novas aplicacións científicas

Carril de aceleramento 

Blockchain.gal xorde 
a principios de 2018 

coa fusión entre 
unha comunidade 

en liña e unha nova 
iniciativa que tiña 

a prioridade de 
organizar eventos 

presenciais
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Tras moito tempo con Sony como única 
grande marca que apostaba polas cámaras 
de fotograma completo sen espello, en 
2018 Nikon e Canon subiron ao carro, 
e agora chegou a quenda de Panaso-
nic, entra neste segmento de cámaras 
coa nova LUMIX S1, que cun sensor CMOS 
de 24,2 Mpíxeles, gravación de vídeo 4K a 
60 e 50 imaxes por segundo e unha función 
de enfoque automático rápida e precisa, 
combinación que chega ao mercado a un 
prezo de 2.499 euros o corpo e 3.399 euros 
cun obxectivo de 24-105 milímetros con 
apertura f/4.

Pero está cámara é a máis modesta de 
Panasonic , xa que a compañía decidiu lanzar 
a LUMIX S1R, que sorprende por contar cun 
sensor CMOS de 47,3 Mpíxeles, converténdo-
se na cámara deste tipo con maior resolución 
do mercado, que permite conseguir imaxes 
de 186 Mpíxeles combinando 8 exposicións 
diferentes.

A LUMIX S1R conta cun procesador 
Venus Engine que garante un enfoque moi 
rápido e preciso, o seu visor OLED de 5,76 
Mpíxeles permite ver as imaxes tamén 

cunha claridade sen precedentes, tamén 
conta cunha pantalla táctil de 3,2 polgadas 

e 2,1 Mpíxeles, o seu estabilizador de imaxe 
de 5 eixes compensa a vibración da cámara , 
grava vídeo 4K até a 60 imaxes por segun-
do, conta con tomas de 3,5 milímetros para 
auricular e micrófono (permitindo tamén o 
uso de micrófonos XLR cun adaptador), é 
compatible con LUMIX Tether (que permite 
o control remoto mediante USB), con LUMIX 
Sync tamén pode controlarse remotamente 
a cámara dende iOS e Android (así como 
transferir as fotografías ao móbil) e conta 
tanto con conectividade Bluetooth 4.2 como 
Wi-Fi N e AC nas bandas de 2,4 e 5 GHz.

A LUMIX S1R véndese a 3.699 euros só 
o corpo, mentres que por 4.599 euros po-
demos facernos coa mesma cun obxectivo 
24-105mm f/4.

Espérase que estas cámaras cheguen ás 
tendas españolas a finais de marzo.

Co gallo do décimo aniversario da gama 
de produtos Galaxy de Samsung, a compañía 
surcoreana quixo que os novos Galaxy S10 
fosen uns produtos moi especiais, de xeito que 
chegarán ao mercado en 4 modelos, e terémo-
los nas tendas a partires do 8 de marzo.

Para os usuarios menos esixentes estará dis-
poñible o Galaxy S10e, un modelo con pantalla 
plana de 5,8 polgadas, 6 GB de RAM e 128 GB 
de almacenamento, cámara traseira dual de 12 
Mpíxeles (con dobre apertura) e 16 Mpíxeles 
(con grande angular), cámara traseira de 10 
Mpíxeles e apertura f/1.9, lector de pegada 
dixital lateral e batería de 3.100 mAh que pode 
cargarse tanto mediante USB-C como sen fíos. 
Chegará a un prezo oficial de 759 euros.

Pola súa banda o Galaxy S10 sería o produto 
máis equilibrado, cunha pantalla Dynamic AMO-
LED de 6,1 polgadas, 8 GB de RAM, 128 GB de 
almacenamento, cámara traseira tripla (cunha 
cámara de 12 Mpíxeles e dobre apertura, un 
grande angular de 16 Mpíxeles e un teleobxec-
tivo estabilizado de 12 Mpíxeles), cámara 
frontal de 10 Mpíxeles, lector de pegada dixitais 
ultrasónico en pantalla e unha batería de 3.400 
mAh que pode cargarse por USB-C ou mediante 
indución. Venderase a un prezo de 909 euros.

