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O Nodo de Intelixencia Artificial levará as 
tecnoloxías máis avanzadas ás industrias 
galegas

A Reitoría da 
Universidade 
da Coruña 
acolleu o 
pasado martes 
29 de novem-

bro a presentación do Nodo 
de Intelixencia Artificial do 
Hub de Innovación Dixital de 
Galicia, DIHGIGAL, iniciativa 
coordinada pola UDC que 
constitúe unha das grandes 
apostas galegas polos sistemas 
intelixentes e a dixitalización. 
Ademais, vén con engadido ex-
tra de ser unha fronte diversa 
de actividade e de colabora-
ción, formada por industrias, 
administracións, universidades 
e centros tecnolóxicos. En 
concreto, a idea é estreitar a 
unión de dous elementos clave 
da transformación dixital: por 

Este hub é, como definiu o 
reitor, “o departamento de so-
lucións do sector empresarial”. 
Neste sentido, o Nodo de IA 
será o provedor de solucións en 
temas de Intelixencia Artificial 
para as empresas, pequenas e 
grandes, de Galicia, ademais de 
xogar un papel de dinamiza-
ción e sensibilización en aspec-
tos de IA na sociedade galega. 
O Nodo de IA, coordinado polo 
profesor da UDC, Marcos Orte-
ga, exemplifica, segundo expli-
cou Abalde, “como se entende a 
transferencia de coñecemento 
na UDC”, na que non se trata de 
investigar e desenvolver unha 
patente e ver como se aplica na 
industria, senón “co-xerar coñe-
cemento conxuntamente entre 
a Universidade e as empresas”.

Para o director de DIHGIGAL, 
a UDC “é unha das principais 
entidades de Europa en materia 
de Intelixencia Artificial”. Yáñez 
asegurou que Galicia ten un 
potencial tecnolóxico suficiente 
para ser un referente europeo 
en IA. O papel do hub que diri-
xe é dinamizar “un sector xa de 
por si moi activo”, dixo, enga-
dindo que nos últimos meses 
a súa entidade contribuíu na 
dixitalización de máis de cen 
empresas, mobilizando máis de 
vinte millóns de euros.

Norberto Penedo declarou 
que a posta en marcha do 
Nodo en IA “é un punto de in-
flexión” e avanzou que a misión 
de DIHGIGAL é “necesaria para 
a innovación e dixitalización 
de Galicia”. Óscar González 
afirmou que este Nodo nace 
con fortalezas. Ademais das 
universidades e outros centros 
de coñecemento, ten empre-
sas e infraestruturas como 
a Cidade das TIC “que vai 
potenciar este Nodo”, e persoal 
altamente cualificado, dixo. 
Sabela Pardo incidiu tamén na 
importancia da IA non só para 
o futuro senón para o presente 
e aproveitou para felicitar á 
Universidade da Coruña pola 
proposta da cidade para acoller 
a sede da Axencia Española 
de Supervisión de Intelixencia 
Artificial. 

Departamento 
de solucións 
do sector 
empresarial

unha banda especialistas en 
Intelixencia Artificial (empresas, 
centros tecnolóxicos e de com-
petencias) e pola outra, usuarias 
de IA (industrias).

Segundo se fixo saber, a UDC 
(xunto co ITG) será a entidade 
encargada de xestionar as 
actividades do hub: unha liña 
de acción que atinxe a preto 
de medio milleiro de empresas 
galegas. Entre os cometidos 
da universidade coruñesa 
atópanse os de dar soporte a 
novos proxectos avanzados de 
tecnoloxías con capacidade de 
xestionar, avaliar e rendibilizar 
grandes cantidades de datos e, 
tamén, procurar novos xeitos de 
financiamento para as iniciati-
vas.

Participaron na presentación 
o reitor Julio Abalde, o director 

de DIHGIGAL, Francisco Yáñez, 
o director de Competitividade 
do IGAPE, Norberto Penedo, o 
director da área TIC no Instituto 
Tecnolóxico de Galicia (ITG), 
Óscar González, e a directora da 
área de Programas de Innova-
ción da Axencia Galega de Inno-
vación (GAIN), Sabela Pardo.

Asistiron tamén o coordina-
dor do Nodo IA de DIHGIGAL, 
Marcos Ortega, da UDC, e a 
xerente de DIHGIGAL, María Eu-
genia Mijares, amais de repre-
sentantes de diversas entidades 
implicadas no Nodo como o 
Clúster TIC de Galicia, o Centro 
de Supercomputación de 
Galicia (CESGA), Imatia, Bosch, 
FEUGA, KPMG, Inova, 4 Digital, 2 
Espacios, Business Factory Aero 
e Food, entre outras.

Segundo fixeron saber, entre 
as principais liñas de actuación 
que serán responsabilidade 
do Nodo destacan as de facer 
visíbeis e apoiar proxectos 
en curso relacionados coa 
Intelixencia Artificial así como a 
busca de novas oportunidades 
de financiamento para proxec-
tos innovadores coa tecnoloxía 
como eixo transversal. “Todo 
isto partindo das necesidades 
da industria e garantindo a 
materialización deses proxectos 
en avances na súa transforma-
ción dixital e nun aumento da 
competitividade das empresas 
a nivel global”, explicaron.



Catro proxectos 
do Centro de 
Investigación 
TIC (CITIC) da 
Universidade da 
Coruña recibirán 

financiamento no marco da con-
vocatoria de Proxectos de I+D+i 
para a realización de “Probas 
de Concepto” do Ministerio 
de Ciencia e Innovación. Estas 
axudas teñen como finalidade 
avaliar, adaptar e mellorar ideas 
innovadoras antes da súa saída 
ao mercado, así como fomentar 
e acelerar a transferencia de 
coñecementos e resultados 
xerados en proxectos de inves-
tigación que xa contaron con 
financiamento das convocato-
rias do Plan Estatal de I+D+i. O 
importe total do financiamento 
obtido polo CITIC a través dos 
catro proxectos seleccionados 
ascende a 300.000 euros.

Os catro proxectos están co-
dirixidos polos investigadores 
do centro Juan Touriño e Guiller-
mo López Taboada; Carlos Da-
fonte e Minia Manteiga; Nieves 
R. Brisaboa; e Miguel Rodríguez 
Luaces e Susana Ladra.

O proxecto Incremento da 
produtividade a través da 
automatización serverless da 
nube (PICSA), dirixido polos 
investigadores Juan Touriño 
e Guillermo López Taboada, 
ten como obxectivo o desen-
volvemento dun software que 
permita avanzar a tecnoloxía 
serverless (ou computación sen 
servidor) para a súa adecuación 
como produto ao mercado. 
Espérase que as aplicacións 
desenvolvidas na nube sobre 
este software diminúan os seus 
tempos de execución e o consu-
mo de recursos.

O segundo proxecto, Gaia4 
Sustainability, realizado en 
colaboración coa Universidade 
de Barcelona (UB) e dirixido no 
CITIC por Carlos Dafonte e Minia 
Manteiga, abordará o problema 
da contaminación lumínica, 

Estruturas de Datos Compactas 
e algoritmos avanzados sobre 
tecnoloxía GIS, para facilitar aos 
xestores do transporte público 
a análise do comportamento da 
cidadanía e a toma de decisións 
sobre a xestión deste servizo 
público.

Por último, o proxecto FLAT-
City-POC realizado en colabora-
ción coa Universidade de Vigo e 
coordinado no CITIC por Miguel 
Rodríguez Luaces e Susana 
Ladra, centrarase no desenvol-
vemento dunha aplicación para 
axudar ás persoas con diversi-
dade funcional a atopar o seu 
roteiro nunha cidade, evitando 
obstáculos e barreiras de acce-
sibilidade. A aplicación tamén 
ten a finalidade de permitir aos 
concellos avaliar a accesibilidade 
da súa infraestrutura urbana. 

analizando as diferentes contri-
bucións ao brillo natural do ceo 
e desenvolvendo un fotómetro 
baseado en hardware e software 
libre. A vantaxe principal fronte 
a outros instrumentos similares 
no mercado será a de ofrecer 
de forma gratuíta ao usuario o 
seu deseño, o seu baixo custo e 
incorporar o acceso directo aos 
modelos desenvolvidos. Outro 
dos obxectivos do proxecto é 
a divulgación e concienciación 
sobre o problema da contami-
nación lumínica.

O terceiro proxecto, SIG-
TRANS, coordinado polo CITIC e 
no que colabora a Universidade 
Politécnica de Madrid (UPM), 
está dirixido pola investigadora 
do CITIC Nieves R. Brisaboa coa 
colaboración por parte da UPM a 
investigadora Asunción Gómez. 
Este proxecto desenvolverá unha 
ferramenta web que integra-
rá servizos avanzados para o 
almacenamento e explotación 
eficiente da crecente cantida-
de de datos sobre transporte 
público e o seu uso a través de 
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CITIC na 
vangarda da 
transferencia 

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

Catro proxectos do centro coruñés reciben 
financiamento da convocatoria Proxectos 
Proba de Concepto 2021 do Ministerio de 
Ciencia e Innovación
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“O problema 
do radon é a 
exposición crónica. 
Por iso hai que 
medir nas casas 
e no lugar de 
traballo”

director do Laboratorio de Radon de Galicia e profesor titular de Medicina 
Preventiva e Saúde Pública da USC

Xoán Miguel 
Barros Dios

PARLADOIROS /

 — Medir o gas radon ten interese porque, en concentra-
cións elevadas, é un risco para a saúde: considérase que 
é a principal causa de cancro de pulmón de persoas non 
fumadoras; e aumenta o risco en quen fuma. 

A Organización Mundial da Saúde recoñece ao radon 
como un canceríxeno humano desde 1988 e no 2009 
recomendou reducir o nivel de exposición considerado 
como seguro; a menos de 300 bequerelios, a unidade 
usada.

Para aclaralo falamos no hotel Oca Puerta del Camino 
de Santiago con Xoán Miguel Barros Dios, que dirixe o 
laboratorio de Radon de Galicia e é profesor de Medicina 
Preventiva e Saúde Pública da USC, facultativo especia-
lista de Área do Servizo de Medicina Preventiva e Saúde 
Pública do CHUS, que leva 25 anos estudando a inciden-
cia do gas.

Por María Almodóvar

-Profesor, imos comezar 
polo principio. Que é o 
radon e por que é tan al-
tamente canceríxeno?
- O gas radon é descen-

dente do uranio, é o único descendente 
gaseoso da cadea de desintegración radio-
activa. O problema que plantexa é que emi-
te partículas alfa, que son as menos pene-
trantes, pero as máis enerxéticas de todas; 
e, polo tanto, na mucosa de pulmón fan un 
efecto que pode rematar en cancro.

- Ao non poder palpalo, iso provoca que 
a poboación non estea tan concienciada 
dos seus males, profesor?
- Trátase dun gas sen olor, sen cor, sen sa-
bor. A única evidencia que podemos ter 
del é cando o medimos cos instrumentos 
imprescindibles. Sabemos que hai minerais 
especiais (aqueles ricos en uranio e, polo 
tanto, en radio) porque o gas radon sae di-
rectamente do Ra-226) como o granito, que 
abunda en Galicia. Entón, loxicamente, hai 
unha altísima probabilidade de que as zo-
nas xeoloxicamente ricas nesta rocha poi-
dan producir altas cantidades do gas.
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propio hospital- non hai sensibi-
lidade. Sigo esperando da área 
do Sergas da Coruña ou da pro-
pia de Santiago que me digan 
que teñen interese en saber o 
problema do gas radon nas súas 
instalacións. E ao mellor o pro-
blema non é tanto nos hospitais, 
que teñen climatización, o pro-
blema está nos centros de saú-
de, probablemente. Isto é im-
portante para os traballadores 
porque o problema do radon é 
a exposición crónica. Por iso hai 
que medir nas casas e no lugar 
de traballo. 

- É verdade que se unha familia 
vive nun baixo ten máis risco 
de inhalar radon que outra que 
viva nun oitavo andar?
- Como diría o clásico: “Alégrome 
de que me faga esta pregunta”. 
Primeiro, por lei de probabili-
dades, iso é certo. O malo é que 
as probabilidades moitas veces 
non se cumpren. Eu son un crí-
tico mordaz da teoría que se im-
puxo tanto nas normativas euro-
peas coma no noso Consello de 
Seguridade Nuclear, que falan 
de que se mida o código técnico 
novo de edificación, que só pide 
que se midan o baixo e primeiro 
andar dun edificio.

A miña experiencia desde que 
fundamos o laboratorio é que 
te podes atopar edificios onde 
as concentracións de gas radon 
son catro, cinco ou dez veces 
maiores nun terceiro, e aínda 
nun quinto andar, por exemplo, 
que no soto. Isto ocorre nun edi-
ficio público na Coruña, do que 
non vou dicir o seu nome.

Polo tanto, estou de acordo 
coa frase dos americanos “Se 
non se mide, non se sabe”. Os 
meus consellos sempre irán na 
liña de: “Non se conforme e faga 
un control para evitar sorpresas”, 
sobre todo se se trata dun clien-
te particular ou das empresas 
nas que traballamos.
 
- Esa medición deberiamos fa-
cela de xeito particular ou te-
mos que pedilo á construtora 
que nos vende a casa ou o piso?
- Eu sería moi feliz se se produ-
cise o que pasa en EE UU: que 
vostede non pode mercar nin 
vender un piso sen que exista 
un certificado que acredite que 
está libre de radon, é dicir, que 
os niveis son acordes á normati-
va americana (que, por certo, é 
máis estrita que a nosa europea. 
Eles admiten 148 Bq como límite 
recomendable e nós andamos 
agora polos 300 Bq).

Entón, e como dixemos nun-
ha publicación científica, desde 
cando os europeos somos máis 
resistentes que os americanos á 
radioactividade?

- Onde hai máis concentración 
deste gas, porque hai zonas de 
Galicia máis vulnerables, non 
si?

Medidas ˃300 Bq/m3

- E dígame, profesor, a Admi-
nistración colabora?
- Bueno, aí entramos nun tema 
delicado (risas). Hai sectores da 
Administración, e falo de Gali-
cia, que podemos dicir que si 
colaboran. Hai outros sectores, 
que ‘tururú que te vi’, se me per-
mite a vulgaridade. Por exem-
plo, a directora xeral de Saúde 
Pública está moi preocupada 
polo tema, pero a saúde públi-
ca é a irmá pobre da sanidade. 
O Sergas en si -agás a área de 
Vigo, onde si medimos nos cen-
tros de saúde, e por suposto no 

- Os nosos datos do mapa de 
radon de Galicia coinciden prac-
ticamente cos datos que tiña xa 
publicados o Consello de Segu-
ridade Nuclear, máis de 5000, 
cunha diferenza: proporcional-
mente temos nós máis medidas 
de vivendas que o que ten o 
mapa español, con 12 000. Por 
tanto, iso dá idea de que cada 
vez máis a precisión das nosas 
medidas vai a máis.
Dito isto: as provincias de Pon-
tevedra e Ourense son as máis 
afectadas. A máis libre disto, 
Lugo, sen dúbida, sobre todo a 
zona central da provincia, pero 
quero facer unha matización: o 
feito de que haxa zonas menos 
afectadas non quere dicir que 
se vostede se fai unha casa, non 
deba medir ou considerar face-
lo. Porque se ten a sorte (ironía) 
de ter a veta granítica debaixo 
na finca na que constrúa, vai ter 
gas na súa casa. Polo tanto, non 
estamos libres de que en zonas 
aínda pouco contaminadas poi-
da aparecer este gas.

- Non existe, entón, o risco cero.
- En nada. En epidemioloxía dici-
mos que o risco cero non existe. 
Por iso, ao que debemos aspirar 
é a reducir á mínima expresión 
a concentración de gas naque-
les lugares onde pasemos máis 
tempo.

