
Revista de ciencia e tecnoloxía codigocero.com

Nº Nº 
231231

INFORMANDO

ANIVERSARIO ANIVERSARIO

ANIVERSARIO
ANOS

O CESGA loce novo O CESGA loce novo 
supercomputadorsupercomputador

A industria intelixente pide 
a palabra en Vigo

O encontro do CPETIG debullou as posibilidades do metaverso

Xornadas JAI

IurisTICgal e o futuro da Xustiza galega

Galicia: unhaGalicia: unha
década dedécada de
éxitos éxitos 
tecnolóxicostecnolóxicos

Un fito chamado 
FinisTerrae III

Amtega fai balance dos seus 
dez anos de actividade

XGN R Encounter 
rompeu moldes
A A party party volveu en Silleda co volveu en Silleda co 
seu formato completoseu formato completo



Somos una empresa de 
referencia en el sector 
tecnológico

Ofrecemos soluciones y 
servicios innovadores

_Redes definidas por software

_Datacenter y cloud

_Ciberseguridad

_Devops e Infraestructuras IT

_BPO

_Soluciones 4.0: IoT, Big Data, 

  Analítica, Realidad Virtual, 

  Blockchain…

_Conócenos 
www.satec.es
@satec_es
info@satec.es

Compañeros en la 
transformación digital



| 3

27

22

26
24

30

28

12

Sumario
 nº 231

XOGOS

NOVAS

TREBELLOS

REPORTAXES

COETG e AETG celebraron 
a nova edición da Noite 
Galega das Telecomunica-
cións

O Instituto Tecnolóxico de 
Galicia impulsa o primeiro 
voo de dron aerotaxi en 
España

Política Lingüística con-
verte o Portal da Lingua 
nun foco primordial de 
contidos en galego

A nova edición de XGN foi 
un éxito de participantes e 
repercusión

XoveTIC 2022 premia cinco 
novos e puxantes proxectos 
dos nosos novos investiga-
dores

Fernando Suárez (CPEIG) 
fainos un balance dos fitos 
acadados na Mobile Week 
Ourense

IurisTICGal 2022 afondou 
nas oportunidades do 
metaverso

Rede Aberta e Avatel 
preparan importantes des-
pregues no noso rural

As xornadas JAI recuperan 
en novembro, na súa oitava 
edición, a presencialidade

Santiago instala bancos 
intelixentes e activa unha 
campaña contra as adicións 
online

O CESGA inaugurou o seu 
novo superordenador: o 
FinisTerrae III

Amtega fai balance dos 
seus dez anos de intensa 
actividade tecnolóxica

Amtega impulsa en novem-
bro unha nova edición do 
encontro Ciber.gal

Amtega fai balance dos seus dez anos

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

21

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21

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 231

(outubro - novembro  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   10, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20 e 21  Freepik.com

Equipo

Revista de ciencia e tecnoloxía 

codigocero.com

Nº Nº 

230230

INFORMANDO

ANIVERSARIO
ANIVERSARIO

ANIVERSARIO

ANOS

O transporte galego nun único punto de 

O transporte galego nun único punto de 

información e xestión

información e xestión

Pontevedra convertida en feira de 

Pontevedra convertida en feira de 

emprendemento

emprendemento

A AETG e o COETG distinguen a excelencia 

tecnolóxica galega

Plataforma de Mobilidade 4.0

Entrevistamos á comisaria da mostra 

Entrevistamos á comisaria da mostra AI: morte than human

AI: morte than human
Premios Galicia das Telecomunicacións

O día en que a Intelixencia Artificial cambiou o mundo

Volta
ao
cole
(dixital)

Pont-Up Store 2022

O sector tecnolóxico 

é un fervedoiro de 

novidades no remate 

do verán

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

Número 231

Membros

Somos una empresa de 
referencia en el sector 
tecnológico

Ofrecemos soluciones y 
servicios innovadores

_Redes definidas por software

_Datacenter y cloud

_Ciberseguridad

_Devops e Infraestructuras IT

_BPO

_Soluciones 4.0: IoT, Big Data, 

  Analítica, Realidad Virtual, 

  Blockchain…

_Conócenos 
www.satec.es
@satec_es
info@satec.es

Compañeros en la 
transformación digital



4 |

XGN R Encounter 
recupera totalmente 
a presencialidade

O    pasado día 7 o 
vicepresidente 
segundo e 
conselleiro 
de Presiden-
cia, Xustiza e 

Deportes, Diego Calvo, acom-
pañado da directora xeral de 
Xuventude, Participación e Vo-
luntariado, Cristina Pichel, e do 
director da Fundación Semana 
Verde de Galicia, Ricardo Durán, 
participaron na inauguración do 
encontro informático Xuven-
tude Galicia Net R Encounter, im-
pulsado pola Xunta co apoio da 
empresa R como patrocinadora 
oficial. O evento, que chegou á 
súa vixésimo segunda edición, 
xuntando até o domingo 9 a 
preto de 800 participantes na 
Feira Internacional de Galicia 
Abanca, en Silleda.

O encontro contou con máis 
de 50 actividades, entre compe-
ticións, conferencias, talleres e 
zonas de xogos, entre as que o 
vicepresidente segundo sinalou 
como novidades un obradoi-
ro de hidroimpresión, outro 
de programación dun sensor 
para medir a calidade do aire, 
concursos virtuais de simulación 
de voo, novas experiencias de 
realidade virtual inmersivas ou 
unha conferencia centrada na 
creación dunha páxina web.

Ademais, Diego Calvo desta-
cou a recuperación este ano do 
formato completo do evento ao 
retomar a presencialidade da 
zona de acceso libre Extranet, 
que o pasado ano se levou a 
cabo en liña debido ás restri-
cións da COVID-19. Nesta área, 
tanto as persoas inscritas como 

o público xeral puido asistir de 
balde a conferencias e mostras 
sobre temas de actualidade 
informática e obradoiros para 
achegarse á tecnoloxía. 

20.000 metros cadrados e 
20 Gbps de velocidade

XGN R Encounter é un dos 
16 grandes eventos da pro-
gramación deste ano da Feira 
Internacional de Galicia Abanca, 
enmarcándose esta iniciativa 
nas políticas da Xunta de apoio 
á mocidade, nas que se aposta 
por iniciativas como esta, que 
combina convivencia, intercam-
bio de coñecementos e expe-
riencias, lecer e formación. 

O encontro contou con 
20.000 metros cadrados en dous 
pavillóns, e conexións de banda 
larga cunha capacidade de 20 
Gbps achegada polo operador R.

A cita foi cualificada de éxito 
por parte da súa organización ao 
amosar a súa recuperación tras a 
pandemia, procurando conso-
lidarse como a segunda LAN 
party do Estado. Tamén puido 
constatarse que o recinto Feira 
Internacional de Galicia Abanca 

é unha das instalacións con 
mellor conectividade de Galicia, 
debido ao esforzo realizado por 
esta empresa de telecomunica-
cións galega.

Punto de encontro lúdico e 
profesional

O perfil dos inscritos na XGN 
R Encounter 2022 correspon-
deuse co de afeccionados e 
profesionais cunha idade media 
que segue medrando respecto 
ás anteriores edicións e se sitúa 
agora na trintena, onde a persoa 
máis nova ten 10 anos e a máis 
veterana, 53. A súa procedencia 
revela que acoden desde 18 
provincias diferentes, na súa 
maioría de Galicia, pero tamén 
con presenza destacada de 
rexistrados de Madrid, Asturias 
ou Biscaia.

Moitos deles sinalan, entre os 
seus intereses para acudir á LAN 
party, o seu valor como punto 
de encontro para intercam-
biar coñecementos e realizar 
contactos, o que demostra que 
esta cita conxuga á perfección 
a vertente lúdica coa profesio-
nal. 

Número 231
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Cofinanciado pola Unión Europea. Programa Operativo 
FEDER Galicia 2014-2020. Promover o desenvolvemento 
tecnolóxico, a innovación e unha investigación de 
calidade. Unha maneira de facer Europa

O XoveTIC 
potencia o 
talento científico 
máis novo 
O certame organizado polo CITIC 
acolleu a presentación de preto de 
60 proxectos

O  Centro de 
Investigación 
en Tecnoloxías 
da Información 
e as Comuni-
cacións (CITIC) 

da Universidade da Coruña cele-
brou o 5 e 6 de outubro a quinta 
edición do Congreso XoveTIC, 
que congregou a máis de 100 
investigadores e investigadoras 
do ámbito das TIC (Tecnoloxías 
da Información e a Comunica-
ción). Durante as dúas xornadas, 
persoal investigador novo de Es-
paña e Portugal presentou preto 
de 60 proxectos de intelixencia 
artificial, ciencia e enxeñaría de 
datos, computación de altas 
prestacións, servizos e redes 
intelixentes e ciberseguridade, 
tanto en formato de comunica-
ción oral como en póster.

O obxectivo do XoveTIC é 
impulsar a carreira científica 
do talento mozo e “promover o 
intercambio de experiencias e 
coñecementos nun ambiente 
distendido que fomenta a co-
laboración”, segundo destacou 
o director do centro, Manuel F. 
González Penedo.

Nesta edición, na que se 
retomou a presencialidade 
tras dous anos celebrándose 
en liña debido á pandemia, 
destacou a elevada participación 
da Universidade da Coruña, 

Ademais, celebráronse lugar 
dúas conferencias plenarias; 
a primeira foi Entre Software 
Engineering e Investigación. 
Desenvolvemento de ferramentas 
para aprendizaxe por reforzo, a 
cargo de Sabela Ramos Garea, 
enxeñeira de software Google 
Research, Brain Team; e a segun-
da, da man de José Francisco 
Tirado Fernández, catedrático 
de Arquitectura e Tecnoloxías 
da Computación da Universi-
dade Complutense de Madrid 
e presidente do Comité Asesor 
Externo do CITIC, que presen-
tou A carreira investigadora: 
oportunidades, financiación e 
avaliación.

O V Congreso XoveTIC contou 
coa colaboración da Xunta de 
Galicia, a Facultade de Informá-
tica da UDC, a Universidade de 
Oviedo, a Universidade Politéc-
nica de Madrid, a Universidade 
de Porto e Atlanttic da Universi-
dade de Vigo. 

dad de Sevilla, encargada de 
presentar un dispositivo de 
baixo custo que captura os 
sinais fisiolóxicos para detectar 
a ansiedade.

 - Premio das cátedras asociadas 
á Facultade de Informática 
(Cátedras Aldaba WIB, NTT Data 
en Diversidade e Tecnoloxía, 
CICAS e R en Ciberseguridade) 
para Assessment of selective 
attention in children through 
Digital Teddy: preliminary study, 
traballo de Irene González Eiroa 
que propón unha aplicación 
que reproduce un test para 
estudar a dificultade de certos 
nenos e nenas para localizarse 
no espazo.

 - Premio da Fundación CITIC de 
Galicia para Assistant Robot for 
Gait Rehabilitation in People 
with Disability, de Manuel Lagos 
Rodríguez, sobre robótica 
asistencial para a rehabilitación 
da marcha en persoas con 
diversidade funcional.

aproximadamente un 70 %, 
complementada con traballos 
doutras universidades españolas, 
como a de Alcalá de Henares e 
a de Sevilla, e mesmo o carácter 
internacional, con presenza de 
proxectos de universidades do 
norte de Portugal.

O Congreso XoveTIC recoñece 
cunha gratificación económi-
ca os cinco proxectos mellor 
valorados polo comité científico 
en áreas ou liñas de alto interese 
e impacto social. Este ano, os 
traballos premiados foron os 
seguintes:
 - Premio do Clúster TIC de Galicia 
para Low-cost, scalable IoT tech-
nology for real-time streaming 
network auditing, presentado 
por Pedro Fernández-Arruti Ga-
llego, polo que se desenvolveu 
un sistema de auditoría de rede 
para pequenas e medianas 
empresas.

 - Premio do Colexio Profesional 
de Enxeñaría en Informática 
de Galicia (CPEIG) para Testing 
and Analysis of Self-Sovereign 
Decentralized Digital Identity 
Technology, exposto por Pablo 
Santos Cabaleiro, sobre un pro-
totipo de análise da identidade 
dixital.

 - Premio do Instituto Tecnolóxi-
co de Galicia (ITG) para Smart 
bracelet for anxiety, de Noelia 
Navarro Moreno da Universi-
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Acabamos de ce-
lebrar a Mobile 
Week Ourense 
2022 (mweek.
c o m / o u r e n -
se-2022). Catro 

xornadas de reflexión sobre o 
impacto que ten a tecnoloxía 
en todos os aspectos da nosa 
sociedade cun esforzo especial 
para chegar a todos as colec-
tivos de idades, desde os máis 
nenos ata os adultos pasando 
por pais e educadores e o sector 
profesional.

Lonxe de congresos técnicos 
ou do propio formato do Mobile 
Congress no que ten a súa orixe, 
todos eles moi focalizados no 
sector tecnolóxico, esta Mobi-
le galega puxo o foco en como 
achegar a tecnoloxía a todos os 
cidadáns, o que en poboacións 
como Ourense ou Galicia en 
xeral, tradúcense en impacto 
naqueles colectivos que por 
causas como a dispersión ou a 
idade, a priori poden estar un 
pouco máis afastados do uso 
habitual e cotián dos desen-
volvementos informáticos que 
marcan os nosos tempos.

Pero o máis importante non 
foron as charlas en si, todas ex-
celentes e con relatoras de pri-
merísimo nivel, senón o poder 
escoitar directamente a todos 
os asistentes cales son as súas 
demandas, as súas inquietudes, 
os seus medos e as súas reti-
cencias para usar a tecnoloxía 
e poder achegar todas estas re-
flexións ao sector co obxectivo 
de desenvolver tecnoloxía que 
sexa máis inclusiva, máis próxi-
ma e máis accesible.

Son moitas as conclusións 
que podemos sacar destas 
xornadas. A primeira é que hai 

tecnoloxías para practicamente 
todos os colectivos e necesida-
des; con todo, non sempre che-
gan aos seus destinatarios, que, 
por tanto, descoñecen cales son 
estas oportunidades. Debemos 

Fernando SuárezFernando Suárez,, presidente do CPEIG, fai balance 
nesta crónica do acadado na pasada edición da 
Mobile Week Ourense, celebrada en setembro

Achegando a 
tecnoloxía á cidadanía

de traballar para visibilizar esta 
tecnoloxía que facilita e axuda 
no seu día a día a grupos de ida-
des desde os máis novos, para 
mellorar as súas posibilidades 
á hora de estudar e de relacio-
narse, ata os máis maiores, tanto 
para un envellecemento activo 
como para estar máis próximos 
aos seus familiares, que moitas 
veces están a quilómetros, pero 
a un só clic de distancia.