Pero o smartphone estrela é sen dúbida o 
Galaxy S10+, que leva a súa pantalla Dynamic 

AMOLED até as 6,4 polgadas, e venderase en 
versión con 8 GB de RAM e 128 GB de almace-
namento, de 8 GB de RAM e 512 GB de almace-
namento e de 12 GB de RAM e 1 TB de alma-
cenamento. A cámara traseira deste teléfono é 
tripla (cámara con apertura dual de 12 Mpíxeles, 
grande angular de 16 Mpíxeles e teleobxectivo 
estabilizado de 12 Mpíxeles) cámara frontal dual 
(cunha cámara de 10 Mpíxeles con apertura 
f/1.9 apoiada por outra de 8 Mpíxeles), sensor 
de pegada dixital ultrasónico en pantalla e 
batería de 4.100 mAh que cargarse rápido por 
USB-C e indución. Terémolo nas tendas a un 
prezo de 1.009 euros para o modelo con 128 
GB de almacenamento, 1.259 euros para o de 
512 GB e 1.609 euros para o modelo con 1 TB 
de capacidade, e como carta de presentación 
pode presumir de liderar os índices de cámaras 
frontais e traseiras en DxOMark.

Finalmente tamén haberá un Galaxy S10 
5G, que servirá para que moitos operadores 
poidan introducirse nas redes móbiles de nova 
xeración.

Cómpre dar conta de que estes terminais 
móbiles presumen de Wireless PowerCharge, ou 
sexa carga sen fíos reversible (que pode cargar 
outros dispositivos pousándoos sobre a súa 
traseira), elemento que terá bastante impor-
tancia nos vindeiros anos coa emerxencia de 
numerosos accesorios que empreguen carga 
por indución.

TREBELLOS



| 27Número 187

>

Unha das firmas asociadas a Xiaomi, Solove, 
vén de achegar ao mercado chinés un produto 
que probablemente teña boa acollida en moi-
tos mercados, o seu cargador sen fíos W5, que 
integra unha batería de 10.000 mAh que pode 
cargarse por microUSB e que conta cun par de 
portos USB-A a través dos que cargar outros 
dispositivos a 2 e 2,1 amperes respectivamente 
e que tamén integra unha bobina para facilitar 
a carga por indución mediante o estándar Qi, 
ou sexa, que pode recargar smartphones com-
patibles con só pousalos sobre o cargador.

Esta batería externa con carga por cable e 
sen fíos ten unhas medidas de 90 x 80 x 26 mi-
límetros, pesa 234 gramos, está dispoñible en 
dúas cores e véndese en China por só 99 iuans 
(12,81 euros), polo que non sorprendería que 
conseguise distribución europea a un prezo 
moi asumible.

A chegada dos produtos de Amazon que integran o seu asistente de voz Alexa está 
a ser paulatina en España, e o vindeiro en ver a luz será o Echo Show, que vén a ser a 
fusión entre un altofalante conectado como o Amazon Echo e unha tableta, xa que este 
trebello inclúe unha pantalla de 10 polgadas e alta definición, cun potente son e cunha 
cámara de 5 Mpíxeles, de xeito que, aparte de poder atender ás nosas ordes de voz 
para responder cuestións ou controlar a nosa domótica, e de reproducir música e vídeo, 
tamén pode aproveitarse para a realización de videoconferencias.

Para tirar un maior proveito deste trebello, dende El País, Sensacine, Diario AS, Mi Tele 
Momentazos de Mesiaset e mesmo dende Renfe teñen Skills adaptadas á nova pantalla 
conectada, que pode así amosar información de interese con que o usuario a solicite 
verbalmente. O servizo de Amazon Prime Video tamén está adaptado a este dispositivos, 
polo que agora poderemos realizar indicacións faladas para reproducir neste trebello os 
contidos audiovisuais que desexemos.

Este novo produto de Amazon ten un prezo de lanzamento de 229,9 euros.