- Podería dicirme se dá charlas 
en colexios, por exemplo, para 
informar á poboación máis 
nova?

- Eu ao longo dos últimos anos 
recordo ter ido a centros de For-
mación Profesional, Tamén fun 
a empresas cando o solicitaban. 
Pero tamén temos declinado al-
gunha invitación porque supo-
ñía moito tempo de traballo e os 
recursos son limitados.

Eu espero que na época que 
estamos de vídeo-conferencias, 
isto podámolo facer desde o 
noso lugar de traballo conec-
tando coas aulas dos rapaces. E, 
por suposto, a custo cero porque 
a divulgación deste problema 
para min é primordial.

- Queda claro que é importan-
te o papel que xoga a tecno-
loxía…
- Sen dúbida.
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O Goberno destina 52 millóns a Galicia para 
levar a conectividade ultrarrápida a máis de 
137.000 fogares e empresas

Goberno, a tra-
vés do Ministe-
rio de Asuntos 
Económicos e 
Transformación 
Dixital, publi-
cou a resolu-
ción definitiva 
da segunda 
convocatoria 

do Programa Único-Banda Larga, que 
permitirá estender as conexións de 
moi altas capacidades (polo menos 
100 Mbps) a 137.177 novos fogares e 
empresas en Galicia (36.556 na Coru-
ña, despregadas pola empresa galega 
Vento Rede – Rede Aberta; 32.670 en 
Lugo, achegadas por Adamo; 45.635 
en Ourense, da man de Avatel; e 
22.316 en Pontevedra, tamén da man 
de Avatel), cun investimento de 51,95 
millóns de euros.

A resolución adxudica un investi-
mento total de 244,6 millóns de euros 
a 50 proxectos dos 159 presenta-
dos, co obxectivo de levar acceso á 
conexión en banda larga ultrarrápida 
a 728.500 fogares e empresas en toda 
España. A extensión destas redes 
forma parte das inversións previstas 
polo Goberno, no marco do Plan 
de Recuperación, Transformación e 
Resiliencia e a axenda España Dixital 
2026, e está financiada con fondos 
Next Generation EU.

Banda larga
para recibir 2023

Preto da metade dos proxectos 
concéntranse en Galicia, Castela e 
León e Andalucía. A lista definitiva 
de proxectos aprobados, así como 
os municipios onde se desenvolve-
rán, poden consultarse na web do 
Ministerio de Asuntos Económicos 
e Transformación Dixital, a través da 
ligazón específica habilitada (porta-
layudas.mineco.gob.es/Infraestruc-
turasDigitales/Concesion/uba_2022/
Paginas/concesion.aspx).

A meirande parte dos territorios 
afectados atópanse en zonas bran-
cas: sen cobertura de redes de polo 
menos 30 Mbps, nin plans para a súa 
dotación nos vindeiros tres anos; e o 
resto, en zonas grises: sen cobertura 
de banda larga ultrarrápida ou de 
previsións para a súa dotación nos 
vindeiros 3 anos por parte dun só 
operador.

Adamo
No caso de Lugo, Adamo achegou 

un resumo da súa folla de ruta e 
lembrou que a fibra óptica estará 
dispoñíbel para preto de 33.000 
familias antes de que remate 2024. 
Trátase de fogares e empresas 
localizadas sobre todo en zonas illas 
e dispersas da provincia que a día de 
hoxe contan cun sinal de baixo ren-
demento ou que, directamente, ca-
recen de conexión. Segundo explica 



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 acce-
so a conexións dixitais superiores aos 
100 Mbps.

As actuacións de Rede Aberta 
despregaranse 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.

Avatel
Avatel, empresa de orixes galegas, 

proporcionará Internet de alta veloci-
dade a 67.951 fogares e empresas da 
nosa Comunidade grazas á segunda 
convocatoria do Plan Único Ban-
da Larga. A operadora morada foi 
adxudicataria da despregadura nas 
provincias de Ourense e Pontevedra 
onde dará servizo a 45.635 e 22.316 
vivendas e negocios de 92 e 55 mu-
nicipios, respectivamente.

Esta actuación supoñerá un inves-
timento de 32.797.524 millóns de 
euros, cunha subvención do 80%,

Avatel, que ten xa 13 puntos de 
venda na Comunidade Autóno-
ma (con tendas acabadas de abrir 
como a de Chantada ou Carballiño), 
despregará FTTH (fibra ata o fogar 
nas súas siglas en inglés) nas nosas 
zonas brancas (contornas que non 
dispoñen de cobertura de redes 
de velocidade de polo menos 30 
Mbps, nin plans para a súa dotación 
nos próximos tres anos). Trátase, en 
palabras da compañía, “da tecnoloxía 
de conexión terrestre con máis capa-
cidade dispoñíbel”, que proporciona 
“unha velocidade ultrarrápida e unha 
baixísima latencia”.

“Grazas a iso”, engade a empresa, 
“os cidadáns veranse beneficiados 
dunha conexión similar á das gran-

des cidades, dispoñendo dun servizo 
de banda larga que, entre outras 
vantaxes, permite o uso de nume-
rosos dispositivos á vez, de forma 
que se poida teletraballar ver series 
ou películas en streaming ou facer 
algunha xestión dixital á vez”.

A compañía lembra tamén que 
abordou a práctica totalidade dos 
despregamentos “con fondos propios 
ao longo destes últimos dez anos” e 
que comezará o ano dando continui-
dade ao seu compromiso de “igualar 
os servizos de conectividade das 
pequenas e medianas poboacións 
cos das grandes urbes”.

Ourense (Axuda adxudicada de 
18.391.322). Municipios: Arnoia, A 
Bola, A Gudiña, A Merca, A Mezquita, 
A Peroxa, A Pobra de Trives, A Rúa, 
A Teixeira, A Veiga, Allariz, Amoei-
ro, Avión, Baltar, Bande, Baños de 
Molgas, Barbadás, Beade, Beariz, 
Boborás, Calvos de Randín, Carballe-
da de Avia, Carballeda de Valdeorras, 
Cartelle, Castrelo de Miño, Castrelo 
do Val, Castro Caldelas, Celanova, 
Cenlle, Chandrexa de Queixa, Coles, 
Cortegada, Cualedro, Entrimo, Esgos, 
Gomesende, Larouco, Laza, Leiro, 
Lobeira, Lobios, Maceda, Manzane-
da, Maside, Melón, Montederramo, 
Monterrei, Muíños, Nogueira de Ra-
muín, O Barco de Valdeorras, O Bolo, 
O Carballiño, O Irixo, O Pereiro de 
Aguiar, Oímbra, Os Blancos, Ourense, 
Paderne de Allariz, Padrenda, Parada 
de Sil, Petín, Piñor, Pontedeva, Por-
queira, Punxín, Quintela de Leirado, 
Rairiz de Veiga, Ramirás, Ribadavia, 
Riós, Rubiá, San Amaro, San Cibrao 
das Viñas, San Cristovo de Cea, San 
Xoán de Río, Sandiás, Sarreaus, Tabo-
adela, Toén, Trasmiras, Verea, Verín, 
Viana do Bolo, Vilamarín, Vilamartín 
de Valdeorras, Vilar de Barrio, Vilar de 
Santos, Vilardevós, Vilariño de Conso, 
Xinzo de Limia, Xunqueira de Ambía 
e Xunqueira de Espadanedo.

Pontevedra (Axuda adxudicada de 
7.846.696). Municipios: A Cañiza, A 
Estrada, A Guarda, A Lama, Agolada, 
Arbo, As Neves, Baiona, Barro, Bueu, 
Caldas de Reis, Cambados, Campo 
Lameiro, Cangas, Catoira, Cercedo-
Cotobade, Covelo, Crecente, Cuntis, 
Dozón, Forcarei, Fornelos de Montes, 
Gondomar, Lalín, Marín, Meaño, 
Meis, Mondariz, Mondariz-Balneario, 
Moraña, Mos, Nigrán, O Grove, 
O Porriño, O Rosal, Oia, Pazos de 
Borbén, Poio, Ponteareas, Pontecesu-
res, Pontevedra, Portas, Redondela, 
Ribadumia, Rodeiro, Salceda de 
Caselas, Sanxenxo, Silleda, Souto-
maior, Tomiño, Tui, Valga, Vigo, Vila de 
Cruces e Vilaboa. 

Adamo (que a nivel estatal levará o 
cableado a 312.000 vivendas en 17 
provincias), recibirá 12,3 millóns de 
euros do Ministerio para formalizar 
a devandita despregadura, canti-
dade que completará con outros 
5,2 millóns de capital privado ata 
alcanzar os 17,5 de orzamento total. 
O prazo para a instalación comeza-
rá unha vez que a resolución sexa 
firme e finalizará o 31 de decembro 
de 2024.

Segundo explicou Adamo no seu 
balance, os traballos marcarán un 
antes e un despois na vida desas 
33.000 familias lucenses, “posto que 
pasarán a realizar con garantías, 
cunha conexión a Internet de cali-
dade, actividades que hoxe resultan 
en grao sumo habitual: teletraballo, 
educación online, compras por 
Internet, citas médicas telemáticas 
ou gozar de videoxogos, series e 
películas en remoto, entre outras”. 
Iso, engade a operadora, “sitúa á 
fibra óptica como un elemento 
fundamental para fixar habitantes 
no territorio, como unha ferramenta 
imprescindíbel na loita contra o 
fenómeno do despoboamento, un 
mal que afecta a numerosos pobos 
lucenses”.

Rede Aberta
Polo que respecta a Rede Aberta, 

a operadora neutra galega levará 
a dita tecnoloxía a 36.556 fogares 
da Coruña, tras a adxudicación do 
programa Único Banda Larga 2022 
do Goberno central (Ministerio de 
Asuntos Económicos e Transfor-
mación Dixital). “A resolución do 
Ministerio”, sinalaron fontes da ope-
radora, “suporá un importante pulo 
para a nosa estratexia de conectar 
as zonas rurais con infraestruturas 
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.

| 9Número 232



Internet Of Things
background

10 |

Fernando Suárez, presidente do CPEIG, achéganos ás 
previsións de 2023 valéndose da Intelixencia Artificial 

Fitos e tendencias 
tecnolóxicas 

Como todos 
os anos, 
decembro é 
unha época 
oportuna para 
facer balance 
do ano que 

pecha e predicións para o que 
está a piques de comezar. Apro-
veitando un dos temas que sen 
dúbida está en todos os debates, 
a IA, especialmente despois da 
noticia da elección da Coruña 
como sede da AESIA, quixen 
probar OpenAI para propor que 
redacte un texto indicándolle 
simplemente “Fitos en tecnoloxía 
en 2022 e tendencias para 2023”. 
A continuación, o resultado, que 
subscribiría por completo:

AR como VR estiveron gañan-
do terreo nos últimos anos, 
pero espérase que acaden 
novas alturas en 2022 grazas 
aos avances na tecnoloxía 
de hardware, como panta-
llas melloradas e sensores 
que permitir unha mellor 
inmersión en mundos virtuais 
ou experiencias de Realidade 
Aumentada. Os comerciantes 
polo miúdo poden comezar a 
usar estas tecnoloxías ampla-
mente, mentres que as plata-
formas de xogos como Xbox 
tamén poderían beneficiarse 
enormemente delas!

4. Internet das Cousas (IoT): IoT 
xa fixo sentir a súa presenza 
en múltiples sectores, pero es-
pérase que esta tendencia se 
fortaleza en 2022 con maiores 
taxas de adopción entre os 
consumidores e as empresas 
que buscan formas de me-
llorar a eficiencia a través de 
dispositivos conectados. Ade-
mais, os avances nas redes 5G 
axudarán a mellorar as capa-
cidades dos dispositivos IoT, o 
que significa velocidades máis 
rápidas ao conectar diferentes 
dispositivos sen fíos.

5. Computación Cuántica: a 
Computación Cuántica foi 
durante moito tempo un soño 
dos científicos, pero parece 
que este soño finalmente 
podería facerse realidade 
o próximo ano con varios 
xogadores importantes 
que invisten fortemente 
en investigación e desen-
volvemento ao redor das 
computadoras cuánticas. Esta 
tecnoloxía promete avances 
significativos no que respecta 
á potencia de procesamento 
debido á súa capacidade para 
aproveitar grandes cantidades 
de datos de xeito simultáneo 
en comparación cos sistemas 
informáticos tradicionais de 
hoxe en día!

Tendencias 2023
2023 parece ser outro ano 

emocionante para a innova-
ción tecnolóxica, estas son as 
tendencias que probablemente 
veremos:
1. Blockchain: despois de lograr 

o éxito xeneralizado durante 

revolucionar o transporte e 
facer que as nosas estradas se-
xan máis seguras que nunca.

2. Intelixencia artificial (IA): a 
tecnoloxía de IA avanza rapi-
damente e 2022 debería traer 
un progreso aínda maior nesta 
área. Podemos esperar novos 
avances que permitirán que 
as máquinas pensen e actúen 
de maneira máis intelixente 
ca nunca, o que conducirá a 
unha maior automatización 
e eficiencia en industrias 
como a atención médica, as 
finanzas, o comercio ou a 
fabricación.

3. Realidade Aumentada (AR) e 
Realidade Virtual (VR): tanto 

O ano 2022 será emocionan-
te para o avance tecnolóxico, 
cunha serie de fitos importantes 
programados para levar a cabo. 
Estes son algúns dos principais 
desenvolvementos que pode-
mos esperar ver no próximo ano:
1. Vehículos autónomos: os 

vehículos autónomos volve-
ranse máis comúns a medida 
que empresas como Google 
e Tesla continúen cos seus 
esforzos de desenvolvemento. 
En 2022, podemos esperar 
ver automóbiles totalmente 
autónomos na vía pública, con 
algúns fabricantes de automó-
biles alcanzando o Nivel 5 de 
autonomía. Este fito podería 

Número 233



Número 233

O Colexio Profesio-
nal de Enxeñaría 
en Informática de 
Galicia (CPEIG), 

en colaboración coas tres 
universidades galegas, orga-
niza a Olimpíada Informática 
Galega 2023 (OIG 2023). O 
obxecto da OIG, destinada a 
estudantes de secundaria, ba-
charelato e ciclos formativos 
de grao medio, é a promo-
ción do coñecemento e das 
vocacións nesta disciplina da 

informática tan presente en 
todos os ámbitos hoxe en día 
e necesaria para a formación 
integral da mocidade.

O certame celebrarase de 
maneira presencial o 10 de 
febreiro, pola tarde na Facul-
tade de Informática da Uni-
versidade da Coruña (coa co-
laboración da Escola Superior 
de Enxeñaría en Informática 
da Universidade de Vigo e da 
Escola Técnica Superior de 
Enxeñaría da Universidade de 

Santiago de Compostela).
A preinscrición estará aber-

ta ata o 15 de decembro e é 
un requisito imprescindíbel 
para a posterior participa-
ción. Poderán inscribirse mo-
zos e mozas que estean cur-
sando a ESO, o Bacharelato 
ou un ciclo formativo de grao 
medio nun centro da Comu-
nidade Autónoma de Galicia, 
sempre que non teñan máis 
de 20 anos o 1 de xullo de 
2023. 

O  Colexio Profesio-
nal de Enxeñaría 
en Informática 
de Galicia (CPEIG) 

convocou por undécimo ano 
consecutivo o seu Concurso 
de Postais de Nadal, dirixido 
a nenos e nenas e adolescen-
tes de 3 a 18 anos. O certame 
divídese en dúas categorías: a 
A, dirixida a rapaces de entre 
3 e 12 anos, e a B destinada á 
participación de rapaces de 
entre 13 e 18 anos.  