Outra reflexión é a oportuni-
dade que nos ofrece a gamifi-
cación, con capacidade para ser 
adpatada a todos os públicos, 
para un primeiro acceso de for-
ma moito máis amigable.

De cara a colectivos máis 
complexos a priori, como po-
den ser os maiores, onde hai 
unha reticencia inicial para o 
uso da informática, temos que 
caer na conta de que non pode-
mos esperar a que sexan eles os 
que se acheguen á tecnoloxía, 
senón que debemos de facela 
chegar aos seus lugares de ori-
xe, onde viven, ás súas residen-
cias e impulsar unha tecnoloxía 
que sexa accesible e sinxela de 
utilizar.

Debemos tamén romper 
unha primeira barreira de medo 
ou desconfianza, moitas veces 
xerada pola propia opinión pú-
blica e os medios de comuni-
cación, que unha vez superada, 
está demostrado como a xente 
abraza a tecnoloxía e percibe o 
aos que lles achega na súa vida.

E non nos esquezamos da co-
laboración entre diferentes gru-
pos de idade. Puidémolo expe-
rimentar, tanto na colaboración 
entre pais e fillos (e viceversa), 
como entre os menos maiores 
e os menos novos, xerando e es-
treitando lazos de cooperación 
nos que todos saen beneficia-
dos.

Que iniciativas como esta son 
absolutamente necesarias de-
móstrao a implicación e dispo-
ñibilidade de todos os relatores 
participantes. O éxito do evento 
é grazas a eles e oxalá podamos 
continuar con máis xornadas 
como esta de achegamento da 
tecnoloxía á cidadanía. 

 Nota:
Fernando Suárez é o coordinador da 
Mobile Week Ourense e director da 
área de Transparencia da Deputación 
de Ourense. Tamén é o presidente do 
Colexio Profesional de Enxeñaría en 
Informática de Galicia, o CPEIG.
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IurisTICgal 2022 afondou nas oportunidades 
do metaverso

Este 20 de outu-
bro, baixo o lema 
Antoloxía 2010-
2022, celebrou-
se na Cidade da 
Cultura un dos 
grandes aconte-

cementos tecnolóxicos da tem-
pada: a edición número once da 
Xornada de Informática Xudicial 
e Delitos Informáticos, IurisTICgal 
2022, do Colexio Profesional de 
Enxeñaría Técnica Informática de 
Galicia (CPETIG). Foi novamente 
unha oportunidade inmellorábel 
para facer avanzar o noso coñe-
cemento en ciberseguridade e 
en todos aqueles espazos onde 
conflúen xustiza, investigación 
de delitos e novas tecnoloxías 
da información. Nun plano máis 
específico, este ano tocou poñer 
o foco no metaverso, cun pro-
grama de actividades profundou 
nas posibilidades que ofrece este 
novo mundo virtual para o siste-
ma xudicial.

No acto de apertura intervi-
ñeron o director xeral de Xusti-
za, José Tronchoni, o director da 
Axencia para a Modernización de 
Galicia, Julián Cerviño e o presi-
dente do CPETIG, Marcos Mata. 
No encontro foron abordadas 
temáticas como a dixitalización 
da Administración de Xustiza en 
Galicia, o presente e futuro do 
sistema xudicial e a defensa dos 
dereitos fundamentais nun mun-
do dixital.

O maxistrado da Audiencia Na-
cional, Joaquín Delgado Martín, 
primeiro relator do evento, re-
marcou na súa intervención que 

Galicia no 
epicentro da 
modernización 
xudicial 

Yago Reboyras, xefe do Grupo 
de Ciberdelincuencia da Policía 
Nacional na Coruña, alertou de 
que en 2020 a cifra nesta área foi 
de 5,5 billóns de euros “porque é 
máis rendible e ten menos riscos”. 
Advertiu tamén que “hoxe non é 
precisa demasiada formación de-
litiva para levala a cabo”.

A cita rematou cunha mesa re-
donda na que participan os rela-
tores con preguntas do público.

Correspondeu ao presidente 
do CPETIG, Marcos Mata, agrade-
cer a participación dos relatores e 
a implicación dos participantes e 
á Amtega por colaborar no des-
envolvemento desta actividade.

Acto inaugural
Como dixemos, José Tronchoni 

e Julián Cerviño participaron na 
apertura da xornada. Fixérono 
debullando a aposta da Xunta 
polo fomento da cibersegurida-
de nas institucións, as empresas e 
no conxunto da sociedade, unha 
aposta que se materializa nun de-
cálogo de medidas de colabora-
ción entre administracións e cos 
sectores privados nas que inves-
tirá 18 millóns de euros.

Na súa intervención, Tronchoni 
destacou o labor desenvolvido 
pola Xunta “nunha transición di-
xital rápida e axeitada ás necesi-
dades da cidadanía que permita 
mellorar as medidas preventivas 
e a capacidade de resposta ante 
ciberataques”. O obxectivo é ser, 
no horizonte de 2030, “referente 

internacional na materia tanto a 
nivel académico e investigador 
como empresarial e comercial”. 
Nesta liña referiuse á importancia 
do Centro de Excelencia de Ciber-
seguridade de Galicia que impli-
cará un investimento para a súa 
posta en marcha duns 3,5 millóns 
de euros.

O director da Amtega lembrou 
que “hai máis de dez anos puxe-
mos en marcha unha ambiciosa 
iniciativa para a dixitalización 
da Xustiza, que se materializou 
a través dos plans Senda 2014 
e Senda 2020, unha década na 
que Galicia reforzou as infraes-
truturas tecnolóxicas no eido 
xudicial; implantou os sistemas 
de xestión procesual para xuíces, 
letrados, empregados públicos e 
fiscais así como a sinatura dixital 
en todos os órganos xudiciais; 
puxo en marcha todas as pezas 
do expediente xudicial electró-
nico; desenvolveu unha rede de 
vídeo-conferencias que dá servi-
zo a todos os órganos xudiciais e 
foi a primeira comunidade en po-
ñer en marcha a sede electrónica 
xudicial.

Cerviño engadiu que agora 
“queremos lograr a consolida-
ción dixital da Xustiza, para facela 
máis próxima á cidadanía”. E con 
estes obxectivos está en marcha 
o III Plan Senda 2025 cun investi-
mento de máis de 43 millóns de 
euros, un 68% máis que os plans 
anteriores. 

“o cidadán ten que ser o centro 
da Xustiza. No caso contrario, 
pode haber consecuencias ne-
gativas”. Pola súa banda, a direc-
tora de Administración Dixital da 
Amtega, María José García, apos-
tou por "avanzar na calidade do 
dato e reducir a presencialidade 
con todas as garantías". Ofelia 
Tejerina, avogada experta en TIC 
e presidenta da Asociación de 
Internautas falou de “pseudoni-
mato, liberdades, dereitos e me-
taverso, e como se ven afectados 
polos ceros e uns”.

Eloy Velasco, maxistrado da 
Audiencia Nacional e un dos ex-
pertos que ano tras ano deixan a 
súa pegada na xornada do CPE-
TIG, arrancou a súa presentación 
sobre a proba electrónica e Inte-
lixencia Artificial deixando dous 
interesantes titulares: “O Dereito 
imponse porque a Intelixencia 
Artificial equivócase” e “o Dereito 
é o único límite de calquera in-
vención humana”.
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Avatel ampliará a 
súa cobertura en 
Ribeira a 1.000 
novos fogares

A operadora Avatel, presente 
dende hai un ano na comar-
ca do Barbanza a través da 

súa sede na rúa de Galicia en Ribei-
ra, proporcionará Internet de alta 
velocidade a 1.000 novos fogares da 
dita localidade e máis da parroquia 
de Palmeira. A compañía anunciou 
esta novidade ao tempo que fixo 
saber que ten unha cobertura (con 
rede de banda larga) que chega a 
case 6.000 vivendas e fogares no 
dito termo municipal.

A cidade de Ribeira foi a porta de 
entrada da compañía na provincia 
da Coruña, onde a día de hoxe dá 
servizo a máis de 22.000 vivendas e 
empresas e ten abertos catro pun-
tos de venda: Ribeira, Sada, Santa 
Comba e O Temple, coa que cobre 
Cambre e Oleiros.

Como dixemos, a partir de nov-
embro, a operadora de orixe galega 
ampliará a despregadura local no 
municipio a uns 1.000 fogares novos 
grazas á colaboración das comu-
nidades de veciños que facilitaron 
a instalación de cables e equipos 
de distribución de fibra óptica. Por 
este motivo, e co gallo de celebrar o 
primeiro aniversario no municipio, 
Avatel realizará accións especiais 
cos veciños como a participación na 
promoción dun ano de fibra gratis a 
todas as persoas que visiten, desde 
o 14 de outubro ao 14 de novem-
bro, a tenda situada no número 20 
da Rúa de Galicia.

A compañía ten como obxectivo 
conectar aos veciños do municipio 
“dotándoos de Internet de última 
xeración e incrementando a súa 
calidade de vida”, así como “contri-
buír á reactivación económica da 
localidade ribeirense fomentando o 
emprego local coa contratación de 
técnicos e comerciais no punto de 
venda”.

Ademais, ao longo deste ano, a 
empresa fixo un esforzo especial 
por converterse en “parte activa da 
poboación”, e nesta liña implicouse 
dando o seu apoio ás Festas da 
Dorna (recibindo a etiqueta de firma 
Dorneira Profesional) e colaborando 
como asociada na Asociación de 
Empresarios de Ribeira. 

Rede Aberta dotará de Internet de alta velocidade a 
36.556 fogares e empresas da Coruña 

A operadora neutra galega 
Rede Aberta anunciou este 
mes de outubro un impor-
tante despregue de fibra 
óptica até o fogar (FTTH) na 
provincia da Coruña, que 

terá un relevante impacto nunha chea de 
concellos do rural, que contarán con máis e 
mellores oportunidades para dixitalizáren-
se, coller impulso económico e produtivo 
e fixar poboación. Segundo fixo saber a 
empresa, esta levará a dita tecnoloxía a 
36.556 fogares da Coruña, tras a adxudica-
ción do programa Único Banda Larga 2022 
do Goberno central (Ministerio de Asuntos 
Económicos e Transformación Dixital).

A medio prazo, a previsión é que ao final 
de 2024 a cobertura chegue a máis de 
155.000 fogares da provincia con conexión 
de Internet de alta capacidade. “A resolución 
do Ministerio”, sinalaron fontes da operado-
ra, “suporá un importante pulo para a nosa 
estratexia de conectar as zonas rurais con in-
fraestruturas dixitais de moi alta capacidade, 
con velocidades superiores aos 100 Mbps”.

A día de hoxe, a firma ten en marcha 
un plan de despregadura para chegar a 
192.000 fogares en toda Galicia no bienio 
2023-2024.

A adxudicación do Plan Único na Coruña 
suporá un investimento de 26,6 millóns de 
euros, dos que 13,3 están financiados polo 
Ministerio de Asuntos Económicos con 
fondos do Plan de Recuperación para lograr 

o obxectivo da Axenda Dixital 2026: que o 
100% da poboación teña acceso a cone-
xións dixitais superiores aos 100Mbps.

As actuacións de Rede Aberta despre-
garanse en “zonas brancas” da provincia 
coruñesa, ou sexa, as que non dispoñen 
de cobertura de redes de velocidade de 
polo menos 30 Mbps, nin plans para a súa 
dotación no próximos tres anos.

Rede Aberta, que acaba de cumprir os 
dous anos de actividade no mercado, está 
xa presente en 49 municipios rurais de Ga-
licia, poñendo en xogo unha infraestrutura 
de máis de 1.300 quilómetros de cable ten-
dido para dar servizo de fibra óptica neutra 
e chegando a máis de 100.000 fogares.

Na provincia da Coruña, Rede Aberta ini-
ciou a actividade en 26 municipios, nos que 
ten previsto ofrecer a conexión a 77.435 
fogares. Na actualidade, xa alcanzou o 79% 
dos obxectivos, con 61.360 fogares con 
conexión de fibra de moi alta capacidade.

Nalgunhas comarcas, como é o caso de 
Costa da Morte, concentrou os seus esfor-
zos en municipios como Cabana de Ber-
gantiños, Cee, Corcubión, Laxe, A Laracha, 
Malpica, Ponteceso e Vimianzo, onde xa foi 
quen de superar os 18.500 fogares conec-
tados, que representan o 53,7% dos 34.422 
previstos en toda a comarca. Nalgúns deles, 
debido á demanda, superáronse as previ-
sións iniciais, como é o caso de Corcubión, 
onde se duplicou a cifra de fogares conecta-
dos. 

Revolución rural

Número 231



As JAI volven ao formato presencial nunha 
oitava edición histórica
en participantes e actividades

Nesta recta 
final de 
ano, Vigo 
vaise poñer 
no punto 
de mira da 
industria 

intelixente grazas ás oitavas 
Xornadas sobre Tecnoloxías 
e Solucións para a Automati-
zación Industrial (JAI), que se 
celebran dende o luns 14 de 
novembro até o xoves 18. Este 
prestixioso evento sobre novas 
ferramentas de produción (máis 
racionais, eficientes, eficaces e 
rendíbeis), chega este 2022 a un 
intre histórico da súa andaina: a 
recuperación, logo da pande-
mia, do formato presencial (que 
obrigou á celebración das JAI en 
modo virtual en 2020), formato 
que será compatíbel, este ano, 
cos postos virtuais.

Segundo fixo saber o gran 
impulsor das JAI, o docente e 
investigador da UVigo Ignacio 
Armesto, a convocatoria de 
2022 das xornadas será “unha 
oportunidade única” para 
coñecer o presente e o futuro 
da industria intelixente, con 40 
empresas mostrando os seus 
achados recentes, 70 relatores 
de primeiro nivel (dos ámbitos 
estatal e internacional) e cinco 
días de actividade.

Proba do interese xerado 
polas actividades preparadas, a 
recuperación do sector, o pulo 
á dixitalización e os obxectivos 
renovados e fortalecidos, a nova 
edición das JAI xa pendurou o 
cartel de “cheo” a 10 meses da 
celebración do evento, a come-
zos deste 2022. Este éxito com-
plementouse con cifras récord 

a nivel de firmas participantes 
e conferencias, e coa incorpora-
ción de novidades importantes 
no programa, que se engaden ás 
mesas redondas e a unha gran 
exposición robótica. “As cifras 
son as mellores acadadas ata 
hoxe nunha edición presencial. 
E é que falamos dun programa 
con 70 conferencias, catro mesas 
redondas e 40 firmas partner 
participando, todas elas multina-
cionais de recoñecido prestixio 
no sector. Sen esquecer o acto 
de apertura, que contará cun 
programa adicional de catro 
relatorios plenarios de autén-
tico luxo”, detallaba hai meses 
Armesto.

