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As empresas, coma as persoas, búscanse entre
elas, establecen alianzas e, no caso de necesitalo,
danse moral, directa ou indirectamente. Isto que é
aplicable ás firmas de calquera sector, semella máis
válido aínda para un eido como o tecnolóxico, onde
todo se fai cada día e hai que pelexar contra unha
chea de termos estraños, multinacionais, monopolios,
etc. No caso de Galiza, ó non ter unha forte raizame
no espazo dixital, a colaboración entre unhas e
outras aínda é máis necesaria aínda, e esta cuestión
xa foi asumida dende hai tempo por entidades como
Eganet, Ineo, Agestic ou Agasol. 

Neste senso, vivimos un intre decisivo. O espírito de
unificación de pareceres que xa existía semella que
se está espallar un pouco máis, facéndose maior,
cubrindo os treitos das liñas de cooperación que
ficaban por cubrir, ollando en todo caso para o pasa-
do co fin de mover logo un pé cara ó futuro, e cando
falamos de pasado falamos de algo tan sinxelo como
achegar o ombreiro para erguer un edificio colectivo.  

Todo isto vén a conto para falar do Clúster TIC
galego, un proxecto promovido a moitas mans (mans
públicas, mans privadas, mans procedentes de cen-
tros de investigación) que non sería outra cousa que
unha asociación das asociacións. 

Ou mesmo unha reivindicación do traballo en man-
común que, no fondo, ten un aquel de paradoxo, xa
que consistiría en crear, fomentar e defender a
industria e a cultura propias vinculadas ó tecnolóxi-
co e, asemade, en abrir novos mercados, internacio-
nalizar. En definitiva: fortalecer (intercambiando
coñecemento, evitando que marchen na procura de
mercados laborais os titulados da nosa terra) para
espallar (perdéndolle o medo a estar no mundo).

O Clúster TIC, do que falamos polo miúdo nas páxi-
nas centrais deste número 59, é un proxecto que vai
dar que falar nos vindeiros meses e anos. Segundo
os responsables da súa posta en marcha, nunca
antes se dera un intre tan axeitado para a súa cons-
titución. Ou sexa: nunca antes o que nos une se impu-
xera tanto sobre aquilo que nos desune.
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4 sinatura convidada_xxoosséé dduurráánn

GLOBALIZACIóN
VERSUS

INTIMIDADe

¿Chegaremos a vivir nun mundo contro-
lado, orweliano, no que o Gran Irmán saiba
todo de nós? ¿Ou será un mundo sen segre-
dos, no que os nosos veciños poidan espiar-
nos e coñecer ata o miúdo a nosa intimidade
persoal?

O acceso a Internet, que ata agora resulta-
ba anónimo(deixando á marxe as piraterías),
comeza a ser fiscalizado por servidores, a
pedimento das autoridades de determinados
países. O pretexto consiste en previr os deli-
tos. 

Hai unha parte de nós que nos pide
rexeitar sen discusión semellante comporta-
mento "totalitario"; pero hai outra parte que
nos obriga a considerar os beneficios dun
control estrito das persoas. Se non somos
delincuentes, pensamos, non temos nada
que perder.

A Internet parecía permitirnos unha inti-
midade que, no en tanto, non existe, porque
as pegadas cibernéticas son máis fondas e
reveladoras. Se non temos intimidade,
¿temos liberdade persoal?

Se sabemos que as páxinas eróticas e
pornográficas son as máis visitadas, pode-
mos relacionalo cao privacidade. A socieda-
de occidental actual está a facerse máis tole-
rante nos ámbitos sexuais, pero aínda exis-
ten prexuízos. Mesmo algúns homosexuais
non se atreven a descubrir a súa tendencia
porque non confían na resposta social, sobre

todo se ocupan un lugar salientable na esca-
da. Se quixeramos facerlle dano a un mari-
do/esposa, poderiamos explicarlle ao seu
cónxuxe cales son as páxinas que visita na
Internet, os contactos que mantén con perso-
as do sexo contrario, as páxinas de xogos ou
lotarías nas que aposta.