Os participantes deberán 
ser familiares de persoas co-
lexiadas. O número máximo 
de candidaturas por colexia-
do é de tres. O premio que 
recibirá o gañador será unha 
tableta para a categoría A, e 
uns auriculares sen fíos para 
a categoría B.  A xunta de go-
berno do CPEIG elixirá, de en-
tre os dous gañadores, a obra 
que será a felicitación oficial 
do Colexio para estas festas.

Segundo as bases do cer-
tame, a técnica é libre e po-
deranse usar pinturas, tém-
peras, ceras, colaxe, etc. O 
formato pode ser vertical ou 
horizontal. Os participantes 
poderán enviar as súas pro-
postas ata as 13.00 horas do 
día 12 de decembro, remitín-

doas ao correo electrónico 
informacion@cpeig.gal, cos 
datos do candidato e xuntan-
do a postal dixitalizada con 
calidade e en formato JPG ou 
PNG. O fallo do xurado farase 
público na web do colexio 
(www.cpeig.gal) o 14 de de-
cembro. 

A Olimpíada Informática Galega 2023 
celébrase en febreiro

Aberta a undécima edición do Concurso 
de Postais de Nadal do CPEIG 

2020, a tecnoloxía Blockchain 
continúa cobrando impulso 
ao longo de 2023. A cadea de 
bloques non só ofrece solu-
cións potenciais para varios 
problemas dentro do sector 
financeiro, senón que tamén 
abre portas para aplicacións 
de contratos intelixentes 
dentro doutras industrias. 
Agárdanse casos de uso 
xeneralizados e que aparezan 
servizos de produtos rela-
cionados con Blockchain nos 
próximos anos

2. Robótica/Drons: os drons 
robóticos volvéronse cada vez 
máis populares nos últimos 
tempos, tanto con fins recrea-
tivos comerciais. A medida 
que os prezos caen, a produ-
ción vólvese máis doada para 
os fabricantes, os robots drons 
serán parte da vida cotiá, 
mesmo nas contornas domés-
ticas! Estímase que para 2023 
o tamaño do mercado de 
drons robot superará o $ 100 
mil millóns só en escenarios 
agrícolas de construción de 
demanda impulsada!

3. Seguridade cibernética: con 
todas as transaccións dixitais 
que se realizan en liña, as 
ameazas cibernéticas medran 
de xeito exponencial todos os 
días, o que fai que a segurida-
de cibernética sexa de suma 
importancia. As empresas 
necesitan investir en medidas 
de seguridade sólidas para 
protexer a información confi-
dencial, tanto para os clientes 
como para os empregados, 
para que a industria siga sen-
do competitiva e evitar que se 
produzan infraccións custosas 
no futuro.

4. Análise de datos: a análise 
de Big Data (análise de datos 
a gran escala) convértese en 
operacións comerciais inte-
grais que brindan información 
nunca antes vista dunha ma-
neira rendíbel que permite ás 
empresas desenvolver estra-
texias baseadas en patróns de 
comportamento do cliente en 
tempo real, predicir con preci-
sión os resultados futuros en 
consecuencia, planificar con 
anticipación manterse por 
diante da competencia! 


Postal CPEIG 2021, co debuxo gañador de Uxia Ferreiro

Foto de familia entrega premios OIG 2022
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Un novo estudo certifica que a nosa 
mocidade de entre 16 e 34 anos supera a 
media estatal no emprego da Rede e do 
ecommerce 

A  totalidade dos 
galegos de 16 a 
34 anos empre-
gan a Internet e 
superan a media 
estatal no uso 

habitual da Rede e nas compras 
en liña. Isto polo que se refire á 
mocidade da nosa terra, porén 
o incremento máis significativo 
no último ano rexistrouse no 
colectivo de persoas con máis di-
ficultades de acceso a tecnoloxía. 
Os usuarios da Internet de entre 
65 aos 74 anos acadaron o 70,5% 
en Galicia, tras subir nos últimos 
12 meses un 8,5%, o dobre que a 
media estatal (+4,2%).

a través dunha páxina web ou 
dunha aplicación de móbil, 
que acada unha porcentaxe 
de 55,3%, ocupando a sétima 
posición no ranking por co-
munidades autónomas Galicia 
ocupa esa mesma posición no 
acceso a arquivos persoais de 
saúde (38,7 %)

Cabe salientar especialmen-
te que o 71,9% dos galegos e 
galegas utilizan a banca por 
Internet (incluída a banca 
móbil), superando a media 
estatal (69,6%) en 2,3 puntos e 
ocupando novamente a sétima 
posición no ranking por comu-
nidades autónomas.

Interacción coas Adminis-
tracións Públicas a través 
da Internet

O 83,8% dos internautas de 
16 a 74 empregaron algunha 
páxina web ou aplicación 
móbil das administracións 
públicas nos 12 últimos meses 
por motivos particulares. Isto 
supón un incremento de 18,5 
puntos respecto a 2021, fronte 
ao 15,5% da media estatal.

Entre os trámites máis 
frecuentes, o 68,9% descar-
gou algún formulario oficial, 
superando a media estatal 
(67%). Un 24,5% accedeu a 
información de bases de datos 
ou rexistros públicos (rex. 
catastrais, de empresas…), 
sendo a terceira comunidade 
autónoma que máis xestiona 
por Internet estas consultas.

A Internet das Cousas
No que se refire á Internet 

das Cousas, do total de intern-
autas galegos de 16 a 74 anos, 
o 33,7% utilizaron dispositivos 
ou servizos de domótica no 
fogar. En concreto, o 21% em-
pregou asistentes virtuais en 
forma de altofalante intelixente 
ou de aplicación (como Alexa, 
Google Home, Siri, Cortana,...); 
o 15,2% electrodomésticos 
conectados, o 11,2% siste-
mas para a administración de 
enerxía para o fogar (luces, en-
chufes, termóstatos,...) e o 6,7% 
sistemas de alarma/seguridade 
do fogar (fechaduras, cámaras, 
detectores de fumes,...). 

Internet ábrese 
camiño entre 
os galegos de 
maior idade

O 98,3 % dos nenos e nenas 
galegos de 10 a 15 anos 
empregan o ordenador e 
sitúase á cabeza no uso deste 
equipamento TIC no ranking 
por comunidades autónomas, 
5,2 puntos por riba da media 
estatal. O 95,6% destes nenos 
e nenas usaron a Internet nos 
últimos 3 meses, tamén por riba 
da media estatal. Son parte dos 
datos publicados hoxe polo INE 
sobre o equipamento e uso das 
TIC nos fogares en 2022, que 
constata os bos resultados dos 
indicadores de uso das TIC entre 
os máis novos.

Son datos da Enquisa e uso 

TIC nos fogares 2022 do INE, ana-
lizados polo Observatorio da 
Sociedade da Información e a 
Modernización de Galicia (OSI-
MGA), dependente da Axencia 
para a Modernización Tecnoló-
xica de Galicia (AMTEGA).

Uso das TIC: comercio 
electrónico, e-saúde e 
banca dixital

En canto ás as compras a tra-
vés da Rede, un 50,5 % da po-
boación galega adquiriu algún 
produto ou servizo a través de 
Internet nos últimos tres meses 
pero no tramo de idade dos 16 
aos 34 anos supérase á media 
do estado en máis de 5 puntos 
porcentuais xa que o 68,8% 
de galegos e galegas de 16 a 
24 mercaron por internet nos 
últimos tres meses, e o 78,3% 
dos 25 aos 34 anos.

As actividades máis realizadas 
nos tres últimos meses están 
relacionadas coa comunica-
ción, realizadas polo 90,8% da 
poboación galega de 16 a 74 
años; recibir ou enviar correos 
electrónicos (77,5%) ou ler 
noticias, xornais ou revistas de 
actualidade en liña (76,0%).

Respecto á saúde, cabe 
destacar a elevada porcentaxe 
de uso de servizos online como 
concertar unha cita cun médico 



| 13

A Xunta destaca a implicación da nosa 
Comunidade e o traballo coordinado do 
nodo como claves para a designación 
da Coruña para acoller a AESIA 

A Xunta de 
Galicia 
destacou “a 
implicación 
de toda a 
sociedade, 

as universidades, as admi-
nistracións e os sectores 
de actividade, así como o 
traballo coordenado do nodo 
GalicIA”, como “claves” para 
que A Coruña fose designada 
finalmente polo Consello de 
Ministros do Estado, este mes 
de decembro, como sede da 
Axencia Estatal de Supervi-
sión de Intelixencia Artificial.

O Goberno galego fai 
saber que a designación de 
Galicia como sede da AESIA 
“é un recoñecemento aos 
esforzos da nosa Comunida-
de por situarse na vangarda 
da transformación dixital 
pese as limitacións de par-
tida relacionadas coas súas 
características poboacionais 
e xeográficas”. E engaden 
fontes do Executivo auto-

nómico: “A actual posición 
de Galicia é o resultado da 
aplicación de dúas axendas 
dixitais e, neste momento, da 
Estratexia Galicia Dixital 2030 
(EGD2030)”.

Precisamente, o eixo trans-
versal da EGD2030 refírese 
á especialización da nosa 
Comunidade no coñece-
mento e na aplicación das 
tecnoloxías. “A instalación da 
AESIA na nosa Comunidade 
cumpre e reforza os obxecti-
vos de atraer infraestruturas 
e entidades de referencia, así 
como de reter e atraer talento 
dixital”, apúntase. 

Dende a Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica 
de Galicia (AMTEGA) sosteñen 
ademais que “a designación 
da sede en Galicia supón o 
cumprimento por parte da 
Xunta do mandato recibido 
en maio do Parlamento para 
a promoción dunha candi-
datura galega”. Esta tarefa 
foi encomendada ao nodo 

GalicIA, formado pola Xunta, 
as tres universidades públicas 
e a Eurorrexión. Neste senso, 
a Xunta destaca “que o nodo 
GalicIA foi quen de traballar 
con obxectividade para a se-
lección da mellor candidatura 
galega e os seus integrantes 
amosaron criterio e xene-
rosidade para aceptar unha 
decisión de carácter técnico e 
obxectivo que agora se com-
proba que era a acertada”.

En conclusión, “coa sede 
da Axencia, Galicia introdú-
cese de cheo na estratexia 
europea cara ao liderado 
mundial nunha Intelixencia 
Artificial fiábel e de valores 
humanistas”, apunta a axencia 
autonómica, engadindo que 
a AESIA será “a primeira das 
axencias que se creen en 
Europa” e “deberá marcar o 
camiño a seguir por todas as 
demais”.

Estes obxectivos europeos 
coinciden cos establecidos 
por Galicia na Estratexia Ga-
lega de Intelixencia Artificial 
e reforzados por iniciativas 
como o estudio das tres uni-
versidades promovido pola 
Xunta para analizar o marco 
ético e normativo axeitado 
para ese “enfoque europeo” 
da IA. 

Galicia marcará 
o rumbo europeo 
en materia IA 

Conectando a 
preto de 1.000 
nenos e nenas 
con Papá Noel

Até o 21 de decembro un 
total de 830 alumnos 
de Educación Infantil de 

25 concellos de Galicia poderán 
realizar as súas peticións de 
Nadal a Papá Noel grazas á rede 
de vídeo-conferencia das aulas 
CeMIT (AMTEGA), presentes en 
todas as comarcas galegas. 

O alumnado de Infantil de 
Celanova e Sarreaus foi o pri-
meiro en recibir esta visita nas 
aulas CeMIT destes concellos. 
Este intercambio de mensaxes 
comezou este luns 12 de de-
cembro a partir das 10 da mañá, 
cunha duración de media hora 
en cada localidade.

Nos seguintes días, ata o 
21 de decembro inclusive, co-
nectarán con Laponia as aulas 
CeMIT de  Abegondo, Arzúa, 
Beariz, A Cañiza, Carballedo, 
Castrelo do Miño, Castro Calde-
las, Catoira, Corcubión, Fisterra, 
A Fonsagrada, Leiro, Marín, 
Monterroso, Muros, Ortigueira, 
Riotorto, Santa Comba,  Valga, 
O Vicedo, Vilagarcía e  Vimianzo, 
ata completar así as 24 localida-
des que recibirán a visita virtual 
de Papá Noel e un total 830 
nenos e nenas en 34 sesións.

Ademais dos alumnos Infantil 
dos diferentes colexios de 
Galicia, tamén terán a posibili-
dade de solicitar en directo os 
seus agasallos a Papá Noel as 
persoas adultas en situación 
de dependencia psíquica do 
Centro de Día de Guitiriz ou 
da Asociación ASPROMOR de 
Ortigueira.

O edificio A Terraza será a sede da axencia
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A  ministra 
de Política 
Territorial e 
voceira do 
Goberno, 
Isabel Ro-
dríguez, o 

pasado 5 de decembro anunciou 
a elección da cidade herculina 
como sede da Axencia Española 
de Supervisión de Intelixencia 
Artificial (AESIA) na convocatoria 
de prensa tras o Consello de 
Ministros tras unha peneira na 
que participaban unha ducia de 
cidades de diferentes comunida-
des autónomas.

A Coruña acollerá 
a sede da AESIA

Este novo organismo é un 
dos máis importantes que o 
Goberno ten previsto descen-
tralizar polas súas posibilidades 
de futuro, xa que se encargará 
principalmente de analizar os 
límites da intelixencia artificial, 
así como ao seu control, sendo 
a primeira axencia deste tipo a 
nivel europeo.

Prevese un investimento 
inicial de 5 millóns de euros para 
esta iniciativa, cantidade que xa 
figura nos Orzamentos Xerais do 
Estado, e calcúlase que poderá 
crear un cento de postos de 
traballo.

A candidatura coruñesa foi 
elixida en Galicia por diante 

da Coruña especialmente. «Se 
fomos quen de conseguilo é 
grazas á forma de traballar que 
sempre defendín: seria, rigorosa 
e con moita dedicación. Porque 
só dende a temperanza e o con-
vencemento se pode construír 
un gran proxecto coma o desta 
cidade» destacou Inés Rey.

O delegado do Goberno en 
Galicia, José Miñones, celebra 
a designación da Coruña como 
sede da AESIA, asegurando que 
«esta elección ratifica que nunca 
antes se tiveran tan en conta o 
potencial de Galicia como con 
este Goberno», á vez que feli-
citou á alcaldesa Inés Rey polo 
seu liderado e pola solidez do 
proxecto. Miñones tamén desta-
ca que «o éxito da candidatura 
da Coruña para atraer a AESIA é 
xa o éxito de toda a sociedade 
galega» considerando que «a 
axencia estatal impulsará a mo-
dernización da nosa economía».

O Colexio Oficial de Enxe-
ñeiros Técnicos de Telecomuni-
cacións de Galicia (COETTGA) 
tamén celebra o anuncio de que 
A Coruña vaia albergar a sede 
da AESIA, asegurando o seu 
decano, José Manuel Martínez, 
que «esta decisión sitúa a Galicia 
e aos seus profesionais das tele-
comunicacións como referencia 
internacional no sector da inte-
lixencia artificial, amais de xerar 
dende A Coruña unha fonte 
de coñecemento que situará a 
comunidade galega como punta 
de lanza deste sector». Martínez 
apunta que «non só conforma 
un gran apoio para Galicia no 
tocante ás TIC, senón tamén un 
motor económico para todo o 
sector».

