
AMTEGA reforzará o seu tecido 
de aulas TIC nos concellos

O ano comezou con destacados exemplos de 
novidades municipais disruptivas

O regreso da rede CeMIT

codigocero.com

Falamos co responsábel da tradución do xogo de palabras

Tecnoloxías intelixentes no teu Concello

O reto das zonas 
brancas
O Goberno quere 
levar banda larga a 
60.000 fogares

Nº Nº 
222222

Wordle en galego

INFORMANDO

ANIVERSARIO ANIVERSARIO

ANIVERSARIO
ANOS

CITIC Cyber Competition
Desafíos en seguridade 
para estudantes

A gran 
festa das 

investigadoras 
presentes e 

futuras
Día Internacional 

da Muller e a Nena 
na Ciencia



7  DE FEBREIRO DE  2022
DÍA DOS MEDIOS EN GALEGO

ASOCIACIÓN DE 
MEDIOS EN GALEGO

ROTEIRO 'COMPOSTELA E A LINGUA'
SÁBADO 5 DE FEBREIRO ÁS 11:30 HORAS
SAÍDA: RÚA NOVA, 34 - SANTIAGO

mediosengalego.gal 

INSCRICIÓNS EN: mediosengalego@gmail.com 



| 3

18

17

19

20
24

22

23

31

28

26

8

Sumario
 nº 222

XOGOS

NOVAS

TREBELLOS

REPORTAXES

A revista e a web Código 
Cero, distinguidas nos 
Premios Manuel Beiras

A Deputación de Lugo e 
a EOI redobran esforzos 
pola empregabilidade da 
xente nova

A Deputación da Coruña 
impulsa novos centros de 
coworking en Santiago e 
A Pobra

As empresas e as entida-
des galegas converten 
a innovación nunha 
constante

O Goberno comezou 2022 
co reto de levar banda larga 
a 60.000 fogares galegos

Pechouse con éxito, na ESEI 
da UVigo, a quinta edición 
do seu Foro de Emprego

O CPEIG critica a presen-
za cada vez menos da 
informática nos estudos de 
Bacharelato

Chega a CITIC Cyber Com-
petition

11 de febreiro 2021, Día 
internacional da Muller e a 
Nena na Ciencia

2022 comezou con 
múltiples exemplos de 
tecnoloxías intelixentes nos 
servizos municipais

Operadoras e administra-
cións comparten as súas 
últimas novidades en 
cobertura

AMTEGA activa un ambi-
cioso plan para reformar 
e ampliar a rede de aulas 
CeMIT

A Xunta dotará de telefonía 
móbil a 290 núcleos gale-
gos sen cobertura

O portal do CCG e a USC 
quere ser o gran referente 
dos recursos didácticos en 
galego

Galicia celebra o Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia

Repasamos o máis salien-
tábel dos días pasados 
en materia de xogos e 
consolas

Damos conta dalgunhas 
das principais novidades 
tecnolóxicas da tempada

Debullamos con todo luxo 
de detalles os trebellos 
tecnolóxicos da tempada

23

4

5

6

7
8

10

12

14

15

16

DIRECTOR: 
Xosé Mª Fernández Pazos
director@codigocero.com 

WEBMASTER: 
Marcus Fernández
webmaster@codigocero.com 

REDACCIÓN: 
Fernando Sarasketa
Sonia Pena
redaccion@codigocero.com

FOTOGRAFÍA: 
Adolfo Enríquez Calo • Joferpa 

DESEÑO E MAQUETACIÓN: 
Óscar Louzán
foro@codigocero.com

PUBLICIDADE:
publicidade@codigocero.com

EDITA: 
Grupo Código Cero Comunicación S.L.  
Rúa das Hedras nº 4, 1º G 
15895 Ames (Milladoiro) 
Tel.- fax: 981 530 268 
www.codigocero.com 
redaccion@codigocero.com

IMPRIME:
Gráficas Garabal, S.L.
Tel.: 981 56 25 95
graficasgarabal@graficasgarabal.es

Número 222
(xaneiro - febreiro  2022) 
Publicación periódica. 

Prezo: 2 €

Depósito Legal: C-2301/01 
I.S.S.N. (Edición impresa): 1579-7546 
I.S.S.N. (Edición dixital): 1579 -7554

Fotos páxinas  1, 2, 6, 8, 9 e 32  
Freepik.com

Equipo

O CITIC rompe barreiras de 

integración... con tecnoloxías

Avanza o soño de converter unha fábrica de 

armas nun gran espazo de coñecemento

Máis Talentos Inclusivos

codigocero.com

A Xunta adquirirá tecnoloxías intelixentes 

para axilizar trámites e xestións

Avante Cidade das TIC

Contidos do país

Youtubeiras, Carballo Interplay e 

Galetiktokers galeguizan as redes

Achegámonos ás 

grandes novidades 

das que escoitaremos 

falar en 2022

Nº Nº 

221221

Robots ao servizo da administración 

(e a cidadanía)

Cousas 

tecnolóxicas 

que celebrar 
no Nadal

cando leas a revista, compártea....
.... cun amigo, un familiar, ou 
dóaa á biblioteca do teu barrio. 
Cantos máis sexamos, máis cambios 
conseguiremos

Número 222

Membros

A cultura galega celebra 
un xaneiro de 2022 carga-
do de novidades

A Rede de Dinamización 
Lingüística pechou 2021 
con máis de 700 accións 
por toda Galicia

Entrevistamos ao respon-
sábel da tradución de 
Wordle ao galego

7  DE FEBREIRO DE  2022
DÍA DOS MEDIOS EN GALEGO

ASOCIACIÓN DE 
MEDIOS EN GALEGO

ROTEIRO 'COMPOSTELA E A LINGUA'
SÁBADO 5 DE FEBREIRO ÁS 11:30 HORAS
SAÍDA: RÚA NOVA, 34 - SANTIAGO

mediosengalego.gal 

INSCRICIÓNS EN: mediosengalego@gmail.com 



Número 222

O Goberno comezou 2022 co reto de levar banda larga a 
60.000 fogares e empresas de 278 concellos galegos O delegado do Goberno, 

José Miñones, comezou 
o ano facendo balance 
dos seus primeiros 
nove meses no cargo 
(marcados pola “especial 
atención aos gobernos 

locais desde o terreo”) e adiantou as súas 
principais liñas de traballo para 2022, que 
será, explicou, un período para a transforma-
ción nos concellos co “inicio da execución 
dos fondos históricos do Goberno”. Segundo 
destacou, ao longo destes meses comen-
zarán a executarse proxectos que financian 
os 641 millóns xa concedidos en Galicia no 
marco do Plan de Recuperación, e avanzou 
que “chegarán novas liñas de apoio”. 

Entre os proxectos que comenzarán a exe-
cutarse neste 2022, José Miñones destacou 
os 22 plans de sustentabilidade turística en 
destino e as actuacións de rehabilitación 
nos Camiños de Santiago, que mobilizarán 
80 millóns para “transformar o turismo e o 
patrimonio de uso turístico”; o Programa 
Único-Banda Larga (19 millóns de euros), que 
levará Internet de banda larga a 60.000 foga-
res e empresas de 278 concellos de Galicia 
que non contaban con este servizo esencial; 
e as axudas para a recuperación económica 
e social en contornas urbanas, mobilizando 
67,2 millóns cos que se poderán afrontar 
máis de 1.500 actuacións en vivendas de 
toda Galicia. 

Amais, dixo, avanzarase en materia de 
eficiencia enerxética coa convocatoria do 
programa DUS-5000 de axudas para proxec-
tos de enerxías limpas en concellos do reto 
demográfico (5,7 M de euros para Galicia) e, a 
maiores, seguirán a executarse os proxectos 
financiados polo IDAE (Ministerio para a Tran-
sición Ecolóxica) en distintas vilas e cidades, 
que recibiron ata 166 millóns de euros nesta 
convocatoria. 

seus primeiros nove meses no cargo de dele-
gado, que viñeron marcados por un especial 
compoñente municipalista e a atención aos 
gobernos locais desde o terreo. O delegado 
apuntou que “dar voz ao municipalismo” 
levouno a visitar nestes meses 62 concellos 
de toda Galicia e a manter reunións e recibir 
a máis de 80 alcaldes e alcaldesas. 

A subdelegada 
do Goberno, 
Maica Larriba, 

e o alcalde de Vilagar-
cía de Arousa, Alberto 
Varela, mantiveron o 
13 de xaneiro unha 
xuntanza de traballo 
para estudar as nece-
sidades do concello 
arousán en materia de 
telecomunicacións, 
afondando nas ac-
tuacións incluídas no 
Programa Único. Maica 

Larriba anunciou ao 
rexedor que máis de 
medio milleiro de 
vivendas e empresas 
do concello contarán 
cunha conexión a 
Internet ultrarrápida 
(con velocidade de 
100 Mbps ou superior) 
a partir deste ano en 
curso. 

A actuación, que 
será implementada 
por Teléfonica (empre-
sa adxudicataria), eng-

loba a execución de 44 
proxectos para levar a 
banda larga de última 
xeración ata 522 
vivendas e empresas 
do municipio a través 
da fibra e enmárcase 
como dixemos no Pro-
grama Único, incluído 
no Plan de Recupera-
ción, Transformación e 
Resiliencia e impulsa-
do polo Ministerio de 
Asuntos Económicos e 
Transformación Dixital.

Internet ultrarrápida para máis de medio 
millar de vivendas de Vilagarcía 

Tamén destacou o traballo previsto para 
transformar as administracións locais, “para 
facelas máis modernas e accesíbeis”, unha 
liña para a que se convocaron en 2021 as 
primeiras axudas destinadas a poboacións 
de máis de 50.000 habitantes e en 2022 sairá 
a convocatoria para o resto de Concellos. 

Asemade, José Miñones fixo balance dos 

4 |

Comeza un período 
de transformación 
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60 ofertas laborais en 
Enxeñaría Informática 
en 2 semanas

Acábase de pechar na 
ESEI (Escola Superior de 
Enxeñaría Informática) da 
Universidade de Vigo en 

Ourense a V edición do seu Foro de 
Emprego, recuperando a iniciativa 
nun formato híbrido tras este ano 
e medio de pandemia onde non se 
puido realizar. 

Nesta edición participaron de 
xeito presencial unha vintena de 
empresas do ámbito TIC de Galicia e 
en palabras do seu director Francis-
co Javier Rodríguez, “esta iniciativa 
axuda a visibilizar nun curto prazo 
de tempo a dimensión real das posi-
bilidades de emprego que teñen os 
nosos alumnos e onde eles mesmos 
comproban que a dificultade reside 
en decidir ben o seu plan de carrei-
ra, non en atopar traballo”. 

A dinámica do foro foi centrada 
en marcar e organizar entrevistas 
directas entre empresas e alumnado 
de forma que durante estas 2 sema-
nas realizáronse máis de 360 entre-
vistas sendo a media de entrevistas 
ás que asistiu cada alumno de 7.  

Aínda que as expectativas de 
emprego son así de optimistas, 
desde a ESEI séguese a traballar 
para “maximizar as posibilidades 
de acertar nesa carreira profesional 
ofrecendo distintas actividades for-
mativas en tecnoloxías disruptivas e 
de actualidade ao seu alumnado e á 
sociedade”.  

De feito, o pasado mes de decem-
bro remataron varias accións forma-
tivas extracurriculares realizadas en 
conxunto con distintas entidades 
e institucións de Galicia como o 
Colexio Profesional de Enxeñaría 
Informática de Galicia, a Deputación 
de Ourense, o Concello de Ourense, 
o capitulo español da IEEE Compu-
ter Society, a Axencia de Moderniza-
ción Tecnolóxica da Xunta de Galicia 
(AMTEGA), a asociación de alumna-
do UVigoMotorSport, a asociación 
de empresas promotoras de tecno-
loxías Blockchain de España Alastria 
e máis de 20 entidades empresariais 
do ámbito das TIC.

Intelixencia Artificial espérase 
para setembro de 2022

Respecto das novas titulacións 
de grao e mestrado en Intelixencia 
Artificial, Francisco Rodríguez indica 
que “se seguen os trámites corres-
pondentes na Xunta de Galicia onde 
xa se entregaron as memorias dos 
devanditos estudos” e “prevese que 
comecen en setembro do próximo 
ano 2022”. Haberá na Universidade 
de Vigo, en Ourense, 50 prazas para 
o grao en Intelixencia Artificial e 20 
prazas para o Master. A previsión é 
que a páxina web do centro, esei.
uvigo.es, acubille en marzo toda 
a información correspondente ás 
ditas novas titulacións xunto coas 
autorizacións definitivas. 

Axencia 
Galega de 
Innovación 
celebrou 

o 24 de xaneiro 
a cerimonia da 
segunda edición dos 
Premios Galicia de 
Innovación e Deseño. 
Con estes galardóns 
a axencia que dirixe 
Patricia Argerey quixo 
recoñecer o labor das 
persoas e empresas 
referentes do desen-
volvemento econó-
mico, tecnolóxico 
e social en Galicia a 
través da innovación 
e do deseño.

A cerimonia contou 
coa presenza do 
presidente Alberto 
Núñez Feijóo, quen 
afirmou que a Xunta 
seguirá incentivando 
a Galicia innovado-
ra cunha nova RIS3 
que, desde 2014, ten 
mobilizado máis de 
1.900 millóns de eu-
ros grazas á colabora-
ción público-privada 
e 6.700 axudas. 

Feijóo trasladou as 
felicitacións aos ga-
lardoados con estes 
premios: ao enxeñei-
ro Fernando Pérez, 
un dos promotores 
do Centro Tecnoló-
xico Gradiant e cuxa 
carreira está marcada 
pola investigación; á 
empresa alimentaria 

CONGALSA, líder en 
produtos elaborados 
do mar e compro-
metida co traballo 
cara á transformación 
dixital e a industria 
conectada, ademais 
de cara a sustentabili-
dade e a máxima cota 
de responsabilidade 
social corporativa; e 
a GalChimia, unha 
peme vencellada ao 
sector químico e que 
reviste de forma con-
tinua máis do 10% da 
facturación en activi-
dades de I+D+i.

Na categoría de 
deseño, Feijóo salien-
tou o traballo de Des-
escribir, unha firma 
de dous arquitectos 
que realiza proxectos 
de identidade visual 
e deseño estratéxico 
para empresas inno-
vadoras; a traxectoria 
de Damián Calvo, 
que forma parte do 
equipo de deseño 
de Samsung; e o 
desenvolvemento 
da empresa TMC 
Cancela, unha em-
presa que fabrica e 
exporta maquinaria 
para a agricultura, os 
montes ou de cons-
trución e que logrou 
multiplicar por oito a 
súa facturación desde 
2008, apostando por 
un deseño diferen-
cial. 

GAIN entregou 
os seus segundos 
Premios Galicia de 
Innovación e Deseño

A

Pechouse con éxito a quinta edición do Foro de 
Emprego da ESEI da UVigo

ESEI da U. Vigo/
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Por mor da última reforma edu-
cativa (LOMLOE), o Ministerio 
de Educación levou a cabo 
unha revisión dos currículos mí-
nimos dos ensinos preuniversi-
tarios, que tivo como resultado 

a eliminación das materias de informática de 
Bacharelato (antigas TIC). Desde os Colexios 
de Enxeñaría en Informática observamos con 
preocupación a súa marxinación, xa que en-
tre os contidos mínimos do Bacharelato está 
previsto que haxa 42 materias, ningunha de-
las relacionada coa informática. 

Este tipo de educación baséase, hoxe en 
día, en dous aspectos diferenciados: por unha 
banda, o desenvolvemento do pensamento 
computacional como unha forma de expor 
e resolver problemas, creando solucións na 
linguaxe dos computadores (ciencias da com-
putación); por outra, a aprendizaxe centrada 
no uso de aplicacións e dispositivos dixitais, 
que permite desenvolver a competencia dixi-
tal das persoas

Resulta sorprendente e case produce rubor 
ter que xustificar a importancia da informáti-
ca na sociedade actual e, por tanto, a necesi-
dade de aprendela no instituto.