Entre as novidades no 
programa destacan unha serie 
de mesas redondas, xurdidas a 
raíz de varios eventos virtuais 
e presenciais organizados nos 
últimos anos, moitos deles en 

Vigo no punto da 
mira da industria 
intelixente

colaboración con ISA España e 
AER Automation e que contaron 
cunha destacada asistencia de 
profesionais. Nas catro mesas 
redondas que se celebrarán en 
sesión de tarde de luns a xoves, 
participarán un máximo de seis 
persoas: dúas representantes de 
firmas, outras tantas de usuarios 
finais que utilizan con éxito nas 
súas empresas solucións rela-
cionadas coa temática tratada e 
unha persoa moderadora. Serán 
catro sesións sobre Cibersegu-
ridade, Condition Monitoring, 
Robótica Móbil e Visión e Inteli-
xencia Artificial.

Por outra banda, a 8ª edición 
das JAI acollerá “a gran exposi-
ción robótica que non puidemos 
facer no acto oficial de apertura 
das edición dixital, pero vitami-
nada”, avanza Armesto.

Polo que respecta ao 
Showroom Industrial 4.0, a 
situación actual non permite 
organizar este ano un similar ao 
de 2018 con máis de 30 exposi-
tores simultáneos durante toda 
a semana, “pero si intentaremos 
ofrecer unha versión reducida 
con sete ou oito postos nos que 
as firmas que participan en cada 
sesión terán a oportunidade de 
presentar o seus produtos”.

Así mesmo, manterase a 
oferta de postos virtuais, que xa 
se usaron no portal das Digital 
JAI’2020.

A listaxe de empresas 
partners está formada este 
ano por Beckhoff, Bonfiglio-

li, Bosch Rexroth, Copadata, 
Creaform, Dassault Systemes, 
Delta, Endress+Hauser, ESET, 
Festo, Fortinet, Gigamon, HMS 
Networks, HP, IFM, Infranor, Ke-
pware, Kuka Robotics, Matriko-
nOPC, MurrElektronik, Omron, 
OPC Foundation, Oppent, 
Patlite, Phoenix Contact, Pilz, 
Rockwell Automation, Schaeffler, 
Schneider Electric, Sick Sensor 
Intelligence, Siemens, Trend Mi-
cro, Weg, Weidmüller e Yaskawa.

Tamén participan, achegando 
o seu coñecemento, as seguintes 
entidades e compañías: Canal 
de Isabel II, Alisys, Grupo Copo, 
Tecdesoft, Logitek, RobotPlus, 
Infaimon, DGH Grupo, Stelllantis, 
AER Automation, Logicmelt, Gru-
po Solitium, FINSA, Grupo Nueva 
Pescanova, Complejo Asistencia 
Universitario de Salamanca, Hos-
pital Álvaro Cunqueiro de Vigo, 
Esypro e PLCopen.

Os relatorios tocarán temas de 
gran interese, como por exem-
plo os novos sistemas desenvol-
vidos para facer monitoraxe e 
control de grandes infraestrutu-
ras, como garantir a seguridade 
nos novos ámbitos de Inteli-
xencia Artificial, como acadar 
a máxima sustentabilidade no 
ámbito da rastrexabilidade ou 
como tirar o máximo proveito 
dos datos e da conectividade 
dos obxectos para lograr un 
mellor operatividade e gañar en 
competitividade e rendibilidade.

Máis información en jai2022.
uvigo.es. 
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Santiago instala bancos intelixentes para optimizar 
os seus sistemas de planificación urbana

O Concello de San-
tiago, ao abeiro do 
seu proxecto de 
Cidade Intelixente 
(Smartiago), come-
zou a instalación en 

diversos recantos do espazo urbano 
duns bancos intelixentes equipados 
con sensores de infravermellos e con 
capacidade para detectar o paso de 
peóns e as pautas que estes ofrecen 
nunha área determinada das proxi-
midades do mobiliario.

Trátase, máis polo miúdo, dun 
sistema que recolle datos cos que 
achegar información de valor sobre 
fluxos de viandantes, sobre equipa-
mentos municipais, sobre ordena-
ción do tráfico e urbanística e sobre a 
planificación e a localización (idónea) 
destes equipamentos.

O Concello de Santiago quixo acla-
rar na presentación destes bancos 
intelixentes que estes “non integran 
ningún tipo de cámara nin ferramen-
ta para a captación de imaxes”, só 
tecnoloxías que achegan metadatos 
cos que alimentar unha base da 
datos con información de utilidade.

A instalación dos bancos enmárca-
se dentro da contratación de servizos 
de Investigación e Desenvolvemento 
(I+D) de algoritmos avanzados de 
modelado e simulación da mobi-
lidade peonil, dentro do proxecto 
Smartiago. É unha das contratacións 
da vertical de mobilidade.

Neste proxecto, no que se están 

desenvolvendo unha serie de 
algoritmos avanzados para mode-
lado e simulación da mobilidade 
peonil, vaise desenvolver o que se 
coñece como un xemelgo dixital de 
mobilidade peonil urbana. “Trátase 
dun desenvolvemento que permitirá 
modelar fluxos de mobilidade peonil 
e, o que é máis importante, estimar 
o impacto sobre estes de cambios 
na contorna urbana de maneira que 
será un instrumento de planificación 
urbana”, explicaron fontes do Con-
cello de Santiago, engadindo que 
neste contexto “o mobiliario urbano 
intelixente (bancos) non só está pen-
sado para incentivar a mobilidade 
peonil, senón tamén para validar as 
predicións do xemelgo dixital á hora 
de contrastar a evolución dos fluxos 
peonís”. Para iso, cada un dos bancos 
dispón dun sensor que realizará un 
envorcado de datos unha vez ao 
día agrupando estes por franxas 
horarias.

O pasado xoves 13 comezou a 
instalación do devandito mobiliario 
intelixente, comezando coa colo-
cación de 5 bancos na rúa de San 
Pedro Mezonzo e proseguindo con 
3 equipamentos máis na Carreira do 
Conde e outro na praza de Galicia. O 
plan é achegar 4 bancos máis na rúa 
do Hórreo, 3 na Avenida Xoan XXIII, 
3 no Centro Médico Concepción Are-
nal e os 3 últimos na rúa dos Feáns. 
Trátase dunhas localizacións que non 
son definitivas. 

Smartiago
suma e segue

Novos esforzos 
contra as adicións 
online

Rubén Prol, concelleiro de Mocidade de 
Santiago, e o educador social Ramón 
Molina, presentaron a segunda edición 

de Vas Picar? Mocidade libre de apostas que 
este ano porá en marcha unha serie de obra-
doiros dirixidos ao alumnado de educación 
secundaria co fin de sensibilizar á mocidade 
sobre os perigos da ludopatía e os riscos dun 
uso sen control de determinados servizos dis-
poñíbeis na Rede, por exemplo os videoxogos 
online. Porase o foco na información en redes 
sociais.

Segundo anunciaron, celebraranse este ano 
41 obradoiros con 3 sesións de traballo, nos 
que se estima unha participación de arredor 
de 1.000 alumnos e alumnas.

Os obradoiros están destinados ao alum-
nado de 3º e 4º de ESO, xa que “se consideran 
estes cursos os idóneos para abordar esta 
problemática”. Este ano, ademais, ampliarase a 
duración dos obradoiros, que tamén incluirán 
novos conceptos vencellados ás loot boxes 
nos videoxogos; a figura dos pronosticadores 
profesionais (tipsters) e os mitos que se xeran 
ao redor delas; o proceso de toma de deci-
sións ante unha situación problemática para 
o adolescente ou o fenómeno das criptomo-
edas e os paralelismos existentes coa apostas 
deportivas online.

Tamén se prevé a realización de 2 cursos de 
4 h dirixidos ao profesorado.

Rubén Prol tamén fixo saber que “tirando 
proveito das estruturas xeradas da campaña 
do ano pasado”, a campaña Vas picar? Mocida-
de libre de apostas, seguirase difundíndose a 
campaña a través das contas de redes sociais 
(Instagram e Facebook) e da web do proxecto 
www.eunonpico.gal. Crearanse un total de 17 
creatividades ao longo destes mes e medio 
para reforzar a mensaxe educativa da campa-
ña tamén a través das redes sociais.



O CESGA inaugurou o seu novo 
superordenador: o FinisTerrae III

O FinisTerrae 
III é o novo 
supercom-
putador do 
Centro de 
Supercom-
putación de 

Galicia (CESGA) que aplicará a 
súa capacidade de computación 
para realizar predicións do tem-
po meteorolóxico, avaliacións 
xenómicas e para monitorizar 
a evolución epidemiolóxica 
do SARS-CoV-2, o coronavi-
rus causante da pandemia da 
COVID-19.

O novo supercomputador 
foi inaugurado o pasado 21 de 
setembro na sede do CESGA, en 
Santiago de Compostela, nun 
acto presidido polo presidente 
da Xunta de Galicia, Alfonso 
Rueda Valenzuela, e ao que 
asistiron o vicepresidente de 
Investigación Científica e Técni-
ca do CSIC, José María Martell, 
e do delegado institucional en 
Galicia, Javier Rey Campos.

O presidente da Xunta, Alfon-
so Rueda, reafirmou o obxectivo 
de colocar a Galicia na elite das 
tecnoloxías de alta prestación 
ao servizo da investigación e da 
industria asegurando que “xa 
estamos no grupo cabeceiro e 
nunha situación punteira, pero 
temos que ir a máis, e imos ir 
sen ningunha dúbida”, ao que 
engadiu que Galicia alberga o 
segundo gran centro de compu-
tación de España, do que puxo 
en valor que é “un dos máis 
competitivos de Europa”.

Á cabeza 
de España e 
Europa

Na súa intervención o presi-
dente da Xunta tamén apuntou 
que Galicia cos centros de inves-
tigación, coa tecnoloxía de altas 
prestacións e cos grupos de 
traballo que dispón conta con 
“razóns de sobra” para postular-
se a albergar a sede da Axencia 
Española de Supervisión de 
Intelixencia Artificial. “Temos 
argumentos moi sólidos para 
que Galicia sexa unha candidata 
a ter en conta”, salientou.

O supercomputador, alberga-
do no CESGA, púxose en marcha 
hai uns meses, abríndose así a 
prestar servizos a comunidade 
científica e de innovación en 
Galicia e aos grupos de investi-
gación do CSIC en toda España.

máis complexos que hoxe se 
presentan en I+D+i e que fan 
uso de inxentes volumes de 
datos. Incorpora un simulador 
de computación cuántica de 30 
Qbits que é o primeiro da súa 
clase en España.

Entre os beneficiarios do novo 
supercomputador figuran os 
seguintes usuarios do CESGA: 
Meteogalicia, que realiza a dia-
rio a predición do tempo para 
Galicia, a Fundación Pública 
Galega de Medicina Xenómica, 
que produce investigacións e 
prové servizos clínicos en base 
a análises xenómicas para o Ser-
gas, e grupos de investigación 
das universidades que teñen 
como liñas de investigación, 
por exemplo, o descubrimento 
temperán de fármacos ou a mo-
nitoraxe xenómica da epidemia 
por SARS-CoV-2 en Galicia. 

Trátase dun nodo da In-
fraestrutura Científico Técnica 
Singular (ICTS) distribuída de 
computación e datos científicos 
Rede Española de Supercom-
putación (RES). Foi adxudicado 
en 2021 á empresa Atos. Supón 
un investimento de 7 millóns de 
euros, achegados pola Comi-
sión Europea, vía fondos FEDER 
(5,6 millóns; 80%), xunto ao 
co-financiamento da Xunta de 
Galicia (1,05 millóns; 15%) e do 
CSIC (0,35 millóns; 5%).

FinisTerrae III permite resolver 
4.360 billóns de operacións ma-
temáticas por segundo, o que 
supón multiplicar por unha du-
cia a capacidade de cómputo do 
anterior supercomputador Finis-
Terrae II, sendo por tanto clave 
para acurtar de modo significa-
tivo os tempos na obtención de 
resultados, abordar problemas 
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Xunta de Galicia afronta nes-
tes momento a recta final para 
a dixitalización de todas as 
aulas dos centros educativos 
públicos entre primeiro de 
Primaria e segundo de Bacha-
relato. Está tamén a piques de 

rematarse o proceso de dixitalización de todas 
as salas de vistas do sistema xudicial de Gali-
cia. Na sanidade están plenamente implantados 
sistemas como o da receita electrónica ou a so-
licitude de citas a través de plataforma E-Saúde. 
Cerca do 65% da poboación maior de idade da 
Comunidade está dada de alta no servizo de 
Chave365 para realizar trámites e consultas á 
Administración pola vía electrónica e practica-
mente todos os procedementos administrativos 
(96,6%) poden ser tramitados xa por esta vía. 
Máis do 99 % das empresas de Galicia con máis 
de 10 empregados teñen contratados servizos 
de internet, e a banda larga cubre ao 99,96% da 
poboación. En 2020, ademais, a porcentaxe de 
mulleres que declaraban usar internet superaba 
por primeira vez á dos homes.

O proceso de transformación dixital en Galicia 
acelerouse dun xeito exponencial nos últimos 
dez anos. O mesmo tempo que leva funcionan-
do a Axencia para a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia, Amtega, creada en xaneiro de 2012. 
En cumprimento da Lei 16/2010 de organización 
e funcionamento da Administración Xeral e do 
sector público autonómico de Galicia, a Axencia 
ten como obxectivos a definición, desenvolve-
mento e execución dos instrumentos da política 
da Xunta no campo das tecnoloxías da informa-
ción, as comunicacións e a innovación e o desen-
volvemento tecnolóxico. 

Dende un principio, a Axencia aportou unha 
visión estratéxica coa Axenda Dixital de Galicia 
2014 que incluíu o primeiro Plan de Moderni-
zación da Administración Pública, e asumiu o 
desenvolvemento da Sede electrónica, que en-
trou en funcionamento en setembro de 2011. Ao 
mesmo tempo, a creación do Observatorio da 
Sociedade da Información e a Modernización de 
Galicia (Osimga), en 2010, proporcionou unha 
ferramenta que permite coñecer e analizar a evo-
lución do proceso a través de datos estatísticos e 
cualitativos.