A Xunta de Galicia desta-
ca a implicación de toda a 
sociedade, as universidades, as 
administracións e os sectores de 
actividade, así como o traballo 
coordinado do nodo GalicIA, 
como claves para que A Coruña 
fose designada hoxe polo 
Consello de Ministros do Estado 
como sede da Axencia Estatal 
de Supervisión de Intelixencia 
Artificial. A designación de 
Galicia como sede da AESIA é 
un recoñecemento aos esforzos 
da nosa comunidade autónoma 
por situarse na vangarda da 
transformación dixital pese as 
limitacións de partida relacio-
nadas coas súas características 
poboacionais e xeográficas. 

das propostas de Santiago e 
Ourense, por considerase que as 
condicións da cidade herculina 
eran máis propicias, dada a gran-
de presenza do sector TIC a nivel 
empresarial, investigador e edu-
cativo, así como as facilidades de 
comunicación da cidade e a súa 
condición periférica (elemento 
que ten grande peso para o 
Goberno á hora de descentralizar 
organismos).

Estímase que o 30% dos tra-
balladores do sector TIC galego 
está no ámbito da cidade da 
Coruña, que sería o concello ga-
lego con máis compañías deste 
sector, destacándose tamén que 
103 compañías da área coruñesa 
traballan na actualidade con 
intelixencia artificial.

Dende o Concello da Coruña 
propoñen que a nova sede da 
AESIA se estableza un espazo 
histórico e singular como é a 
Terraza, en plenos Xardíns de 
Méndez Núñez, edificio moi 
céntrico e ben comunicado, á 
vez que tamén consideran que 
no futuro o organismo poida ter 
presenza na Cidade das TIC.

Numerosas reaccións favo-
rables

A alcaldesa da Coruña, Inés 
Rey, agradeceu o apoio do 
sector institucional, empresarial 
e universitario de toda Galicia, 
destacando ao tecido empresa-
rial da cidade e á Universidade 
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catedrática da Universidade da Coruña, coordinadora do 
grupo de investigación LIDIA e investigadora do CITICAmparo Alonso Betanzos

 — Para ter unha mellor perspectiva a elección 
da Coruña como lugar para acoller a sede 
da AESIA falamos con Amparo Alonso Be-
tanzos, catedrática da Universidade da Co-
ruña, coordinadora do grupo de investiga-
ción LIDIA e investigadora do CITIC, quen 
estivo involucrada na candidatura coruñesa 
para traer a Axencia Española de Supervi-
sión de Intelixencia Artificial a Galicia.

O ecosistema 
investigador 
en intelixencia 
artificial, chave 
para traer a 
AESIA a Galicia

-Que supón que 
vaiamos ter a 
sede da AESIA 
na Coruña?
– A creación 

das axencias nacionais de supervi-
sión foi algo que a Unión Europea 
estableceu na súa folla de ruta, para 
os temas de intelixencia artificial e 
sacou unha regulamentación a pro-
posta de regulamentación para a 
intelixencia artificial. Europa aposta 
por unha intelixencia artificial que 
sexa ética, que respecte a privacida-
de e os dereitos das persoas e, para 
ter todo isto en conta, as aplicacións 
de intelixencia artificial teñen que 
respectar unha regulamentación. 
Porque é importante? Pois porque 
España ofreceuse a ser o terreo de 
probas, ou sexa, o primeiro país que 
probe esta regulación en intelixencia 
artificial e, por tanto, crear a primeira 
axencia de supervisión en intelixen-
cia artificial que estará en Galicia, na 
Coruña, o que é unha grande nova.

– Pero que é o que vai facer a nova 
axencia?
– Pois vai ser a axencia que porá en 
marcha todos os proxectos piloto e 
espazos controlados das probas que 
se farán nos sistemas intelixentes. 
Por exemplo, cando vai estar prepa-
rado o coche autónomo para saír ao 
mercado? Que datos podemos reu-
tilizar das persoas? Cousas deste es-
tilo. Imos poder certificar e vai a ser 
a axencia quen en principio defina 
e faga a xestión das certificacións. 
A Unión Europea ten niveles de ris-
co. Por exemplo, algo de baixo risco 
é un chatbot co que estás falando 
no teu ordenador, que simplemente 
tería que dicir que non estás falan-
do cunha persoa senón que estás 
falando cunha máquina; pero un 
sistema de alto risco, pode ser algo 
que che estea dando algún tipo de 
diagnóstico médico. Os requisitos 
que teñen que cumprir este tipo 
de aplicacións vaino definir e xes-
tionar tal certificación esta axencia. 
Como se teñen que deseñar de xeito 
responsable este tipo de sistemas. 
Facer divulgación e formación desta 
intelixencia artificial ética ao servizo 
das persoas. Medir o impacto social 
que ten a intelixencia artificial. Nós fa-
lamos do impacto tecnolóxico, pero a 
tecnoloxía tamén ten unha serie de 
impactos dixitais que estamos vendo 
todos os días e que pouco a pouco 
imos aprendendo a lidar con eles.

– Podemos entender que o perfil dos 
traballadores da AESIA será moi hete-
roxéneo.
– Será multidisciplinar, como non po-
dería ser doutro xeito. Haberá xente da 
tecnoloxía, pero tamén terá que haber 
xente de asesoría xurídica, de socio-
loxía, de pedagoxía, de filosofía... un en-
torno moi multidisciplinar, para poder 
precisamente falar dunha intelixencia 
artificial ao servizo das persoas. Non 
soamente ten que ser unha boa inteli-
xencia artificial, senón que ten que ser 
boa para o seu uso en persoas.

– O feito de que a AESIA vaia estar na 
Coruña, contribuirá a un maior desen-
volvemento do sector da intelixencia 
artificial en Galicia?
– Hai que ter en conta que como vai a 
ser a primeira axencia europea nos vai 
situar no mapa de España e no mapa de 
Europa. E todo o tema de asesoramen-
to a empresas, de divulgación, de falar 
da intelixencia artificial, non soamen-
te boa para as persoas, senón tamén 
que sexa sustentable, eficiente dende 
o punto de vista do consumo de ener-
xía... todas estas cousas creo que atrae-
rán a máis empresas do sector.

– Nos medios estamos afeitos a ver 
grandes proxectos internacionais de 
intelixencia artificial, pero aquí tamén 
se están a realizar desenvolvementos 
que fan un uso efectivo desta discipli-
na, verdade?
– De feito, na Universidade á Coruña 
e outras entidades do sistema galego, 
estase a traballar en cousas moi intere-
santes. Están traballando en temas que 
teñen que ver con Ciencias da Saúde 
(poden facer diagnósticos máis perso-
nalizados de certas enfermidades), a 
traballar en mantemento preditivo (sa-
ber cando unha peza dun motor se está 
comportando de xeito anómalo e pode 
fallar). Os temas de procesado (poder 
recoñecer a linguaxe natural das per-
soas e tamén facer que a máquinas se 
expresen en linguaxe natural). Hai gru-
pos na Universidade que están traba-
llando niso e en proxectos de robótica. 
Todos eses proxectos estanse facendo 
na Coruña en traballo conxunto con 
empresas da área. Creo que temos un 
ecosistema realmente interesante, e 
non só o creo eu, senón que iso trou-
xo a Axencia para aquí. Así que creo 
que si, que podemos presumir, dun bo 
ecosistema de investigación, desenvol-
vemento e innovación en intelixencia 
artificial. Porque tamén hai emprende-
mento en moitas áreas. 



Estes galardóns 
nacen “co fin de 
premiar ás empresas 
locais que se 
distingan polas 
súas boas prácticas 
nos eidos da 
conciliación laboral 
e familiar, economía 
circular, innovación, 
comercialización 
en produtos e 
servizos culturais e 
boas prácticas de 
economía social”

O
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Concello de Santiago, a través 
da área de Promoción Econó-
mica, entregou este martes 29 
de novembro os seus Premios á 
Excelencia Empresarial, enmar-
cados no programa municipal 
Compostela Móvese 2022. A 
cita foi en Raxoi e contou coa 
presenza do alcalde Xosé Sán-
chez Bugallo e dos integrantes 
do xurado. Segundo lembrou o 
rexedor, estes galardóns nacen 
“co fin de premiar ás empresas 
locais que se distingan polas 
súas boas prácticas nos eidos da 
conciliación laboral e familiar, 
economía circular, innovación, 
comercialización en produtos 
e servizos culturais e boas prácti-
cas de economía social”. Entre as 
firmas distinguidas atopábanse 
firmas tecnolóxico-dixitais como 
Dinahosting, Inforhouse ou 
Infornet, entre outras. 

As empresas premiadas 
nesta primeira edición foron as 
seguintes:
 - Premio Boas Prácticas en 
Conciliación á Empresa. Foi 
dar a Inforhouse SL, unha 
empresa con máis de 30 anos 
de experiencia no sector TI, e 
que ofrece unha carteira de 
solucións flexíbeis, personali-
zables e nun marco de xestión 
baixo estándares de calidade 
e metodoloxías específicas. O 
xurado valorou que “ademais 
das áreas funcionais de comer-
cial, mercadotecnia e admi-
nistración, Inforhouse conta 
cun departamento técnico de 
software e SAT/Sistemas que 
lle permite realizar servizos 

Premios á
Excelencia Empresarial   
Inforhouse, Dinahosting, Creativas Galegas, MestreLab, 
QED e Infornet, recoñecidas polo Concello de Santiago 

de soporte e mantemento de 
aplicativos e infraestruturas en 
Galicia, Asturias e outras zoas 
do territorio nacional”.

Nesta categoría outórgase 
ademais unha Mención como 
finalista á empresa tecnolóxica 
Dinahosting, dotada con 2.000 
euros. Dinahosting é unha em-
presa especializada en servizos 
de hospedaxe e e dominios, 
con máis de 20 anos de traxec-
toria ofrecendo solucións para 
todo tipo de proxectos web, 
dende páxinas sinxelas ata in-
fraestruturas máis esixentes. “O 
valor engadido está relaciona-
do con discos NVMe, hardware 
de última xeración, CPD de alto 
rendemento, máxima conecti-
vidade e seguridade”, valorou 
o xurado.

 - Pola súa banda, o Premio Boas 
Prácticas en Economía Circular 
e o Premio Boas Prácticas de 
Empresas de Economía Social 
(dotados cada un deles con 
6.000 euros) foron dar á Co-

munidade Creativa Soc Coop 
Galega. Creativas Galegas é 
unha cooperativa de traballo 
asociado sen ánimo de lucro 
que nace a finais de 2019, da 
man de tres artesás creativas, 
do eido cultural galego, que xa 
tiñan as súas propias marcas 
no mercado. A empresa nace 
para tratar de dar solución 
ás dificultades que atopan 
as empresas do sector para 
sobrevivir polo feito de ser un 
proxecto pequeno dando a 
posibilidade de ter un espazo 
físico, compartindo custos, 
creando sinerxías, favorecendo 
a negociación con provedores 
e compartindo experiencias. 
A idea é manter a imaxe de 
marca de cada empresa, pero 
actuando como unha única 
entidade. 

 - O Premio Boas Prácticas en Ma-
teria de Innovación e Ciencia 
Aplicadas ao modelo de nego-
cio, dotado con 6.000 euros, 



Número 233 | 17

foi dar á empresa MestreLab 
Research SL, firma que conta 
cun software especializado 
para investigación química que 
cuantifica a pureza e concentra-
ción dos compostos químicos, 
permitindo así ás empresas 
farmacéuticas, químicas ou 
biotecnolóxicas, desenvolver 
medicinas e produtos máis 
efectivos, fiábeis e seguros.

 - O Premio Boas Prácticas en 
Innovación en Comercializa-
ción de Produtos e Servizos 
Culturais, que vén con 6.000 
euros, recaeu na empresa de 
Gonzalo Mata García QED 
Estudios de Herencia Cultural. 
Trátase dunha firma que xorde 
para contribuír ao estudo, aná-
lise, diagnóstico e difusión da 
herdanza cultural, tanto dende 
una perspectiva teórica como 
práctica, para a súa seguridade, 
pervivencia e coñecemento. O 
proxecto é creado por Gonzalo 
Mata despois de anos de docen-
cia e investigación no eido das 
humanidades, para “proporcio-
nar no eido cultural un servizo 
innovador, de calidade e ao día 
en técnicas diagnósticas”.

 - O Premio Boas Prácticas 
Aliñadas cos Retos da Axen-
da Urbana 2030 de Santiago 
de Compostela e os ODS da 
Axenda 2030 (6.000 euros) foi 
dar á empresa Informática y 
Networking Compostela SLU, 
Infornet, unha empresa galega 
de servizos e solucións tecnoló-
xicas, especializada en sistemas, 
ciberseguridade, virtualización 
e arquitectura na nube, aberta 
ao mercado internacional 
e coa sede en Santiago de 
Compostela. O proxecto nace 
no 1995 nunha habitación de 
estudante e froito da paixón 
pola tecnoloxía, pero non é ata 
2001 cando se constitúe como 
empresa. 

Compostela lanza a aplicación 
de mobilidade sustentábel 
SmartWay   

Xa está dispoñíbel 
SmartWay Smartia-
go, a aplicación que 
premia á cidadanía 

que promove a mobilidade 
sustentábel en Santiago, ao 
abeiro do proxecto Xemelgo 
Dixital (enmarcado á súa vez na 
iniciativa Smartiago, a iniciativa 
de Cidade Intelixente impulsa-
da polo Concello de Santiago).

Esta ferramenta, que ao pou-
co de ser lanzada conseguiu 
chegar aos 150 usuarios, pode 
descargarse de xeito gratuíto 
nos sistemas iOS e Android e o 
seu funcionamento, segundo 
informa o Concello, é moi 
sinxelo: unha vez descargada a 
aplicación, a persoa usuaria de-
berá rexistrarse cos seus datos 
persoais para poder monitori-
zar a súa propia ruta, podén-
doa compartir cun coñecido ou 
familiar. Ademais, dependendo 
de factores como o modo de 
desprazamento elixido (a pé, 
en bicicleta ou moto), a persoa 
usuaria obterá puntos que 
poderá trocar en Smartket, un 
espazo virtual onde se atopan 
varias entidades e comercios 
locais que ofertan os seus 
servizos ou produtos con 
descontos.

Polo de agora a lista de 
colaboradores comprende o 
Centro Comercial As Cancelas, 
a tenda ecolóxica de comes-
tíbeis A Cesta da Saúde, o 
Multiusos Fontes do Sar e a 
tetería e ecotenda O Xardín 
dos Soños.

“SmartWay Smartiago é 
unha aplicación que está en 
constante revisión para seguir 
mellorando a súa utilidade”, 
explicou o Concello, poñendo 
o foco no seu potencial para 

facilitar á Administración local 
posicionar a cidade como 
pioneira no fomento da mobili-
dade intelixente e sustentábel, 
podendo trasladar o seu uso a 
outras Cidades Patrimonio de 
España.

Dentro da liña de actua-
ción de mobilidade atópase a 
iniciativa do Xemelgo Dixital, 
impulsado pola empresa Itera 
Técnica, que versa na creación 
dun modelo plenamente 
funcional e o máis próximo 
posíbel á realidade de Santiago 
de Compostela. 

Para levar a cabo este 
proxecto substituíronse 22 
bancos de mobiliario urbano 
en diferentes puntos da cidade. 
Cada un deles conta cun sen-
sor que capta o movemento da 
cidadanía.

Con este prototipo virtual 
poderanse modelar fluxos de 
mobilidade peonil e, sobre 
todo, estimar o impacto sobre 
os mesmos cos cambios que se 
produzan na contorna urbana. 

O obxectivo final que perse-
gue esta iniciativa de vangarda 
é acadar unha mellor plani-
ficación urbana e xestión de 
actividades ao poder contras-
tar as predicións dos resultados 
deste xemelgo dixital coa 
evolución dos movementos 
das persoas reais. 