Fernando SuárezFernando Suárez,, presidente do Colexio 
Profesional de Enxeñaría en Informática de 
Galicia (CPEIG) 

Reforma educativa: 
non hai progreso sen 
informática

Neste punto, convén resaltar a diferenza 
entre competencia dixital e informática. A 
competencia dixital é á informática o que 
usar unha calculadora ou unha folla de cál-
culo é ás matemáticas. Ninguén concibe que 
basta con saber usar unha calculadora para 
afirmar que ten unha boa educación mate-
mática ou que se familiarizou co pensamento 
matemático. Analogamente, non abonda con 
saber usar dispositivos dixitais ou programas 
para afirmar que se ten unha boa educación 
informática ou adestramento no pensamento 
computacional. A enquisa realizada no verán 
e outono deste ano por Eurydice resaltaba 
que quería coñecer o estado nos países euro-
peos da educación exclusivamente en infor-
mática, non en competencia dixital.

De forma máis concreta, podemos argu-
mentar razóns económicas e educativas. Non 
debe sorprender que algunhas das razóns 
máis frecuentemente esgrimidas sexan de 
tipo económico. Por unha banda, existe unha 
contorna internacional onde o sector cuater-
nario, relacionado coa información, ten un 
peso cada vez maior. Neste contexto, é difícil 
concibir un desenvolvemento empresarial, 
especialmente nos sectores produtivos con 

maior valor engadido, sen participación da 
informática. Trátase dun factor clave para o 
fomento da innovación tecnolóxica e a com-
petitividade. Aínda que a Formación Profe-
sional e a Universidade proporcionan unha 
formación especializada para o alumnado 
interesado nos Ciclos Formativos, Graos e 
Posgraos en Enxeñaría Informática ou afíns, 
nas etapas educativas anteriores debe pro-
porcionarse unha educación básica en in-
formática que sexa universal e que capacite 
para un adecuado desenvolvemento profe-
sional no futuro.

Hoxe en día practicamente calquera profe-
sión tira proveito dun uso máis ou menos es-
pecífico da informática, polo que é necesario 
o desenvolvemento da competencia dixital. 
Á súa vez, cada vez máis profesións requiren 
dunha aplicación máis ou menos específica 
da informática para o seu desempeño, e por 
tanto é tamén necesario o desenvolvemento 
da competencia informática. 

Un beneficio evidente da inclusión da edu-
cación en informática desde idades tempe-
rás é que un maior coñecemento da discipli-
na permite fomentar as vocacións de grupos 
que tradicionalmente teñen unha presenza 
minoritaria. Este problema maniféstase con 
especial gravidade entre as mulleres. Se xa 
a presenza de mulleres en enxeñaría é mi-
noritaria, aínda é máis baixa en informática. 
Unha maior familiarización coa informática 
facilitaría un mellor coñecemento desta, des-
posuíndoa dos estereotipos pouco atracti-
vos que hai sobre os informáticos e que non 
se corresponden coa realidade do exercicio 
da profesión.

A inclusión da informática é unha tenden-
cia que está a abrir unha brecha cada vez 
máis grande entre uns e outros países. Nou-
tros moitos que son referente, como Estados 
Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemaña, Ita-
lia, Israel, Países Baixos, Dinamarca, Finlandia, 
Australia, Canadá, etc. está a apostarse pola 
aprendizaxe da informática en Educación 
Secundaria, e mesmo en Educación Primaria. 
Por tanto, vemos con desasosego como no 
caso de España exclúese da educación pre-
universitaria, dándose un paso atrás mesmo 
respecto de leis educativas anteriores.

Desde o Consello de Colexios - CCII, pro-
movemos unha campaña (https://informati-
caenbachillerato.com/) de apoio á implanta-
ción de materias específicas de informática 
no Bacharelato xunto con SCIE, CODDII, CON-
CITI e as asociacións de profesores AAPRI e 
APICV. Podemos resumir a importancia da 
reclamación en tres puntos:
1. Ser competente en informática é unha ne-

cesidade para exercer a cidadanía activa.
2. Ter coñecementos rigorosos e actualiza-

dos de Informática é un factor crave para 
a innovación e o emprego.

3. Cursar informática debe ser un dereito 
para os mozos actuais e as futuras xera-
cións. 



Chega a CITIC
Cyber Competition
Trátase dun evento destinado a estudantes que 
inclúe desafíos sobre seguridade informática  

O Centro de Investi-
gación TIC (CITIC) 
da Universidade da 
Coruña organiza, 
coa colaboración 
de atlanTTic da 

Universidade de Vigo, a Cátedra R en 
Ciberseguridade e o MUNICS (Máster 
Inter-Universitario en Ciberseguridade), 
o evento C3TF - CITIC Cyber Competi-
tion, unha competición de ciberseguri-
dade destinada a estudantes para que 
poidan practicar e desenvolver as súas 
habilidades neste ámbito.

O evento terá lugar o 23 de febreiro 
de 15:30 a 20:30 h de forma simultánea 
no CITIC, atlanTTic e online. A inscrición 
está aberta ata o 15 de febreiro. 

Trátase dun CTF (Capture The Flag), un 
tipo de competición que consiste nun-
ha serie de desafíos enfocados á segu-
ridade informática que hai que resolver 
para conseguir o premio (a bandeira). 
O obxectivo é aprender e mellorar en 
equipo as competencias en hacking. 

No C3TF, os/as participantes enfron-
taranse a retos nas categorías de este-
ganografía, forense, pentesting, entre 
outras. As persoas interesadas en par-
ticipar deberán ser estudantes, de cal-
quera nivel, e poderán apuntarse en 
equipos de entre 1 e 5 persoas para po-
ñer a proba as súas capacidades. Poden 
elixir entre tres modalidades de partici-
pación: presencial no CITIC, presencial 
en atlanTTic e online.

A inscrición é totalmente gratuíta. 
Ademais, haberá premios para os tres 
equipos gañadores, por valor de 1000 €, 
700 € e 300 € cada un, e agasallos para 
todas as persoas participantes en mo-
dalidade presencial.

Pódese consultar máis información 
na páxina web oficial: c3tf.io. 

Cofinanciado pola Unión Europea. Programa Operativo 
FEDER Galicia 2014-2020. Promover o desenvolvemento 
tecnolóxico, a innovación e unha investigación de 
calidade. Unha maneira de facer Europa
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Galicia celebra o Día Internacional da 
Muller e a Nena na Ciencia

O 11 de fe-
breiro esta-
mos máis 
ca nunca 
de cele-
b r a c i ó n : 
trátase de 

conmemorar carreiras, contri-
bucións, achados e talentos até 
o de agora ocultos por unha 
historia científico-tecnolóxica 
que, como ben sabemos, foi 
escrita dende unha óptica pre-
dominantemente masculina e 
occidental. Que a Organización 
de Nacións Unidas declarase a 
devandita data do 11-F como o 

con estea celebración non é 
outro que “lograr o acceso e a 
participación plena e equitativa 
na ciencia para as mulleres e as 
nenas, e ademais para acadar 
a igualdade de xénero e o em-
poderamento das mulleres e 
nenas."

En consecuencia, as biblio-
tecas, os centros escolares, os 
centros de investigación e tec-
nolóxicos e os museos científi-
cos da nosa terra convértense 
nestas datas en fervedoiros de 
actividade para “paliar a fenda 
de xénero nos sectores STEM”. 
Na axenda de accións (obra-
doiros, xornadas, proxeccións, 
charlas, debates, exposicións, 
páxinas web) colaboran as 
nosas tres universidades, os 
centros de I+D e tecnolóxicos, 
asociacións e entidades envor-
cadas na divulgación científi-
co-tecnolóxica e, por suposto, 
administracións (a Xunta, as 
deputacións e concellos como 
por exemplo o de Santiago, 
que o ano pasado contribuíu 
ao programa coa xornada de 
charlas e obradoiros As ciencias 
escríbense en feminino). 

rala pausa pro-
longada en 2021 
pola crise sanita-

ria, o Instituto Galego de 
Física de Altas Enerxías 
(IGFAE) organiza a tercei-
ra edición da Masterclass 
de Física de Partículas 
dirixida ás alumnas de 
bacharelato o próximo 
venres 11 de febreiro, Día 
Internacional da Muller 
e a Nena na Ciencia. A 
clase maxistral terá lugar 
na Facultade de Matemá-
ticas e na Escola Técnica 
Superior de Enxeñaría da 
USC e ten por obxectivo 
“promover o acceso e 
participación plena e 
equitativa das rapazas no 
ámbito científico”. 

Segundo lembra o 
IGFAE, na última edición 
40 estudantes partici-
paron nesta xornada 
promovida polo CERN e 
o Grupo Internacional de 
Divulgación de Física de 
Partículas. As inscricións 
xa están abertas (en 
igfae.usc.es) para dúas 
estudantes de 1º de Ba-
charelato de cada institu-
to ata as 23:59 do luns 24 
de xaneiro. As solicitudes 
serán atendidas por orde 
de chegada ata comple-
tar capacidade.

A sesión abranguerá 
unha serie de conferen-
cias introdutorias á Física 
de Partículas actual. 
Ademais, farase unha 

Regresa a clase maxistral do IGFAE 

T

Historias 
tecnolóxicas 
en feminino 

Día Internacional da Muller e a 
Nena na Ciencia é unha opor-
tunidade para completar os 
baleiros nas listaxes de persoas 
que axudaron co seu traballo a 
chegar onde estamos, unha so-
ciedade cientificamente avanza-
da. Trátase pois de reivindicar ás 
tecnólogas e investigadoras do 
pasado, do presente e do futuro, 
recuperando grandes contribu-
cións para achandar o terreo das 
mozas que estean a piques de 
iniciar unha carreira STEM (siglas 
en inglés de Ciencia, Tecnoloxía, 
Enxeñaría e Matemáticas). 

De feito, o obxectivo da ONU 

A USC e o Concello de 
Santiago amplifican Unha 
científica en cada cole

A Universidade de Santiago e o 
Concello volven unir forzas para 
conmemorar o Día Internacional 
das Mulleres e as Nenas na Cien-
cia. A USC comunicou que abrirá 
a todos os centros de primaria 
galegos a inscrición en modali-
dade virtual no programa Unha 
enxeñeira ou científica en cada cole 
(unhaencadacole.gal). Trátase 
dunha acción destinada a mostrar 
e reivindicar o labor de referentes 
nas disciplinas coñecidas como 
CTEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxe-
ñaría e Matemáticas) e na que ata 
o momento só podían participar 
os centros públicos de Santiago.
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Pontevedra celebra o 
11-F cun encontro de 
divulgadoras, un concurso 
de relatos e roteiros

O Concello de Pon-
tevedra, a través 
da concelleira de 
Cultura Carme 

Fouces, presentou as activi-
dades organizadas da man 
de GCiencia para festexar o 
11 de febreiro, Día da Muller 
e a Nena na Ciencia. Fouces 
debullou as actividades que 
formarán parte da programa-
ción na compaña da xornalista 
de GCiencia, Begoña Márquez, 
incidindo na gran cantidade 
de accións que inclúe a folla de 
ruta do 11 de febreiro. Fouces, 
Márquez, dúas divulgadoras 
científicas e unha profesora 
do IES Valle Inclán conforma-
rán o xurado dos certame de 
relatos curtos que entregará 
os premios o propio día 11 
no evento festexado ás 12.00 
horas no Pazo da Cultura.
• Encontro de Divulgadoras 

Científicas. Pazo da Cultura, 
11 de febreiro, ás 12.00 
horas
Reflexións e intercambio de 
experiencias de catro cientí-
ficas ao redor da divulgación 
da ciencia. Con elas estará, 
como anfitrioa, a concelleira 
de Cultura, Carme Fouces. 
Contarase coa presenza de 
Carmela Cela Rodríguez 
(responsábel da canle Ecos de 
Xigantes), Paula Otero Sán-
chez (responsábel da canle 
Ciencia e Tal), Alba Aguión 
Tarrío (divulgadora científica 

e monologuista), Andrea 
Muras Mora (Ciencia Miúda). 

• Concurso de Relatos Cur-
tos A Muller e a Nena na 
Ciencia, dirixido a alumnas 
e alumnos de Secundaria 
(ESO e FP Básica). A entrega 
de premios será o día 11 de 
febreiro, no marco do acto 
central do Día Internacional 
da Muller e a Nena na Cien-
cia: Encontro de divulgadoras 
científicas, que terá lugar no 
Pazo da Cultura de Ponte-
vedra.

• Roteiro A Muller Galega 
na Ciencia. A Pegada das 
Mulleres Científicas en 
Pontevedra. 
Dirixido ao público xeral e 
rapazada a partir de 12 anos. 
Terá catro quendas  os sába-
dos 12, 19 e 26 de febreiro 
e 5 de marzo. Horario 11.00 
horas. Actividade de balde 
pero con reserva a través do 
apartado Apúntate da web 
do Concello, pontevedra.gal. 

O percorrido porá en valor 
e visibilizará media ducia de 
mulleres científicas e investi-
gadoras vencelladas a cidade 
de Pontevedra e reivindicará 
o papel da muller galega 
na ciencia, con múltiples 
exemplos/referentes pasados 
e presentes. Mulleres que 
foron quen de abrirse paso 
en espazos ocupados tan 
so por homes ata que elas 
chegaron. 

Regresa a clase maxistral do IGFAE 

práctica por ordenador 
en grupos con datos re-
ais dun experimento do 
CERN e, posteriormente, 
discutiranse os resul-
tados -en inglés, a ter 
en conta na seleccións 
das alumnas-. mediante 
vídeo-conferencia co 
CERN e outros centros 
europeos que realicen a 
xornada de xeito simultá-

neo. Amais, farase unha 
pequena charla-coloquio 
de historias invisibiliza-
das de mulleres cientí-
ficas, que “supoñen un 
exemplo de inspiración e 
superación das diferen-
tes barreiras que estas ti-
veron (e teñen) que facer 
fronte ó longo da carreira 
científica”, segundo expli-
can dende o IGFAE. 

Na súa sexta edición, o pro-
grama ofrece once obradoiros 
en liña de temática variada 
arredor da física, as matemáti-
cas, a computación, a química 
ou a óptica, que achegan “de 
forma divertida estas discipli-
nas ao alumnado de primaria”, 
e amosan as contribucións 
das mulleres nestas áreas. Im-
partidos por investigadoras e 
docentes da USC e o CESGA, 
compleméntanse con outra 
documentación tamén dispo-
ñíbel na web da actividade que 
inclúe referencias a contos e 
relatos de mulleres que contri-
buíron ao avance da ciencia e a 
tecnoloxía.

Encina Calvo, profesora da 
área de Física Aplicada da USC 
e Eva Aguayo, responsábel da 
Oficina de Igualdade de Xénero 
(OIX) da universidade, coordi-
nan este programa.

Podemos ver a axenda deta-
llada en unhaencadacole.gal. 
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Concellos a un 
paso por diante 
de nós 

ilagarcía comezou 
o ano con boas 
novas para a súa 

economía, máis polo miúdo 
para un dos sectores máis 
afectados polas consecuen-
cias da pandemia: o co-
mercio de proximidade. En 
concreto, o Concello comu-
nicou que recibirá 537.023 
euros dos fondos europeos 
Next Generation para fi-
nanciar o Vilagarcía Viva o 
proxecto de revitalización 
do comercio de proximida-
de deseñado pola Conce-
llería de Promoción Econó-
mica do Concello que ten 
entre os seus obxectivos 
impulsar a transformación 
dixital da rede local de esta-
blecementos.

A iniciativa Vilagarcía 
Viva enmárcase no Plan de 
Promoción e Recuperación 
Económica Vilagarcía 20-
21 que está a executar o 
Concello cunha dotación 
superior ao millón de euros. 
A intención do Executivo 

vilagarcián era ampliar este 
plan ata finais de 2022, 
“algo que xa está garantido 
coa obtención desta nova 
axuda”, explicaron fontes 
do Goberno local.

As accións a desenvolver 
oriéntanse á transforma-
ción tecnolóxica e do punto 
de venta dos negocios (co 
fin de mellorar os procesos 
de compra, promoción e 
distribución a través de 
zonas dixitalizadas de carga 
e descarga, a instalación 
de puntos de entrega de 
produtos intelixentes en 
diferentes zonas da cidade, 
a posta en marcha de ferra-
mentas de autodiagnóstico 
para as empresas ou a for-
mación TIC personalizada), 
a actuacións de sustentabi-
lidade e economía circular, 
a formación para o sector 
comercial e a intervencións 
en materia de adecuación 
de espazos, eficiencia 
enerxética e xestión de 
residuos. 