A DÉCADA NA QUE SE 
DIXITALIZOU GALICIA

A

Nos dez anos de existencia da Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia, a Comunidade 
está a piques de acadar a universalización do uso da 
Administración Electrónica e de servizos públicos 
dixitais como a Educación ou a Xustiza

10 anos da Amtega



Outro dos fitos iniciais imprescindibles 
para explicar a transformación experimenta-
da na última década foi a creación, en xaneiro 
de 2011, da Rede CeMit, en colaboración cos 
concellos, conformada polas aulas que están 
a ser o escenario da capacitación dixital da 
cidadanía máis aló dos sistemas educativo e 
universitario.

Ao tempo que xestionaba o proceso con 
criterios estratéxicos (establecidos en docu-
mentos como as axendas dixitais 2010-2014 
e 2015-2020, a Estratexia Galega de Crece-
mento Dixital, a Axenda da Competitividade 
Galicia-Industria 4.0, o Plan Tecnolóxico da 
Administración de Xustiza, o Plan de Inclusión 
Dixital de Galicia, o Plan de Administración e 
Goberno Dixitais ou a Estratexia de Educación 
dixital), a Axencia encargouse da elaboración 
da Estratexia Galicia Dixital 2030 e da Estra-

texia Galega de Intelixencia Artificial que 
permitirán seguir avanzando ao ritmo das 
sociedades máis avanzadas. Esta situación é 
o resultado dun proceso de converxencia con 
España e Europa que se consolidou na última 
década de traballo coordinado e xestionado 
pola Axencia para Modernización Tecnolóxica 
de Galicia.

Ademais, a partires de 2018 foi necesario 
complementar eses obxectivos estratéxicos 
establecidos coas novas necesidades provo-
cadas pola pandemia. Moitos dos obxectivos 
tiveron que adiantarse no tempo para garan-
tir a continuidade dos procesos produtivos e 
a prestación dos servizos públicos e da Admi-
nistración.

Os avances na dixitalización da Galicia afec-
tan a todos os aspectos sociais e económicos 
da comunidade: as relacións coa administra-
ción, os servizos públicos (saúde, educación, 
servizos sociais), a capacitación dixital da so-
ciedade, os sectores produtivos...
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número de procedemen-
tos que se inician na sede 
electrónica da Xunta de 
Galicia  medrou  un 150% 
entre 2014 e 2020, ao pa-
sar de 620 a 1.569. A sede 
electrónica entrou en fun-

cionamento en 2011. En 2014 permitía xa o 
inicio pola vía electrónica dun 42% dos proce-
dementos. Na actualidade, esa porcentaxe é 
do 96,6 %.

No primeiro ano da Sede, a porcentaxe de 
internautas de Galicia que interactuaban coas 
administracións públicas a través de Internet 
para obter información era o 45,1 %. En 2020, 
son o 75% as persoas que obtiveron informa-
ción por esta vía. En España, esta porcentaxe 
redúcese ata o 57,9%.

En 2015 púxose en marcha o servizo de 
Chave365 para a identificación nos procede-
mentos administrativos pola vía electrónica. 
Na actualidade, máis de 1,4 millóns de per-
soas de Galicia dispoñen da súa clave e a 
utilizan, o que representa en torno ao 65% 
das persoas maiores de idade da nosa Comu-
nidade.

Outro dato significativo da evolución da ad-
ministración dixital é o uso da sinatura elec-
trónica, que medrou en Galicia un 820% entre 
2015 e 2020. Hoxe son xa en torno ao medio 
millón os documentos que se asinan elec-
tronicamente nun ano.

Cara a unha 
Administración Pública 
máis eficaz e personalizada 

O
A simplificación dos procesos e a usabili-

dade das ferramentas á disposición da cida-
danía son dous dos principais obxectivos da 
evolución dunha  Administración  Electrónica 
que avanza cara á universalización. En 2013 
púxose en marcha a plataforma de interope-
rabilidade Pasaxe! para permitir o intercam-
bio de datos entre diferentes administracións, 
o que evita ás persoas usuarias que teñan que 
aportar nos procedementos documentación 
que xa se presentara ante calquera instancia 
pública. A crecente aplicación das tecnoloxías 
disruptivas permite, así mesmo, unha simpli-
ficación dos procesos mediante a robótica, a 
minería de datos, a OCR ou a Intelixencia ar-
tificial. A automatización de procesos foi 
esencial para que a Xunta de Galicia puidera 
resolver en prazos inferiores a dous meses as 
axudas aos sectores produtivos máis afecta-
dos pola pandemia.

Na actualidade,  Galicia ten en marcha in-
vestimento de preto de 52 millóns de euros 
en acordos marco para avanzar na  automa-
tización de procesos  e na incorporación de 
tecnoloxías avanzadas na administración a 
través de  servizos na nube. Estes investi-
mentos veranse reforzados co novo Plan de 
Administración e Goberno dixital 2025, que 
aprobará proximamente o Goberno galego.

Na última década, rexistrouse unha madu-
rez nos procesos internos de dixitalización e 
un incremento na relación telemática entre os 
galegos e a administración grazas ás medidas 
postas en marcha nos dous plans anteriores, 
nos que se investiron 59,9 millóns de euros.

Tamén está en marcha un proceso de re-
forzo das infraestruturas dixitais do territorio 
coa construción dun novo Data Center, que 
permitirá duplicar as capacidades de procesa-
mento e almacenamento de datos actuais e 
que estará dimensionado para xestionar o in-
cremento de novos servizos dixitais; e a posta 
en marcha do Centro de Excelencia en Ciber-
seguridade de Galicia, que ten como obxec-

O 65% DA POBOACIÓN 
MAIOR DE IDADE 
UTILIZA A CHAVE 
365 PARA ACCEDER 
AOS SERVIZOS DA 
ADMINISTRACIÓN 
DIXITAL

tivo desenvolver a ciberseguridade como 
motor de transformación económica e social.

En canto á usabilidade, ademais das mello-
ras que se foron introducindo na Sede dende 
a súa creación e que facilitaron o crecemento 
de usuarios, a Xunta desenvolve na actualida-
de un estudo coa Universidade de Santiago 
de Compostela, que ademais de analizar a 
eficacia dos procesos, avanza cara á creación 
dun asistente virtual para facilitar o acceso á 
administración electrónicas das persoas me-
nos familiarizadas coas tecnoloxías. Tamén 
está en marcha a creación dunha aplicación 
para dispositivos móbiles  que concentrará 
os principais tramites e servizos da adminis-
tración dixital. O obxectivo é o de dispoñer 
“dunha administración dixital máis áxil e per-
sonalizada”.

Galicia foi  a primeira Comunidade autó-
noma en activar a súa sede electrónica xu-
dicial. Esta adopción temperá permitiu que 
dende 2012, o sistema de notificación LEX-
NET estea estendido en practicamente todos 
os órganos xudiciais (97,73%).

O primeiro Plan Senda para a dixitalización 
da Xustiza foi posto en marcha en xaneiro de 
2010. Dende entón dotáronse co sistema de 
gravación eFidelius 195 salas. Avanzouse ta-
mén na extensión das salas de vistas dixitais, 
que na actualidade son xa 77.  Está previsto 
que en 2023 se acade o obxectivo de que 
o 100% das salas de vistas de Galicia sexan 
dixitais. A aplicación dos plans Senda 1 e 2 
implicou un investimento de 50 millóns de 
euros.

Número 231

10 anos da Amtega
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capacitación da cidadanía 
para adaptarse á transfor-
mación dixital é un reto que 
adquire unha dimensión es-
pecial en Galicia, que é a se-
gunda comunidade con máis 
persoas maiores de 65 anos 

de España, e, con diferencia, a que ten máis 
núcleos de poboación, distribuídos nunha oro-
grafía que dificulta o despregadura das redes 
de comunicacións.

En 2010, a porcentaxe de fogares de Galicia 
que contaban con acceso a internet era do 
48,9%. En 2020 eran xa máis do 90 por cento 
os fogares galegos que tiñan contratado un 
servizo de Internet de banda larga. Soamente 
un 14,4% das persoas de Galicia que usaban In-
ternet declaraban en 2010 que adquiriran al-
gún ben ou servizo por ese medio. En 2020, 
esta porcentaxe medrou ata o 58,5%. No caso 
das persoas de entre 25 e 34 anos, son cerca 
dun 90% as que declaran comprar por internet.

Ademais,  a evolución no uso de internet 
está a crecer a maior ritmo que en España ou 
en Europa. No período 2017-2020, o uso de in-
ternet creceu un 11,9% en Galicia, un 10,2% en 
España e un 7,3% na Unión Europea.

Foi especialmente significativo o incremento 
no nivel de dixitalización no tramo de idade de 
65 a 74 anos. No período 2015-2020, o crece-
mento no uso de internet entre as persoas 
maiores foi do 152%, ata acadar o 53% da 
poboación.

En canto os obxectivo de redución das fen-
das dixitais, el 2020, por primeira vez, a por-
centaxe de uso de internet entre as mulleres 
galegas (87,8%) superou á dos homes (87,5%).

Para apoiar a extensión do uso das tecno-
loxías en todos os segmentos da poboación, 
independentemente da súa idade e lugar de 
residencia, en 2011 púxose en marcha a Rede 
CeMit de aulas para a capacitación dixital da 
cidadanía, en colaboración cos concellos. Ese 
mesmo ano regulouse a Certificación Galega 
de Competencias Dixitais en Ofimática (CO-
DIX), e dende aquel momento máis de 5.000 
persoas obtiveron o certificado a través da 
rede CeMit.

Nestes momentos está en marcha o proceso 
de adaptación á nova Certificación Galega de 
Competencias Dixitais, que comezará e emitir-
se este ano e que se adapta ao novo Marco Ga-
lego de Competencias Dixitais, que entrou en 
vigor o pasado 1 de xaneiro. Neste sentido, Ga-
licia foi a primeira comunidade autónoma en 
adaptarse ao novo marco europeo GIGCOMP.

A certificación é preceptiva para o acceso 
aos empregos na administración pública, polo 
que a formación é impartida polas aulas CEMIT, 
para a cidadanía, e pola EGAP, para as persoas 
empregadas públicas.

Dixitalización “sen deixar 
a ninguén atrás” 

Dende a súa creación, as aulas CeMIT  le-
van impartidas máis de 456 mil horas de for-
mación a máis de 100.000 persoas, e neste 
momento está en marcha un plan para a súa 
ampliación e reforma que implicará un investi-
mento de preto de 23 millóns de euros.

O próximo obxectivo é formar en compe-
tencias dixitais a 46.000 persoas máis nos vin-
deiros tres anos e lograr que o  70 por cento 
das persoas de Galicia teñan competencias 
dixitais básicas.

AS AULAS CEMIT LEVAN 
IMPARTIDAS MÁIS DE 
456 MIL HORAS DE 
FORMACIÓN A MÁIS DE 
100.000 PERSOAS
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transformación dixital dos secto-
res primarios permitiu nos últimos 
anos a modernización de aspectos 
como a venda de peixe nas lonxas 
e a súa rastrexabilidade (trazabili-
dade), a loita contra os incendios 

forestais ou a xestión forestal. 
Entre 2018 e 2021 foron implantados en 35 lonxas 

e confrarías de Galicia os novos sistemas de comer-
cialización e xestión en funcionamento, coñecidos 
como Lonxas Galegas 4.0. Nese período foron co-
mercializados e trazados por este sistema 18,5 mi-
llóns de quilos de peixe, cun valor en primeira venda 
superior aos 90 millóns de euros.

O proxecto Primare, desenvolvido pola Conselle-
ría do Mar e a Axencia para a Modernización Tecno-
lóxica de Galicia permitiu tamén o desenvolvemento 
dunha aplicación para dispositivos móbiles para a 
emisión dos documentos de transporte e alternan-
cia. O proxecto terá continuidade con novas funcio-
nalidades, como un sistema de vídeo que facilite as 
poxas en remoto.

Aulas e libros 
dixitais en toda a 
educación pública 

A

Número 231

dos a esta iniciativa, con cerca de 
55.000 alumnos e 9.400 docentes. 
Como media, cada día do curso co-
nectáronse ao Entorno Virtual de 
Aprendizaxe (EVA) 45.000 alumnos 
e 3.500 docentes.

A dixitalización da educación 
comezara en 2010, coa posta en 
marcha do proxecto Abalar. Hoxe, 
o Espazo Abalar e abalarMóbil 
contan con 351.792 persoas usua-
rias rexistradas. Hai meses nos que 
os accesos superan os tres millóns, 
as mensaxes enviadas son cerca de 
medio millóns e se envían pola pla-
taforma máis de 300.000 correos. 
Abalar dispón xa de 1.600 contidos 
no seu repositorio, entre eles os de 
Aula Planeta, Netex, Edebé e Pear-
son. Ademais, o seu espazo Dixit 
conta con 33 proxectos específi-
cos desenvolvidos en Galicia para 
o alumnado galego en todo tipo de 
materias.

o curso 2024-
2025, todas as 
aulas de todos 
os centros edu-
cativos públicos 
de Galicia serán 
dixitais. Dende 

que comezou o proceso de dixitali-
zación das aulas en 2016 ata hoxe, 
xa contan con esta tecnoloxía todas 
as aulas entre 5º de primaria e 2º de 
bacharelato. E, na actualidade, está 
en marcha un acordo marco que 
permitirá completar o dito proceso 
entre 1º e 4º de primaria. Ademais, 
outro acordo marco que está a pun-
to de ser aprobado permitirá tamén 
a modernización de todas as aulas 
que se dixitalizaran en 2016 e subs-
tituír os proxectores con encerados 
dixitais por paneis interactivos. En 
total, 14.026 aulas serán dotadas 
cos equipamentos máis modernos.

Todos os centros educativos de 
Galicia contan con rede Wi-Fi e, en 
2020, a media de velocidade da 
conexión a internet era de 316,64 
Mbps. Cando comezou a implantar-
se a dixitalización das aulas en Gali-
cia, en 2016, a media de velocidade 
das conexións nos centros educati-
vos era de 81,79 Mbps. Na actualida-
de está a completarse a dotación 
de 1 Gbps en todos os centros edu-
cativos da Comunidade.

En 2014 púxose en marcha en 
Galicia o libro dixital e-Dixgal. No 
curso 2021-2022 houbo 548 cen-
tros educativos de Galicia adheri-

N

No ámbito forestal, a Consellería de Medio Rural e 
a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Gali-
cia desenvolveron unha plataforma para a poxa en 
liña de madeira. Esta ferramenta permite consultar 
as características dos lotes a través dun visor carto-
gráfico creado polo Instituto de Estudos do Territo-
rio. Dende 2016 desenvolvéronse máis de 30 poxas 
por este sistema.