Durante bastantes anos os equipos 
portátiles de Apple destacaban entre 
outras cousas por utilizar conectores 
magnéticos para a súa carga, de xeito 
que se por algún accidente tirábase 
forte do cable de carga, en vez de 
caer o equipo ao chan, o cable desco-
nectábase e evitábase unha desgra-
za. Estes conectores MagSafe eran 
todo un sinal de identidade, pero 
coa adopción do USB-C no MacBook 
díxose adeus a esta tecnoloxía, que 
botan en falta moitos usuarios, de aí 
que non sorprende que estea a trun-
far en Kickstarter unha campaña que 
quere facer realidade o ThunderMag.

O ThunderMag vén a ser un adap-
tador magnético na liña do MagSafe, 
para cables USB-C, que destaca por 
permitir transmisións de datos de 

até 40 Gbps (ou sexa, Thunderbolt 3) 
e a entrega de corrente de até 100 
watts, de xeito que podería recupe-
rar as bondades da carga a través 
dun conector magnético á vez que 
mantería as prestacións propias da 
transmisión de datos por Thunder-
bolt 3, en contraste con solucións 
semellantes como o cable de carga 
BreakSafe Magnetic de Griffin, que 
só soportaba até 60 watts de carga e 
non permitía a transmisión de datos 
nin vídeo.

Neste momento é posible optar 
por facerse cun ThunderMag por 39 
dólares (o que suporía unha rebaixa 
do 50% con respecto ao seu posible 
futuro prezo de venda) e comezaría 
a entregarse aos seus mecenas a 
partires de abril.



Xbox One | PC

O xogo Crackdown 3 estreándose dun xeito bastante 
especial, xa que é posible mercalo en tendas físicas, en 
formato descargable ou incluso xogar contratando o ser-
vizo Xbox Game Pass, coa vantaxe adicional de que este 
título está incluído no programa XBOX Play Anywhere, 

ou sexa, que quen o adquira en formato dixital pode 
gozar do mesmo tanto en Xbox One como en orde-

nadores con Windows 10.
O xogo métenos na pel de super axentes que 

móvense por un mundo aberto cheo de des-
trución, unha cidade futurista na que empregar 

habilidades especiais para rematar co crime 
organizado. Teremos vehículos que evolucionan 

cos personaxes e un modo cooperativo moi intenso 
aos que súmase a Zona de Demolición, unha experien-

cia en liña independente onde a tecnoloxía na nube de 
Microsoft Azure promete evolucionar até conseguir todo 
un espectáculo de destrución en liña.

IOS | Android | PC  | PS4  |  Xobx One  |  Nintendo Swich

Epic Games vén de publicar o 
parche v.7.30 para o xogo Fortnite, que 
incorpora novidades como a granada 
fresqueira, que conxela aos inimigos 
cunha explosión xeada, e unha novida-
de moi esperada: a compatibilidade con 
mandos Bluetooth.

Deste xeito, tanto os usuarios de 
iPhone que teñan un mando Bluetooth 
con certificación MFi, como os usuarios 
de dispositivos con Android con case 
calquera mando Bluetooth, poden 
gozar no seu dispositivo móbil dunha 
experiencia de xogo moito máis próxi-
ma á do ordenador ou á da consola.

Tamén é salientable a fusión de 
contas de Fortnite agora que xa non 
hai limitacións ao xogo cruzado entre 
plataformas, sistema creado por Epic 
Games que fai que o usuario teña que 
elixir dúas contas, pasando unha a ser 
a principal e outra a secundaria, sendo 
esta última a que fusionarase e des-

habilitarase, ou sexa, que non poderá 
empregarse para xogar dende ningún 
equipo.

Dende Epic salientan que para 
que este proceso funcione unha 
das contas ten que ter xogado en 
Xbox One ou Nintendo Switch e 
a outra a PlayStation 4 antes do 
28 de setembro de 2018. Tamén 
matizan que a Batalla campal 
permitirá fusionar os obxectos 
de contido estético, Salva o 
mundo permitirá fusionar 
chamas, defensores, heroes, 
esquemas, sobreviventes, 
PE, materiais de evolución 
e de beneficio; pero o 
resto de obxectos, como os 
artigos da tenda de Unreal e 
as illas creativas, así como o 
progreso e o nivel de conta de 
Salvar o mundo non poderá fusio-
narse dende a conta secundaria.