Concello 
de Arteixo 
vai destinar 

180.000 euros ao seu 
programa escolar de 
innovación nos co-
lexios e nos institutos 
do termo municipal. 
Consistirá en subven-
cións a oito centros 
educativos locais ao 
abeiro do programa 
Arteixo Innovación, 
axudas destinadas 
á materialización de 
iniciativas directa-
mente relacionadas 

coas TIC (Tecnoloxías 
da Información e Co-
municación) durante 
o ano académico. 
Inclúese subministro 
de material, servizo 
de mantemento tec-
nolóxico ou gastos 
para a adquisición de 
licenzas ou a compra 
de aplicacións de 
interese educativo.  

Amais, o abeiro 
do programa, o Con-
cello construirá un 
novo espazo dixital 
no CEIP Ponte dos 

Brozos, unha aula 
para facer avanzar 
proxectos innova-
dores que estará a 
disposición de estu-
dantes e do corpo 
docente do propio 
colexio e tamén 
doutros centros do 
termo municipal. A 
sala terá preto de 
120 metros cadrados 
e para a súa conse-
cución comezarase 
en breve cos traba-
llos de acondiciona-
mento. 

Mancomu-
nidade do 
Morrazo 

rematou o ano cunha 
importante novidade 
tecnolóxica. Estamos 
a falar da web www.
turismodomorrazo.
gal, que foi dada a 
coñecer o pasado 29 
de decembro nun 
acto institucional no 
que se fixo fincapé 
nas vantaxes que a 
páxina pon en xogo 
en materia informa-
tiva (servirá para dar 
a coñecer a oferta 
cultural e natural da 
bisbarra) e en materia 
de impulso turístico 
e transformación. 
Compleméntase nas 
redes cunha potente 
estratexia promocio-
nal baixo o cancelo 
#morrazoterapia e 
cun vídeo con imaxes 

tomadas nos tres 
concellos que forman 
parte da entidade: 
Cangas, Moaña e 
Bueu. 

A web artéllase 
en concisos bloques 
de contidos e cun 
compoñente mar-
cadamente visual e 
intuitivo para facer 
resaltar especialmen-
te a oferta cultural e 

natural dos concellos. 
A longa listaxe de re-
cursos de promoción 
turística, a xeito de 
xanelas aos tesouros 
da comarca ponteve-
dresa, complemén-
tase cun apartado 
informativo, a sección 
Novas, e un mapa in-
teractivo onde apare-
cen situados todos os 
contidos da web. 

Vilagarcía mergullará o comercio 
local nas tecnoloxías disruptivas

O ano 2022 comezou con múltiples 
exemplos de tecnoloxías intelixentes 
aplicadas aos servizos municipais  

180.000 euros para o impulso 
definitivo das aulas dixitais en Arteixo 

O Morrazo lanza unha web para 
mostrar ao mundo os seus tesouros

V

A

O
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Concello de Ourense 
rematou 2021 convi-
dando a cidadanía a 

descargar e facer uso da súa 
aplicación móbil, cuxa versión 
de probas foi presentada a 
finais de novembro e que foi 
deseñada e desenvolvida polo 
director xeral de Innovación 
do Centro de Intelixencia Arti-
ficial da cidade, David Olivieri. 
O convite á cidadanía tamén 
vai dirixido a perfeccionar, coa 
colaboración dos usuarios, a 
versión final da ferramenta 
móbil. 

O Concello explicou “que to-
das as persoas que o desexen 
poderán darse de alta como 
usuarias, coñecer as súas 
prestacións e achegar as súas 
suxestións, que serán tidas en 
conta para realizar a versión 
final”. Por agora, esta fase beta 
está dispoñíbel na páxina web 
do Concello, ourense.gl. 

Concello de Lugo vai 
botar man das tecno-
loxías intelixentes para 

derrubar barreiras en materia de 
servizos administrativos e aten-
ción, no camiño de normalizar as 
plenas comunicación e interac-
ción con todos os cidadáns. En 
concreto, a alcaldesa Lara Mén-
dez anunciou que o Goberno 
local mellorará cun dispositivo 
smart a accesibilidade de per-
soas con perda auditiva ao edifi-
cio administrativo do Seminario.   

Trátase, sinalou a rexedora, 
dun sistema impulsado pola 
área de Benestar e baseado na 
Intelixencia Artificial mediante o 

recoñecemento de sons. Instala-
rase no andar baixo e no segun-
do andar do edificio de servizos 
administrativos do Concello, 
onde se sitúan os departamen-
tos con servizo de atención ao 
público. Os sistemas recollerán 
as alertas sonoras (como por 
exemplo, alarmas de incendio, 
avisos de quendas, timbres, 
etc.) para amosalas en forma de 
notificacións visuais e sensoriais 
a través das luces do edificio, así 
como nos dispositivos smart das 
persoas usuarias (smartphones, 
tabletas, smartwatchs, etc) a tra-
vés da aplicación móbil gratuíta 
Visualfy. 

Concello de Ferrol 
abriu a web do 
proxecto destina-

do a ofrecer contidos locais 
creados pola cidadanía 
e entidades da cidade. A 
estrea oficial da páxina 
de Cóntame Ferrol (www.
ferrol.gal/contameferrol) 
foi dada a coñecer polo 
concelleiro de Cultura, 
Antonio Golpe, que debu-
llou as diferentes partes das 
que se compón, incluída 
unha escolma de propostas 
relacionadas coa historia, 
a memoria popular ou a 
creación artística ferrolá. 
Por exemplo o Mapa da 
Memoria, posto en marcha 

durante un obradoiro im-
pulsado pola Concellería de 
Cultura. 

Golpe explicou que se 
trata dun “primeiro paso 
que terá continuidade con 
outras tantas iniciativas” 
posto que Ferrol é unha 
cidade, dixo, “moi activa no 
eido cultural”. En total, na 
páxina figuran 25 propos-
tas, entre as que se poden 
atopar blogs, webs, varias 
publicacións e formatos 
audiovisuais e sonoros. 
Todas elas foron impulsa-
das dende o movemento 
veciñal, entidades privadas 
e públicas ou persoas a 
título individual. 

 Delegación do Goberno 
en Galicia e o Concello de 
Vigo deron a coñecer de-

talles relevantes do plan para con-
verter a cidade nunha Smart City, 
máis sustentábel, máis eficiente, 
mellor conectada e con meirande 
calidade de vida para a cidada-
nía. José Miñones, delegado do 
Goberno en Galicia, informou da 
apertura da licitación do proxecto 
que converterá 172 edificios vigue-
ses en nodos intelixentes, a través 
dunha iniciativa conxunta entre as 
dúas administracións e contándose 
cun financiamento de 4,6 millóns 
de euros. Miñones salientou que o 
investimento do Goberno permiti-
rá situar a urbe galega “á vangarda 
das cidades españolas” e converte-

la “nun territorio intelixente, verde 
e eficiente”. 

Tamén lembrou que o proxecto 
en cuestión (Vigo edificios intelixen-
tes. Unha cidade para as persoas. 
accesíbel, eficiente e comprometida) 
será financiado polo Goberno de 
España nun 80% e polo Concello 
no 20% restante. Asemade, enga-
diu que os 172 edificios dixitaliza-
dos e conectados serán capaces 
de medir diferentes variábeis: 
ambientais, de satisfacción global, 
de seguridade ou de calidade de 
vida. Estes datos serán comunica-
dos á plataforma Vigo Smart City 
coa finalidade de producir fluxos 
de información que melloren os 
servizos públicos e o seu alcance e 
eficacia. 

En marcha a web Cóntame 
Ferrol 

Até 172 edificios de Vigo serán 
nodos intelixentes

Convite en Ourense para probar a 
fondo a app municipal  

O Seminario de Lugo, máis accesíbel  

A O

O

O

A aplicación pretende 
facilitar unha canle de co-
municación coa cidadanía, 
e proporcionar información, 
axuda e noticias sobre a cida-
de, nunha soa aplicación. 
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Operadoras e administracións 
comparten os seus últimos avances 
en materia de cobertura

5G a fume 
de carozo    

Número 222

O municipio lugués de 
Castro de Rei acolleu 
os días pasados a pre-

sentación de dous novos casos 
de uso da tecnoloxía 5G que 
demostran as vantaxes desta 
na mellora da calidade de vida 
e a economía en instalacións 
agrícolas e zonas rurais.

No primeiro dos pilotos, des-
envolvido por Orange, Agro-
amb, Ericsson e Qampo a insta-
lación de sensores conectados 
mediante IoT 5G nos campos 
de cultivo, unidos á utilización 
de mapas satelitais, permite 
obter información puntual 
sobre o estado da explotación 
agraria. Desta forma e grazas 
á correlación de parámetros 
agronómicos, ambientais e 
satelitais, os técnicos poden 
coñecer en tempo real as nece-
sidades de auga, fertilización, 
etc., dos seus campos, planifi-
cando así de forma óptima o 
coidado destes e optimizar o 
rendemento dos seus cultivos 
e das distintas colleitas.

Pola súa banda, o segundo 
dos pilotos, que se leva a cabo 
sobre a rede 5G de Orange coa 
colaboración de Ericsson, ten 

como fin impulsar a dixitaliza-
ción da contorna rural a través 
da mellora da conectividade 
que proporciona o 5G naque-
las zonas nas que é máis difícil 
a instalación de fibra óptica. 
Mediante unha solución coñe-
cida como FWA e que utiliza 
a rede 5G coma se fose unha 
rede de fibra óptica ata o fo-
gar, mellórase o acceso móbil 
e a experiencia dos usuarios 
a redes ultrarrápidas en po-
boacións rurais, permitíndolles 
así gozar de servizos que, a día 
de hoxe, soamente están dis-
poñibles con accesos de rede 
fixa de última xeración.

Ambos casos de uso, que xa 
están operativos, foron pre-
sentados nas instalacións da 
empresa Agroamb en Castro 
de Rei. Estes proxectos enmár-
canse no Plan Nacional 5G, o 
programa para o desenvol-
vemento de proxectos piloto 
de tecnoloxía 5G que executa 
Red.es. Para a execución do 
mesmo en Galicia formouse 
unha UTE composta por Oran-
ge, Cinfo, Gammera Nest e 
Optare Solutions e outras enti-
dades colaboradoras. 

Pulo a dous novos pilotos 5G 
no rural galego

Ponte Caldelas acada Internet de 
alta velocidade para todas as súas 
aldeas  

Avatel irrompe no 2022 coa súa 
propia plataforma de TV

O concello de Ponte 
Caldelas conta xa 
con fibra óptica en 

todas as aldeas do munici-
pio, logo de que a empresa 
local de telecomunicacións 
Áurea completase na 
xornada do pasado 15 de de-
cembro a despregadura total 
da súa rede de tecnoloxía 
FTTH (fibra até o fogar) no 
lugar de Taboadelo, que viña 
sendo, segundo confirmou a 
Deputación de Pontevedra, 
o único núcleo do munici-
pio que non dispoñía aínda 

deste “servizo básico do 
século XXI”.

A firma de Ponte Caldelas 
(Áurea) ofrece ata unha velo-
cidade de 600 Mbps reais de 
suba e baixada (simétricos) 
e, en palabras da entidade 
provincial “un servizo de 
gran calidade do que non 
dispoñen en moitas grandes 
cidades”. Este servizo está 
implantado xa nos 33 nú-
cleos de poboación de Ponte 
Caldelas, no casco urbano e 
tamén no Polígono Empresa-
rial de A Reigosa. 

A operadora Avatel 
comezou o ano 
cunha gran novidade 

no seu catálogo de servizos: 
a posta en marcha dunha 
plataforma propia de TV que 
reforza a oferta de teleco-
municacións desta com-
pañía con orixes galegas e 
cada vez máis presente nos 
territorios rurais. Avatel TV 
inclúe 50 canles en liña e un 
catálogo con 6.000 películas, 
series e programas.

Segundo fai saber a 
compañía a respecto 
deste lanzamento, os novos 
clientes da operadora que 
contraten en xaneiro paque-
tes converxentes poderán 

gozar de Avatel TV sen custo 
adicional. 

Esta novidade comple-
méntase con “importantes 
descontos e promocións” 
sobre as tarifas base que 
pon en xogo a operadora, 
e que se traducen en 15 GB 
adicionais para quen contra-
te liñas móbiles, e un ano de 
Amazon Prime nos paquetes 
superiores. 

En concreto, Avatel inclúe 
dende xa o servizo de TV nos 
seus combinados de fibra 
óptica -con 600 Mbps simé-
tricos-, amais de telefonía 
fixa e telefonía móbil a tra-
vés do seu propio Operador 
Móbil Virtual Completo. 
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Santiago acolleu o 11 
de xaneiro presenta-
ción dun dos preto 

de 30 pilotos 5G que se 
están a desenvolver en 

Galicia, unha solución in-
novadora con aplicación 
no ámbito turístico que 
permite realizar visitas 
virtuais á praza do Obra-

doiro desde calquera lu-
gar do mundo en tempo 
real grazas á instalación 
de cámaras de 360 graos, 
situadas nun lugar desta-

cado dese punto chave 
do turismo na cidade, 
retransmítese imaxes 
de moi alta resolución 
da praza e da fachada 
da catedral ás que, ade-
mais, aplícanse técnicas 
de Realidade Virtual, 
o que proporciona ao 
usuario a sensación 
dunha visita real.

Segundo se fixo 
saber na presentación, 
esta iniciativa permite 
que calquera persoa 
con cobertura 5G poida 

visualizar desde a súa 
tableta ou dispositivo 
móbil as imaxes en 360 
graos en tempo real e 
con Realidade Aumenta-
da, de xeito que terán a 
sensación de trasladarse 
á mesma praza do Obra-
doiro.

A directora da AMTE-
GA, Mar Pereira, que 
participou na presenta-
ción xunto co alcalde de 

Santiago Xosé Sánchez 
Bugallo; o director de 
Servizos Públicos Dixi-
tais de Red.es, Francisco 
Javier García, e o respon-
sábel de Relacións Insti-
tucionais da Zona Norte 
de Orange, Óscar Aragón, 
lembrou que “Galicia foi 
a primeira comunidade 
que aprobou un plan 
para facilitar a extensión 
da tecnoloxía 5G”.  

Pizpireta Telecom, con 
sede no número un 
da rúa Rafael Calleja 

da Pobra do Caramiñal, será 
a empresa encargada de 
dar cobertura integral de te-
lecomunicacións en Rianxo. 
Farao a través da marca Fi-
braRianxo, que colle impul-
so en 2022 co desafío de de 
levar Internet de calidade a 
todas as vivendas e empre-
sas do termo municipal. 

Con motivo deste lanza-
mento activouse unha nova 
páxina web, Fibrarianxo.
com, na que podemos ver 
todas as tarifas postas en 
xogo, tanto para móbil 
(10,95 euros ao mes, in-
cluíndo 14 GB de datos, e 
chamadas ilimitadas), como 

para fibra e móbil (36,95 
euros ao mes incluíndo 600 
Mbps de velocidade no 
caso de Internet e 25 GB de 
datos para móbiles, máis 
chamadas ilimitadas) como 
o paquete exclusivo para 
zonas rurais (dende 14,95 
euros ao mes). Tamén se 
poñen en xogo servizos de 
televisión.

A operadora da Pobra 
explica e resume as vanta-
xes destas novidades deste 
xeito: “Se vives no concello 
de Rianxo e queres ter unha 
Internet de calidade, este 
será o novo selo local no 
que poderás confiar”. Pode-
mos ver máis información 
na web do Concello de 
Rianxo. 

Vodafone España anunciou 
que vai ofrecer cobertura 
5G co aceso da frecuencia 

de 700 MHz en 109 municipios de 
30 provincias de forma progresiva 
dende este martes 11 de xaneiro. 
Farao tras a adquisición de 2x10 
MHz de espectro na banda de 700 
MHz en xullo. Este primeiro despre-
gamento na frecuencia de 700 MHz 
inclúe 54 municipios de máis de 
50.000 habitantes e 55 de menos de 
50.000 habitantes.

A operadora explica que “grazas á 
rede 5 G, os habitantes destes con-
cellos contarán con conectividade 
para descargar contidos a 3 veces 
máis velocidade que coa 4 G, unha 
menor latencia para poder visua-
lizar ou xogar en liña sen retardo 
e a posibilidade de ter un maior 
número de dispositivos conectados 
de forma simultánea e sen perder 
calidade”. 