Medio Rural e a Axencia manteñen tamén un con-
venio dende 2020 para o financiamento e sustenta-
bilidade de sistema de información de xestión de 
incendios. O acordo permitiu o desenvolvemento da 
plataforma de xestión de biomasa Xesbio, a sensó-
rica para a toma de datos sobre o terreo e o desen-
volvemento de iniciativas no ámbito da simulación 
de incendios e de emprego de Intelixencia Artificial.

Dixitalización 
do agro, o 
monte e do mar

10 anos da Amtega
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o ámbito da 
atención socio-
sanitaria, a Xun-
ta ten en marcha 
dende xuño de 
2021 un Plan de 

Acción para o período 2021-2023 
con investimento de cerca de 24 
millóns de euros. Esta actuación 
avanza na extensión da historia 
clínica electrónica nos centros 
residenciais, así como no impul-
so da historia social única elec-
trónica. Os obxectivos do plan 
son o desenvolvemento dunha 
plataforma de atención socio-
sanitaria; o desenvolvemento do 
modelo de residencia intelixente 

dixitalización do turismo en Galicia 
iniciouse en 2014 co proxecto Smart 
Turismo e o lanzamento da aplicación 
oficial do Camiño de Santiago para dis-
positivos móbiles, pero adquiriu unha 
enorme importancia durante a pande-

mia, co desenvolvemento de novas funcionalidades 
para a intranet Turespazo que permitiron aos estable-
cementos do sector acceder a información actualizada 
e personalizada sobre as medidas de aperturas e aforos 
permitidos en cada momento.

A tecnoloxía permitiu tamén a posta en marcha do 
bono turístico #QuedamosEnGalicia, que na súa pri-
meira edición beneficiou a máis de 20.000 persoas e 
na actualidade contra xa cuns 900 establecementos 
adheridos.

A tecnoloxía ao servizo 
da autonomía persoal 
das persoas maiores

Lingua e cultura de Galicia 
nos escenarios dixitais

Turismo 
intelixente
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Xunta desenvolve o proxecto 
Memoria Dixital de Galicia, que 
se alberga nas instalacións da 
Cidade da Culturas, co obxectivo 
de dixitalizar documentos e re-
cursos e impulsar o desenvolve-

mento de novos servizos e contidos para a in-
dustria e o turismo cultural, así como potenciar 
o patrimonio para actividades de investigación. 
Esta iniciativa conta cun orzamento de máis de 
9 millóns de euros.

Neste contexto, a Xunta desenvolveu proxec-
tos como a Nova Galiciana, que consta xa de 
máis de 1,7 millón de páxinas e ao redor de 
175.000 obxectos dixitalizados, que é xa unha 
referencia no eido da difusión cultural e preser-
vación do patrimonio. Galicia Nomeada pola 

N

súa banda, difunde xunto coa Real Academia 
Galega máis de 509.000 topónimos e mantén 
unha canle aberta de participación cidadá que 
ten rexistradas xa máis de 2.000 persoas usua-
rias.

No contexto da Estratexia Galega de Inteli-
xencia Artificial, a Xunta desenvolve coa Uni-
versidade de Santiago o Proxecto Nós, para po-
ñer esta tecnoloxía ao servizo da lingua galega. 
Esta iniciativa permitirá a presenza do galego 
en asistentes de voz, subtitulado automático de 
contidos audiovisuais, apoio ao diagnóstico mé-
dico, servizos de teleasistencia avanzada, trami-
tación administrativa a través de asistentes vir-
tuais, entre outros. O proxecto Nós implicará a 
mobilización de entre 13 e 15 millóns de euros.

Ademais, na última década desenvolvéronse 
outras plataformas e iniciativas como a Axenda 
cultural de Galicia ou os portais de Museos de 
Galicia. Pola súa banda plataforma Kohails inte-
gra a 192 bibliotecas municipais.

A

A

e accións para a configuración 
dun fogar intelixente e a promo-
ción da autonomía persoal.

Dende a súa creación, as au-
las CeMIT  levan impartidas máis 
de  456 mil horas de formación 
a máis de 100.000 persoas, e 
neste momento está en marcha 
un plan para a súa ampliación e 
reforma que implicará un investi-
mento de preto de 23 millóns de 
euros.

O próximo obxectivo é formar 
en competencias dixitais a 46.000 
persoas máis nos vindeiros tres 
anos e lograr que o  70 por cen-
to das persoas de Galicia teñan 
competencias dixitais básicas.



n marzo de 2020 púxose en marcha o 
Nodo de Ciberseguridade Ciber.gal, que 
converteu a Galicia na primeira Comuni-
dade en poñer en marcha unha estrutura 
de cooperación público-privada en mate-
ria de ciberseguridade.

Na súa constitución participaron o Instituto Nacional de 
Ciberseguridade e o Centro Criptolóxico Nacional, as catro 
Deputacións galegas e a Federación Galega de Municipios e 
Provincias. Desde  entón, ademais, estanse a sumar ao nodo 
unhas 40 entidades privadas e as tres universidades galegas.

A Xunta activou recentemente un decálogo de medidas 
para facer fronte aos novos retos e á ciberdelincuencia na Co-
munidade, con investimentos que se achegan aos 18 millóns 
de euros. No marco destas medidas, está prevista a constru-
ción do Centro de Ciberseguridade de Galicia que aglutina-
rá a prestación destes servizos especializados.

E
sociedade. Este ecosistema dixital 
ten o seu entorno físico no Centro 
Gaiastech, aberto en 2021 na Ci-
dade da Cultura, e o seu entorno 
virtual no seu xemelgo dixital e 
nos portais gaiastech.xunta.gal e 
dixiterrae.xunta.gal.

Este proceso cara á especiali-
zación cunha visión estratéxica 
comezou en xullo de 2013 coa si-
natura do Pacto Dixital de Galicia 
por parte de 11 compañías tec-
nolóxicas e o Clúster TIC. En 2017, 
a Axencia, coa colaboración dos 
integrantes do Pacto Dixital, pon 
en marcha o Plan DigiTalent para 
fomentar as vocacións tecnolóxi-
cas na Comunidade.

Neste sentido, é salientable que 
o 78,8% das persoas con titula-
cións STEM (Ciencia, Tecnoloxía, 
Enxeñaría e Matemáticas), des-
envolven a súa traxectoria pro-
fesional en Galicia. Esta porcen-
taxe elévase ao 81% no caso das 
persoas tituladas en Matemáticas.

A estratexia de especialización 
pon especial foco nas tecnoloxías 
disruptivas: 5G, ciberseguridade, 
cadea de bloques (blockchain), 
intelixencia do dato e Intelixencia 
Artificial. Neste ámbito, a Axencia 
para a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia promoveu dende a súa 
creación a constitución de nodos 
de colaboración en torno a estas 
tecnoloxías.

proceso de 
t r a n s f o r m a -
ción dixital en 
Galicia na úl-
tima década 
foi parello a 

un crecemento sostido do sec-
tor tecnolóxico na Comunidade. 
O emprego xerado por estas 
empresas creceu un 30% entre 
2010 e 2020, ao pasar de 15.851 
persoas a 20.740. O volume de 
negocio mantivo tamén unha 
tendencia constante de crece-
mento, o mesmo que a creación 
de novas empresas. En 2010 
había en Galicia 1.767 empresa 
tecnolóxicas  e en 2020 esta cifra 
ascendeu a 2.908, o que signifi-
ca un crecemento de máis dun 
64%. O índice de ocupación do 
sector en 2021 foi do 1,9%, a máis 
alta da serie histórica.

A especialización tecnolóxica 
de Galicia é o obxectivo trans-
versal da Estratexia Galicia Dixital 
2030. Para o seu logro, o Axencia 
para a Modernización Tecnolóxi-
ca de Galicia preocupouse dende 
a súa creación da consolidación 
dun ecosistema dixital galego 
do que forman parte, ademais 
das administracións; as univer-
sidades, centros e grupos de in-
vestigación; o sector tecnolóxico; 
o resto de sectores empresariais; 
os axentes de apoio e a propia 

O

Primeira estrutura 
de colaboración 
das Comunidades 
autónomas en 
Ciberseguridade

Número 231

Unha Galicia atractiva 
para o coñecemento e o 
ecosistema dixital

10 anos da Amtega
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or outra banda, Galicia foi 
unha das tres primeiras 
comunidades autónomas 
españolas en contar cun-
ha estratexia propia para 
o desenvolvemento da In-
telixencia Artificial (EGIA), 

que foi adoptada hai un ano e que suporá 
un investimento público da Xunta de máis 
de 330 millóns de euros no período 2021-
2030.

Esta planificación incide no fomento dun-
ha economía de datos adaptada ao marco 
legal. Entre os obxectivos da EGIA destaca 
a creación dun marco normativo para o 
control e o progreso ético do tratamento de 
datos.

Este compromiso do Goberno galego ma-
terialízase no nodo galicIA, en fase de cons-
titución e que concentrará todos os axentes 
públicos e privados implicados, así como no 
establecemento das bases dunha Intelixen-
cia Artificial ética e fiable para a Comunida-
de. Neste sentido, a Xunta colaborará coas 
tres universidades galegas nun estudo so-
bre o marco ético e normativo e o poten-
cial impacto da adopción da Intelixencia 
Artificial en Galicia. 

Galicia é, deste xeito, a primeira Comu-
nidade española en afrontar o reto comu-
nitario que se reflicte na resolución do mes 
de maio sobre a Intelixencia Artificial na era 
dixital que propón un "enfoque europeo" 
que "debe estar centrado no humano, ser 
fiable, guiarse por principios éticos” e situar 
sempre ás persoas “no centro de todas as 
consideracións políticas”.

Neste contexto, a Xunta anunciou a inten-
ción de Galicia de presentar unha candida-
tura para acoller a Axencia Española de Su-
pervisión da Intelixencia Artificial que creará 
nos vindeiros meses o Goberno do Estado e 
que previsiblemente formará parte do pro-
ceso de descentralización administrativa.

Segundo a última enquisa do INE, as 
empresas galegas utilizan a Intelixencia 
Artificial por encima da media estatal. 
Segundo estes datos, máis do 10% das em-
presas de 10 ou máis persoas empregadas 
con sede ou actividade en Galicia utilizan 
tecnoloxías de IA, fronte ao 8,3% da media 
española.

No caso das empresas de ata 10 traballa-
dores, esta diferenza é aínda maior. O 7,6 
por cento destas pequenas empresas en 
Galicia utilizan tecnoloxías de IA, mentres 
que a media estatal é do 3,5%.

Galicia asume os retos comunitarios 
para unha Intelixencia Artificial ética 
e humanista
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n 2010 só o 71% da poboación tiña acceso 
a Internet. Hoxe tras o desenvolvemento 
dos dous Plans de Banda Larga da Xunta a 
cobertura de banda larga chega ao 99,96% 
de poboación. Na actualidade, o Goberno 
do Estado, que dispón das competencias 

na materia, asumiu o cumprimento do compromiso europeo 
de que el 2025 o 100% da poboación dispoña de banda larga 
de 100 Mbps.

En canto a cobertura móbil, a tecnoloxía 4G chegaba ao 
72,21% en 2015. En 2019 chegaba ao 99,94% do territorio. 
A pesar das actuacións levadas a cabo nos últimos anos, que 
permitiron acadar este índice de cobertura, aínda existen te-
rritorios (zonas rurais illadas, espazos naturais)   que carecen 
de cobertura 4G.

Neste sentido, a Xunta, en 
colaboración coa Federación 
Galega de Municipios e Pro-
vincias, impulsou un Plan de 
mellora de cobertura móbil 
ante a falta de plans do Estado, 
que é o organismo con com-
petencias na materia e a falla 
de interese dos operadores en 
prestar servizos en zonas illa-
das. Ante esta situación a Ad-
ministración autonómica op-
tou por formular esta iniciativa 
paliativa ante a Unión Europea 
hai dous anos.

Tras ser validada pola UE a 
Xunta convocou o pasado ano a primeira liña de axudas para 
extensión de telefonía móbil aprobada por Europa da que re-
sultou beneficiario Vodafone. O operador ofertou a mellora 
da cobertura na totalidade dos concellos adheridos ao pro-
grama que cumpriron cos requisitos establecidos. En total, 
290 núcleos de 65 municipios das catro provincias galegas.

5G (entre España e Portugal); e 
que Vigo e A Coruña foran das 
primeiras cidades de Europa en 
dispoñer desta tecnoloxía.

Galicia acolle na actualidade 
30 casos de uso. 13 están lide-
rados por Orange, outros 12 por 
Telefónica. Ademais destes dous 
proxectos asignados a Galicia e 
xestionados por Red.es, na nosa 
Comunidade lévanse a cabo 
outros 5 pilotos xestionados 
directamente polo Nodo 5G de 
Galicia. Estes proxectos implican 
investimentos que superan os 
22 millóns de euros. Os proxec-
tos integran a 39 entidades pú-
blicas e privadas entre partici-
pantes, axentes colaboradores 
e clientes. Trátase de iniciativas 
que demostran como esta tec-
noloxía está a cambiar as acti-
vidades humanas en ámbitos 
como a tele-medicina, a indus-
tria, a agricultura, a loita contra 
os incendios, o turismo, a banca 
en zonas rurais, a vixilancia en 
infraestruturas críticas, como os 
portos.

alicia foi un 
territorio pio-
neiro no des-
envolvemento 
da tecnoloxía 
5G, que resulta 

esencial para garantir a chegada 
de Internet de alta velocidade a 
todo o territorio nun contexto 
de dificultades para o despre-
gamento da fibra óptica en de-
terminadas zonas. En xullo de 
2018 aprobouse o Plan Galicia 
5G en menos dun ano despois, 
en maio de 2019, constituíuse o 
Nodo de Cooperación 5G. Am-
bos fitos facilitaron que Galicia 
sexa un dos escenarios princi-
pais en España para o desenvol-
vemento de proxectos pilotos 
para o ensaio das aplicacións 
desta tecnoloxía.