CLUSAGA mostrou nun demoday 
en Santiago os seus proxectos 
transformadores

O Clúster 
Alimentario 
de Galicia 
(CLUSAGA) 
presentou 
este 1 de 
decembro 

os seus proxectos actuais de 
transformación, dos que xa se 
están a beneficiar 30 socios da 
entidade a través de propostas 
colaborativas xunto a outras 
empresas e entidades de 
investigación e innovación. Foi 
no marco da xornada demoday 
convocada baixo o epígrafe 
A dixitalización e industria 4.0 
na transformación da industria 
alimentaria.

Apoios do IGAPE
A cita (celebrada na sede 

FEUGA, en Santiago) contou coa 
presenza (entre outros) do direc-

A revolución 
da industria 
alimentaria 
galega

tor do IGAPE, Fernando Guldrís, 
quen salientou que “un dos retos 
máis importantes do sector a 
medio e longo prazo é conseguir 
a dixitalización de toda a súa 
cadea, de forma que se aumente 
a confianza do consumidor”. 
Tamén destacou as distintas 
liñas e actuacións promovidas 
polo Goberno galego neste eido. 
Así, lembrou, o IGAPE impulsa 
cada ano axudas á dixitalización 
das pemes, con apoios que 
chegan ata o 50% dos gastos 
dos proxectos, liña que volverá 
a activarse no 2023; ou promo-
veu os chamados cheques de 
dixitalización para autónomos e 
pequenas empresas, con axudas 
do 80% dos gastos dos proxec-
tos de adaptación á situación 
xerada pola pandemia mediante 
a implantación de todo tipo de 
tecnoloxías dixitais.

Demoday
Como dixemos, para dar 

visibilidade a este proxectos, 
CLUSAGA organizou un demo-
day no Edificio FEUGA (Santia-
go de Compostela). No evento 
déronse a coñecer os proxectos 
xa finalizados (ML4Milk, HSI-
FOOD, PHOTONICS4BAKERY 
e FoodTechINK), da man das 
empresas participantes nos 
mesmos. Do mesmo xeito, pre-
sentáronse as novas iniciativas 
de CLUSAGA en colaboración 
con entidades socias: MILKTE-
LLIGENCE, MUSSELBLOCK e 
Smart4Cheese.

Ademais, habilitouse un es-
pazo expositivo onde se deron 
a coñecer demostradores in situ 
as tecnoloxías aplicadas facili-
tando a transferencia a todo o 
sector, e facilitarase un espazo 
para o networking, permitindo 
establecer novas colaboracións.

Por outra banda, os proxec-
tos ENOTECH 4.0 (Solucións de 
sensórica, visión artificial e Big 
Data para o sector vitivinícola) e 
máis YIELDCAN 5.0 (Procesado 
masivo de datos en optimiza-
ción de procesos produtivos, 
sustentabilidade e calidade 
do produto en conservas de 
peixe), que finalizan no mes 
de decembro, presentaron por 
primeira vez os seus resultados. 
Este evento organizouse no 
marco do Grupo de Traballo 
2 da Comisión de Innovación 
e I+D de CLUSAGA, cuxo 
obxectivo é facilitar que os seus 
participantes establezan ideas 
de proxectos colaborativos e 
innovadores neste ámbito. 

10 iniciativas
CLUSAGA, no marco do pro-

grama de apoio ás Agrupacións 
Empresariais Innovadoras (AEIs) 
que promove o Ministerio de 
Industria, Comercio e Turismo 
(MINCOTUR), impulsou máis 
de 10 proxectos nas últimas 
dúas anualidades, permitindo 
acelerar a transformación dixital 
das máis de 30 empresas socias 
participantes nestas iniciativas.

O clúster salientou que algúns 
dos proxectos impulsados neste 
marco durante o último ano 
tamén recibiron apoio do Fondo 
de Recuperación NextGenera-
tionEU para a aceleración da 
transformación dixital.

Entidades socias benefi-
ciarias

En concreto, ANFACO-
CECOPESCA, AOTECH, ASM, 
Bico de Xeado, Casa Grande 
de Xanceda, Centro Tecnoló-
xico da Carne, CLUN, Cofrico, 
ColorSensing, DOP Mexillón de 
Galicia, EligeData, Entrepinares, 
Galacteum, Galifresh, Glaücor, 
Hornos Lamastelle, Innogando, 
Instituto Tecnolóxico de Galicia, 
JEALSA Rianxeira, Lugar da 
Veiga, Bodegas Martín Có-
dax, Medrar Smart Solutions, 
Paco&Lola, Conservas Palacio de 
Oriente, Perfect Numbers, PSVet, 
Queizuar, Real Conservera Espa-
ñola, San Brandán, Triple Alpha 
e Viña Costeira foron os socios 
de CLUSAGA participantes nos 
proxectos financiados no marco 
desta convocatoria ao longo 
destes anos.

Trátase de iniciativas de inves-
tigación, desenvolvemento, in-
novación e aplicación de novas 
tecnoloxías e Industria 4.0, que 
favorecen o desenvolvemento 
de pilotos para a dixitalización 
do sector alimentario de Galicia.



A UVigo, Bahía, 10 METS e Imaxin achegan 
tecnoloxía para axudar a doentes de COVID 
persistenteO Complexo 

Hospitala-
rio Univer-
sitario de 
Ourense 
(CHUO) 
acolleu o 

29 de novembro a presentación 
do Proxecto Coperia, unha ini-
ciativa innovadora baseada na 
Intelixencia Artificial que busca 
poñer ao alcance da cidadanía 
as ferramentas máis punteiras 
para a abordaxe da COVID 
persistente, unha doenza que 
afecta a dúas de cada dez per-
soas de coronavirus tras unha 
infección aguda (calcúlase que 
até 27.000 pacientes en Galicia 
e máis de 800.000 no territorio 
estatal). Coperia, nun plano 
máis concreto, está orientado ao 
desenvolvemento e validación 
clínica dunha plataforma multi-
disciplinar e integral baseada en 
IA para o diagnóstico, apodera-
mento, rehabilitación holística 
e personalizada, así como a 
xestión clínica de doentes afec-
tados por COVID persistente.

Na presentación da iniciati-
va, en cuxo desenvolvemento 
participan varios grupos de 
investigación da Universidade 
de Vigo e un consorcio de catro 
empresas e entidades, participa-
ron o conselleiro de Sanidade, 
Julio García Comesaña, e máis o 
xerente da área sanitaria, Félix 
Rubial, que sinalaron que as 
secuelas da “COVID supoñen un 
desafío ao que temos que facer 
fronte, e este proxecto servirá 
de estímulo para seguir avan-
zando na súa abordaxe”.

Comesaña salientou o esforzo 
que permitiu dotar a esta inicia-
tiva dun orzamento de máis de 
700.000 euros, coa conseguinte 
implicación da Axencia Galega 
de Innovación, co co-financia-
mento do programa operativo 
FEDER Galicia 2014-2020, no 
eixo REACT-UE, como parte da 
resposta da Unión Europea á 
pandemia da COVID.

axudar aos pacientes a anticipar 
gromos de síntomas incapaci-
tantes; potenciar e desenvolver 
novas ferramentas de rehabilita-
ción personalizadas, e facilitar a 
xestión diaria dos pacientes por 
parte das e dos profesionais. O 
proxecto foi presentado a nivel 
de servizos centrais do SERGAS 
e desenvolvido en colaboración 
cos profesionais do Complexo 
Hospitalario Universitario de Ou-
rense, onde xa está en marcha o 
recrutamento de pacientes.

A nivel tecnolóxico, Coperia 
combina varias tecnoloxías 
prioritarias para o desenvolve-
mento de Galicia asociadas ao 
sector TIC e biotecnolóxico. Así, 
recóllese no proxecto, “impúlsa-
se un enfoque multidisciplinar e 
innovador, no que se traballará 
con pacientes reais para combi-
nar datos proteómicos, datos de 
voz, datos de factores cardíacos, 
condutividade cutánea e avalia-
ción cognitiva. 

Segundo o conselleiro, Cope-
ria promove o apoderamento 
dos pacientes “a través de ferra-
mentas que lles resulten útiles 
no seu día a día”. Entre estes 
recursos destaca o uso de xogos 
para o móbil que maximizan o 
seu adestramento, no tocante á 
rehabilitación cognitiva.

Tamén salienta un sistema 
innovador que contribúe á 
monitoraxe en remoto, de cara 
á rehabilitación física, evitan-
do desprazamentos ao centro 
hospitalario. O proxecto ten 
entre outras capacidades a de 
aprender aos usuarios a repor-
tar un evento de fatiga para 
traballar na predición do limiar 
de exercicio que pode producir-
lles o episodio.

Proxecto 
Coperia 

Consorcio empresarial
O consorcio do proxecto está 

formado por Bahía Software, 10 
METS, Imaxin Software, a Funda-
ción Biomédica Galicia Sur e, por 
parte da Universidade de Vigo, o 
Grupo de Tecnoloxías Multime-
dia (GTM), do Campus de Vigo, 
e o Laboratorio de Informática 
Aplicada (LIA2), do Campus de 
Ourense, liderando esta partici-
pación académica Carmen García 
Mateo, Laura Docío e Xosé Antón 
Vila.

As pemes e organismos de in-
vestigación implicados en Cope-
ria, cuxo investigador principal é 
o doutor Alejando García, traba-
llan para desenvolver unha plata-
forma que permita o cribado de 
pacientes con COVID persistente; 
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Alumnado de Pedagoxía da USC lanza unha 
canle en Youtube para promover o uso 
seguro da Internet

Un grupo de 
estudantes de 
cuarto curso 
do Grao de 
Pedagoxía da 
Universidade 

de Santiago de Compostela 
vén de dar forma a unha nova e 
innovadora canle didáctica, inte-
ractiva e en galego de YouTube 
destinada a promover o uso 
seguro do Internet e das redes 
sociais, así como dar a coñecer 
as consecuencias do seu uso 
equivocado. Trátase do proxecto 
R.E.D.E.S. (Recoñecemento e 
Descubrimento de Espazos Se-
guros). O target deste proxecto é 
a mocidade de entre os 13 e 16 
anos de Galicia.

Para a concepción e deseño 
deste proxecto, levouse a cabo 
unha investigación na que 
participaron máis dun centenar 
de escolares galegos, obténdose 
resultados (en xeral) moi preo-
cupantes. O proxecto concíbese 
como unha aventura interactiva 
na que o usuario aprenderá 
acerca da contorna dixital, 
obtendo as ferramentas precisas 
para identificar situacións de 
risco nas redes. A aventura que 
se formula xira entorno a Xulia, 
unha rapaza que se ve envolta 
nunha serie de contratempos 
relacionados co uso das redes. 
Falamos co equipo de R.E.D.E.S. 
e isto é o que nos contan...
- Por que é necesario impulsar 
as navegacións seguras?
- Cada vez son máis os/as 
adolescentes que utilizan redes 
sociais, e pese a ser menores de 
idade un 25% deles deciden ter 
un perfil público, e se o teñen 
privado un 10% acepta todas as 
peticións de amizade con inde-
pendencia de ter trato con elas 
ou non. A maiores, nestas redes 
confirman recibir mensaxes de 

Proxecto 
R.E.D.E.S      que vemos acotío, nas que se 

recollen as vivencias de persoas 
que sufriron os perigos da Rede 
acabando moitas delas prexudi-
cadas mentalmente.

Por iso, ao observar esta 
necesidade enfocamos o noso 
proxecto na ciberseguridade. 
O que nos levou á pregunta: en 
que grupo de persoas debemos 
incidir especialmente? Pensa-
mos na xuventude de idades 
comprendidas entre 13 e 16 
anos, pois é cando comezan 
ter o seu primeiro acceso a esta 
contorna dixital e cando experi-
mentan unha chea de cambios: 
persoais, emocionais… Polo 
que, queremos proporcionarlles 
axuda e recursos, especialmente 
nesta complexa etapa. 
- Cales son os principais  riscos 
que nos achega un mal uso das 
tecnoloxías e das redes socias?
- Un dos principais riscos que 
nos achega é a vulnerabilidade 
da nosa información persoal 
ante outros. Este feito pode im-
plicar diferentes consecuencias 
entre as que destacan estafas, 
suplantación de identidade e 
acoso na Rede. 
- Dicides que o proxecto con-
cíbese como unha aventura… 
en que consiste esta aventura 
interactiva e que quixestes 
contar a través dela?
- A aventura que se formula xira 
en torno a Xulia, unha rapaza 
que se ve envolta nunha serie 
de contratempos na Rede(s) e 
onde ten que tomar unha serie 
de decisións. Sendo así, a través 
de Xulia quixemos reflexar os 
perigos que te podes atopar 
diariamente no uso da Internet 
vivindo o/a usuario/a en primei-
ra persoa estas experiencias, o 
que conduce á persoa a reflexio-
nar sobre as súas decisións e as 
súas consecuencias no mundo 
da Internet. 
- Para o inicio do ano, cales son 
os obxectivos do voso grupo de 
traballo en relación a R.E.D.E.S e 
outros novos proxectos?
- A nosa idea principal é difundi-
lo e continuar co proxecto, pero 
isto último dependerá do grao 
de participación da poboación. 
A partir de aquí, iremos vendo 
que rumbo tomará o proxecto e 
que novos obxectivos establece-
remos. 
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usuarios/as que non coñecen e 
un 17% decide contestar e man-
ter conversas con eles/as.

Con respecto á seguridade, 
ben é certo que aumentou o 
número de persoas que elixen 
un contrasinal complexo para as 
súas contas (61%), en contraste 
a este esperanzador dato, un 
62% dos/as enquisados/as non 
modifican os seus contrasinais, e 
incluso un 35% dos/as mesmos/
as, chegaron a compartila algun-
ha vez, poñendo en perigo a súa 
privacidade. Así mesmo, só un 
38% dos/as usuarios/as pechan 
sesión nas plataformas tras fina-
lizar o seu uso e un 90% aceptan 

as políticas de privacidade sen 
lelas con anterioridade.

Todos estes datos impulsa-
ron e guiaron o deseño deste 
proxecto, pero a porcentaxe que 
nos levou a implicarnos ao máxi-
mo e con urxencia, foi o 28% de  
adolescentes que foron vítimas 
de ciberdelitos, concretamente, 
de estafa por compra, ciberbu-
llying, suplantación de identi-
dade, publicación e difusión de 
contido sen permiso e hackeo 
de conta. 
- Por que facedes fincapé nas 
idades comprendidas entre os 
13 e os 16 anos?
- Vivimos rodeados/as de tec-
noloxía na que imos deixando, 
a medida que a empregamos, 
unha pegada e identidade 
dixital. Un pedaciño de nós 
móstrase neste mundo. Xa 
que a contorna dixital facili-
ta non só compartir a nosa 
información senón acceder á 
do resto, é fundamental limitar 
o que compartimos, xa que 
non coñecemos en mans de 
quen vai acabar. Ademais disto, 
mencionar as múltiples noticias 



O venres 2 de 
decembro a 
Deputación 
da Coruña 
presentou un 
novo proxecto 

tecnolóxico para situar a Galicia 
“como referencia do audiovisual 
e do virtual”. Trátase dun estudo 
que permitirá, en palabras 
da entidade provincial, “crear 
contidos inmersivos de ficción, 
Realidade Virtual e Aumentada 
que son de aplicación no ámbito 
cinematográfico, televisivo, 
publicitario ou dos videoxogos”. 
O proxecto, que culmina un 
intenso traballo da Deputación, 
recibiu financiamento europeo. 
O obxectivo é construír na Co-
ruña “o maior estudo virtual de 
produción audiovisual de Galicia 
e un dos maiores de España”.   