A marca Fibrarianxo xa está 
operativa 

Vodafone anuncia importantes 
melloras de rede na Coruña e Vigo 

O Obradoiro pódese visitar de xeito 
inmersivo grazas á nova tecnoloxía móbil  

Ademais, engade a compañía, “a 
rede 5 G na frecuencia de 700 MHz 
permitirá ampliar a pegada de co-
bertura de forma extensa e ofrecer 
mellor cobertura tamén en interio-
res de edificios, con gran dispoñibili-
dade de largo de banda”. 

Así mesmo, este primeiro despre-
gue integra a actualización progre-
siva con 700 MHz nas 25 grandes 
cidades xa cubertas con 5 G en 2019. 
En concreto, 17 das 25 grandes cida-
des verán reforzada ou aumentada 
a cobertura que xa tiñan con 3,5Ghz 
na primeira onda. Se ben na listaxe 
de urbes beneficiadas en primeira 
instancia con este fortalecemento 
non se atopa ningunha galega, 
Vodafone fixo saber que A Coruña e 
Vigo inclúense no paquete de cida-
des (xunto con Xixón, Santander, 
Bilbao, Vitoria, Badaxoz e Alacante) 
que serán actualizadas ao longo de 
2022 á frecuencia de 700 MHz.  



O Goberno galego, a través da 
Axencia para a Moderniza-
ción Tecnolóxica de Galicia 
(AMTEGA), vén de activar un 
paquete de medidas para 
impulsar a actividade das 

aulas CeMIT, presentes nun centenar de con-
cellos da nosa terra e cun papel moi destaca-
do non só para a formación e a capacitación 
tecnolóxica da cidadanía, senón tamén para a 
dinamización social dos concellos. 

O Plan de Reforma e Ampliación da Rede 
de Aulas CeMIT busca converter este tecido 
de espazos formativos “nun instrumento clave 
para que Galicia logre o obxectivo marcado 
polo Compoñente 19.l1 do Plan de Recupe-
ración, Transformación e Resiliencia de formar 
en competencias dixitais a 45.790 persoas ata 
2025”. Tamén será fundamental o papel dos 
centros, engade AMTEGA, “para acadar que o 
70% dos galegos e galegas teña competencias 
dixitais básicas, o 50% deles mulleres”.

O investimento do Plan de Reforma e Am-
pliación da Rede de Aulas CeMIT vén cunha 
contía de 22,7 millóns de euros ata 2025, 
destinados a abordar a transformación física 
e arquitectónica dos centros, a dotación de 
equipamento tecnolóxico punteiro, a posta 
en marcha un novo servizo de aula móbil, o 
reforzo dos servizos dixitais e a adaptación da 
estratexia formativa ao novo marco galego de 
competencias dixitais, que entra en vigor en 
xaneiro de 2022.

AMTEGA activa un ambicioso plan para 
reformar e ampliar a rede de aulas CeMIT

plena por parte da cidadanía”, en palabras de 
AMTEGA. 

A segunda liña de actuación centrarase na 
transformación física e mesmo arquitectónica 
dos centros CeMIT, que serán, trala súa adap-
tación, máis flexíbeis e permitirán novos usos 
acordes coas últimas tendencias didácticas e 
tecnolóxicas. 

A terceira liña incidirá no reforzo da forma-
ción, fortalecendo os recursos formativos e 
humanos dos centros para permitir que máis 
de 45.000 persoas logren a acreditación en 
competencias dixitais regulada polo Marco 
Galego de Competencias Dixitais, que entrará 
en vigor o vindeiro 1 de xaneiro, e que supón 
a transposición e adaptación ao escenario 
galego do Marco Europeo de Competencia 
Dixital para a cidadanía. 

A cuarta liña de intervención céntrase en 
intensificar a presenza no rural a través dun 
servizo de aula móbil que permitirá achegar 
a capacitación dixital a todos os puntos da 
xeografía galega. 

Por último, reforzaranse os servizos dixitais 
(os espazos web do proxecto, a plataforma 
formativa online...) e o seu soporte e mante-
mento, como medida transversal para contri-
buír ao fortalecemento de todas as liñas de 
actuación.  

A Rede CeMIT é unha iniciativa posta en 
marcha pola AMTEGA que conta coa colabo-
ración de 91 concellos e está integrada por 97 
centros en 52 comarcas, co obxectivo común 
de transformar á cidadanía galega “nunha 
sociedade plenamente dixital, ofrecendo re-
cursos de capacitación adaptados ao nivel de 
coñecemento das persoas usuarias”.

Desde a súa posta en marcha hai máis de 10 
anos, máis de 100.000 persoas beneficiáronse 
das súas iniciativas. En concreto, a 30 de nov-
embro contaba con 103.853 persoas usuarias. 
Delas, un 59% son mulleres e destaca o uso 
maioritario por parte das persoas que teñen 
entre 45 e 54 anos, que supoñen un 22,7% 
dos usuarios totais.  As persoas de 55 e máis 
anos representan o 27,5% dos usuarios, unha 
porcentaxe que se incrementou nun 31% 
desde os inicios da Rede CeMIT, xa que en 
2012 era do 21%. 

Na Rede ofertáronse, desde 2011, máis de 
453.700 horas de formación. 

Ademais, o Plan contempla a ampliación 
de ata 30 novas aulas para o que se estable-
cerá un mecanismo de adhesión dos con-
cellos interesados no novo convenio marco 
que se asinará coa Federación Galega de 
Municipios e Provincias (FEGAMP). 

Ademais, Galicia adherirase a un conve-
nio con outras Comunidades que permitirá 
compartir ferramentas e contidos no ámbi-
to da formación e competencias dixitais.

A primeira liña estratéxica contempla  a 
dotación de material tecnolóxico punteiro 
ás aulas (equipos All-in-one, con comple-
mentos inclusivos para persoas con disca-
pacidade, impresoras 3D, kits de robótica 
e drons, gafas de Realidade Virtual, kits de 
placas de comunicación e programación...) 
para acadar “unha experiencia formativa 
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O novo Centro de 
Datos da Xunta, 
referente estatal 

AMTEGA con-
firmou que o 
Centro de Datos 
que vai construír 

no Parque Empresarial de 
Sionlla será “o único dunha 
administración pública 
española en cumprir coas 
maiores esixencias mundiais 
de seguridade, que certifica 
o Uptime Institute coa cua-
lificación Tier-4”. Para quen 
non o saiba, as certifica-
cións desta entidade están 
consideradas o estándar 
recoñecido globalmente 
para a fiabilidade e o des-
empeño xeral dos centros 
de datos. Actualmente hai 
máis de 2.012 certificacións 
emitidas en 109 países, que 
van dende o primeiro nivel 
(Tier-1) ata o máis esixente 
(Tier-4).

Respecto dos paráme-
tros que avalían os Tier, 
estes atenden ao tempo de 
dispoñibilidade dun Centro 
de Procesamento de datos 
(CPD). A avaliación refírese 
sobre todo aos aspectos 
relacionados co subministro 
eléctrico e cos sistemas de 
refrixeración. “Así, nun Tier 
1”, explican fontes da axen-
cia autonómica AMTEGA, “as 
instalación non dispoñen de 
compoñentes redundantes 
na distribución eléctrica e 
de refrixeración, polo que 
perderán a súa capacidade 

de operación ante un fallo 
de calquera delas. A dispoñi-
bilidade, neste caso, é dun 
99,671%, e o tempo en que 
se mantén inactivo para o 
mantemento anual é de 
28,82 horas”.

No caso da Certificación 
Tier-4, que é que terá o novo 
Data Center da Sionlla, a 
cualificación é de Centro de 
datos tolerante aos fallos, 
polo que pode soportar 
as incidencias de calquera 
dos seus compoñentes que 
inhabiliten o subministro 
eléctrico ou de refrixeración. 
Respecto á dispoñibilidade, 
é dun 99,995% e o tempo 
de indispoñibilidade para 
o mantemento ao ano é de 
52,56 minutos. 

A axencia que dirixe Mar 
Pereira tamén lembrou 
que o proceso de licitación 
do novo Data Center foi 
aprobado polo Consello de 
Goberno o pasado 4 de no-
vembro e que esta primeira 
licitación inclúe a realización 
do proxecto, a dirección de 
obra e a realización de pro-
bas, implicando un inves-
timento estimado de máis 
de 1,9 millóns de euros. O 
orzamento total será de 19,2 
millóns de euros, incluíndo 
a construción e a compra 
dos terreos, parte deles con 
cargo aos Fondos Europeos 
Next Generation. 

Xunta, a través da 
axencia AMTEGA, 
puxo en marcha 
unha actuación 

para dotar de cobertura mó-
bil a 290 núcleos de 65 con-
cellos galegos, unha medida 
na que investirá arredor de 
10 millóns de euros. Desta 
contía, 3,7 corresponden 
á subvención acabada de 
aprobar no Consello da Xun-
ta, concedida en réxime de 
concorrencia competitiva, 
ao operador Vodafone para 
dotar de cobertura 4G en 
zonas illadas deses munici-
pios. Trátase da primeira liña 
de axudas para a extensión 
de telefonía móbil en Espa-
ña aprobada pola Comisión 
Europea.

Fontes de AMTEGA expli-
caron que “a Administración 
autonómica trasladou esta 
iniciativa a Unión Europea 
hai dous anos, ante a falta 
de iniciativas do Estado, 
organismo con competen-
cias na materia e falta de 
interese dos operadores en 
dar servizo a zonas illadas 
de Galicia”. Tamén lembra-
ron que “malia as actua-
cións levadas a cabo nos 
últimos aos que acadaron a 
cobertura móbil do 98% da 
poboación, aínda existen 
territorios (zonas rurais illa-
das, espazos naturais)  que 
carecen de cobertura 4G”.

A Xunta dotará de 
telefonía móbil a 290 
núcleos galegos sen 
cobertura 

A
Para sacar adiante esta 

medida, a Xunta de Galicia 
contou coa colaboración 
da Federación Galega de 
Municipios e Provincias (FE-
GAMP), coa que asinou un 
convenio de colaboración 
así como coa Asociación de 
Enxeñeiros de Telecomu-
nicación de Galicia (AETG) 
para identificar as eivas 
en telecomunicacións, “xa 
que o Estado non dispoñía 
dun mapa detallado de 
cobertura que permitise 
establecer ás carencias”, 
explicou a axencia autonó-
mica que dirixe Mar Pereira, 
engadindo que “dos 94 
concellos que solicitaron 
adherirse ao convenio e 
cumprían os requisitos, tras 
as comprobacións da AETG, 
detectáronse deficiencias 
de 4G en 65 deles”.

Esta actuación puntual 
da Xunta contará co apoio 
do operador público 
autonómico RETEGAL que 
construirá ata 100 empra-
zamentos de soporte para 
o equipamento de telefonía 
móbil que porá a disposi-
ción de tódolos operado-
res, permitindo non só a 
mellora da cobertura de 
telefonía móbil no ámbito 
desta medida, senón tamén 
o soporte a novas redes 
que permitan mellorar na 
dixitalización do rural.
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O portal do CCG e a USC 
quere ser o gran referente 
dos recursos didácticos en 
galego

A  curtar ao máximo as 
distancias entre a divul-
gación e a cidadanía, ao 
tempo que se aposta de 
cheo polo galego: este 
é o gran obxectivo da 
nova andaina do portal 

Proxector, unha das grandes novidades web 
da tempada na Rede galega. Impulsada en 
2015 polo Consello da Cultura Galega e a 
Universidade de Santiago, a páxina comezou 
o ano 2022 con novos folgos e, nun plano 
máis concreto, con 600 vídeos didácticos 
feitos ou subtitulados en galego. 

Esta nova etapa de Proxector foi dada a 
coñecer por Rosario Álvarez, presidenta do 
Consello da Cultura Galega (CCG) e Gumer-
sindo Feijoo, vicerreitor de Planificación, Tec-
noloxías e Sustentabilidade da Universidade 
de Santiago de Compostela (USC). O gran 
obxectivo, sinalaron, é “mostrar materiais 
científicos, de calidade e na nosa lingua, diri-
xidos a docentes e alumnado universitario e 
de ensino medio”. 

Trátase, engadiron, dunha nova andaina 
que vai máis aló dun redeseño visual: con-
siste de feito nun cambio de concepto para 
recordar a estudantes e profesorado que 
existen recursos didácticos no noso idioma. 
Rosario Álvarez, presidenta do CCG, fixo fin-
capé en que é un produto que une tres eixes 
de acción “ciencia e divulgación científica; un 
público novo e o feito lingüístico”. Ámbitos 
nos que tamén coincidiu Gumersindo Feijoo, 
vicerreitor da USC, que engadiu a impor-
tancia de ser un produto audiovisual e en 
acceso aberto, fundamental nas institucións 
públicas.

produce contidos propios, ten capacidade 
para concentrar nun espazo único materiais 
que existen noutras redes, xa filtrados e 
etiquetados, actuando deste xeito de punto 
de encontro divulgador. Por outra banda, 
achega aos estudantes especiais que agru-
pan materiais sobre aspectos de actualidade 
ou relevantes. De feito, a nova andaina de 
Proxector arrinca cun especial sobre virus, 
epidemias e vacinas.

A presentación contou coa asistencia de 
Elena Vázquez Cendón, membro do CCG 
e decana da Facultade de Matemáticas 
da USC, que destacou a importancia de 
localizar estes materiais nun único espazo: 
“É un punto de encontro que demandaba 
o Ensino Medio e a Universidade, onde se 
poden atopar recursos moi destacados, xa 
validados e certificados” apuntou. 

Canda ela estaban Xusto Rodríguez Río, 
responsábel da Área de Terminoloxía da 
Universidade de Santiago de Compostela; 
Manuel Núñez Singala, responsable de 
normalización lingüística da USC e Susana 
Mayo, coordinadora técnica do Centro de 
Documentación Sociolingüística do CCG.

Funcionamento de Proxector
Segundo explicaron na presentación, os 

vídeos do portal están clasificados segundo 
a súa temática, o idioma no que foron grava-
dos ou subtitulados, e o nivel de ensino no 
que se considera que poden ser emprega-
dos. A maiores, ofrécese unha ficha descriti-
va coa información básica de cada recurso. 
Pódese acceder aos contidos a través da 
busca libre e/ou os diferentes despregábeis 
que permitirán filtrar resultados. “Co ánimo 
de apoiar a introdución do portugués no 
sistema educativo galego, tamén ofrecemos 
vídeos gravados ou subtitulados neste idio-
ma”, explicaron os asistentes á presentación 
do portal. 

Aínda que esta nova etapa conta con 600 
vídeos, Proxector é un catálogo que está en 
continua actualización e está pensado para 
que a comunidade didáctica engada conti-
dos. Todos aqueles que queiran participar 
neste proxecto poden enviar a súa suxestión 
a cdsg@consellodacultura.gal ou snl_lugo@
usc.es. 

Importantes novidades 
Segundo sinalaron Álvarez e Feijoo, o por-

tal vén este mes de xaneiro con “importantes 
novidades”. Dunha banda, “todos os vídeos 
están aloxados no repositorio creado polo 
do CCG, o que lle dá unha maior estabilida-
de e difusión”, explicaron, poñendo o foco 
noutro punto destacado do novo periplo 
virtual de Proxector: a súa expansión cara ao 
ensino secundario, o que lle permitirá actuar 
“nuns ámbitos relevantes para a normaliza-
ción lingüística, a ESO, o Bacharelato e o FP”, 
ámbitos onde por lei non é posíbel achegar 
determinados recursos na nosa lingua. 

Os ámbitos temáticos son moitos e 
variados no portal (antropoloxía social, 
bioloxía, dereito, economía, comunicación 
audiovisual, xornalismo), que se ben non 

Proxector: 
algo máis 
que un 
redeseño 
visual 
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As empresas Código Cero, 
Vide Vide e Creativas 
Galegas, distinguidas nos 
Premios Manuel Beiras 2021

A Cámara de Comercio e 
o Concello de Santiago 
entregaron o pasado 20 
de decembro os galar-
dóns da XXII Edición dos 
Premios Manuel Beiras. 
Fixérono no Teatro Prin-

cipal. Os premios foron dar a Vide Vide, Crea-
tivas Galegas e á empresa responsábel desta 
revista de información tecnolóxica da nosa 
terra, o Grupo Código Cero Comunicación. 
Os galardóns entréganse dende o ano 2000 
e teñen o obxectivo de visualizar, recoñecer 
e reivindicar as empresas que empregan 
decote o galego nas súas comunicacións. 