As primeiras probas de uso 
en Galicia remóntanse ao pe-
ríodo 2018-2019. O adianto no 
impulso desta tecnoloxía fixo 
que Galicia fora o primeiro lu-
gar do mundo no que se pro-
bou a itinerancia (roaming) con 

G

Galicia, escenario 
avanzado do 
desenvolvemento da 
tecnoloxía 5G

A banda larga 
chega ao 99,96% da 
poboación

O PLAN BANDA 
LARGA DA XUNTA 
PERMITIU QUE, EN 
2020, O 99,96% 
DA POBOACIÓN 
TIVERA ACCESO A 
INTERNET DE ALTAS 
PRESTACIÓNS
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O II Encontro Galego CIBER.gal celébrase o 9 e o 
10 de novembro na Cidade da Cultura

Este outono vaise celebrar na nosa terra a segunda edición 
dun evento de máxima relevancia para abordar os gran-
des desafíos que cómpre resolver para acadar unha Rede 
segura. Estamos a falar do II Encontro Galego de Ciberse-
guridade CIBER.gal, previsto para os días 9 e 10 de nov-
embro na Cidade da Cultura (Edifico Fontán). Concibido 
novamente como un espazo de “cooperación público-

privado”, o encontro abéirase ao Nodo Galego de Ciberseguridade CIBER.
gal, impulsado pola Xunta de Galicia, a través da Axencia para a Moderni-
zación Tecnolóxica de Galicia (Amtega), que é a co-organizadora da nova 
edición xunto co Colexio Profesional de Enxeñaría Informática de Galicia. 
Ás súas costas, o evento ten o mellor dos precedentes: na primeira edición 
foi quen de xuntar preto de 40 entidades públicas e privadas de diversos 
sectores. Ademais, recibíronse máis de 1.500 inscricións.

Segundo explican dende a Amtega, “será un evento integrador que 
aglutinará entidades de referencia no eido da seguridade da informa-
ción, expertos na materia e divulgadores profesionais”. A axenda inclúe 
actividades destinadas a toda a sociedade galega: profesionais do tecido 
empresarial, estudantes especializados, menores, familias, administración 
pública...

Os datos do encontro, que tamén será retransmitido en liña, podemos 
velos en gaiastech.xunta.gal.

Cousas que debemos saber do congreso
• Sorteos e premios entre os asistentes presenciais.
• Actividades para todos os colectivos (é un encontro destinado a toda a 

sociedade, non só ao ámbito profesional da ciberseguridade).
• Inclúe a celebración do segundo concurso de escolares Cibersegurida-

de no cole!, que contaba a comezos de outubro xa con preto de 100 
inscricións.

• O programa incorpora un concurso para perfís especializados con 
grandes premios onde os participantes deber poñer a proba os seus 
coñecementos en ciberseguridade (Capture The Flag) .

• Unha parte do programa envorcarase no colectivo sénior, ache-
gando aos maiores propostas específicas para eles de cara a fa-
cilitar o seu apoderamento no emprego de tecnoloxías dixitais.

• A axenda inclúe obradoiros que afondarán na análise da mani-
pulación de imaxes.

• Contarase cunha representación teatral que versará sobre o 
acoso nas redes sociais. Participa a Escola Superior de Arte Dra-
mático de Galicia.

• O encontro conta co apoio patrocinador de entidades perten-
centes ao Nodo e tamén outras non vinculadas a este ecosis-
tema pero que apoian a realización do evento “como mostra 
de compromiso coa importancia da ciberseguridade a todos os 
niveis no día a día”.

• A axenda incorpora unha sesión de hacking en directo a cargo 
de Enrique Serrano Aparicio.

• Está programado un Escape Room Virtual de ciberseguridade o 
día previo ao evento. 

Ciberseguridade 
para tod@s  
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“un 68% dos maiores sostén que as súas 
habilidades dixitais son moi baixas”

Así o destacou na súa intervención 
durante a entrega dos Premios Galicia 
das Telecomunicacións e da Sociedade 
da Información 2022, que se celebrou 
este venres en Vigo baixo o lema  Dixi-
talización sen fronteiras sociais.  Tras o 
acto, desenvolveuse a 26 Noite Galega 
das Telecomunicacións (anoitedastele-
comunicacions.gal)

Cifras preocupantes
Malia que “nos últimos 15 anos a ci-

fra de maiores que accede periodica-
mente a Internet disparouse dun 5% 
no ano 2006 a un 75% en 2021” aínda 
hoxe “un 68% dos nosos maiores sos-
tén que as súas habilidades dixitais 
son moi baixas”. Así o puxo de mani-
festo Julio Sánchez Agrelo, durante a 
súa intervención na entrega dos galar-

dóns. Adicionalmente, Sánchez Agrelo 
reivindicou o papel do colectivo dos 
enxeñeiros de Telecomunicación como 
“contribuínte á transformación dixital 
da nosa sociedade”. Por iso, continuou, 
“temos a responsabilidade moral de im-
pedir que se creen fronteiras no uso das 
tecnoloxías dixitais por parte dos nosos 
maiores”. Precisamente, o lema elixido 
polo colectivo dos telecos para celebrar 
a súa 26 Noite Galega das Telecomuni-
cacións, que tivo lugar tras o acto de 
entrega dos premios, foi este ano Dixi-
talización sen fronteiras sociais.

Un reto para 2030
Julio Sánchez Agrelo lembrou que, a 

día de hoxe, “case a metade da huma-
nidade, 3.000 millóns de persoas, aínda 
non están conectadas e a meirande 
parte delas, vive en países en vías de 
desenvolvemento, sobre todo en zo-
nas rurais”. Ao respecto, indicou que 
“para 2030 temos que conectar a todos, 
en todas partes, xa que todo o mundo 
debe aproveitar as tecnoloxías dixitais 
para non quedar atrás”. Pero non só se 
referiu á asegurar á accesibilidade ás 
TIC para os maiores. “Amais, seguen 
existindo brechas de xénero e de ac-
cesibilidade económica”, que cómpre 
atallar, segundo asegurou, engadindo 
que para acadar este obxectivo cómpre 
“promover a aprendizaxe ao longo da 
vida; promover a autonomía e garantir 
o dereito á privacidade; asegurar que o 
acceso TIC se dea por igual a todos os ci-
dadáns; e loitar contra a discriminación 
por idade”.

Premios
No acto de entrega dos Premios Ga-

licia das Telecomunicacións e da Socie-
dade da Información 2022 participaron, 
ademais do decano; o director da Axen-
cia para a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia, Julián Cerviño, a delegada da 
Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, 
e o alcalde da cidade, Abel Caballero.

En total, entregáronse cinco premios.
O Premio Enxeñeiro do Ano 2022 re-

coñeceu a traxectoria de Ricardo Fer-
nández Fernández. O xurado valorou 
como razóns determinantes desta dis-
tinción “o feito de que Ricardo ten sido 
unha persoa clave na fundación da or-
ganización colexial do colectivo dos 
enxeñeiros de Telecomunicación, á que 
permaneceu intimamente ligado coma 
director xerente desde o seu comezo, e 
coma secretario xeral en diferentes le-
xislaturas”.

Celebración
inclusiva 

igo acolleu o 
pasado 23 de 
setembro a 
celebración 
da Noite Ga-

lega das Telecomunicacións, organiza-
da pola Asociación e o Colexio Oficial 
de Enxeñeiros de Telecomunicación de 
Galicia (AETG-COETG) para festexar a 
reivindicar a importancia das TIC (Tec-
noloxías da Información e a Comuni-
cación) en todos os ámbitos sociais, 
económicos e culturais, entre outros 
moitos ámbitos específicos. Foi, máis ca 
nunca, unha oportunidade para desfa-
cer fendas dixitais e recordar a impor-
tancia de que todas e todos gocemos 
destas vantaxes tecnolóxicas, incluída 
tamén a poboación sénior. Precisamen-
te o decano do COETG e presidente da 
AETG, Julio Sánchez Agrelo, sinalou que 

Os enxeñeiros de Telecomunicación fan un chamamento 
por garantir o pleno uso das TIC entre os maiores

VV

Momento da gala coa intervención en diferido do Presidente da Xunta
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O Premio ao Mellor Proxecto TIC con 
Beneficios Sociais, premio impulsado 
pola Axencia para a Modernización Tec-
nolóxica de Galicia (Amtega), recaeu 
este ano no proxecto Smilink, desenvol-
vido por Damián Vázquez Lavandeira. 
Valorouse “a súa evidente utilidade para 
a integración social e a axuda á non 
desconexión da sociedade, das persoas 
maiores con problemas de mobilidade 
ou illamento”. Tamén se tivo en conta 
“a coherencia do proxecto coa estrutu-

ra poboacional de Galicia, con moitas 
persoas maiores que viven en soidade, 
especialmente no eido rural”. Outro dos 
motivos foi “o seu desenvolvemento 
técnico, integrando tecnoloxías puntei-
ras para unha finalidade social práctica 
de xeito inmediato, con posibilidades 
de continuidade e evolución temporal”.

O  Premio Axians á Entidade Gale-
ga  que aposta polo desenvolvemento 
de Infraestruturas Intelixentes de Tele-
comunicacións, foi dar este ano á em-

presa Dinahosting. O xurado tivo en 
conta para outorgar este galardón, que 
patrocina a empresa Axians, “os máis 
de 20 anos que a empresa compostelá 
Dinahosting leva ofrecendo solucións 
competitivas para a presenza en Inter-
net, con infraestruturas e tecnoloxías 
punteiras desde Galicia e con capital in-
dependente”. Ao tempo, tívose en conta 
“a súa aposta polo capital humano gale-
go creando emprego estábel e de cali-
dade na comunidade autónoma”.

O  Premio Vantage Towers ao Me-
llor Proxecto TIC para a Sostibilidade 
e Coidado da Terra  (de nova creación 
nesta edición da convocatoria) impul-
sado pola compañía tecnolóxica que 
lle dá nome, recaeu no proxecto Aldeas 
Intelixentes da Axencia Galega de Des-
envolvemento Rural (AGADER), depen-
dente da Consellería do Medio Rural 
da Xunta de Galicia. Valorouse como 
razón determinante desta distinción “o 
modelo de aldeas intelixentes impul-
sado dende esta Axencia, que trata de 
garantir a dixitalización e a redución da 
fenda dixital en contornas rurais da man 
de solucións sustentábeis que teñan o 
menor impacto”.

Finalmente, o  Premio ao Mellor Ex-
pediente Académico  do Mestrado 
de Enxeñaría de Telecomunicación da 
Universidade de Vigo do Curso 2021-
2022  distinguiu ao estudante Javier 
Rey. 


Premiados da edición 2022 co Decano/Presidente


Entrega do premio Amtega Mellor proxecto con beneficios sociais

Cursos 
tecnolóxicos

A Asociación e o Colexio Oficial 
de Enxeñeiros de Telecomunicación 
de Galicia (AETG-COETG) comezaron 
este mes de setembro unha nova 
e renovada serie de cursos tecno-
lóxicos para capacitar aos nosos 
profesionais TIC en coñecementos 
avanzados e actualizados sobre as 
cuestións tecnolóxicas máis canden-
tes e máis reclamadas polas empre-
sas, a sociedade e as institucións. 
Organizados polo Colexio, impár-
tense en formato online abordando 
temáticas como as bases de datos, 
a xestión de proxectos e a telefonía 
e a acústica. Podemos consultar 
toda a información que precisemos 
sobre estas actividades na web do 
COIT, www.coit.es/formacion.



 As probas son 
unha parte 

fundamental do 
desenvolvemento de 
proxectos, máis aín-
da nos innovadores 
e nos disruptivos: os 
que abren camiños 
que non existían 
antes e provocan 
revolucións (grandes 
ou pequenas) en 
materia de xestión 
empresarial, comuni-
cación ou produción. 
Axudarnos a asegu-
rar e optimizar este 
capítulo crucial do 
desenvolvemento 
(coas conseguintes 
vantaxes en aforro 
de custes, esforzos 
e recursos) é un dos 
grandes obxectivos 
do Curso Angular 
Testing, probas de 
aplicacións empre-
sariais, que chega á 
súa terceira edición. 
Organiza novamente 
Vitae Consultores.

Serán dezaoito 
horas de formación a 
desenvolver a través 
da Aula Virtual de 
Vitae os días 8, 10, 
15, 17, 22 e 24 de 
novembro.

“Neste curso”, 
informa a consultora 
galega, “axudaremos 
aos asistentes a que 
coñezan os funda-
mentos das técnicas 
máis comúns para 
que poidan incluílos 
de contado e así me-
llorar a calidade dos 
seus programas”. 

 O venres 14 
de outubro o 

Concello de Ames 
e maila empresa lo-
cal do sector da 
tecnoloxía Tecalis par-
ticiparon en Valencia 
na sexta edición de 
Innpulso Emprende. 
Acudiron o alcalde de 
Ames, Blas García, a 
concelleira de Promo-
ción Económica, Ana 
Belén Paz, o director 
xeral de Tecalis, Isido-
ro Martínez, e maila 

directora de asuntos 
corporativos e gober-
nanza, Berta Caro. O 
evento contou coa 
participación de 53 
cidades pertencentes 
á Rede Innpulso. De 
Galicia acudiron os 
Concellos de Ames e 
da Coruña.

O Concello de 
Ames participou 
no evento xunto 
coa empresa amesá 
Tecalis, que ten a súa 
sede no Polígono 

do Milladoiro e que 
está especializada no 
sector tecnolóxico. 
Isidoro Martínez e 
Blas García presen-
taron o proxecto 
Tecalis Avatar Identity 
Technology. Trátase 
dun proxecto que 

está desenvolvendo 
dita empresa para 
identificar e verificar 
a identidade dos 
avatares nas cidades 
do Metaverso. O 
obxectivo é certificar 
calquera perfil dixital 
no universo virtual. 

Vitae recupera 
en novembro 
o seu curso 
de probas con 
Angular Testing

Ames e Tecalis presentan unha 
tecnoloxía que achega seguridade 
ao Metaverso

NOVAS TIC

Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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 A  operadora 
de orixe galega 

R fixo balance da pre-
senza de tecnoloxía 
5G, un repaso que 
pon o foco na nosa 
terra (sen limitarse 
a ela) e que guinda 
cifras destacadas de 
cobertura, como por 
exemplo que a día 
de hoxe a cifra de 
municipios de Galicia 
onde R proporciona 
cobertura 5G é de 
148, o que representa 
o 70% das galegas e 
galegos. A operadora 

tamén fai balance 
das vantaxes da 5G, 
como o feito de que 
multiplique por 10 a 
velocidade dos datos, 
que reduce a latencia 
ao mínimo e que per-
mite xestionar unha 
cantidade inxente de 
información.

Amais, R agarda 
que ao longo de 
2023 se acade en 5G 
a mesma cobertura 
que hoxe existe de 4G 
en Galicia, para “que 
a comunidade poida 
competir con calque-

ra mercado ao máxi-
mo nivel e os seus 
fogares e empresas 
dispoñan dos servizos 
de telecomunicacións 
máis avanzados do 
territorio”, explican 
fontes da empresa, 
lembrando que “para 

gozar de todas as 
vantaxes desta tecno-
loxía, o usuario debe 
dispor dun terminal 
compatíbel con 5G, 
incluído xa en gran 
parte dos smartpho-
nes comercializados 
por R”. 