Na presentación participaron 
o presidente da Deputación da 
Coruña, Valentín González For-
moso, a alcaldesa da cidade, Inés 
Rey, o reitor da Universidade da 
Coruña, Julio Abalde, o dele-
gado do Goberno en Galicia, 
José Miñones, e o presidente do 
Clúster Audiovisual de Galicia, 
Jorge Algora. 

"Trátase dun proxecto 
pioneiro, unha gran aposta 
pola innovación que conver-
terá a Galicia nunha referencia 
do sector audiovisual a nivel 
estatal e europeo grazas a un 
investimento de 6,7 millóns de 
euros", explicou o presidente, 
que detallou que 5M€ estarán 
financiados con cargo ao Plan 
de Recuperación do Goberno 
de España a través dos fondos 
Next Generation e 1,7M€ con 
fondos propios da Deputación 
da Coruña. Os fondos europeos 
para este proxecto, engadiu, 
foron tramitados polo servizo de 
Desenvolvemento Territorial co 
apoio do centro NEXT da Depu-
tación no Concello da Capela.

A localización elixida para 
este espazo especializado en 
produción audiovisual virtual 
é a Cidade das TIC da Coruña, 
co obxectivo de "crear sinerxías 
co sector tecnolóxico, xa que 

Somos potencia 
audiovisual  

alí poderase atopar boa parte 
do talento dixital que innega-
blemente vai necesitar o sector 
audiovisual nun futuro moi 
próximo", explicou Formoso, 
que agradeceu a colaboración 
da UDC, o Concello da Coruña, 
o Clúster Audiovisual galego 
(amais das ducias de empresas 
audiovisuais que apoiaron o 
proxecto) e o Clúster TIC. 

O delegado do Goberno en 
Galicia, José Miñones, subliñou 
o apoio do Goberno de España 
ao proxecto de creación deste 
ecosistema dixital audiovisual 
a través dao Plan de Recupe-
ración, que leva investido en 
Galicia máis de 2.000 millóns 
de euros, con 1.660 empresas 
beneficiarias, "a maior cantida-
de de fondos despregada en 
Galicia polo Goberno central".

Finalmente, o presidente do 
Clúster Audiovisual Galego, Jor-
ge Algora, sostivo que cando 
o Goberno de España anuncia 
o Hub audiovisual "o sector 
galego púxose a traballar para 
ver como se podían aproveitar 
eses 1.600 millóns para a recu-
peración do sector e puxemos 
o foco na cidade das TIC. Cando 
nos chamou a Deputación da 
Coruña, a inspiración colleunos 
traballando o que nos permi-
tiu aproveitar esa iniciativa", 
afirmou.

Como dixemos, o estudo per-
mitirá crear contidos inmersi-
vos de ficción, Realidade Virtual 
e Aumentada para os ámbitos 
cinematográfico, televisivo, 
publicitario e dos videoxogos.

Segundo salientou a Depu-
tación ante os medios, dispor 
dun estudo virtual dotado de 
ferramentas, software e equipa-
mento “evitará que as produto-
ras galegas teñan que despra-
zarse a outros territorios, como 
Madrid ou Barcelona, para reali-
zar parte dos seus proxectos, 
ou que sigan improvisándose 
estudos en grandes espazos 
comúns sen os recursos axei-
tados, o que redundará nunha 
mellora da competitividade do 
audiovisual galego”. 
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A Deputación da Coruña impulsa na 
Cidade das TIC un dos maiores estudos 
virtuais de España 

"Hoxe falamos de dúas pala-
bras esenciais no noso modelo 
de cidade: cultura e tecno-
loxía, que veñen da man neste 
proxecto", afirmou a alcaldesa 
da Coruña, Inés Rey, que sinalou 
que a cidade consolídase como 
"un polo de referencia no sector 
tecnolóxico" e que con este 
novo proxecto "sitúase como 
líder nun sector clave como é o 
audiovisual" nun momento de 
profundas transformacións. 

Pola súa banda, o reitor da 
UDC, Julio Abalde, dixo que 
“este é un proxecto vinculado 
ao que quere ser a Universidade 
da Coruña”. Formar profesio-
nais con competencias para 
desenvolver contidos dixitais e 
audiovisuais é un dos eixos de 
acción da institución académi-
ca, segundo explicou o reitor.
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presidente e decano da Asociación e o Colexio de Enxeñeiros de 
Telecomunicación de Galicia (AETG-COETG) Julio Sánchez Agrelo

 — O 23 de setembro celebrouse en Vigo a Noite Galega das Teleco-
municacións, organizada pola Asociación e o Colexio Oficial de 
Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (AETG-COETG) para 
festexar a reivindicar a importancia das TIC en todos os ámbitos 
sociais, económicos e culturais, entre outros moitos ámbitos 
específicos. Foi, máis ca nunca, unha oportunidade para des-
facer fendas dixitais e recordar a importancia de que todas e 
todos gocemos destas vantaxes tecnolóxicas, incluída tamén a 
poboación sénior. Falamos destas e outras cuestións co decano 
do COETG e presidente da AETG, Julio Sánchez Agrelo.

-Julio, na Noite deste ano a AETG e o 
COETG puxeron o foco na inclusión 
tecnolóxica dos nosos maiores. 
Semella un tema que preocupa, e 
moito, na asociación e no colexio. 

Cal é ou motivo? 
- É un tema que preocupa non só á Asociación ou 
ao Colexio de Enxeñeiros de Telecomunicación 
de Galicia senón a todos os colectivos profesio-
nais relacionados coa tecnoloxía.  A poboación 
de maiores de 65 anos achégase aos 9 millóns de 
persoas en España. Iso é máis do 20% do total, e 
esta porcentaxe elévase ao 25% no caso de Gali-
cia. Aínda que máis do 75% accede de maneira 
habitual a internet, a fenda dixital cada vez pa-
rece máis evidente, porque o uso que eles fan da 
tecnoloxía é moi distinto do que fan os mozos. 
De feito, o 68% dos maiores sosteñen que as súas 
habilidades dixitais son baixas ou moi baixas. 

Consciente desta situación, a UIT (Unión Inter-
nacional de Telecomunicacións), neste ano 2022, 
centra a súa atención “nas tecnoloxías dixitais 
para as persoas maiores e o envellecemento sau-
dable”.
Por todo o anterior, desde a AETG e o COETG, 
quixemos poñer o foco nesta cuestión escollen-
do para nosa Noite do 2022 o tema Dixitalización 
sen fronteiras sociais.

O colectivo de Enxeñeiros de Telecomunica-
ción é un dos contribuíntes máis significativos á 
transformación dixital da nosa sociedade, e por 

“Temos a 
responsabilidade 
moral de 
impedir que se 
cren fronteiras 
no uso das 
tecnoloxías 
dixitais”
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- Ricardo Fernández, galardoa-
do co Premio Enxeñeiro do Ano 
2022, foi un dos impulsores da 
creación do noso Colexio en Ga-
licia, ao que permaneceu estrei-
tamente ligado como director 
xerente, primeiro, e como secre-
tario, en diferentes lexislaturas, 
ata a súa recente xubilación. Se 
o noso Colexio e a nosa Asocia-
ción son hoxe o que son e alcan-
zaron o status que posúen como 
entidades de referencia no noso 
ámbito de actividade dentro de 
Galicia, de defensa dos nosos 
intereses ante as diferentes ad-
ministracións, como membros 
activos do debate en torno ao 
desenvolvemento das TIC, o seu 
futuro e os seus retos, e cunha 
proxección social significativa, é 
en gran medida mérito de Ricar-
do e do seu equipo todos estes 
anos.

Smilink recibiu o Premio 
AMTEGA ao Mellor Proxecto TIC 
con Beneficios Sociais. Neste 
ano en que o noso tema foi a 
Dixitalización sen fronteiras so-
ciais, Smilink céntrase na axuda 
á non desconexión da sociedade 
por parte das persoas maiores, 
cunha aplicación punteira espe-
cificamente deseñada para esta 
faixa de idade.

Dinahosting, que foi o pre-
miado pola empresa Axians, é 
unha empresa galega que leva 
máis de vinte anos no sector TIC, 
ofrecendo solucións competiti-
vas para a presenza na Internet 
con infraestruturas e tecnoloxías 
punteiras desde Galicia. 

AGADER, a Axencia Galega 
de Desenvolvemento Rural, foi 
premiada pola TowerCo Vantage 
Towers, pola súa aposta a través 
do proxecto Aldeas Intelixentes, 
no que buscou garantir a dixita-
lización e a redución da fenda di-
xital en contornas rurais, conxu-
gando solucións sostibles.
Finalmente, e como vén sendo 
tradicional cada ano, concede-
mos o Premio ao mellor Expe-
diente Académico do Master de 
Enxeñería de Telecomunicación, 
neste caso a Javier Rey Domín-
guez. 

tra a pandemia ou a mitigar as 
súas consecuencias?
- Afortunadamente a COVID 
foi algo que, despois dun par 
de anos, pasou desapercibido 
como tal  e regresamos ao for-
mato das nosas celebracións ha-
bituais, sen restricións sanitarias.
Se tivese que extraer algo po-
sitivo da pasada situación de 
pandemia, eu votaría pola ace-
leración inequívoca dos proce-
sos dixitais e a normalización do 
teletraballo. Dous temas nos que 
a contribución dos enxeñeiros 
de Telecomunicación vén sendo 
esencial. Grazas aos avances da 
tecnoloxía e das comunicacións, 
púidose manter unha gran parte 
da actividade das empresas do 
mundo, e iso foi froito do tra-
ballo durante anos dos moitos 
enxeñeiros que coa súa contri-
bución á tecnoloxía e á súa per-
manente innovación fixérono 
posible.

- O mundo actual é un conti-
nuo tren de desafíos e sabe-
mos que vós, os enxeñeiros de 
Telecomunicación, non ficades 
á marxe do mesmo. Cales son 
os principais a día de hoxe aos 
que vos enfrontades, tanto non 
ámbito internacional como non 
máis local (Galicia e os nosos 
concellos)?
- Os enxeñeiros de Telecomu-
nicación estamos presentes en 
moitos eidos das TIC, aínda que 
parece que a sociedade nos re-
coñece, de maneira espontánea, 
soamente naquelas áreas máis 
relacionadas coas comunica-
cións, sexan por cable ou aéreas. 
Con todo, desde a invención do 
transistor hai 75 anos, fómonos 
posicionando en infinidade de 
áreas tanto do mundo analó-
xico como do dixital. E este é o 
primeiro dos nosos tres grandes 
retos: que se nos recoñeza de 
maneira natural en todas aque-
las disciplinas en que xa levamos 
moitos anos presentes, con con-
tribucións moi destacables, e 
falo de temas coma a Intelixen-
cia Artificial, a ciberseguridade, 
a supercomputación, a  bioenxe-
ñería, etc. A AETG e o COETG de-
dican gran parte do seu tempo 
a divulgar e promocionar esas 
habilidades non coñecidas.

iso temos a responsabilidade 
moral de impedir que se cren 
fronteiras no uso das tecnoloxías 
dixitais por parte da sociedade 
e máis en concreto dos nosos 
maiores, e polo mesmo debe-
mos contribuír, poñéndonos 
ao servizo das diferentes admi-
nistracións ou en alianza coas 
empresas ou con outros colec-
tivos profesionais, a favorecer 
as catro grandes claves que fan 
fronte a este illamento: promo-
ver a aprendizaxe ao longo da 
vida, promover a autonomía e 
garantir o dereito á privacidade, 
asegurar o acceso dos maiores 
ás TIC (Tecnoloxías da Informa-
ción e as Telecomunicacións)  e 
romper estereotipos edadistas 
loitando contra a discriminación 
por idade e fomentando os espa-
zos interxeracionais. 

- Ámais da fenda dixital dos 
maiores, hai algunha outra fen-
da que a AETG e ou COETG se 
dispoñen a combater?
- Para acceder aos contidos di-
xitais é fundamental que o ac-
ceso ás TIC se dea por igual a 
todos os cidadáns, sexa cal for 
o seu lugar de residencia. Espe-
cialmente a aqueles que viven 
en zonas rurais, lugares nos que 
existen aínda máis dificultades 
para acceder aos recursos, bens 
e servizos fundamentais. Promo-
cionar a chegada das redes de 
telecomunicación de alta capa-
cidade ás contornas máis rurais 
e illadas debe ser un obxectivo 
da administración pública, unha 
reacción en que o noso Colexio e 
a nosa Asociación deben actuar 
como catalizadores.

- Foi unha celebración especial, 
a deste 2022? 
- Para o noso colectivo, todas as 
nosas Noites son momentos de 
celebración especial, nos que 
tentamos poñer de manifesto o 
noso labor e a nosa importancia 
como enxeñeiros naquelas cues-
tións en que somos protagonis-
tas ou queremos selo.

- Deixouse notar a sombra da 
COVID nas cuestións tratadas? 
Ata que punto credes na AETG 
e o COETG que as novas tecno-
loxías contribuíron a loitar con-

E aproveito, desde aquí, para 
felicitar a Coruña por acadar a 
sede oficial da AESIA: Axencia 
Española para a Supervisión da 
Intelixencia Artificial, noticia que 
se produciu durante a redacción 
desta entrevista.

O segundo gran reto é conse-
guir que a nosa mocidade orien-
te a súa formación cara á nosa 
carreira. Cada ano o número de 
matriculados en carreiras técni-
cas (STEM) vai diminuíndo e isto 
provoca a escaseza no mercado 
dese talento, que é imprescindi-
ble para a innovación e para o 
progreso.

E, finalmente, o terceiro dos 
nosos retos é conseguir atraer 
cara ao Colexio e a Asociación 
tanto os compañeiros recente-
mente titulados como aqueles 
que aínda non forman parte do 
noso colectivo. É fundamental 
para a nosa subsistencia e para 
que poidamos seguir exercendo 
o noso labor de defensa e pro-
moción da profesión, que os mo-
zos recentemente titulados se 
animen a colexiarse e desta ma-
neira crear o volume que necesi-
tamos para ter unha capacidade 
de influencia significativa.

- Que podemos destacar das 
persoas, empresas, proxectos 
e entidades distinguidas nos 
Premios Galicia das Telecomu-
nicacións entregados o pasado 
23 de setembro (Ricardo Fer-
nández Fernández, Smilink, Di-
nahosting, ou proxecto Aldeas 
Intelixentes da Axencia Galega 
de Desenvolvemento Rural e o 
estudante e investigador Javier 
Rey)?

Todas as nosas 
Noites son 
momentos de 
celebración especial, 
nos que tentamos 
poñer de manifesto 
o noso labor e a 
nosa importancia 
como enxeñeiros 
naquelas cuestións 
en que somos 
protagonistas ou 
queremos selo.



Galega cen por cen  

   O director xeral de 
Cultura Anxo M. 
Lorenzo, presentou 

este mes de novembro o libro 
Galiciana. Arquivo Dixital de 
Galicia e o novo proxecto en 
liña Memoria e Concordia, dúas 
iniciativas para achegar á cida-
danía o patrimonio documental 
galego.

A publicación Galiciana. Ar-
quivo Dixital de Galicia debulla 
os usos e función da plataforma 
do mesmo nome. A publicación 
recolle, polo tanto, o traba-
llo realizado polo persoal de 
arquivos da Xunta para a dixi-

talización destes fondos, que 
abranguen toda clase de docu-
mentos (textuais, cartográficos, 
iconográficos ou audiovisuais) 
que, con independencia da súa 
antigüidade, teñan un especial 
interese polo seu valor informa-
tivo e histórico.

Cómpre lembrar que a plata-
forma Galiciana. Arquivo Dixital 
de Galicia (arquivo.galiciana.
gal) permite a consulta a través 
dun punto único dos fondos 
documentais custodiados en 
distintos centros que forman 
parte do Sistema de Arquivos 
de Galicia. A través do portal 

dáse acceso non só á informa-
ción contida nos documentos, 
senón tamén, en moitos casos, 
as súas imaxes.