A gala foi conducida polo actor, guionista 
e monologuista Federico Pérez. Asistiron 
o vicepresidente da Cámara de Comercio 
de Santiago, Jorge Lorenzo; o alcalde de 
Santiago, Xosé A. Sánchez Bugallo; a subdi-
rectora xeral de Planificación e Dinamización 
Lingüística, María Elvira Casal García; o presi-
dente do xurado dos Premios Manuel Beiras 
deste ano, Xabier Freire; así coma o concellei-
ro de Política Lingüística, Rubén Prol, e Maria 
Pais, vogal do Comité Executivo da Cámara 
de Comercio. 

Ademais, contouse coa participación 
dos representantes da Familia Beiras, do 
presidente do Consello Económico e Social, 
Agustín Hernández; a directora de competiti-
vidade de Turismo de Galicia, María Balea-
to; o director xerente de Galicia Calidade, 
Alfonso Cabaleiro; o presidente da Mesa pola 
Normalización Lingüística, Marcos Maceira; 
e os representantes do Pleno da Cámara de 
Comercio de Santiago e dos grupos munici-
pais de Santiago. 

O xurado, un ano máis, estivo composto 
por representantes da Cámara de Comer-
cio de Santiago, do Concello, ademais da 
Secretaría Xeral de Política Lingüística, da 
Universidade de Santiago, do Colexio Oficial 

feminino por abrir no corazón da Cidade 
Histórica unha ventá á creatividade máis 
orixinal e auténtica, que brilla no contexto 
de monocultivo estandarizado e gaña aínda 
maior valor ao se presentar orgullosa da 
nosa lingua e da nosa cultura”.

O xurado acordou tamén conceder o 
Premio Manuel Beiras á innovación no uso 
do galego 2021 a Código Cero, despois “de 
levar vinte anos dando conta das innova-
cións no sector TIC, interconectando o teci-
do empresarial vinculado a el e chegando a 
miles de persoas cada día é unha impagable 
contribución a que a nosa lingua estea na 
vangarda”. Recolleu a distinción o director 
da revista e da web codigocero.com, Xosé 
María Fernández Pazos. 

Distinción de Acisclo Manzano
Os galardoados recibiron unha distinción 

consistente nunha escultura creada polo 
artista Acisclo Manzano. Poderán amosar 
nos seus establecementos a posesión deste 
premio como unha garantía máis de que 
respectan o idioma galego. O nome dos Pre-
mios Manuel Beiras é unha homenaxe a este 
galeguista por ser exemplo de comerciante 
comprometido con Compostela, con Galicia, 
a cultura e a lingua. 

Maria Pais, vogal do comité executivo da 
Cámara de Comercio destacou “que todas 
as empresas que participan ano a ano neste 
certame fan que o noso idioma sexa unha 
aposta real”, e ademais “unha aposta segura”. 

Pola súa banda, o alcalde de Santiago, 
Xosé Sánchez Bugallo, felicitou os premia-
dos e premiadas e amosouse moi satisfeito 
pola consolidación dun galardón que xa 
conta con trinta e dous anos de vida. Na 
mesma liña expresouse o edil de Política 
Lingüística, Rubén Prol, que engadiu que “a 
sociedade compostelá non só acepta senón 
mesmo demanda, e desde logo valora, que 
as empresas empreguen o galego no seu 
rotulado, na publicidade ou en calquera 
outra manifestación”. 

de Xornalistas, da Mesa pola Normalización 
Lingüística, da Unión de Consumidores de 
Galicia, e os representantes de cada unha 
das empresas premiadas na edición anterior: 
Moksin, Dinahosting e Revista Pincha.

Premiados
Na categoría de empresas cun uso conti-

nuado do galego obtivo o premio a tenda 
de viños Vide Vide!!. O xurado valorou “ser 
un espazo comercial para quen sabe de 
viño e para quen non, onde mercar, valorar 
e aprender van da man para, coa calidade 
do produto como punto de partida e a nosa 
lingua como vehículo, viaxar pola xeografía e 
pola historia deste país”.

Na categoría de nova incorporación ao 
galego o recoñecemento recaeu na empresa 
Creativas Galegas, por ser “unha aposta en 

galego 
suma  

O
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Éxito de Mercando-
enlugo.com 

A Deputación de Lugo e a EOI lanzan un 
plan de inserción para mozos co foto posto 
nas TIC 

A Deputación 
de Lugo e a 
Escola de Or-
ganización 
Industrial 
veñen de 
dar un novo 

paso na súa frutífera relación 
a prol do emprego, o em-
prendemento e a innovación 
tecnolóxica. Este pasado mes 
de decembro, o presidente pro-
vincial José Tomé, e o director 
do departamento de Acelera-
ción Empresarial da EOI, Javier 
Benito, presentaron o programa 
Reiníciate: enfoca o teu futuro, 
unha nova iniciativa dotada con 
máis de 1M€ de orzamento que 
ten como obxectivo favorecer 
a inserción no mercado de 
traballo de máis de 400 mozos e 
mozas da provincia ofrecéndo-
lles formación gratuíta e prácti-
cas remuneradas en empresas 
e entidades en profesións con 
alta demanda vinculadas coas 

A hora do 
reinicio un ano, dispoñendo de máis de 

400 prazas destinadas para a 
mocidade dos 67 concellos da 
provincia que estean en situa-
ción de desemprego. Deben ter 
entre 16 e 30 anos e atoparse 
inscritos no Sistema de Garantía 
Xuvenil para poder participar. 

A formación estará dirixida, 
principalmente, á adquisición 
de coñecementos e tarefas ven-
celladas ás novas tecnoloxías, 
á dixitalización e á administra-
ción electrónica. Os contidos 
das 23 accións centraranse nas 
ramas de: community manager 
e mercadotecnia dixital, xestión 
informática para pemes e 
asociacións, xestión informática 
para licitacións públicas, xestión 
comercial e redes sociais. 

Estes programas impartiranse 
de maneira semipresencial.

Este novo programa da 
Deputación e a EOI inclúe ata 
tres meses de prácticas non 
laborais que serán remuneradas. 
O alumnado poderá completar a 
súa formación tanto en em-
presas como en asociacións da 
provincia cobrando uns 700€ ao 
mes durante este período. 

A previsión coa que se traballa 
é que a inserción laboral deste 
programa sexa, “polo menos”, 
dun 25% dos participantes. 
É dicir, que uns 100 mozos e 
mozas consigan un emprego ao 
rematar este programa. 

novas Tecnoloxías da Informa-
ción e a Comunicación (as TIC) e 
a dixitalización.

José Tomé, que estivo acom-
pañado tamén polo Deputado 
de Promoción Económica e 
Social, Pablo Rivera, explicou 
que o programa está promovido 
pola Deputación e a EOI cun 
orzamento de 1.082.950€, ache-
gados nun 85,9% pola Escola 
de Organización Industrial a 
través do Fondo Social Euro-
peo, que supón 930.254,05€. 
A institución provincial asume 
o 14,1% restante, o que supón 
152.695,95€. Trátase, sinalaron, 
dunha proposta que dá conti-
nuidade ao Reiníciate: dixitaliza a 
túa empresa, que tamén puxeron 
en marcha ambas entidades e 
que, segundo fixeron saber, está 
tendo moi boa acollida entre as 
empresas da provincia. 

Tomé engadiu que o novo 
programa arranca este mes de 
xaneiro e prolongarase durante 

O  luns 3 de xaneiro pro-
cedeuse ao derradei-
ro sorteo da campaña 

de promoción comercial 
impulsada na provincia pola 
Deputación de Lugo e a Fede-
ración de Comercio. Con mo-
tivo do sorteo fíxose balance 
da actividade xerada na recta 
final de 2021, achegando 
datos de participación (máis 
de 70.000 persoas en máis de 
40 localidades). Amais repar-
tíronse 30.000€ en premios 
grazas á entrega por sorteo 
de 1.000 bonos de 30€ aos 
que accedeu a veciñanza da 
provincia ao rexistrar os seus 
tíckets de compra na web 
mercandoenlugo.com, que 
resultou ser, novamente, o 
alicerce principal da iniciativa 
e o principal foco de informa-
ción sobre a mesma. 

O deputado de Promoción 
Económica e Social, Pablo 
Rivera Capón, participou no 
Pazo de San Marcos, xunto ao 
presidente da Federación de 
Comercio de Lugo, José María 
Seijas, no derradeiro sorteo 
da campaña Mercando en 
Lugo. Merca no comercio local. 
Merca na provincia de Lugo, 
que a institución provincial 
impulsou cunha achega 
económica de 50.000€ en 
colaboración coa Federación 
de Comercio. 
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A Deputación da Coruña 
impulsa dous novos centros 
innovadores de coworking: 
os de Santiago e A Pobra

A Rede de Espazos de 
Traballo Colaborativo da 
Deputación da Coruña 
comezou 2022 con dúas 
futuras adhesións: as dos 
centros de coworking da 
Pobra do Caramiñal e de 

Santiago, cuxa incorporación á Rede forma-
lizouse o pasado 21 de decembro no pleno 
provincial, no que se aprobou o seu financia-
mento.  O Coworking A Pobra e o Coworking 
Dixital Ccompostela teñen en común que 
son dúas novas contribucións a un xeito 
novo de xerar emprego, emprendemento e 
innovación: en colaboración entre coworkers 
e con todos os elementos dispostos para que 
a transformación empresarial e o espírito 
creativo flúan libres. O pleno provincial apro-
bou o financiamento para ambos centros, 
que se incorporarán a Rede Provincial de 
Espazos de Traballo Colaborativo.

Coa incorporación do Coworking A Pobra 
son xa 10 os emprazamentos integrantes 
da Rede Provincial de Espazos de Traballo 
Colaborativo posta en marcha desde o Plan 
de Emprego Local da Deputación da Coruña. 
Ata agora a Rede estaba integrada polo Pazo 
de Arenaza en Oleiros, polo Coworking de 
Carballo, o espazo Daquí Darredor en Brión, 
o LabBarbanza de Boiro, o Coworking A Ca-
pela, o centro de desenvolvemento comarcal 
A Fusquenlla de Moeche, o Green Coworking 
das Pontes, o centro de emprendemento A 
Estación de Vedra e A Proa de Ames.

Coworking A Pobra
O espazo colaborativo Coworking A 

Pobra consta dun espazo de 143,23 m2 
con capacidade para acoller 10 iniciativas 
emprendedoras. Consta dunha área de 
emprendemento, o espazo Emprende, con 
espazo para 8 módulos de traballo dotados 

implantadas no concello. 
Servirá, polo tanto, de punto 
de encontro e interacción 
entre mulleres con potencial 
emprendedor e empresas de 
mulleres”.

Coworking Dixital CCom-
postela

O 21 de decembro apro-
bouse tamén o convenio 
entre a Deputación da Coruña 
e a Cámara de Comercio de 
Santiago para formalizar o 
convenio de colaboración 
que dea alicerce ao proxecto 

Coworking Dixital CCompostela, no marco 
do Plan de Emprego Local (PEL) da entida-
de provincial.  Esta iniciativa busca apoiar 
a transformación das pemes no momento 
actual de reflexión sobre a dixitalización que 
se leva a cabo en España e Europa. Para co-
financialo a Deputación achegará 37.789,50€ 
de fondos propios, o que supón o 20% do 
total, que ascende a 188.947,52 €.

Ofrecerá apoio tecnolóxico e asesoramen-
to para o desenvolvemento de novos mode-
los de negocio baseados na economía dixital, 
ademais de prestar apoio noutras áreas 
como o financeiro e formativo. O cowor-
king, explicaron a Deputación e a entidade 
cameral, abrangue unha completa batería de 
servizos en torno ás dimensións de nego-
cio, financiamento e xestión da innovación 
e a transferencia de tecnoloxía, poñendo 
o foco na colaboración e o networking. O 
proxecto ten “un marcado carácter supramu-
nicipal” xa que o seu ámbito de actuación 
é o mesmo que o da Cámara de Comercio 
de Santiago, que comprende un total de 32 
concellos da provincia: A Baña, Ames, Arzúa, 
Boimorto, Boiro, Boqueixón, Brión, Carnota, 
Dodro, Lousame, Mazaricos, Melide, Muros, 
Negreira, Noia, O Pino, Outes, Padrón, Porto 
do Son, Pobra do Caramiñal, Rianxo, Ribeira, 
Rois, Santa Comba, Santiago de Compostela, 
Santiso, Sobrado, Teo, Touro, Toques, Vedra e 
Vilasantar. 

O futuro 
escríbese 
en grupo

con mobiliario individual común, poñendo o 
foco en persoas emprendedoras que teñen 
a vontade de crear a súa propia empresa, e 
dunha contorna para coworkers ocasionais, 
o espazo Nómades, con capacidade para 2 
módulos que se configuran sobre todo para 
usuarios externos que non permanezan 
de modo continuado no centro, senón por 
períodos de tempo moi concretos. Ademais 
o centro pon a disposición das persoas 
emprendedoras e empresarias unha sala 
de reunións, un espazo de usos múltiples, 
cociña, zona de descanso, aseos e espazo de 
almacén e acceso a Internet.

Para dinamizar a actividade deste centro a 
Deputación achegará 24.811,60 euros, o que 
supón o 80% do total do custo do proxecto, 
para a contratación dunha asistencia técnica 
que preste apoio na xestión e dinamiza-
ción do coworking, para por en marcha un 
campus de emprendemento con perspectiva 
de xénero e para impulsar unha experiencia 
piloto para a promoción do sector primario 
dende o espazo de traballo colaborativo 
pobrense. 

Segundo explican a Deputación e o Con-
cello da Pobra do Caramiñal, o campus de 
emprendemento con perspectiva de xénero 
“nace para estimular o espírito empresarial, 
combinando sesións teóricas con visitas 
a empresas competitivas e sustentábeis 
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innovación galega

Innovación 
galega: calidade 
e cantidade  

   O Porriño acolleu en 
decembro a presen-

tación dun proxecto para 
estender as tecnoloxías 
disruptivas no ámbito 
industrial. A cita foi nas ins-
talacións da empresa tec-
nolóxica Quobis (Polígono 
da Granxa), co-responsábel 
do proxecto en cuestión, 
COMPORT (COMmunications 
for Process Optimization in 
Real Time), subvencionado 
pola axencia GAIN (Axencia 
Galega de Innovación) a 
través do programa Conecta 
HUBS 2021. COMPORT conta 
coa participación do con-
sorcio de empresas Quobis, 
Sixtema, Situm, Torusware e 
Edigal.

Durante a presentación 
os representantes das ditas 
empresas presentaron as 
principais liñas de traballo 
e os obxectivos particulares 
do proxecto, que pasan por 

“xerar unha solución para 
que os principais actores do 
sector industrial reduzan os 
seus custos de produción 
dunha forma substancial a 
través do uso de tecnoloxías 
facilitadoras (Internet Indus-
trial das Cousas -IIoT-, Inteli-
xencia Artificial -IA- e Apren-
dizaxe Máquina -ML-)  que 
dean como resultado “unha 
redución no tempo medio 
de resolución de incidencias 
e a súa asignación proacti-
va”, informaron. 

Esta solución consistirá 
nunha plataforma de soft-
ware industrial baseada no 
devandito paradigma do IIoT 
que fará uso de Intelixencia 
Artificial (IA) e o Machine 
Learning (ML) para a optimi-
zación de procesos indus-
triais, coas comunicacións 
en tempo real como vehícu-
lo para a toma de decisións 
informada e inmediata. 

En marcha un proxecto para 
revolucionar a industria: COMPORT  

Copenhague volve apostar por Balidea  

Tecalis e Insurama, no Pavillón España 
en MWC Barcelona 

O ano 2022 comeza con importantes 
contribucións das nosas empresas e 
entidades ao progreso tecnolóxico

 A firma galega Balidea, 
con sede principal en San-

tiago e centrada no desenvolve-
mento de solucións tecnolóxicas 
avanzadas, vén de converterse 
na única empresa non danesa 
homologada no acordo marco 
para consultoría e execución de 
proxectos da cidade de Copen-
hague. Esta homologación, que 
ten unha validez de catro anos, 
conseguiuna xunto ao seu socio 
local Kruso. O resto das empre-
sas homologadas neste acordo 
marco son FFWW, Eksponent, 
REload e Netcompany.