O 70 % da poboación de Galicia 
xa dispón do 5G de R
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A Consellería 
de Cultura 

e Educación e a 
Universidade de 
Vigo (AtlantTIC e 
grupo GTI) colaboran 
no desenvolvemento 
da aplicación web 
CIMA, unha ferra-
menta de balde que 
bota abaixo barreiras 
de accesibilidade en 
materia de infor-
mación de eventos 
culturais, conver-
téndoa en accesíbel 
para todas as persoas 
destinatarias. Faino 
creando folletos 
baseados en textos 
sinxelos e pictogra-
mas. A ferramenta 
permite xerar decon-
tado e en diversos 
idiomas folletos que 
poidan ser lidos por 
lectores de PDF para 
seren lexíbeis de cara 
a persoas con pro-

blemas de visión.
“Os profesionais do 

sector contarán así 
cun recurso doado e 
gratuíto para ofrecer 
información rele-
vante e de maneira 
accesíbel sobre os 
seus eventos, datos 
como localización, 
horarios, informa-
ción sobre como 
chegar, guías, prezos 
especiais, dispoñi-
bilidade de escalei-
ras mecánicas ou 
ascensores, espazos 
de descanso, carrei-
ros accesibles para 
cadeiras de rodas, 
información sobre 
as pezas do museo, 
etc”, informaron na 
presentación de 
CIMA, esta semana, 
Fátima García Doval, 
xefa do Servizo de 
Coordinación Estra-
téxica e Innovación 

da Consellería de 
Cultura, Educación, 
FP e Universidades, e 
Enrique Costa Mon-
tenegro, profesor da 
EE Telecomunicación 
da Universidade de 
Vigo e investigador 
do centro AtlantTIC 
no grupo GTI.

Segundo fixeron 
saber CIMA está 
dispoñíbel para uso 

libre e gratuíto por 
calquera persoa 
ou institucións a 
través da web do 
proxecto (cima.
allureculture.eu) en 
castelán, galego, 
portugués, inglés, 
polaco, islandés e 
ucraíno, este último 
co obxectivo de 
facilitar o acceso da 
poboación despraza-
da polo conflito aos 
diferentes eventos e 
recursos culturais. 

 NOVAS TIC

 A sede de Zona 
Franca de Vigo 

acolleu este 27 de 
setembro a primeira 
reunión de traballo de 
SPARC, a planta de semi-
condutores fotónicos 
cuxas obras está previsto 
que arrinquen a finais de 
2023, estando progra-
mado o inicio da súa 
actividade para o segun-
do semestre de 2025. Ao 
encontro acudiron Jaime 
Martorell, comisionado 
especial para o PERTE 
de Microlectrónica e 
Semiconductores, e Gui-
llermo Gómez, coordina-
dor da Secretaría Xeral 
de Telecomunicacións. 
Tanto o director exe-
cutivo (CEO) de SPARC, 
Francisco Díaz, como 
o delegado da Zona 
Franca de Vigo, David 
Regades, explicaron aos 
dous representantes 
do Goberno as futuras 
necesidades da planta.

O centro, que está 
apoiado pola Zona Fran-
ca de Vigo e a UVigo, 
producirá de maneira 
operativa a primeira 
tecnoloxía (arseniuro de 
galio) e a partir desta 
mesma data iniciaranse 
as actividades do Centro 
de I+D que permitirá 
facilitar a incorporación 
da segunda tecnoloxía 
(fosfuro de indio), 
consolidando ademais 
procesos que permitirán 
a produción de produtos 
propios na planta.

SPARC fabricará máis 
de 1.500 obleas ao ano, 
o que supón 90.000 
chips (cada oblea contén 
60 chips) e contará cun-
ha sala limpa de 1.600 
metros cadrados para 
a fabricación dos chips, 
ademais do centro de 
I+D. 

 Este 17 de outubro 
presentouse en San-

tiago un ambicioso proxecto 
para achegar ás redes conti-
dos que destaquen como se 
merece a nosa cultura. Trá-
tase do proxecto Galicia, 
unha cultura por descubrir, 
impulsado polo CCG. 
Rosario Álvarez, presidenta 
da entidade, destacou na 
presentación do proxecto 
que “non chega con que 
esteamos convencidos da 
creatividade desbordante da 
cultura galega, senón que 

As obras da plan-
ta de chips fo-
tónicos de Vigo 
comezarán a finais 
de 2023

O CCG presenta novos contidos online

AtlantTIC e a Xunta achegan unha aplicación 
que garante a accesibilidade dos datos culturais

hai que dala a coñecer”.
O proxecto do Consello da 

Cultura Galega arrinca cunha 
primeira acción sobre a lite-
ratura galega, Galicia: unha 
literatura por descubrir, que 
coordinou Dolores Vilavedra 
e que consiste en materiais 
audiovisuais online e escritos 
sobre os grandes temas de 
relevancia no panorama 
editorial. Manuel Rivas, Olga 
Novo, Fina Casalderrey, 
Ledicia Costas, Xesús Fraga, 
Xosé Manoel Núñez Seixas e 
Suso de Toro protagonizan 

esta primeira entrega, aos 
que seguirán moitos outros 
creadores contemporáneos.

Segundo informou o 
CCG, Galicia: unha literatura 
por descubrir concentra en 
tres vídeos e tres reportaxes 
outros tantos enfoques da 
literatura contemporánea. 
O formato consiste en tres 
audiovisuais curtos que 
permiten entrar no universo 
literario de cada un dos auto-
res seleccionados a través da 
súa propia experiencia.

Pódese acceder a este 
proxecto desde a web cultu-
re.gal, un novo espazo web 
do CCG. 

Xesús Fraga Fina Casalderrey



O Instituto Tecnolóxica Ga-
licia representou o pa-
sado 4 de outubro, nas 
instalacións do Centro 
de Investigación Aero-
portada (CIAR) en Rozas 
(Castro de Rei, Lugo), o 

que sería o primeiro voo dun dron-aerotaxi en 
territorio español. O aparello despegou equi-
pado coa solución tecnolóxica de xestión de 
tráfico aéreo urbano do ITG: a plataforma AI-
RUS, destinada á integración eficiente e segu-
ra de drons en vilas e cidades e froito da UMI 
(Unidade Mixta de Investigación) formada por 
ITG e NTT DATA, co apoio da Xunta (Axencia 
Galega de Innovación, GAIN). A demostración 
nas Rozas abeirouse ao proxecto europeo 
AMU-LED, que busca avanzar na integración 
segura dos vehículos aéreos non tripulados 
en contornas urbanas.

“Esta integración”, sinala o ITG, “será clave 
para a democratización dos servizos de mobi-
lidade aérea urbana no futuro, xa que permiti-
rá habilitar aerovías urbanas baixo demanda e 
en tempo real”. O instituto tamén explica que 
este software “incorpora os últimos avances 
en enxeñaría de tráfico de drons para propor-
cionar funcionalidades ao centro de xestión 
como a identificación e o rexistro de drons, o 
xeoposicionamiento, a resolución de conflitos 
de plans de voo, o seguimento e a monitoraxe 
do voo, a información de tráfico, a interface 
con ATC (controlador tráfico aéreo), a xestión 
de emerxencias, a información aeronáutica 
precisa, etc”. Estes elementos dan como re-
sultado “unha tecnoloxía con alto nivel de 
intelixencia, seguridade, automatización e 
dixitalización, elementos que permiten tráfico 
de drons en escenarios complexos, onde a vi-
xilancia é obrigatoria, por exemplo con voos 
que se realizan máis aló do alcance visual do 
piloto, en contornas aeroportuarias, en espa-
zos aéreos de alta densidade de tráfico, en 
áreas urbanas ou noutras infraestruturas críti-
cas”, engaden o ITG e NTT Data.

Respecto do vehículo mostrado nas Rozas, 
tratouse dun dron EH216, en palabras das 
dúas empresas devanditas o aparello AAV 

AMU-LED

O  proxecto internacional 
H2020 AMU-LED (amu-
ledproject.eu) diríxese a 

avanzar na integración segura de 
operacións con drons en con-
tornas urbanas, contribuíndo a 
crear cidades máis sustentábeis, 
intelixentes e seguras en materia 
de novas tecnoloxías aéreas e ante 
o desafío dunha cada vez meiran-
de presenza de aerotaxis, drons de 
reparto de mercadoría ou sistemas 
non tripulados para emerxencias.

“AMU-LED”, engadiron fontes 
do ITG, “axudará a situar tanto a 
Galicia como a España no ámbito 
do futuro transporte intelixente, 
demostrando como a integración 
segura e eficiente de distintos tipos 
de operacións con drons no ceo 
das nosas cidades pode contribuír 
con iso ao desenvolvemento regu-
lamentario e normativo”.

(siglas en inglés de Vehículo Aéreo Autóno-
mo) “máis avanzado do mundo”. Segundo 
salientan o ITG e NTT Data, trátase dun tre-
bello completamente autónomo que pode 
transportar até 250 quilogramos, suficiente 
para transportar dúas persoas ao longo de 35 
quilogramos. A aeronave, que pode alcanzar 
os 130 km/h de velocidade, é impulsada con 
enerxía eléctrica que se recarga a través dun-
ha fonte de alimentación de 220V ou 380V 
nunha hora como máximo. Xa ten acumula-
dos 20.000 voos, 10.000 horas de viaxe e máis 
o transporte de 1.600 persoas, en doce países. 
O seu fabricante, EHang, é un referente mun-
dial en tecnoloxía AAV e participa en números 
proxectos da UE para o desenvolvemento da 
Mobilidade Aérea Urbana (UAM) con socios 
tecnolóxicos europeos, como o ITG, entre ou-
tros. No transcurso das probas que tiveron lu-
gar en Rozas, o aerotaxi realizou 4 campañas 
de voo, combinando tráfico de drons lixeiros 
simulado que permitiron demostrar a capa-
cidade do sistema AIRUS para reaccionar en 
tempo real a diferentes continxencias, como 
desvíos do plan de voo, obstáculos en pista e 
zonas restrinxidas no aire. 
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O Instituto Tecnolóxico de 
Galicia impulsa o primeiro 
voo de dron aerotaxi en 
España

Viaxeiros 
aerotransportados.... 
e seguros
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Lingua.gal facilítanos audiovisuais para coñecer 
mellor a nosa contorna... e a nós mesmos

Xa está dispoñí-
bel estes días 
no Portal da 

Lingua (Secretaría Xeral 
de Política Lingüística) 
o documental A paso de 
muiñeira polo Camiño de 
Inverno, de Javier Blanco 
Carballal, unha webserie 
de oito capítulos que 
afonda en cuestións 
como a saúde, a cultura 
e o folclore tradicional 
nas diferentes etapas do 
Camiño de Inverno. No 
documental emprégase 
como nexo de unión a 
busca de puntos de baile 
tradicional para elaborar 
cun grupo a coreografía 
da Muiñeira do Camiño de 
Inverno.

Cada un dos sete 
primeiros capítulos inclúe 
unha introdución sobre 
o lugar onde ser recollen 

os puntos, presentación 
do informante, conversa 
sobre a cultura tradicio-
nal na localidade e na 
contorna e recollida dun 
punto de baile.

No capítulo 8 reflexió-
nase sobre o decorrer do 
Camiño e a chegada ao 
Obradoiro; preséntase 
o grupo que elaborou a 

coreografía da muiñeira e 
o making off cos ensaios. 
Finaliza coa interpreta-
ción da peza.

Trátase dunha inicia-
tiva realizada ao abeiro 
do Fondo de Proxectos 
Culturais en Lingua 
Galega Xacobeo 2021-
2022 (Secretaría Xeral de 
Política Lingüística). 

O Portal da 
Lingua 
(lingua.

gal) ofrécenos estes 
días novos conti-
dos dixitais feitos 
dende a nosa terra 
para afondarmos 
no coñecemento do 
medio natural que 
nos rodea. Trátase 
da serie Planeta 
Ledo, un ciclo de dez 
programas en for-
mato podcast sobre 
diferentes aspectos 
da natureza grava-
dos polo alumnado 
do CEIP de Ventín 
(Ames), cuxas clases 
colaboraron na 
confección de todos 

os capítulos (cada 
aula un programa). 
Os arquivos sonoros 
resultantes foron 
guiados por dúas 
presentadoras: Xiana 
Fernández-Albor 
e máis Mariana 
Expósit. O obxectivo 
da serie consistiu 
en poñer en valor 
o respecto polo 
medio natural e 
ofrecer á rapazada 
(nenas e nenos de 
idades compren-
didas entre os sete 
e os doce anos) 
formatos atractivos 
e interesantes de 
lecer e aprendizaxe 
científica. 

Un mar de contidos 
chamado Rede

O pasado mércores 28 de 
setembro celebrouse a 
entrega de premios do 

certame Nós tamén creamos!, 
que distingue cada ano as mello-
res curtas de animación en gale-
go (e a prol do galego). O broche 
final desta edición do concurso 
(a décima convocatoria) cele-
brouse no Pazo de San Roque, 
en Santiago, coa participación 
do secretario xeral de Política 
Lingüística, Valentín García, e a 
directora xeral de Ordenación 
e Innovación Educativa, Judith 
Fernández.

Nós tamén creamos! vén da 
man de Política Lingüística e da 
Dirección Xeral de Ordenación e 
Innovación Educativa, en colabo-
ración coa CRTVG e OQO editora.

Os galardóns entregados 
foron, na Categoría 1: 2º ciclo 
de educación infantil, para o 
proxecto Sopa verde, do CEIP 
Albeiros de Lugo. Na Categoría 
2: 1º e 2º cursos de educación 
primaria, para O Camiño, do CEE 
Miño de Ourense e na Categoría 
3: 3º e 4º cursos de educación 
primaria, para Un conto cheo 
de lobos, do CEIP Manuel Villar 

Paramá da Estrada.
O broche de ouro do acto 

púxoo un concerto de Paco 
Nogueiras.

As curtas premiadas e as do 

resto de participantes poderanse 
visualizar en lingual.gal, na súa 
canle de Youtube e, ademais, na 
sección infantil e na aplicación 
Xabarín da CRTVG. 