Nos últimos anos a platafor-
ma experimentou un crecente 
interese, de tal forma que só 
no ano 2022 o número de con-
sultas está a medrar nun 31% 
até acadar os 187.285 usuarios. 
Actualmente hai integrados 54 
arquivos de diversa titularidade, 
tanto pública como privada. 
Este ano incrementouse nun 
60% a achega de dixitalizacións, 
prevendo a finais deste ano ter 
máis de 5.000.000 de imaxes.

No caso do espazo Memoria e 
Concordia (tamén dispoñíbel en 
arquivo.galiciana.gal), recolle o 
proceso encamiñado á difusión 
e preservación de documentos 
do período comprendido entre 
1936 e 1978 (Golpe de Estado, 
Guerra civil, Ditadura franquis-
ta e inicio da Transición), que 
están custodiados nos arquivos 
históricos que xestiona a Conse-
llería de Cultura, Educación, FP 
e Universidades. 

    Froito da súa incorpo-
ración (o ano pasado) á 

Global Cyber Alliance (GCA), a 
organización internacional adi-
cada a afrontar os riscos ciber-
néticos e facer da Rede un lugar 
máis seguro, a Asociación Pun-
togal está a converterse tamén 
nun dos grandes referentes da 
Internet galega en materia de 
seguridade online. De feito, a 
dita incorporación situou a Pun-
togal como a primeira entidade 
galega en sumarse a esta alian-
za global, dentro da súa política 
de “reforzar a seguridade do 

ámbito dixital”. Ao abeiro deste 
marco de traballo, este nov-

embro publicouse unha caixa 
de ferramentas para mellorar a 
salvagarda da información e as 
comunicacións nas pequenas e 
medianas empresas en galego, 
á que se pode acceder na liga-
zón i.gal/pemes. 

   A  Mesa pola 
Normalización da 

Lingüística compartiu 
un extenso catálogo con 
centos de propostas de 
compras e agasallos de 
Nadal. "Consideramos 
importante recoñecer as 
empresas que empregan 
con normalidade o galego 
no ámbito socioeconómi-
co", afirma o presidente da 
Mesa, Marcos Maceira, e 
recorda que “coa decisión 
de facermos presentes 
en galego como consu-
midoras e consumidores 
estamos a pór en valor a 
nosa lingua, a nosa cultura 
e tamén a nosa economía”. 
O catálogo pódese consul-
tar e descargar na Rede, 
dende a web amesa.gal. 

A escolma forma parte 
do proxecto Abertos ao 
Galego, que certifica o 
compromiso coa norma-
lización da nosa lingua 
de empresas, comercios, 
asociacións e entidades de 
toda índole. 

"Todas as decisións que 
tomamos como consu-
midores e consumidoras 
teñen implicacións", 
afirma Maceira, "non ten 
as mesmas repercusións 
económicas, laborais ou 
ecolóxicas comprar un 
iogur fabricado en Francia 
que en Galiza, do mesmo 
xeito que non é o mes-
mo ter contratada unha 
empresa de telefonía que 
emprega persoas que po-
den atender a clientela en 
galego ou unha que non 
dá o seu servizo na nosa 
lingua". 

Galiciana chega aos 187.285 usuarios

Puntogal publica unha 
caixa de ferramentas de 
ciberseguridade para pemes

A Mesa pon 
na Rede un 
extenso 
catálogo de 
agasallos 
de Nadal en 
galego 

Entidades, empresas e internautas 
reivindican a nosa cultura na Rede  

cultura galega
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Política Lingüística convoca a edición 
2022-23 do certame Nós tamén creamos!

A  Secretaría Xe-
ral de Política 
Lingüística e 
a Dirección 
Xeral de Or-
denación e 
I n n ova c i ó n 

Educativa convocan os premios 
a curtas de animación en galego 
elaboradas no marco do progra-
ma Nós tamén creamos! para 
o curso  2022/2023. O certame 
diríxese a distinguir as mellores 
creacións audiovisuais de anima-
ción en galego do ámbito escolar 
para o presente ano académico. 

Establécense tres categorías, 
con cadanseu galardón. 

Categoría 1: destinada a curtas 
realizadas con alumnado do se-
gundo ciclo de Educación Infantil

Categoría 2: destinada a curtas 
realizadas con alumnado de 1º e 
2º de Educación Primaria

Categoría 3: destinada a curtas 
realizadas con alumnado de 3º e 
4º de Educación Primaria

Ademais, poderá concederse, 
a xuízo da comisión de selección, 
un accésit para cada categoría.

Escola de nov@s 
director@s

Ponte... nas On-
das!, a candida-
tura conxunta 

de Galicia e Portugal, 
acadou un importan-
te recoñecemento en 
Rabat: a súa inclusión 
no Rexistro de Boas 
Prácticas de Salva-

garda do Patrimonio 
Cultural Inmaterial 
da UNESCO, unha 
distinción que só obti-
veron (o pasado xoves 
1 de decembro) catro 
propostas a nivel 
internacional. 

Como lembra-
remos, Ponte... nas 
Ondas! é unha inicia-
tiva compartida de 
dous países irmáns, 
Galicia e Portugal, 
para preservar os seus 
tesouros inmateriais 
a través das novas 
canles de difusión, 
poñendo o foco en 
formatos innovadores 
e colaborativos (prin-
cipalmente podcast, 
espazos web, audiovi-
suais ou redes sociais, 
entre outros). 

A decisión foi apro-

bada este 1 de de-
cembro no 17 Comité 
Intergubernamental 
para a Salvagarda do 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial en Rabat 
(Marrocos).

O programa Ponte... 
nas Ondas!, impulsa-
do pola asociación 
cultural e pedagóxica 
co mesmo nome que 
coordina o profesor 
Santiago Veloso, 
naceu hai 27 anos nos 
centros educativos do 
sur de Pontevedra e 
do Alto Minho e des-
de entón non deixou 
de medrar co obxec-
tivo de salvagardar o 
patrimonio cultural 
inmaterial na fronteira 
portuguesa-galega 
mediante a creación 
de espazos nos que 

o patrimonio pode 
practicarse e transmi-
tirse ás xeracións máis 
novas.

O proxecto é unha 
iniciativa transfrontei-
riza que promove o 
intercambio lingüís-
tico entre centros de 
ensino da Eurorrexión 
Galicia-Norte de 
Portugal. Ten o apoio 
tamén da Secretaría 
Xeral de Política Lin-
güística (Consellería 
de Cultura), de cuxa 
colaboración teñen 
abrollado iniciativas 
como o Certame de 
Podcasts en Galego 
Xosé Mosquera Pérez 
(O Vello dos Contos) 
ou outras iniciativas 
que poñen o foco nas 
novas ferramentas 
dixitais.

A UNESCO inscribe Ponte...nas Ondas! no seu Rexistro 
de Boas Prácticas

O profesorado participante 
nas curtas premiadas recibirá 
unha certificación de Primeiro 
Premio de Innovación Educativa 
para cada unha das categorías. 

Os colexios recibirán, ademais 
dun lote de libros, un contrasinal 
de acceso á Plataforma OQO de 
contidos dixitais en galego du-
rante o curso 2022-2023, para 
poder acceder aos álbums ilus-
trados sen necesidade de mani-
pulalos, de ser preciso.

A iniciativa Nós tamén crea-
mos! é un programa de dinami-
zación lingüística que consiste 
na elaboración nas aulas de 
curtas de animación en galego 

das entidades organizadoras, 
“xeitos cada vez máis efectivos 
de aprendizaxe de linguas e 
consegue unha relación positi-
va dos rapaces co idioma pro-
pio de Galicia, ao relacionalo co 
audiovisual e coas TIC, as novas 
Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación”. 

As curtas gañadoras están dis-
poñíbeis no Portal da Lingua de 
Política Lingüística (lingua.gal). 
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coa técnica stop-motion partin-
do de narracións literarias, un 
labor para o que o profesorado 
recibe materiais e formación 
no marco do Plan Proxecta, a 
iniciativa da Consellería de Cul-
tura, Educación e Universida-
de para fomentar a innovación 
educativa e o traballo en rede e 
do alumnado e do profesorado. 
Neste contexto, o certame de 
curtas promove, en palabras 



innovación galega
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O Nadal 
celébrase 
innovando  

   A Autoridade Portuaria 
de Melilla confiou na 

empresa galega Altia para levar 
cabo un proxecto avanzado de 
optimización e mellora do xes-
tor documental para dotar este 
sistema dun maior rendemento, 
corrección de erros e novas ca-
racterísticas e funcionalidades. 
A iniciativa, que supón un in-
vestimento de máis de 199.000 
euros, “permitirá unha gran re-
dución nos tempos de resposta 
á hora de deseñar ou modificar 
calquera procedemento levado 
a cabo pola plataforma tecnoló-
xica”, sinalaron fontes de Altia.  

A empresa engadiu que a 
Autoridade Portuaria de Melilla 
realiza acotío distintos tipos de 
operacións, como embarque, 
desembarque e transferencia de 
cargo, ou almacenamento e de-
pósito de mercadorías en terra 

e estiba, entre outros labores, 
“que supoñen a creación e pro-
ceso de miles de documentos 
cada ano”. Coa finalidade de op-
timizar a súa xestión, a finais de 
2021 a entidade decidiu licitar 
un proxecto para facer evolu-
cionar o funcionamento do seu 
xestor documental, responsábel 
da captura, almacenamento e 
recuperación de documentos. 
Tras avaliar as distintas pro-
postas recibidas, o organismo 
confiou na tecnolóxica Altia, 
con sede en Oleiros (A Coruña), 
o proxecto para dotar ao siste-
ma dunha mellora relevante na 
axilidade, rendemento, eficien-
cia e optimización dos diálogos 
de usuario, así como mellores 
tempos e sinerxías para o man-
temento evolutivo do xestor de 
expedientes. O xestor baséase 
na tecnoloxía Alfresco. 

O Porto de Melilla potencia o seu 
xestor documental da man de Altia

Encaramos a recta final de ano con 
importantes contribucións nosas ao progreso 
tecnolóxico

       A consultora com-
postelá Cecubo 

Group vén de obter un 
novo e importante recoñe-
cemento á súa actividade, 
centrada no ámbito da 
intelixencia dos negocios 
aplicada á comunicación e 
mercadotecnia. En concreto, 
a firma tecnolóxica vén de 
ser galardoada cun premio 
AMEC Awards 2022 polo 
seu proxecto de medición 
da comunicación e a repu-
tación do Concello de Braga 
(Portugal). Esta análise 
enmárcase na mellora da 
estratexia de comunicación 
da candidatura de Braga a 
capital europea da cultura 
2027. 

Cecubo Group é a única 
empresa de España e de 
Portugal que logrou este 
recoñecemento en 2022. 
Estes premios, concedidos 
pola Asociación Interna-
cional para a Medición e 
Avaliación da Comunicación 
(AMEC), recoñecen cada 
ano os mellores proxectos 
de investigación, medición 
e análise en materia de 
comunicación. Máis polo 
miúdo, a consultora recibiu 
o galardón na categoría que 
premia a planificación, a 
investigación e a avaliación 
máis eficaces da comunica-
ción nos sectores públicos.

Cecubo, premiada nos AMEC 
Awards 2022 

O proxecto realizado 
polo departamento de 
análise do grupo consis-
tiu en buscar narrativas 
vencelladas á cidade e ao 
Goberno municipal nos 
medios de comunicación 
portugueses. A consultora 
analizaba así mensaxes 
que contribuían a situar á 
cidade como un referente 
en estratexias culturais 
e de posta en valor do 
patrimonio. “Este tipo de 
proxectos permiten medir 
o éxito das accións de co-
municación xa realizadas, 
obtendo un reporte actual 
do discurso mediático”, ex-
plican Carlos Correa e Bo-
ris Gayoso, directores de 
Cecubo, engadindo que 
“baseándose nesta análise, 
pódense expor cambios 
na estratexia comunicativa 
de cara ao futuro”. 

Pola súa banda, Roi 
Pérez Vila, director de 
Análise do grupo, explica 
o proceso desta análise: 
“Para lograr este obxec-
tivo, combinamos as 
ferramentas de Big Data 
e o traballo dun equipo 
humano. Grazas a este 
traballo de consultoría e 
aos datos dispoñíbeis, é 
posíbel orientar a estra-
texia de comunicación e 
de medios da cidade”. 
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Aerocamaras modernizará os seus 
drons marítimos co apoio de GAIN 

O vehículo intelixente de Smartiago 
traza o centro histórico compostelán

 A empresa galega 
Aerocamaras debullou 

os detalles dun proxecto 
para modernizar a súa frota 
de drons marítimos. Este 
impulso de I+D aos seus 
dispositivos mariños será 
posíbel grazas ao apoio da 
Axencia Galega de Innova-
ción (GAIN), a través do pro-
grama DeseñaPEME 2022. 
Consistirá nun importante 
investimento para optimizar 
os equipos e o software cos 
que Aerocamaras ofrece ser-
vizos de loxística e inspec-
cións técnicas a barcos.

O propósito da compa-
ñía de Lalín é “continuar 
desenvolvendo os seus 
dispositivos de alta tecno-
loxía e manterse á vangarda 
nestes servizos ofrecendo 
a máxima calidade coas 
prestacións máis punteiras”. 
As melloras aplicadas serán 
“substanciais desde o punto 
de vista estético, funcional, 
técnico/produtivo e econó-
mico” explica Jaime Pereira, 
conselleiro delegado de 
Aerocamaras. 

As liñas de desenvolve-
mento previstas centra-
ranse en mellorar aspectos 
técnicos dos UAV (vehículos 
non tripulados) aéreos e 
submarinos destinados a 
este servizos, tales como a 
autonomía, a velocidade, a 
capacidade de carga e ou 
o peso dos equipos (que se 
verá reducido).  

Entre as novidades con-
cretas que serán aplicadas a 
este servizos está a capaci-
dade de obter e compartir 
información co cliente 
en tempo real de envíos 
loxísticos industriais ou 
inspeccións técnicas dando 
ao cliente a posibilidade de 
tomar decisións de forma 
aínda máis áxil. Neste punto 
a compañía galega salientou 
a súa bagaxe no desempeño 
de tarefas de detección tem-
perá de problemas técnicos 
cos seus UAV, identificando 
posíbeis anomalías que 
permiten un mantemento 
correctivo, con reparacións 
que moitas veces son posí-
beis realizalas en porto.  

    Smartiago, o proxecto 
de Cidade Intelixente do 

Concello compostelán, deu es-
tes días un paso moi relevante 
na súa vertente máis centrada 
no transporte e na mobilidade 
smart, da man do Goberno lo-
cal e da empresa Vodafone. En 
concreto, o vehículo autónomo, 
modular e intelixente deseñado 
pola operadora de telecomuni-
cacións iniciou o pasado martes 
29 de novembro o trazado do 
centro histórico de Santiago. 

Fíxoo tras finalizar as súas 
actividades en aberto hai 
dúas semanas e empregando 
un dos vehículos deseñados 
para Smartiago. O automóbil 
percorreu a praza de Praterías e 
rúas contiguas, de 05:00 a 07:00 
horas, e a praza da Quintana 
de 07:00 a 10:30 horas. Estes 
horarios estipuláronse para non 
entorpecer o tráfico rodado e 
de viandantes, explicou o Con-
cello, engadindo que os datos 

obtidos deste trazado servirán 
como base para os proxectos 
que se poñan en marcha no 
Living Lab de Vodafone que se 
iniciará o próximo ano. Neste 
laboratorio en vivo empresas 
e emprendedores poderán 
colaborar na mellora dos dous 
vehículos deseñados pola com-
pañía de telecomunicacións 
xunto coa empresa privada 
Phebus e a Universidade de 
Deusto.