“Esta homologación supón 
un novo logro para Balidea”, 
sinalan fontes da empresa, 
poñendo o foco na importan-
cia de ter acadado este fito 
“nun país no que cada ano o 
sector público gasta uns 40 
mil millóns de euros en bens 
e servizos proporcionados por 
empresas privadas”.

Balidea, que chegou a 
Dinamarca en 2012, conta no 
país nórdico coa confianza de 
institucións como a Axencia 
Danesa da Enerxía, un dos seus 
principais clientes neste país. 
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    Red.es, entidade pública 
estatal, fixo oficial a listaxe 

das 35 empresas nacionais que 
integrarán o Pavillón de España 
no próximo MWC Barcelona 
2022, que se celebrará (mentres 
non se agrave a situación sani-
taria) en Fira Gran Vía do 28 de 
febreiro ao 3 de marzo de 2022. 
Na listaxe van incluídas dúas 

empresas tecnolóxicas punteiras 
da nosa terra: por unha banda 
Tecalis, con sede no Polígono de 
Novo Milladoiro (Ames) e cen-
trada en alta tecnoloxía para fa-
cilitar a actividade das empresas 
e a súa transformación, e pola 
outra Insurama, firma coruñesa 
referente no ámbito dos seguros 
dixitais para móbiles. 
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       A Univer-
sidade 

de Santiago com-
partiu detalles 
dun proxecto 
tecnolóxico enca-
miñado a favorecer 
a seguridade e o 
benestar do gan-
do, protexéndoo 
por exemplo dos 

ataques dos lobos. 
Trátase de Pastoreo 
4.0, unha iniciativa 
impulsada polo 
emprendedor 
Elio López García 
(responsábel da 
startup Innogando) 
que achegaría un 
sistema de monito-
raxe de animais en 

extensivo a través 
do dispositivo de 
alerta e prevención 
de ataques Rumi. 

A avaliación 
deste sistema e das 
súas funcionalida-
des á hora de facer 
seguimento dos 
animais ceibos (bo-
tando man da súa 
xeolocalización e 
do recoñecemento 
da súa actividade) 
centra polo tanto 
os obxectivos de 
Pastoreo 4.0, unha 
iniciativa abeirada 
á nova empresa 
Innogando e aos 
obxectivos do Cam-
pus Terra (USC), 
que salienta que 
“podería resultar de 
especial utilidade 
para alertar, previr 

e, no se caso, 
evitar os ataques 

de lobos ao gando 
vacún, caprino e ca-
balar que se atopa 
en réxime extensivo 
no monte”.

A USC salienta 
que unha das claves 
de Rumi é a posibi-
lidade de recoñecer 
o comportamento 
dos animais en 
distintas situacións. 
Amais, é quen de 
situar as reses nun 
espazo determina-
do (dentro ou fóra 
da leira), reportan-
do ao gandeiro 
cumprida informa-
ción sobre a saúde 
das reses e do seu 
estado (tranquili-
dade, alerta...), ao 
tempo que apunta 
as posíbeis causas 
destas reaccións. 

Tecnoloxía para protexer ao gando
dos ataques dos lobos

Impulsando a presenza de drons na enerxía 
eólica 

Cinfo mellorará con IA a seguridade 
dos pasos de peón de Arteixo

 A empresa CT 
Ingenierios, 

cuxa presenza galega 
está radicada en Na-
rón e en Pontevedra, 
lidera un proxecto 
para converter a 
Galicia nun referente 
en tecnoloxías de 
xeración enerxética 
aerotransportada. Es-
tes recursos coñécen-
se co acrónimo AWES 
(polas súas siglas en 
inglés) e complemen-
tan e impulsan sec-
tores de produción 
sustentábel como o 
eólico (consiste basi-
camente en substituír 
as torres dos muíños 

por un cable e as pas 
por un vehículo aéreo 
non tripulado coa fei-
tura dun papaventos 
flexíbel ou un dron 
de grandes dimen-
sións).

En concreto, CT 
lidera o proxecto 
DroneGen, integra-
do por un amplo e 
referencial abano de 
empresas e entidades 
galegas, entre as que 
se atopan o Instituto 
Tecnolóxico de Gali-
cia, Delta Vigo,  Axter  
Aerospace, Centro 
Tecnolóxico Gradiant, 
Enaire, Aimen Centro 
Tecnolóxico, Signal 

Software, CATEC e a 
Universidade de Vigo. 
Os días pasados ce-
lebrouse a que sería 
a primeira reunión 
de traballo do grupo. 
Segundo explicaron, 
as tecnoloxías AWES 
xeran enerxía eléc-
trica empregando o 
impulso do vento, 
traballando a gran 
altitude e abran-
guendo técnicas 
tradicionais e propias 
da enxeñería eléctrica 
e a aeronáutica con 
outras máis innova-
doras vencelladas aos 
drons e a dinámica de 
cables. 

 O Concello de Arteixo 
activou este 2022 

un proxecto tecnolóxico 
de seguridade viaria con 
aplicación en diferentes 
recantos do termo munici-
pal, achegando un extra de 
boa convivencia entre peóns 
e tráfico rodado naqueles 
puntos onde haxa máis 
fluxo de viandantes e vehí-
culos. Será unha solución 
de iluminación intelixente 
baseada en Intelixencia 
Artificial, segundo informou 
a empresa sobre a que 
recaerá o desenvolvemento 
do proxecto: Cinfo. 

Posibilitará a detección 
autónoma de eventos 
grazas á análise de imaxes 
en tempo real e a mellora 
da visibilidade nos pasos 

de peóns. Tamén porá en 
xogo un panel de control 
de cámaras que de inicio 
impulsará a seguridade en 
tres puntos do territorio 
arteixán. 

En palabras do alcalde, 
Carlos Calvelo, activarase 
en primeira instancia unha 
proba piloto en tres empra-
zamentos: na travesía de 
Arteixo, na avenida Manuel 
Platas Varela e a estrada 
de Meicende a Pastoriza. 
Unha vez comprobado o bo 
funcionamento do sistema 
a previsión é estendelo a 
outros recantos do concello 
que precisen dun extra de 
seguridade. 

A solución integra cáma-
ras, nodos de Intelixencia 
Artificial e luminarias. 

Optare reforzará os sistemas 
da operadora Finetwork

 Finetwork, 
operador de 

telefonía móbil e 
fibra para todo o 
territorio estatal, 
con sedes en Madrid 
e Alacante, vén 
de encomendar á 
empresa galega 
Optare Solutions 
a optimización 
dos seus sistemas, 
un proceso que 
permitirá mellorar a 
calidade do servizo 
aos clientes “en todo 
o seu ciclo de vida”. 
Finetwork é unha 
das operadoras de 
meirande proxec-
ción actual, cunha 
taxa recente de 
máis de 4.500 novos 
clientes de alta ao 
día, o que supón un 
gran desafío “a nivel 

de infraestrutura, 
sistemas e procesos”. 
Neste punto é onde 
entra en xogo a 
empresa galega. 

Finetwork selec-
cionou a Optare 
Solutions como so-
cio estratéxico para 
a análise e mellora 
da súa arquitec-
tura de sistemas e 
procesos. Buscábase 
unha empresa con 
experiencia e coñe-
cemento acumulado 
con capacidade 
para apoiar a unha 
operadora en fase 
de crecemento ex-
ponencial e rápido 
espallamento, como 
é o caso de Finet-
work, que conta xa 
con máis de 700.000 
usuarios. 
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O espello (virtual) 
no que nos miramos 

   O Álbum de Galicia, a 
base de datos online 

do Consello da Cultura 
Galega na que se recolle 
a historia da nosa terra a 
través de biografías desta-
cadas, comezou o ano cun-
ha relevante e significativa 
incorporación. En concreto, 
a do escritor Florencio Del-
gado Gurriarán (Vilamartín 

de Valdeorras, 1903- Fair 
Oakes, USA, 1987), figura 
literaria homenaxeada en 
2022 no Día das Letras Ga-
legas, a quen o CCG quixo 
adicarlle a primeira entrada 
do ano. Xosé Ramón Fan-
diño asina a entrada deste 
avogado, militante gale-
guista e poeta exiliado en 
México. 

   Xa temos Palabra do 
Ano 2021, logo da 

votación en liña convocada 
novamente pola RAG (Real Aca-
demia Galega) no seu Portal das 
Palabras, en colaboración coa 
Fundación Barrié. Os internau-
tas, despois dun proceso que 
como de costume guindou (a 
través das palabras candidatas) 
un balance dos acontecementos 
relevantes que vimos de deixar 
atrás, decatáronse finalmente 
por tanxugueiras, en alusión 
directa a unha das agrupacións 
musicais galegas de meirande 
proxección e, indirectamente, 

aos novos camiños de creación, 
divulgación e reivindicación que 
está a percorrer a música tradi-
cional galega e, por extensión, a 
nosa cultura. 

O termo tanxugueiras, que 
alén de dar nome ao trío de 

pandeireteiras define un lugar 
poboado por teixugos, compe-
tiu con outras voces que serven, 
en conxunto, para definir o com-
plexo ano que estamos a piques 
de despedir: coada, gromo, 
resiliencia, e vacinódromo. 

    A  Consellería de Cultura 
e Educación fixo balance 

da actividade das bibliotecas 
públicas xestionadas pola Xunta 
no ano que vimos de despedir. 
Segundo se indica no informe, 
publicado coincidindo co Día 
das Persoas Usuarias da Biblio-
tecas, aquelas realizaron máis 
de 700.000 préstamos ao longo 
de 2021, o que representa un 
incremento do 30% con res-
pecto ao ano anterior.

No conxunto, en toda a Rede 

de Bibliotecas de Galicia, forma-
da por máis de 300 centros bi-
bliotecarios públicos existentes 
no territorio galego, o número 
de préstamos de 2021 superou 
os 1,3 millóns. A estes engá-

denselle os da plataforma de 
préstamo de libros electrónicos 
GaliciaLe, con máis de 113.000. 
Trátase dunha cifra que duplica 
aos rexistrados en 2019, cando 
se prestaran máis de 56.000. 

   A Xunta e a Fun-
dación SGAE pre-

sentaron unha proposta 
musical para amplificar, cos 
nosos dispositivos, a nosa 
experiencia no Camiño de 
Santiago. Trátase da playlist  
Escoita o Camiño. Escoita 
Galicia, composta por 
2,022 temas dun milleiro 
de grupos de artistas ga-
legos. Forma parte dunha 
campaña de promoción 
internacional que busca 
achegar aos camiñantes e 
ao resto de público a nosa 
riqueza musical e cultural 
no marco da celebración 
do Xacobeo 21-22.

Con tal fin, ofrécese a 
través da canle Spotify 
unha escolma que reúne o 
número simbólico de 2.022 
temas de 1.000 artistas e 
grupos galegos, agrupados 
en 22 listas de reprodución 
temáticas, das que 13 xa 
estarán operativas nos 
vindeiros días. 

A súa difusión focali-
zarase inicialmente nos 
albergues e noutros puntos 
destacados do Camiño de 
Santiago en Galicia, me-
diante códigos QR para o 
acceso directo á playlist, así 
como mediante as redes 
sociais. 

Florencio Delgado abre a primeira 
entrada de 2022 do Álbum de Galicia 

Tanxugueiras, palabra galega do ano en 2021

Os préstamos na plataforma 
Galicia Le chegaron aos 113.000

Chega unha 
playlist 
para 
escoitar o 
Camiño 

A cultura galega celebra un xaneiro de 
2022 cargado de novidades 

cultura galega
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A Rede de Dinamización Lingüística pechou 2021 con 
máis de 700 accións por toda Galicia

A Rede de Dinamización 
Lingüística fixo reconto 
das actividades desen-
volvidas dende o seu 
seo a prol do fomento 
do galego: máis de 700 
accións que chegaron a 

225 lugares diferentes e que puxeron o foco 
(principalmente) na nenez e na familia, así 
como na mocidade, e na transmisión do gale-
go entre xeracións. Boa parte desta activida-
de da Rede, impulsada pola Secretaría Xeral 
de Política Lingüística, materializouse a través 
de programas como FalaRedes (que chegou 
por décimo ano consecutivo aos concellos e 
entidades adscritos) ou Nadal en Rede. Tanto 
FalaRedes como Nadal en Rede foron obxec-
to dun exhaustivo seguimento dende os seus 
respectivos sitios en liña, o primeiro a través 
do Portal da Lingua (lingua.gal) e o segundo 
programa dende cultura.gal. 

Todos estes datos compartíronse na reu-
nión anual do Consello de Membros da Rede 
de Dinamización Lingüística, un encontro en 
liña no que participaron 57 representantes 
dos concellos e entidades membros e no que 
o secretario xeral Valentín García deu conta 
da memoria de actividades 2021.

Na xuntanza tamén se presentaron as liñas 
de traballo para 2022 que, segundo explicou 
García, “están centradas de novo na infancia 
e na mocidade, procurando espazos de le-
cer onde a lingua vehicular sexa o galego”. E 
engadiu: “O deporte é outro dos eixos funda-
mentais da nova programación, posto que é 
un dos contornos nos que a rapazada máis 
interactúa de xeito masivo”.

A posta en valor do galego como vehícu-
lo de comunicación e activo empresarial no 
ámbito da lusofonía, a presenza dos valores 
transversais como a igualdade ou a sensi-
bilización contra a violencia de xénero, o 
enriquecemento e difusión da riqueza topo-
nímica galega e a visibilidade do idioma e 
da cultura propias no Camiño de Santiago, 
dentro do marco do Xacobeo, son o resto de 
principios reitores que rexerán as actividades 
da Rede durante este ano.

O Consello de Membros tamén ratificou a 
entrada dun total de 25 concellos e entidades 
“froito do esforzo que cada día se fai para le-
var accións de dinamización a toda Galicia, o 
que chamou a atención de máis localidades 
que pediron a súa adhesión”, sinalou Valentín 
García. 

Entre estas incorporacións destacan, ade-
mais, as dos Grupos de Desenvolvemento 
Rural (GDR), “posto que agrupan concellos, 
moitos deles entidades locais con pouca po-
boación pero que traballan en común e de 
xeito moi áxil, de maneira que as propostas 
chegan a un gran número de veciños e veci-
ñas”. 

Medra a familia de 
entidades valedoras 
do galego 

Un total de 50 
centros educa-
tivos de toda 

Galicia desenvolverán 
programas de integra-
ción das familias na 
actividade da biblioteca 
escolar ao longo do curso 
2021/2022. A Xunta vén 
de resolver a convocato-

ria desta nova iniciativa, 
Lectura e Familias, dotada 
con 125.000€. Todos os 
centros participantes es-
tán integrados no Plan de 
Mellora Bibliotecas Esco-
lares (PLAMBE) e solicita-
ron participar neste novo 
programa, cuxo obxectivo 
é “estimular o deseño 

e desenvolvemento de 
iniciativas que favore-
zan a participación das 
familias en actividades da 
biblioteca escolar”. Deste 
xeito, poderán intervir 
con mellores recursos e 
eficacia na formación dos 
seus fillos como lectores e 
usuarios de información.

Lectura e familias

Novos membros da Rede
Os novos membros da Rede son os conce-

llos de Meaño, Vilar de Barrio, Cualedro, Tou-
ro, Santiso, Vilanova de Arousa e Chantada, 
así como os Grupos de Desenvolvemento 
Rural e asociacións GDR 1-Asociación Terras 
de Miranda, GDR 3-Asociación Montes e Va-
les Orientais, GDR 4-Comarca de Lugo, GDR 
5-Asociación Miño Ulla, GDR 9-Asociación 
Monteval, GDR 10-Asociación Limia-Arnoia, 
GDR 11-Ardecou-Asociación de Desenvol-
vemento Rural Comarca de Ourense, GDR 15 
Pontevedra-O Morrazo, GDR 19-Asociación 
Terras de Compostela, GDR 23-ADR Mariñas-

Betanzos, GDR 28-Asociación de Desenvol-
vemento Comarca de Ordes, GDR Asociación 
Costa da Morte, GDR Ulla-Tambre-Mandeo, 
GDR Asociación de Desenvolvemento Rural 
Condado Paradanta, Asociación de Empresa-
rios Grovenses de Bens e Servizos, Asociación 
de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de 
Ourense (AFAOR), Asociación Centro Cultural 
Artístico e Recreativo Valladares e Recreo Cul-
tural A Estrada. 