Nós tamén creamos! distingue as 
melloras curtas escolares en galego

No Portal da Lingua unha serie sobre o 
folclore tradicional no Camiño

Dispoñíbel Planeta Ledo, 
serie de podcasts sobre a 
natureza
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TREBELLOS
Os lectores de libros 

electrónicos de Amazon 
dan un paso de xigante 
co novo Kindle Scribe, xa 
que este novo dispositivos 
non só destaca pola súa 
grande pantalla de tinta 
electrónica de 10,2 polga-
das cunha resolución de 
300 puntos por polgada e 
iluminación frontal, senón 
que tamén inclúe un lapis 
dixitalizador que permite 
realizar anotacións como 
se estivésemos ante 
un caderno, aínda que 
estas prestacións tamén 
supoñen un importante 

incremento de prezo, 
deixándoo no seu modelo 
básico en 369,99 euros.

O Kindle Scribe vén a ser 
unha evolución do Kindle 
Paperwhite, cun maior 
tamaño e coa opción de 
escritura en pantalla, de 
xeito que pode resultar 
apto para quen busque 
unha grande pantalla para 
unha lectura máis con-
fortable como para quen 
queira realizar anotacións 
en libros e documentos 
(como ficheiros de Word 
e arquivos PDF), conver-
tendo o trebello nunha 
ferramenta de traballo moi 

práctica.
O modelo básico 

conta cun lapis dixitali-
zador básico e 16 GB de 

almacenamen-
to, podendo 

optarse tamén 
por un lapis pre-

mium que integra 
borrador e botón de 

acción rápida e capaci-
dade de almacenamen-
to de até 64 GB (co que 
o prezo chegaría até os 
449,99 euros).

TREBELLOS
Amazon presenta o seu Kindle 
máis avanzado

O casco Meta Quest Pro 
chegará a partir do 25 de 
outubro a un prezo base de 
1.799,99 euros, que pode 
incrementarse con accesorios 
como un bloqueador de luz 
completo (que custa 49,99 
euros), uns auriculares (49,99 
euros), unha base de carga 
compacta pensada para usar 
o casco en mobilidade (99,99 
euros) ou un cable de Link de 
fibra óptica para usar o casco 
con equipos informáticos 
(99,99 euros).

O novo casco é unha evolu-
ción de Quest 2, cun formato 
máis compacto e un cambio 
moi importante nas súas cá-
maras externas, que multipli-

can a súa resolución por 4 e 
procesan as imaxes en cor, de 
xeito que o sistema non serve 
só para a realidade virtual, 
senón que tamén poden 
crear experiencias de realida-
de mixta, facilitando así que 
gocemos das posibilidades 
dos mundos virtuais podendo 
interactuar co mundo real sen 
ter que quitar o casco.

Meta Quest Pro integra 
sensores internos para captu-
rar as expresións faciais e fan 
seguimento dos ollos, o que 
permitirá que os avatares que 
nos representen no mundo 
virtual poidan reflectir as 
nosas expresións, mellorando 
así a nosa presenza social.

Meta anuncia o casco Quest Pro
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A Sony ZV-1F é unha 
cámara claramente deseñada 
cos creadores de vídeo para 
a Internet en mente, para o 
que incluso simplificaron os 
procesos de gravación de 
vídeo en vertical para axilizar 
a publicación dos vídeos e 
incluso resultar atractiva para 
a gravación de vídeos para 
plataformas como TikTok.

A nova cámara de Sony 
consegue unha boa reprodu-
ción dos tons de pel atrac-
tiva, recoñece caras e ollos 
humanos para facilitar un 
enfoque automático preciso, 
permite activar ou desactivar 
o desenfoque de fondo con 
só premer un botón, 
integra diferentes estilos 
creativos para que poida-
mos elixir entre diferen-
tes preaxustes de cor nas 
nosas gravacións, grava 
en cámara lenta e rápida 
dun xeito doado, conta 
coa opción de estabilizar 
a captura de vídeo, está 
optimizada para enfocar 

os produtos que coloquemos 
no centro da imaxe (axudan-
do así a que poidamos gravar 
reseñas de produtos dun 
xeito automático), integra 
un micrófono direccional de 
3 cápsulas que recolle o son 
frontal con grande nitidez 
incluso con vento (para o que 
inclúe un paraventos), pode 
conectarse sen fíos co móbil 
(tanto para transferir 
contidos como para 
converter o móbil 
nun mando a 
distancia), 
pode usarse 
como cámara 

web con conectar a cámara 
a un ordenador persoal e 
conta con accesorios como un 
mando de gravación e un pe-
queno micrófono externo que 
permiten levar a gravación de 
vídeos un paso máis aló.

Ao estarmos ante unha 
cámara con focal fixa a Sony 
ZV-1F consegue axustar o seu 
prezo oficial en 650 euros, 

co que buscan 
abrirse a un 

público 
bastante 
amplo. 

Sony presenta unha nova cámara para creadores de vídeo

Para impulsar a produtivida-
de máis aló da oficina Samsung 
presenta a nova tableta Galaxy 
Tab Active 4 Pro, que ofrece 
unha resistencia de grado 
militar, funcións de produtivi-
dade avanzada e a plataforma 
de seguridade Samsung Knox, 
buscando así atender á deman-
da de dispositivos robustos para 
o traballo móbil.

Estamos ante unha tableta 
con pantalla de 10,1 polgadas 
e resolución de 1.920 x 1.200 
píxeles, que pese a súa resis-
tencia contén o seu grosor en 
10,2 milímetros e o seu peso en 
674 gramos. A pantalla conta 
con protección Corning Gorilla 
Glass 5, a súa funda protectora 
permítelle soportar caídas a 1,2 
metros de altura e tanto a table-
ta como o seu lapis dixitalizador 
contan con certificación IP68 de 
resistencia ante o po e a auga. 
Para unha maior tranquilidade, 
o dispositivo cumpre coa norma 
MIL-STD-810H que asegura que 
pode funcionar en altitudes, 
temperaturas, vibracións e 
humidade extremas.

Como vén sendo habitual na 
liña de produtos profesionais 
de Samsung, esta tableta con 
batería substituíble e carga rápi-
da; contando tamén con modo 
de funcionamento sen batería 
(para, por exemplo, integrala 
nun quiosco).

Samsung lanza 
unha nova tableta 
resistente para 
negocios

O iPad básico 
levaba anos sendo a 
tableta de Apple que 
mantiña a vella liña 
de deseño, pero final-
mente actualizouse, 
e agora presenta un 
deseño de borde a 
borde cunha grande 
pantalla Liquid Retina 
de 10,9 polgadas e 
un procesador A14 
Bionic, sendo espe-
cialmente relevante 
o feito de que por fin 
adopte como porto o 

USB-C, tanto para car-
ga como para acceso-
rios, incrementando 
as súas posibilidades. 
Tamén mellora a súa 
conectividade, de 
xeito que nas redes 
sen fíos domésticas 
é compatible con 
Wi-Fi 6, mentres que 
nas redes móbiles é 
compatible coa 5G.

As cámaras da 
tableta renováronse, 
contando agora cun-
ha cámara traseira 

de 12 Mpíxeles capaz 
de gravar vídeos 4K 
con nitidez, mentres 
que a cámara frontal 
tamén é de 12 Mpíxe-
les, pero muda de po-
sición para colocarse 
nun borde horizontal, 
no que semella 
unha declaración de 
intencións (buscando 
así facer un uso máis 
profesional da video-
conferencia).

Para poder utilizar 
esta tableta para tare-

fas de produtividade 
resulta especialmen-
te práctico o novo 
Magic Keyboard 
Folio, un teclado que 
integra trackpad 
e peaña, de xeito 
que converte o iPad 
nunha especie de 
ordenador portátil.

O novo iPad parte 
dun prezo de 579 
euros, que incremen-
taríase en 200 euros 
se queremos gozar 
de conectividade 5G.

O iPad básico renóvase radicalmente



U
n agardado Nin-
tendo Direct deu 
conta dos vindeiros 

xogos para Nintendo Switch 
que chegarán ao mercado, 
destacando especialmente 
o que probablemente sexa 
o xogo máis agardado para 
esta consola, que por fin ten 
título definitivo, The Legend of 
Zelda: Tears of the Kingdom, e 
data de lanzamento (o 12 de 
maio de 2023). Estamos ante a 
secuela do impresionante The 
Legend of Zelda: Breath of the 
Wild, que pese ás limitacións 
técnicas da Switch consegue 
ofrecer un amplo mundo que 
agora conta tamén cos vastos 
ceos de Hyrule.

Poder ver un novo tráiler 
do xogo axuda a manter a 
expectación polo que podería 
rematar sendo o mellor xogo 
na historia da Nintendo 
Switch; pero non é o único 
título destacado no Nintendo 

Direct, no que tamén anun-
ciaron que en 2023 teremos 
Pikmin 4, o 20 de xaneiro 
lanzarase Fire Emblem Engage 
e o 24 de febreiro gozaremos 
de Octopath Traveler II e de 
Kirby’s Return to Dream Land 
Deluxe.

Tamén deixaron caer que 
xogos para outras platafor-
mas, como Sifu, Resident Evil 
Village, Tunic ou o galardoa-
do It Takes Two terán nos 
vindeiros meses versión para 
Switch, deixando claro que a 
consola de Nintendo vai dar 
aínda moito xogo.

Para os subscritores de Nin-
tendo Switch Online chegarán 
novos xogos clásicos de Nin-
tendo 64 que entusiasmarán 
a moitos nostálxicos: 1080⁰ 
Snowboarding, Excitebike 64, 
Goldeneye 007, Mario Party, 
Mario Party 2, Mario Party 3, Pi-
lotwings 64, Pokémon Stadium 
e Pokémon Stadium 2.

THE LEGEND OF ZELDA: 
TEARS OF THE KINGDOM

O novo xogo de Zelda confirma título e data de 
lanzamento
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PC

ue Sony decidise 
lanzar en PC xogos 
como Marvel’s 
Spider-Man e God 

of War resultou bastante re-
chamante, pero o novo xogo 
en recibir tal tratamento é 
aínda máis significativo, xa 
que trátase de Sackboy: Una 
aventura a lo grande, que 
chegará a Steam e á tenda 
de Epic Games o vindeiro 27 
de outubro, algo moi difícil 
de imaxinar nos últimos 
anos, xa que Sackboy leva 
sendo a mascota non oficial 
da PlayStation dende o lan-
zamento de LittleBigPlanet 
en 2008.

Esta versión de Sackboy 
ofrece detallados gráficos en 
4K que nos equipos máis po-

tentes poderá moverse até 
120 imaxes por segundo, tira 
proveito da tecnoloxía nVI-
DIA DLSS2 para mellorar o 
seu rendemento en equipos 
con gráficas RTX, é compa-
tible con VRR e tamén pode 
verse correctamente con 
pantallas ultrapanorámicas 
(chega até unha proporción 
de 21:9).

Aínda que o xogo está 
optimizado para o seu uso 
cun mando DualSense, será 
posible controlalo incluso 
con rato e teclado, e tamén 
acepta logros e gardado 
na nube. Pode xogarse en 
solitario ou en equipos de 2 
a 4 aventureiros, contando 
tanto con partidas en grupo 
locais como en liña.

SACKBOY: UNA 
AVENTURA A LO GRANDE

Ubisoft anuncia un novo xogo

videoxogos

Nintendo Switch



videoxogos

MARVEL’S SPIDER-
MAN: MILES 
MORALESChegará en breve a PC

n agosto o 
aclamado 
Marvel’s Spi-

der-Man de Insomiac 
Games deu o salto de 
consolas PlayStation 
a PC, nunha versión 
remasterizada que tira 
proveito da potencia 
gráfica dos ordena-
dores persoais e de 
configuracións de 
monitor que van máis 
aló da proporción 
16:9. Este lanzamento 
foi moi ben acollido, 
converténdose na que 
podemos considerar 
a versión definitiva do 
xogo, de aí que haxa 
bastante expectación 
polo seu spin-off, que 
como principal cambio 
tiña un cambio de 
protagonista (de Peter 
Parker a Miles Morales).

Aínda que a data de 
lanzamento de Marvel’s 

Spider-Man: Miles 
Morales para PC non se 
concretou totalmente, 
veñen de estrear un ví-
deo de adianto dando 
conta de que o xogo 
chegará este mesmo 
outono

O xogo, que foi un 
dos grandes reclamos 
no lanzamento da 
PlayStation 5, presénta-
nos a Miles Morales, un 
novo Spider-Man con 
poderes lixeiramente 
diferentes dos de Peter 
Parker (como poder 
lanzar ataques bioeléc-
tricos e poder camu-
flarse). Temos unha 
nova oportunidade 
para explorar a cidade 
de New York mentres 
Morales evoluciona 
como heroe, tendo que 
equilibrar a súa vida 
persoal coa loita contra 
o crime.

E

ue o FIFA 23 con-
te coas licenzas 
para representar 

as ligas e competicións 
máis prestixiosas do 
mundo (LaLiga Santander, 
Premier League, Bundes-
liga, Serie A TIM, Ligue 1, 
MLS, Mundial de Qatar, 
Champions League, Euro-
pa League...) até superar os 
700 equipose o cento de 
estadios non é ningunha 
sorpresa, pero que incor-
poren ao AFC Richmond e 
ao estadio Nelson Road é 
toda unha sorpresa, xa que 
supón a incorporación da 
serie de ficción Ted Lasso 
de Apple TV+ á competi-
ción virtual de fútbol.

Ted Lasso, o adestrador 
Beard e xogadores como 
Jamie Tartt, Dani Rojas, 
Sam Obisanya, Roy Kent 
e Isaac McAdoo están 

totalmente integrados en 
FIFA 23, o que é un detalle 
que agradecen os seareiros 
da comedia que trunfou na 
última edición dos premios 
Emmy.

No modo Carreira póde-
se elixir a Ted Lasso como 
mánager, xestionar o AFC 
Richmond introducíndoo 
na Premier League ou 
calquera outra liga xogable 
no modo Carreira; aínda 
que o equipo tamén está 
dispoñible para partidos 
rápidos, amigables en liña 
e tempadas en liña.

O AFC Richmond tamén 
está presente en FIFA 23 
Ultimate Team cunha serie 
de artigos de personaliza-
ción como equipacións e 
TIFOS, sendo tamén posi-
ble atopar e seleccionar a 
Ted Lasso ou ao adestrador 
Beard como mánager.

Q

FIFA 23

Ted Lasso está presente no xogo

PC

PS4 | PS5 | Xbox One | Xbox Series X|S | PC | Nintendo Switch
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Ester,
socia y diseñadora
en Luesma&Vega.

Somos un país hecho
de pymes y autónomos
Por eso, te ayudamos a solicitar el
Kit Digital de los Fondos Europeos
y te acompañamos durante todo
el proceso para impulsar juntos 
la digitalización de tu negocio.

Infórmate en 
fondoseuropeos.telefonica.es
o al 900 500 351

Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no refl ejan 
necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas.
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