28 |
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Respawn Entertainment, creadores da franquía Titanfall, 
vén de sorprender co lanzamento de Apex Legends, un xogo 
que dende hoxe podemos descargar de balde para PC, PlayS-
tation 4 e Xbox One.

Respawn leva 2 anos desenvolvendo este novo 
xogo que perseguía ser o shooter de battle royale 
máis innovador, conscientes de que este xénero 
non era unha moda pasaxeira, decidiron darlle a 
Apex Legends unha identidade propia.

En Apex Legends poderemos crear o noso equipo (elixin-
do á nosa lenda e combinando as súas habilidades únicas 
coas doutros xogadores para crear o equipo definitivo), a 
estratexia terá un importante peso nas partidas battle royale, 
contaremos con innovacións neste xénero (balizas de reapa-
rición, comunicacións eficientes, inventario intelixente e un 
novo xeito de saltar á acción co despregamento cun líder 
de salto) e tamén poderemos xuntar potentes armas, acce-
sorios variados e útiles armaduras para a batalla (así como 
equipar aos personaxes con numerosos aspectos visuais 
para destacar nas partidas).

Harmonix, a compañía detrás de xogos como Dance 
Central, Rock Band e a primeiras entregas de Guitar Hero, 
anunciou Audica, un shooter rítmico en realidade virtual 
que combina a xogabilidade dos xogos musicais de 
Harmonix con mecánicas propias dos xogos de acción e 
unha banda sonora con temas dos artistas máis popu-
lares da música electrónica, que o vindeiro 7 de marzo 
verá a luz en acceso anticipado tanto en Steam como 
na Oculus Store por 19,99 dólares.

Neste xogo manexaremos un par de blasters rítmi-
cos cos que poderemos introducirnos nunha arena 
cósmica na que destruír os nosos obxectivos ao son 
da música. Será precisa unha grande sincronización 
e precisión para superar os distintos retos con 
éxito, e no seu lanzamento anticipado o xogo 
contará con 10 temas musicais con 4 niveis 
de dificultade cada un, aínda que o xogo final 
(previsto para o outono) contará con máis de 25 
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F
inalmente abriu as súas portas o primeiro museo do videoxogo na nosa terra, o 
MUVI, que dentro do espazo de traballo Trebella en Cangas do Morrazo permite 
que os visitantes poidan botar unha ollada á historia dun ámbito do lecer electró-
nico que evolucionou até converterse nunha manifestación cultural con todas as 
letras que a nivel económico resulta incontestable.

Este novo Museo do Videoxogo é unha iniciativa dos irmáns Jacobo e Galo Mar-
tínez, que dende os anos 80 manteñen unha rica colección persoal que ábrese ao público 
converténdose nunha ferramenta que poderá canalizar outras actividades.

Galicia estrea
museo do videoxogo

– (Galo) Tamén pretendemos levar a cabo 
colaboracións con outras entidades, me-
diante instalacións ou exposicións tempo-
rais noutros espazos clasicamente menos 
asociados aos videoxogos, volvendo ao que 
comentabamos antes e convencidos de que 
aínda está todo por explorar con respecto á 
exposición e á divulgación do videoxogo. 

– Que facer para que o sector dos videoxo-
gos reciba unha mellor consideración?
– (Jacobo) Sempre dicimos que a percep-
ción social e o trato da prensa non espe-
cializada está a cambiar. A situación é cla-
ramente mellor que hai unhas décadas. O 
maior aliado é o tempo. Os anos pasan e os 
videoxogos consolidan o seu papel relevan-
te na sociedade e a tendencia é a normali-
zalos, a medida que todos nos imos aproxi-
mando a eles.
– (Galo) En referencia a Galicia hai empresas 
que están aportando o seu gran de area xe-
rando postos de traballo, riqueza ou mesmo 
para que o videoxogo se perciba non soa-
mente coma simple lecer, senón coma algo 
máis. Imaxin Software, por exemplo, come-
zou a traballar en videoxogos empregan-
do o galego nun momento no que poucas 
empresas de aquí apostaban polos contidos 
interactivos. Poligon-e, o motor do CETGA-
VI, actualmente está publicando xogos para 
Nintendo Switch, algo impensable hai unha 
década. E con respecto a Gato Salvaje, pen-
samos que se o próximo título do estudo 
coruñés previsto para os próximos anos, 
The Waylanders, cumpre co que promete, 
podería marcar un novo fito no referente á 
visualización de Galicia no panorama inter-
nacional. 