Tras estas novas incorporacións, a Rede 
suma 227 membros repartidos por toda Ga-
licia. 
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 A tenente de alcaldesa 
e concelleira de Desen-

volvemento Local, Ana Abe-
lleira, mantivo un encontro 
o pasado 14 de xaneiro cos 
dezaseis rapaces e rapazas, 
de entre 16 e 29 anos, que es-
tán a participar no obradoiro 
tecnolóxico impulsado polo 
Concello de Lugo, Start IoT 
5.0. A edil puido comprobar 
de primeira man os avances 
na formación do alumnado, 
que comezou as súas clases o 
pasado mes de xullo.

Ana Abelleira lembrou que 
neste obradoiro estanse a 

crear “os contidos dos dispo-
sitivos dixitais instalados no 
casco histórico e que, a través 
dun sistema innovador de 
cartelaría interactiva, permi-
tirán aumentar a visibilidade 
dos establecementos e dos 
seus produtos e servizos, 
facilitando a orientación de 
novas estratexias de fideliza-
ción e venda”. A habilitación 
e posta en marcha destas 
pantallas enmárcanse na que 
sería “a primeira experiencia 

piloto que se pon en marcha 
en España”, aclarou.

O obradoiro está divi-
dido en dous módulos de 
temáticas diferenciadas con 
8 prazas cada un: Desenvol-
vemento de aplicacións con 
tecnoloxía web e Confección 
e publicación de páxinas web. 
A duración dos talleres é 
dun ano, tempo no que as 
e os participantes estarán 
retribuídos co salario mínimo 
interprofesional. 

A rapazada optimiza e 
enriquece os contidos 
de Lugo

 O Instituto 
Tecnolóxico de 

Galicia vén de facer 
un balance da acti-
vidade xerada pola 
súa Oficina Acelera-
Peme, unha iniciativa 
habilitada no marco 
de traballo de Red.es 
que ten o obxectivo 
de levar as vantaxes 
da transformación TIC 
onde máis se precisan 
a nivel de produti-
vo: no día a día das 
persoas autónomas e 
das pemes que están 
tentando sobrevivir 
e medrar neste con-
texto de COVID-19 do 
que, a tenor das cifras 
que manexamos, 
vai seguir entre nós 
aínda por unha por 
unha longa tempada. 
A oficina do ITG, que 
iniciou a súa andaina 
en setembro cun ciclo 
de 11 webinarios de 
acceso libre sobre 
temáticas de transfor-
mación “totalmente 
prácticas e de actuali-
dade”, chegou xa a 89 
empresas e a máis de 
180 profesionais. 

Abordáronse as 
seguintes cuestións 
nas actividades des-
envolvidas: sinatura 
e factura electrónica; 
posicionamento web 
e tendas online; claves 
da seguridade dixital 
na peme; beneficios 
da Intelixencia Artifi-
cial, a supercomputa-
ción, IoT (Internet das 
Cousas) ou análise da 
información a gran 
escala (Big Data); e 
axudas públicas para 
financiar a dixitaliza-
ción empresarial. 

O ITG achegou 
as claves da 
transformación a 
case 90 firmas

Humor tecnolóxico de Henrique Neira

 O  CiTIUS da 
USC (Centro 

Singular de Inves-
tigación en Tecno-
loxías Intelixentes) 
rematou 2021 cunha 
nova iniciativa de 
divulgación que 
pon o foco nun dos 
grandes ámbitos de 
actividade do centro: 
a Intelixencia Artifi-
cial. Estamos a falar 
de Mentes Singulares, 
un videopodcast 
multiplataforma 
producido dende o 
CiTIUS e que xorde 

coa arela de “crear un 
espazo de opinión e 
debate sobre cues-
tións relacionadas 
coas principais liñas 
científicas do centro”, 
pondo de relevo o 
labor desempeñado 
polas persoas que 
traballan nel.

O podcast viu a luz 
recentemente cun 
primeiro programa 
sobre supercompu-
tación, que abre a 
tempada dando a 
benvida a un invita-
do de honra: Mateo 

Valero, fundador e 
director do Barcelo-
na Supercomputing 
Center (BSCC-CNS) e 
un dos investigado-

res máis reputados 
a nivel internacional 
no ámbito da com-
putación de altas 
prestacións. 

O CiTIUS lanza o videopodcast 
multiplataforma Mentes Singulares 
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O Centro 
Tecnolóxico 

Gradiant e a Con-
federación de Em-
presarios de Galicia 
(CEG) consolidaron 
a súa alianza para 
promover e poten-
ciar a dixitalización 
e a penetración das 
TIC (Tecnoloxías 
da Información e a 
Comunicación) no 

tecido empresarial 
de Galicia. A alianza 
referendouse cun 
acordo asinado o 
luns 10 de xaneiro 
en Santiago, que 
foi formalizado 
polo presidente da 
patronal galega, 
Juan Manuel Vieites, 
e o director xeral de 
Gradiant, Luis Pérez 
Freire. 

En termos máis 
concretos, o acordo 
ten como obxecti-
vo reducir a fenda 
dixital e potenciar o 
medre das empre-
sas de Galicia pola 
vía das novas ferra-
mentas, un desafío 
para o cal traballa-
rán as dúas entida-
des impulsando no 
tecido produtivo a 

presenza de tecno-
loxías disruptivas 
como a Intelixencia 
Artificial, a 5G ou 
a ciberseguridade, 
poñendo o foco 
(especialmente) 
nas pequenas e 
medianas empresas 
(pemes) galegas. 
A alianza inclúe 
a colaboración 
na organización 
de xornadas de 
difusión orientadas 
á introdución de 
novas tecnoloxías 
nos sectores empre-
sariais, na definición 
de plans estratéxi-
cos de dixitalización 
e a posta en marcha 
de programas de 
formación co obxec-
tivo de mellorar 
a cualificación de 
traballadores e 
directivos galegos 
para desempeñar la-
bores de maior valor 
dentro da contorna 
tecnolóxica. 

 NOVAS TIC

 Na recta final de 
2021 entregáronse 

na Casa da Cultura de 
Bertamiráns (Ames) uns 
galardóns impulsados 
polo Concello de Ames 
destinados a reivindicar 
as capacidades creativas 
e participativas da rede 
social TikTok, o talento 
da mocidade e, tamén, 
o impulso do galego no 
ámbito online. Estamos 
a falar dos Premios Gale-
tiktokers, que recoñeceu 
os seguintes vídeos da 
mocidade local e galega: 
Redescubre a música 
galega, Minuto Breogán, 
A xente e os seus vicios e E 
inglés, si? As persoas pre-
miadas déronse a coñecer 
no transcurso dunha gala 
que contou coa presenza 
das persoas participantes, 
dos membros do xurado 
e de Fátima Pego que 
actuou como presentado-
ra e, acompañada do DJ 
Son1c, como cantante. 

Asistiron tamén o alcal-
de de Ames, Blas García, e 
a concelleira de Mocidade 
e Normalización Lingüís-
tica, Escarlata Pampín. 
Os galardóns do certame 
Galetiktokers suman 600 
euros, repartidos entre 
as dúas categorías. Cada 
un dos premiados recibiu 
150 euros. 

Ames entregou 
os premios Gale-
tiktokers 2021

A CEG e Gradiant xuntan forzas para 
derrubar os muros dixitais nas pemes

O Colexio 
Profesional 

de Enxeñaría en In-
formática de Galicia 
(CPEIG) e a Conse-
llería de Cultura e 
Educación asinaron 
un convenio de 
colaboración para a 
realización de acti-
vidades de difusión 
e formación do pro-
grama Navega con 
Rumbo, destinado á 
promoción do uso 

responsábel das 
novas tecnoloxías 
entre o alumnado 
da comunidade 
educativa dentro 
da Estratexia de 
Educación Dixital 
2030 da Adminis-
tración autonó-
mica. O acordo foi 
asinado polo pre-
sidente do CPEIG, 
Fernando Suárez, 
e o conselleiro Ro-
mán Rodríguez.

Navega con Rum-
bo é un programa 
para guiar aos 
escolares cara a 
unha navegación 
segura, tratando de 
evitar que sexan ví-
timas de condutas 
como o ciberacoso 
ou outros riscos 
da Rede, botando 
unha man, tamén, 
ao profesorado e ás 
familias.

O CPEIG realizará 

xornadas divulga-
tivas, destinadas a 
toda a comunida-
de educativa dos 
centros selecciona-
dos. Organizaranse 
240 accións, dunha 
hora de duración, 
durante o curso 
escolar 2021-2022. 
O Colexio elaborará 
unha Guía de Boas 
Prácticas en Internet 
para alumnado, 
profesorado e 
familias que estará 
dispoñíbel en so-
porte dixital e que 
se distribuirá, en 
formato impreso, 
nos centros edu-
cativos. A iniciativa 
conta tamén cunha 
páxina web de 
seu, edu.xunta.gal/
navegaconrumbo, 
onde está dispoñí-
bel a información 
do proxecto. 

Nova edición de Navega con Rumbo
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Aínda que 
Huawei perdeu 
grande relevancia 
no noso mercado 
por mor das san-
cións que lle impi-
den integrar nos 
seus móbiles os 
servizos de Google, 
estes días poñen 
á venda en China 
un produto que 
resulta bastante 
atractivo: o Huawei 
Watch D.

Este reloxo 
conectado que en 
China venderase 
a 2.988 iuans (415 
euros) ten unha 
pantalla AMOLED 
táctil de 1,64 pol-
gadas e formato 
rectangular, 
conectivida-
de Bluetooth 
5.1, NFC, GPS, 
batería cunha 
autonomía 
normal de até 7 
días, resistencia 
IP68 e unha clara 
vocación de moni-
tor da nosa saúde, 

xa que integra 
sensor de medición 
de ritmo cardíaco, 
permite realizar 
electrocardiogra-
mas, pode medir o 
nivel de osíxeno en 
sangue e incluso é 
capaz de tomar a 
tensión arterial gra-
zas a unha correa 
especial que utili-
zar aire a presión.

Estamos así ante 
un smartwatch 
que, aínda que 
poida resultar prác-
tico para recibir 

notificacións do 
móbil ou rexistrar 
a nosa actividade 
física durante a 
práctica deportiva, 
é máis interesante 
como unha ferra-
menta para facer 
un seguimento 
da nosa saúde. É 
compatible con 
Android e Har-
monyOS de xeito 
completo, e tamén 
pode empregarse 
con iOS (aínda que 
con funcións máis 
limitadas).

As compañías tecnoló-
xicas reservaron algunhas 
novidades para a o CES 
de Las Vegas, e no caso de 
Samsung, entre as novas 
liñas de televisores sorpren-
deu presentando cunha 
revisión do seu mando a 
distancia Eco Remote, que 
presumía de coidar o medio 
ambiente ao integrar carga 
solar, que desta volta resulta 
moito máis práctico, xa que 
é capaz de recoller ondas de 
radiofrecuencia e conver-
telas en enerxía, ou sexa, 
que aproveita as emisións 
de trebellos como os nosos 
routers Wi-Fi e así pode 
conservar a súa carga. 
O aproveitamento da radio-
frecuencia para conseguir 
enerxía non é capaz de 
recoller grandes capacida-
des de carga, de aí que sexa 
unha tecnoloxía axeitada 
para os mandos a distancia, 
que teñen un consumo moi 
reducido, e con esta xogada 
evítase o desperdicio de 
baterías AAA.

Este mando a distancia 
tamén pode cargarse coa 
luz (solar e interior) e por 
USB-C, de xeito que son 
varias as súas posibilidades 
para manter unha boa auto-
nomía, e pode empregarse 
nos televisores de Samsung 
lanzados ao longo de 2021.

TREBELLOS

O Huawei Watch D pode medir a tensión Samsung presenta un mando a dis-
tancia que colle a carga das ondas de 
radio

Entre os produtos 
que LG quixo presentar 
co gallo do CES de Las 
Vegas chamou podero-
samente a atención un 
monitor cunha relación 
de aspecto fóra do nor-
mal, o LG DualUp Moni-
tor (modelo 28MQ780).

Estamos ante un 
monitor cunha relación 
de aspecto de 16:18, 
ou sexa, que equivale 
a colocar dous moni-
tores de 21,5 polgadas 
xuntos, pero en vertical 
en vez de en horizontal, 
presentando unha reso-
lución de 2.560 x 2.880 
píxeles no seu panel 
Nano IPS cun brillo de 
300 nits e soporte de 
HDR10.

Tamén integra un 
par de altofalantes 
MAXXAUDIO de 7 watts 
cada un.

O curioso formato 
do LG DualUp Moni-
tor busca mellorar a 
produtividade en certos 
escritorios informáticos, 
conseguindo unha 
experiencia semellante 
a unha configuración 
multi-monitor pero 
evitando que o usuario 
teña que mover o 
pescozo para mirar ás 
distintas pantallas.

O monitor conta con 
2 portos HDMI, 1 porto 
DisplayPort e un con-
centrador USB, sendo 
capaz de achegar até 96 
watts por USB-C.

LG presenta un monitor con 
relación de aspecto 16:18



Avanzando no 
camiño das Google 
Glass chegan as 
Oppo Air Glass. 
A idea destas lentes é 
amosar información 
sinxela (de nave-
gación, tradución, 
locución, calendario, 
o estado do tempo, o 
rexistro de activida-
de física...) a través 
dun proxector Micro 
LED que presenta 
unha imaxe cunha 
resolución de 640 x 
480 píxeles nunha 
especie de monóculo 
que poden incorpo-
rarse a unha montura 
de lentes ao máis 
puro estilos dos vi-
sores dos Guerreiros 
do Espazo de As Bólas 
Máxicas.

As Oppo Air Glass 
funcionarían cun pro-
cesador Qualcomm 
Snapdragon Wear 
4100 (habitual en 

reloxos conectados) e 
comunicaríase cunha 
aplicación móbil que 
sería a que manexaría 
a información que 
se presentaría no 
pequeno proxector.

Podemos así ver o 
texto dun discurso 
que teñamos que 
dar en público (e que 
poderemos desprazar 
mediante distintos 

métodos); podemos 
asocialo a unha apli-
cación de tradución 
automática para po-
der ler a tradución do 
que está a dicir unha 
persoa que fale nou-
tra lingua e que teña-
mos diante; serviría 
para ver indicacións 
de navegación para 
atopar o noso des-
tino cando vaiamos 

andando ou en bici-
cleta; podería amosar 
as notificacións do 
móbiles; e moitas 
outras funcións que 
poderán desenvolver 
outras compañías, 
xa que este produto 
contará cun SDK para 
que calquera poida 
crear aplicacións que 
poidan tirar proveito 
das Oppo Air Glass.

O sector dos smartpho-
nes encartables por fin ten 
algo de competencia, e para 
plantar cara a Samsung chega 
o fabricante chinés Honor, 
que co seu Honor Magic V 
será o primeiro competidor 
real para os Galaxy Z Fold nos 
mercados occidentais, xa que 
ao segregarse de Huawei esta 
marca conseguiu librarse das 
restricións relativas á integra-
ción dos servizos de Google.

Oppo presenta unhas lentes de realidade asistida

Honor presenta un smartphone encartable

Hai uns meses a galega 
Netun Solutions anunciou un 
acordo con Vodafone para pro-
porcionarlle o seu dispositivo 
de seguridade na estrada, que 
agora o operador británico 
anuncia como a primeira luz 
V16 conectada do mercado, o 
Help Flash IoT Connected by 
Vodafone.

Estamos ante o primeiro 
dispositivo V16 que cumpre 
coas novas especificacións da 
Dirección Xeral de Tráfico e 
que suporá unha importante 
vantaxe para os condutores 
xa que reducirá os tempos de 
espera nos casos de emerxen-
cia na estrada.

O Help Flash IoT é unha 
baliza luminosa que non se 
limita a sinalizar un vehículo 
na vía en caso de accidente ou 
avaría como antes facían os 
triángulos, senón que tamén 
se conecta á plataforma DGT 
3.0 enviando a xeolocalización 
do vehículo e permitindo 
atopar rapidamente o lugar do 
incidente. A plataforma tamén 
avisa dun posible obstáculo ao 
resto de condutores.

A nova luz V16 de deseño 
galego integra a tecnoloxía 
NB-IoT, polo que en caso de 
emerxencia conéctase aos 
centros de control de tráfico 
grazas á cobertura da Rede 
Global de Vodafone en España, 
plataforma que facilita a 
conectividade do dispositivo 
durante toda a súa vida útil 
unicamente coa súa batería 
interna incluso en escenarios 
de reducida cobertura.