Durante o percorrido por 
parte da zona vella da capital 
galega recolleuse información 
sobre as áreas polas que pasa 
o transporte de mercadorías 
e tamén sobre o subsolo da 
zona monumental. Estes datos 
permitirán ao Concello de San-
tiago dispoñer, por exemplo, 
dun mapa case exacto da rede 
de auga para, no caso de que 
se produza unha avaría, saber 
onde actuar sen danar o patri-
monio. 
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 PuntoGal está 
a celebrar a 

chegada do Nadal, 
na compaña do 
Apalpador, cunha 
promoción desti-
nada a facilitarnos 
a obtención dun 
dominio galego. De 
feito, a promoción 
consiste “nunha 
atractiva rebaixa 
no prezo dos novos 
dominios”, sinalan 
dende a asociación. 
En concreto, a través 
desta campaña nos 
rexistradores suma-
dos a esta promo-
ción poderemos o 
obter o noso .gal por 
un prezo máximo de 
10 euros máis IVE. 
Estes prezos rebaixa-
dos estarán vixentes 
desde o día 12 e ata 
o 29 de decembro.

Dende PuntoGal 
explican que “para 
poder aproveitar 
a promoción de 
desconto nos prezos 
do .gal que trae o 
Apalpador”, é preciso 
dirixirse ás empre-
sas rexistradoras 
Blacknight, Arsys, 
Dinahosting, INWX, 
CDMon, Openpro-
vider, Radia e OVH.
com, que ofrecen 
distintas políticas de 
prezos e servizos con 
rexistro de dominios 
novos. PuntoGal re-
coméndanos visitar 
todas as páxinas das 
empresas participan-
tes na promoción 
e atopar a que se 
adapte mellor ás no-
sas necesidades. 

 A Escola 
Superior de 

Enxeñaría Informática 
do Campus de Ou-
rense acollerá os días 
16 e 17 os encontros 
de cultura dixital 
Decembro Maker Talks, 
organizados pola De-
putación de Ourense 
no marco do proxecto 
transfronteirizo 
Emprende Makers. O 
evento centrarase na 
innovación e a tec-
noloxía, “desde unha 
perspectiva didáctica 
e práctica”, informa-

ron fontes da 
UVigo e da dita 
entidade provin-
cial, engadindo 
que neste esce-
nario aborda-
ranse temas como a 
Internet das cousas, a 
robótica, a impresión 
3D, a ciberseguridade 
e os videoxogos.

O panel de convi-
dadas e convidados 
inclúe membros do 
coworking e coli-
ving rural Sende; do 
Laboratorio Digital 
Fab Lab de León; da 

Asociación Española 
de Empresas Desarro-
lladoras de Videojue-
gos e da Asociación 
Galega de Videoxogos 
e Contidos Interacti-
vos; e de PlayStation 
Iberia e de Multi-
versial, Ilux e Virtual 
Voyagers. Tamén es-
tarán expertos como 
Antonio Fernandes, 

avaliador de proxec-
tos de innovación e 
ciberseguridade para 
a Comisión Europea 
ou Cristian Espartaco, 
general manager en 
España e Latinoamé-
rica do club Qlash. Na 
sesión tamén se en-
tregarán os premios 
do Concurso Talento 
Maker. 

PuntoGal 
celebra o Nadal 
coa súa última 
promoción para 
2022

A ESEI acollerá os encontros 
Decembro Maker Talks

 O Pazo de 
San Roque 

(Santiago) acolleu 
este 9 de decembro a 
entrega de galardóns 
dos certames Novos 
Poliedros e Inventa en 
galego, convocados 
co gallo do Mes da 
Ciencia en galego por 
IGACiencia (Institu-
ción Galega da Cien-
cia) coa colaboración 
da Secretaría Xeral de 
Política Lingüística 
para promover entre 
a mocidade a innova-

ción tecnolóxica en 
lingua galega.

Na cita participaron 
Valentín García, secre-
tario xeral de Política 
Lingüística, e Manuel 
Díaz, responsábel de 
IGACiencia, así como 
polo alumnado e pro-
fesorado dos centros 
premiados.

No certame Novos 
Poliedros, que vai 
pola súa segunda 
edición, resultaron 
gañadores o instituto 
IES Ramón Menéndez 

Pidal, da Coruña, por 
partida dupla cunha 
clase de Bacharelato 
e outra de terceiro 
da ESO; o IES Carlos 
Casares, de Vigo; o 
IES de Meaño e o CPI 
Plurilingüe Dr. López 
Suárez, de Friol. 
Os gañadores, que 
expuxeron no acto 
de entrega os seus 
proxectos, recibiron 
un premio de 125€ 
por centro e un lote 
de libros como aga-
sallo.

No certame Inventa 
en galego, que pro-
pón aos centros de 
ensino que elaboren 

unha aplicación 
móbil Android na 
linguaxe de progra-
mación Inventor que 
reflicta os lugares 
interesantes e turís-
ticos da zona na que 
os alumnos destes 
centros residan, o 
gañador foi o IES Plu-
rilingüe Eusebio da 
Guarda, da Coruña, 
polos seus proxectos 
Buscando a María Pita 
e Club dos famosos 
mortos. Neste caso, 
o centro galardoado 
recibiu un premio de 
300€, así como un 
lote de libros para o 
alumnado. 

Entregados os premios de Inventa 
en galego e Novos Poliedros

Humor tecnolóxico de Henrique Neira

NOVAS TIC
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Aínda que non é moi 
habitual ver auriculares 
desta marca, Panasonic 
presenta os novos RB-
HX220B, un auriculares 
sen fíos de diadema 
cun deseño ergonó-
mico e lixeiro (180 
gramos de peso), 
que presumen duns 

graves potentes 
grazas á tecno-
loxía XBS Extra 
Bass (a través 
dos seus drivers 
de 40 milíme-
tros) e teñen 

unha autonomía 
de até 23 horas de 

duración, presta-

cións que sorprenden 
bastante se temos en 
conta que o prezo oficial 
do produto é de só 39,99 
euros.

Os auriculares Pa-
nasonic RB-HX220B 
contan con conectividade 
Bluetooth 5.0, polo que 
permiten unha conexión 
estable e nítida para 
escoitar música e tamén 
para atender chamadas 
telefónicas; as súas almo-
fadas acolchadas prome-
ten un uso confortable 
durante longas sesións de 
escoita musical; e o seu 
deseño encartable fai moi 
cómodo o seu transporte.

Panasonic presenta uns auriculares Bluetooth 
con graves potentes e boa autonomía

Aparte de smartphones, table-
tas e ordenadores portátiles, Xiao-
mi parece querer entrar no merca-
do dos ordenadores de sobremesa 
cun equipo de formato reducido, 
na liña dun Mac mini ou dun Intel 
NUC, pero cunha configuración 
bastante interesante, que consis-
tiría nun procesador AMD Ryzen 
7 6800H cunha gráfica Radeon 
680M, 16 GB de RAM e 512 GB 
de SSD, polo que sería bastante 
potente para os usuarios domés-
ticos e incluso sería dabondo para 
gozar de numerosos videoxogos, 
e todo contendo o seu prezo en 
3999 iuans (546 euros).

Esperábase que este equipo, co-
ñecido como Xiaomi Host Mini PC, 
se anunciase estes días, pero non 
tería sido así porque Xiaomi adiou 
as súas actividades públicas como 
acto de loito ante o pasamento de 
Jiang Zemin, quen presidira China 
entre 1993 e 2003.

A configuración deste equipo 
sería a propia de ordenadores 
portátiles gaming de entrada, polo 
que cheguen como equipos de 
sobremesa mini pode ser unha 
opción moi atractiva para moitos 
usuarios que queren prefiren 
gozar dunha pantalla de grande 
tamaño ou, simplemente, non 
pretenden usar o seu equipo en 
mobilidade, de aí que este produ-
to poida ter bastante mercado de 
comercializarse fóra de China.

Xiaomi podería entrar 
no mercado dos 
ordenadores mini

O novo casco de realidade 
vVén de chegar ao merca-
do o novo procesador de 
Qualcomm, que promete 
un rendemento abraiante, 
recortando moito a distancia 
fronte aos procesadores de 
Apple, e finalmente o primei-
ro fabricante en incorporar o 
Snapdragon 8 Gen 2 é Vivo, 
co novo Vivo X90 Pro+, á 
venda en China a un prezo 
de 6.499 iuans (872 euros).

Este impresionante 
smartphone, aparte do 
procesador de Qualcomm, 
tamén destaca pola súa 
pantalla AMOLED de 6,78 
polgadas con resolución 
QHD+ e cunha velocidade de 
refresco de 120 Hz que inte-
gra un lector de impresións 
dixitais Qualcomm 3D Sonic. 
O móbil véndese con 12 GB 
de RAM LPDDR5 e 256 GB 
de almacenamento UFS 4.0 
e batería de 4.700 mAh con 
carga rápida de 80 watts por 
cable e de 50 watts sen fíos. 
A nivel de cámara, o Vivo 
X90 Pro+ conta cun sensor 
principal Sony IMX989 de 

1 polgada e 50 Mpíxeles, 
apoiado por un obxectivo 
para retratos de 50 Mpíxe-
les, un teleobxectivo de 64 
Mpíxeles cun zoom óptico 
de 3,5x e un obxectivo ultra 
gran angular de 48 Mpíxe-
le Sony IMX589, que para 
deixar clara a súa calidade 

veñen acompañados dun 
selo de Zeiss.

En definitiva, que o Vivo 
X90 Pro+ ten o potencial 
para ser un dos mellores mó-
biles do mercado, pero polo 
momento non sabemos se 
estará dispoñible oficialmen-
te en España.

O Vivo X90 Pro+ será o primeiro móbil con Snapdragon 8 Gen 2

TREBELLOSTREBELLOS



CALL OF DUTY
Microsoft prepara a volta do xogo ás 
consolas de Nintendo

30 |

primeiros de 
ano Microsoft 
sorprendeu 

anunciando o peche dun 
acordo de compra por Acti-
vision Blizzard, compañía 
editora de títulos como 
Call of Duty ou Warcraft, 
quedando a operación en 
espera de recibir a apro-
bación das autoridades de 
competencia, o que está 
a resultar máis difícil do 
esperado por mor de pre-
sións exercidas por Sony 
ante os reguladores, o que 
levou a Microsoft a insistir 
en que seguirán publican-
do versións de Call of Duty 
para consolas PlayStation 

durante un mínimo de 10 
anos (compromiso sen 
precedentes na indus-
tria) e agora levan este 
compromiso máis adiante, 
e anuncian que tamén 
achegarán durante 10 anos 
entregas de Call of Duty a 
consolas de Nintendo, das 
que están ausentes dende 
o lanzamento da Switch.

Phil Spencer, máximo 
responsable de Xbox, 
tamén incide no feito de 
que Microsoft tamén se 
compromete a ofrecer os 
xogos de Call of Duty para 
PC de xeito simultáneo 
na tenda dixital de Valve, 
Steam, e en Xbox. 

A

D

PC 

  ecembro 
comezou coa 
estea en Steam 

en acceso anticipado do 
xogo subROV: Underwar-
ter Discoveries, que pode 
adquirirse promocional-
mente a un prezo de 16,56 
euros, e que consiste nun-
ha especie de simulador 
no que podemos explorar 
as profundidades mariñas 
operando un vehículo 
operado a distancia (ROV) 
que pode mergullarse 
en diferentes puntos do 
planeta, coñecendo así as 
peculiaridades de cada 
rexión.

En subROV movémonos 
nun navío de investigación 
oceánica, que fai uso de 
vehículos controlados a 
distancia para explorar 

as profundidades, xunto 
cunha chea de ferramen-
tas avanzadas que irán 
achegando datos para 
poder facer observacións 
científicas e incluso pode 
estudar criaturas mariñas 
pouco coñecidas pola 
ciencia.

Pero o máis rechamante 
desta orixinal proposta é 
precisamente a súa orixe, 
xa que, aínda que a súa 
interface está en inglés, 
resulta ser unha creación 
independente do ponteve-
drés José Luís González 
Castro, quen contou co 
apoio económico da Na-
tional Science Foundation, 
así como a colaboración 
do Bermuda Institute of 
Ocean Sciencies e o Sch-
midt Ocean Institute.

SUBROV: 
UNDERWARTER 
DISCOVERIESUn xogo pontevedrés anímanos a explorar as 

profundidades oceánicas

videoxogos

Nintendo Switch | PC



videoxogos

O
 agardado xogo Star 

Wars Jedi: Survi-
vor está cada vez 

máis preto, e anticipándose 
á cerimonia de entrega dos 
The Game Awards a páxina de 
Steam do título converteuse 
nunha fonte de filtracións, des-
velando un detalle especial-
mente importante: que o xogo 
sairá á venda o 15 de marzo.

Deste xeito estragouse un 
grande anuncio previsto para 
a gala dos The Game Awards, 
pero a filtración de Steam non 
queda aí, senón que tamén 
detalla os agasallos virtuais 
que recibirán os xogadores 
que reserven o xogo na súa 
edición normal ou na edición 
de luxo, os requisitos técnicos 
do xogo e algún detalle máis 
da historia.

STAR WARS JEDI: 
SURVIVOR
Verá a luz en marzo

agardado xogo 
God of War Rag-
narök non só está 

a recibir boas críticas, senón 
que está a ter un éxito co-
mercial impresionante, pese 
ao complexo momento que 
están a vivir as consolas 
PlayStation polas súas 
dificultades para saltar á 
nova xeración (polas poucas 
unidades que se poñen á 
venda cada vez da PS5).

Veñen de publicar datos 
de PS4 e PS5 con data do 13 
de novembro, e God of War 
Ragnarök sería a entrega da 
saga con mellor estrea, con-
seguindo vender 5,1 millóns 
de copias na semana do seu 

lanzamento e converténdo-
se no lanzamento first party 
que máis rápido vendeu.

Aínda falta bastante para 
que poidamos facernos 
unha idea do total de 
unidades que poderá 
vender esta nova entrega 
das aventuras de Kratos 
e Atreus, pois o xogo de 
2018 conseguira vender 
19,5 millóns de copias para 
consola, e actualmente tería 
superado os 23 millóns de 
copias vendidas (polo que 
podemos entender que o 
seu lanzamento para PC 
conseguiu ampliar o públi-
co da franquía en millóns de 
xogadores).

O

GOD OF WAR 
RAGNARÖK 
Vende 5,1 millóns de copias na súa primeira 
semana

PS4 | PS5

Polo que puidemos ver, en 
Star Wars Jedi: Survivor continua-
remos as aventuras de Cal Kestis 
en Star Wars Jedi: Fallen Order, 
aínda que 5 anos despois deses 
acontecementos, cun Cal que 
xa madurou até ser un cabaleiro 
Jedi completo, polo que amosa-
rá novas habilidades coa Forza e 
novos estilos de loita coa espada 
de luz. Tamén explorará novos 
planetas e fronteiras familiares 
da galaxia, atopando novos retos 
que superar para salvar aos seus 
achegados.

Resulta bastante rechamante 
que un xogo anunciado este 
mesmo ano, con data de lanza-
mento en 2023, vaia ver a luz no 
primeiro trimestre, pois estamos 
demasiado afeitos aos adiamen-
tos, que foron a tónica habitual 
por mor da COVID-19.

PS5 | Xbox Series X|S | PC
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www.codigocero.com

Síguenos en:

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

O teu espazo na Rede                 