por este medio, por compartir o que posuí-
mos, pero tamén por mor desa necesidade 
que sempre tivemos de que os videoxogos 
sexan abordados como unha manifestación 
cultural máis, de forma respectuosa, coa se-
riedade e a rigorosidade que merecen, po-
dendo ser equiparados ao cine e, por que 
non, á arte.

– Aparte da exposición, que outros eventos 
ten previsto organizar o MUVI?
– (Jacobo) Estamos traballando para crear 
unha comunidade local, vertebrada por 
unha asociación sen ánimo de lucro, co 
obxectivo de desfrutar do espazo de forma 
moi habitual: catalogar, debater, aprender, 
xogar… Un entorno agradable, seguro para 
os máis novos, e sobre todo divertido. 

– Que foi o que vos levou a facer unha boa 
colección de consolas?
– (Jacobo) A dicir verdade, o feito de reunir, 
en si mesmo e como afección, nunca foi o 
noso obxectivo. Sempre dicimos que somos 
xogadores, levamos xogando trinta anos, e ti-
vemos a sorte de que se deron as circunstan-
cias necesarias para que puideramos almace-
nar e conservar en bo estado todas aquelas 
consolas ás que xogamos no seu momento, 
manténdoas operativas ata hoxe. 
– (Galo) Non obstante, sempre tivemos unha 
forte curiosidade por comparar videoconso-
las de tódalas xeracións e tódalas épocas, por 
xogar con elas, estudalas e comprendelas no 
seu tempo e contexto. Hai consolas que son 
verdadeiras pezas de historia pero que nun-
ca chegaron ao noso país, ou ben fixérono 
de maneira testemuñal, así que estes 
dispositivos tivemos que adquirilos 
posteriormente, en viaxes, a través de 
internet…

– De onde saíu a idea de transformar 
a vosa colección de xogos e consolas 
nun museo?
– (Jacobo) O MUVI vén de moi atrás. 
Coido que a idea aparece despois da 
nosa primeira viaxe a Xapón, alá polo 
ano 2007, e consolídase despois dunha 
máis recente visita ao MoMA, o Museo 
de Arte Moderno de Nova York. Cau-
sounos un grande impacto comprobar 
e vivir a penetración e a normalización 
das que pode chegar a gozar o mundo 
do videoxogo nunha sociedade, neste caso a 
xaponesa, considerando tódalas súas particu-
laridades. Por outra banda, a visita ao MoMA 
foi un punto de inflexión, reafirmounos na 
idea que xa tiñamos sobre o compoñente 
cultural do videoxogo pero sorprendeunos 
a formulación, a abordaxe da súa dimensión 
artística. É unha visión que compartimos.
– (Galo) Totalmente. De feito, crear un en-
torno de calidade onde expoñer, divulgar e 
estudar, foi o noso obxectivo primordial du-
rante todo o proceso de deseño e creación do 
MUVI. Así que respondendo á vosa pregunta, 
eu diría que a idea nace froito da nosa paixón 

Sempre tivemos 
unha forte 
curiosidade 
por comparar 
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tódalas épocas
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Queremos hacer nuestro mundo más humano,
conectando la vida de las personas  

En Telefónica pensamos que la tecnología debería acercarnos, no aislarnos; 
mejorar nuestra vida, no dominarla; ayudarnos a compartir experiencias, 

no a esconderlas. Y es que, para nosotros, son las personas las que dan sentido
a la tecnología. 
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