Vodafone 
comercializa a luz 
V16 conectada da 
compañía galega 
Netun
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O Honor Magic V aberto 
presenta unha pantalla OLED 
de 7,9 polgadas, mentres que 
pechado ten unha pantalla 
OLED de 6,45 polgadas cunha 
relación de aspecto de 21:9. 
Estas pantallas teñen unha 
cámara perforada cada unha 
(de 42 Mpíxeles), mentres que 
a cara do dispositivo que non 
conta con pantalla integra 
un módulo de cámara triplo, 
cunha cámara principal de 50 
Mpíxeles (apoiada por unha 
cámara de espectro mellorado 
para engadir información ás 
imaxes) e unha cámara de 
ultra grande angular de 50 
Mpíxeles, que contan cun 
sistema de enfoque mediante 
láser. Funciona cun procesa-
dor Qualcomm Snapdragon 8 
Gen 1 e está equipado con 12 
GB de RAM e 256/512 GB de 
almacenamento interno.

Aínda non sabemos cando 
chegará este novo smartpho-
ne encartable a España, pero 
polo momento xa coñecemos 
o seu prezo en China (9.999 
iuans/1.384 euros), que é 
substancialmente inferior 
ao Galaxy Z Fold3, polo que 
podemos entender que este 
dispositivo podería contribuír 
á dinamización de prezos 
neste segmento de disposi-
tivos.
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PS5

  serie Final Fantasy 
leva xa máis de 
5 anos sen unha 

edición numerada, e esta-
ba previsto que antes de 
rematar 2021 puidesen dar 
máis datos sobre Final Fan-
tasy XVI, desenvolvemento 
exclusivo para PlayStation 
5 do que finalmente non 
poderán adiantar nada, 
asegurando o produtor 
Naoki Yoshida que a CO-
VID-19 púxolles as cousas 
difíciles e o desenvolve-

mento do xogo leva preto 
de medio ano de retraso.

Yoshida asegura que 
este traballo é froito da 
colaboración de varios 
estudios de todo o mundo, 
pero o feito de que a maio-
ría dos seus empregados 
estea a traballar dende o 

seu domicilio dificulta a 
comunicación coa oficina 
de Tokio, o que provocou 
retrasos puntuais e incluso 
a cancelación de certos 
elementos do xogo.

Aínda que ao longo de 
2021 conseguiron paliar 
a situación, agora están 
centrados en incrementar 
a calidade gráfica, mellorar 
as mecánicas de combate 
e o contido das batallas, 
ultimar as cinemáticas e 
centrar os gráficos en xeral, 
de xeito que non queren 
revelar máis información 
sobre este prometedor 
título ate a primavera de 
2022, para desesperacións 
dos que queren saber de-
talles de Final Fantasy XVI 
dende que se anunciou en 
setembro de 2020.

A pandemia adía medio ano o 
desenvolvemento do xogo

organización dos 
Premios Hugo 
decidiu o ano 

pasado que era o momento 
de incluír unha categoría 
específica para videoxo-
gos nestes galardóns para 
recoñecer a títulos de ciencia 
ficción, fantasía e temáticas 
relacionadas, aceptando can-
didaturas de practicamente 
calquera plataforma (dende 
xogos de consola e disposi-
tivos móbiles até xogos para 
ordenador, tanto instalables 
como xogables vía web).

Así, no marco da 79ª 
Convención Mundial de 
Ciencia Ficción celebrada 
en Washington DC anun-
ciáronse os gañadores 
dos Premios Hugo 2021, 
impóndose na categoría de 
Mellor Videoxogo Hades 
de Supergiant Games. Este 
título xa fora un grande éxito 

A

Convértese no primeiro videoxogo en recibir 
un Premio Hugo

videoxogos

PC | Nintendo Switch | Xbox One | PS4

para PC e Nintendo Switch 
en 2020, chegando a Xbox e 
PlayStation o pasado verán, 
co que ampliaron a súa base 
de usuarios enormemente, 
facendo que un desenvol-
vemento relativamente 
modesto puidese chegar ao 
grande público.

A vitoria de Hades é 
relevante non só por ser o 
primeiro Premio Hugo para 
un videoxogo (categoría 
que polo momento é 
excepcional), senón por ter 
conseguido este recoñe-
cemento competindo con 
grandes títulos como Ani-
mal Crossing: New Horizons 
(considerado como un dos 
xogos de máis éxito durante 
a pandemia), Final Fantasy 
VII Remake ou incluso o 
aclamado The Last of Us: Part 
II (un dos máis galardoados 
títulos de 2020).



videoxogos

Chega a PC

O
agardado xogo 
Windjammers 
2, que colle o 

relevo de todo un clásico 
dos salóns recreativos, 
vendo a luz o 20 de xanei-
ro, cando comezou a súa 
andaina a secuela do xogo 
de 1994.

Este novo xogo 
desenvolveuse para PC, 
PlayStation 4, Xbox One e 
Nintendo Switch (retro-
compatibles coas consolas 
de nova xeración), des-
tacando o feito de que 
os subscritores de Xbox 
Game Pass poden gozar 
das versións de PC e Xbox 
con xogo cruzado incluí-
do, polo que de inicio con-
ta cunha base de usuarios 
moi ampla, facilitando así 

que se forme toda unha 
comunidade competiti-
va ao redor deste título 
competitivo.

Windjammers 2 chega 
con 10 personaxes xoga-
bles e 10 pistas diferentes 
nas que poden enfrontar-
se para ver quen consegue 
as mellores puntuacións 
nesta secuela desenvolvi-
da dende cero, mantendo 
a esencia do xogo orixinal, 
pero ofrecendo uns 
gráficos moi detallados 
e adaptados a pantallas 
panorámicas, novas mecá-
nicas de xogo para gañar 
profundidade e modos en 
liña para poder xogar con 
amigos ou prosperar na 
liga clasificatoria.orixinal 
de Goscinny e Uderzo.

Xa está aquí

stá previsto que 
este ano chegue 
a PlayStation 4 e 

PlayStation 5 o xogo God 
of War Ragnarök, e pode 
que esta secuela conte con 
máis público do esperado ini-
cialmente xa que a primeira 
entrega desta nova serie 
protagonizada por Kratos 
estreou versión para PC, que 
pode adquirirse por 49,99 
euros en Steam e na Epic 
Games Store, de xeito que 
mellora substancialmente 
a base de usuarios, que 
con moita probabilidade 
quererán seguir gozando das 
aventuras do destrutor dos 
deuses do Olimpo.

O feito de que God of War 
dese o salto de PlayStation 4 
a PC non só mellora a súa dis-
poñibilidade, senón que ta-

mén permite gozar do xogo 
cunhas posibilidades gráficas 
moi superiores, xa que se 
temos un equipo potente 
poderemos gozar dunha 
auténtica resolución 4K coa 
frecuencia de fotogramas 
desbloqueada, conseguindo 
así o rendemento máximo 
que dea o noso ordenador 
persoal. O xogo tamén tira 
proveito da tecnoloxía DLSS 
de nVIDIA para conseguir 
imaxes máis rápidas e nítidas, 
e a tecnoloxía nVIDIA Reflex 
de baixa latencia para permi-
tir reaccións máis rápidas.
Outra importante novida-
de do xogo é que agora é 
compatible con pantallas 
ultrapanorámicas (21:9) polo 
que as partidas convértense 
nunha experiencia de calida-
de cinematográfica.

E
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As infinitas aplicacións... 
das aplicacións  

   O escritor e xornalista 
Camilo Franco lanzou 

Piso Franco, unha aplicación 
de literatura breve dispoñíbel 
nas principais plataformas 
móbiles e en catro idiomas 
(galego, portugués, inglés e 
castelán), seguindo o ronsel 
(e amplificándoo) das expe-
riencias previas do escritor cos 
novos formatos (que ten feito 
literatura a través de páxinas 
web e redes sociais). Sería a 

primeira aplicación móbil de 
contido literario e xornalísti-
co do mundo. 

Piso Franco, dispoñíbel nas 
tendas de aplicacións móbi-
les de Apple e Android, com-
ponse dun monllo de relatos 
semellante ao que ofrecería 
un libro convencional ao que 
se irá engadindo contido 
novo cada semana. O 25% dos 
contidos son de acceso libre, 
para quen descargue a apli-
cación, e ao resto só se pode 
acceder despois de pagar a 
cota anual. 

   A finais de decem-
bro estrouse un 

documental galego que sen 
dúbida representa un fito para 
dous eidos creativos que loi-
tan por facerse fortes dende 
a nosa terra, con múltiples 
talentos emerxentes das no-
sas cidades, vilas e aldeas: o 
audiovisual por unha banda, 

e os videoxogos pola outra. 
Estamos a falar de A Coruña 
nos videoxogos, documental 
dirixido Iago Gordillo. Podere-
mos velo na canle de YouTube 
de Recuncho Gamer. Este 
proxecto busca divulgar a 
presenza da cidade no puxan-
te panorama das aventuras 
gráficas. 

    O  Concello de San Sa-
durniño informou da 

activación dunha aplicación 
móbil de Realidade Aumentada 
para coñecer como era o Caste-
lo de Naraío no século XIV. Esta 
ferramenta de reconstrución é 
froito do importante traballo 
de investigación levado a cabo 
por un equipo multidisciplinar 
que implicou persoas ex-
pertas en historia, arqueo-
loxía e modelado 3D. Para 
gozar do resultado hai 
que achegarse ao castelo, 
descargar unha app para 
dispositivos móbiles e des-
pois apuntar coa cámara a 

calquera dos dous paneis ex-
plicativos que están colocados 
no acceso principal e no alto da 
torre. Ao tratarse dunha tec-
noloxía baseada na Realidade 
Aumentada, permítenos super-
poñer información virtual do 
castelo e a súa contorna sobre 
a imaxe que capta un teléfono 
ou unha tableta. 

Tal e como explica o director 
comercial da empresa Xoia 
-encargada do proxecto- a 
aplicación “posibilita que ve-
xamos a construción como era 
no seu momento de máximo 
esplendor reproducíndoa de 
maneira virtual, e ao mesmo 
tempo contar as distintas eta-
pas da súa historia e descubrir 
o entorno natural que o rodea. 
O castelo reprodúcese como 

era tanto por den-
tro como por fóra, 
coma se fose de 
verdade, ou me-
llor aínda, porque 
podes achegarte e 
velo moi de preto, 
pedra a pedra”. 

    O universo Dragal, 
creado pola escritora 

galega Elena Gallego Abad, é 
o protagonista do que sería a 
primeira a primeira experien-
cia demostradora da platafor-
ma de contidos interactivos 
PetisGo! impulsada pola Xunta 
e desenvolvida por unha UTE 
de empresas tecnolóxicas 
galegas (Cinfo, Sixtema, Xoia, 
R e Ficción Producciones). 

Os contidos cos que se 
estrea a plataforma (Dragal 
Challenge) nútrense do mun-
do literario creado pola dita 
escritora, dando forma a un 
xogo interactivo que converte 
Galicia “nun gran taboleiro de 
xogo” e que estará aberto á 
participación de dez equipos 
participantes que competirán 
por premios consistentes en 
dispositivos móbiles e pode-
rán crear tesouros escondidos 
con pistas (ovos de dragón) 
para desafiar aos demais equi-
pos. Os tesouros deben versar 
sobre historias esquecidas 
de Galicia e deberán conter 
obxectos de Realidade Au-
mentada creados en PetisGo! 

Os participantes terán que 
seguir as pistas para atopar 
os ovos de dragón espallados 
por toda a xeografía nunha 
competición por equipos que 
culminará nunha gran final. 
O Dragal Challenge poderase 
seguir en directo a través da 
Plataforma PetisGo! en móbi-
les Android e iOS ou a través 
da versión para navegador. 

O ámbito galego dos videoxogos e os novos formatos foi 
no cambio de ano un fervedoiro de novidades  

Actívase a 
plataforma PetisGo 
co universo Dragal

Camilo Franco lanza a primeira app 
literaria das nosas letras

Estreouse A Coruña nos videoxogos

Xoia reconstrúe o Castelo de Naraío
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-APodes explicarnos en 
que consiste o xogo 
de Wordle?

– A mecánica do xogo Wordle é 
moi sinxela: Adiviñar a palabra 
oculta no menor número de 
intentos posible.

A palabra oculta ten sempre 
cinco letras. O número máximo 
de intentos é de seis.

Con cada intento, o xogo 
vainos indicando cunha com-
binación de cores, que letras 
temos ben colocadas, que letras 
pertencen á palabra pero están 
nunha posición incorrecta e 
que letras non están na palabra 
oculta.

– Como se converteu nun fenó-
meno en redes sociais?
– Aínda que este xogo na súa 
versión orixinal leva xa varios 
meses circulando pola Rede, 
non foi ata que o seu creador 
engadiu a opción de compartir 
os resultados nas redes sociais, 
que comezou a facerse viral.

O feito de que a palabra oculta 
sexa a mesma para todos os 
xogadores do mundo anima á 
xente a retarse para ver quen 
é quen de conseguir adiviñar a 
palabra o antes posible.

Ademais este é un xogo moi 
sinxelo, que non require rexistro, 
nin descargas, nin envía notifica-
cións ao usuario, algo que tamén 
axuda a que sexa adoptado por 
mais xente.

– Que che levou a adaptar o 
xogo á nosa lingua?
– Despois de ver que o xogo 
orixinal estaba sendo adaptado 
a diferentes idiomas, decidín 
facer unha versión en galego, 
principalmente para demostrar 
que o noso idioma está ao nivel 
de calquera outra lingua, e que 
pode competir perfectamente 
no eido dixital.

5 letras dan moito xogo
 — Nas últimas semanas converteuse en todo un fenómeno o xogo de palabras Wordle na súa 
versión en inglés, o que levou a que rematasen saíndo versións en español, catalán e galego, 
polo que quixemos falar co responsable desta última, o desenvolvedor ourensán Abraham 
Martínez Gracia.

parei as palabras do dicionario 
galego. Logo dunhas horas a 
aplicación estaba lista.

O interesante deste xogo é a 
súa sinxeleza, algo que vai moi 
unido á esencia da web. Desde 
un navegador web pode ser 
xogado desde calquera dispo-
sitivo, polo que penso que non 
ten ningunha vantaxe portalo a 
outras plataformas.

– Tes unha estimación da canti-
dade de xente que xoga actual-
mente a Wordle en galego?
– Si, nestes primeiros días mais 
de 4.000 persoas diarias están 
a xogar á versión do xogo en 
galego, chegando este pasado 
día 12 a ser xogado por mais de 
5.200 persoas.

Amais disto, os chíos coa 
etiqueta #wordlegalego superan 
o centenar diario.

A resposta dos usuarios está 
sendo moi boa e estou a recibir 
moitas mensaxes de agradece-
mento. Alédame moito ver que 
a xente goza xogando na nosa 
lingua na Internet.

– En España este tipo de xogo 
era coñecido polo concurso te-
levisivo Lingo presentado por 
Ramoncín. Contactaches xa con 
Paco Lodeiro para que presente 
Palabraham na Galega?
– Haha, estou agardando pola 
súa chamada para pechar un 
acordo. Non se me ocorre nin-
guén mais indicado que Paco 

Lodeiro para presentar unha 
versión deste xogo :D. 

– Foi complicado o desenvol-
vemento da aplicación web? 
Tes pensado levalo a outras 
plataformas?
– Despois dunha pequena 
procura na Internet vin que a 
versión en castelán do xogo 
creada por un programador co-
lombiano, Daniel Rodríguez, 
fora liberada como código 
aberto.

Descarguei o código, 
boteille un ollo, e vin que non 
sería complicado crear unha 
versión en galego a partires del.

Fixen as modificacións que 
considerei oportunas, incluín 
partes de código propio e pre-

desenvolvedor do xogo WordleAbraham Martínez
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Síguenos en:

Sigue a última hora de todo o que che interesa en materia de I+D+i. 
O  noso boletín diario é o de maior difusión por subscrición en Galicia, tal como 
o amosan os máis de 3.000 subscritores que reciben no seu correo electrónico un 
resumo de xeito gratuíto do máis destacado en materia de novas tecnolóxicas. 
A que agardas? Subscríbete XA! É de balde.

O teu espazo na Rede                 