Se quixeramos prexudicar a un equipo de
Fórmula Un non teriamos máis ca revisar os
correos electrónicos que intercambian os
seus membros. Se quixeramos criticar a
alguén ou soamente contar canto gaña, onde
vive, que coche conduce e que amizades fre-
cuenta, abondaría con crear un blog especí-
fico e poñer tódolos dados persoais do indi-
viduo.

¿Un mundo sen intimidade na rede sería
máis aberto culturalmente?

Síntoo, polo momento a sociedade que
eu coñezo non está preparada.

“Se sabemos que as
páxinas eróticas e por-
nográficas son as máis
visitadas, podemos
relacionalo coa privaci-
dade”.

XXoosséé  DDuurráánn__

Xosé Durán móvenos neste arti-
go que segue á reflexión sobre
un tema que está máis de actua-
lidade ca nunca: o do noso derei-
to a seguir tendo vida propia nun
mundo conectado e onde todos
os movementos deixan sempre

pegada dixital. Falamos dun
mundo onde o poder, a capacida-

de de facerlle ben ou mal a
outra persoa, mídese polo lonxe
que cheguemos coa nosa cámara.

A espía espiada, vista no caderno de Bocavermelha Ib en Flickr.

Xogo do asexo, visto na galería de 3blindmice.

Cámaras de seguridade, sobre as nosas cabezas, por The Wolf.



Un terzo dos internautas galegos
son creadores de contidos

Segundo unha investigación da que deu conta os días pasados Vieiros, Galiza é sen
dúbida unha terra de sombras no afianzamento das redes e do dixital, pero tamén
é un país de luces no desenvolvemento individual ou compartido de contidos. O estu-
do do que se poden extraer estas e outras conclusións sobre a tarefa a medio
facer que é a chegada de Galiza á Sociedade do Coñecemento (pasamos case o
limiar do porta, pero aínda temos medio corpo fóra) vén da man do enxeñeiro de
montes Jorge del Río e leva o seguinte título: Atlas da Fenda Dixital no Estado
Español 2007 (podemos velo en mundomapa.blogspot.com). 
De entre todos os datos que achega sobre o nivel de acceso á Rede e as vantaxes
que se tiran dela, hai uns cantos que nos tocan de preto de xeito especial. Por
exemplo: que posición ocupamos no Estado no tema das redes? Segundo apunta a
investigación, damos unha de cal e outra de area, de xeito semellante ás comunida-
des do terzo noroeste da Península. 
Ou sexa, que a nosa baixa concorrencia na Internet vese compensada por uns niveis
de actividade participativa alta abonda. Este dato non deixa de ser curioso, e move
á reflexión sobre cómo serían as cousas se o número deses internautas con alto 

coñecemento do que teñen entre mans e das súas posibilidades fose máis alto. Dito
doutro xeito: potencial non falta. 
No estudo sinálase que o Estado español pódese dividir en dúas áreas máis segun-
do o nivel de conexión ás novas ferramentas e o emprego que se fai delas. Por unha
banda, teríamos o sur, onde se tira partido da Rede como un medio de comunica-
ción. Pola outra, está o nordeste, que en parte semella salientar polo contrario ca
nós: a porcentaxe de cidadáns que se conectan é especialmente alto.
En Galiza, segundo os datos do estudo de Jorge del Río, hai a día de hoxe 717.217
galegos e galegas conectados, fronte ós 2.728.772 do censo oficial. Daquela cifra,
438.050 “vive dixitalmente” e, deles, 143.623 pódese considerar creadora de conti-
dos.

Cinco novas iniciativas galegas,
recoñecidas nos Premios Bancaja
2007

Hai presenza galega
nos recoñecidos polo
Premio Bancaja Jóvenes
Emprendendores 2007
que convocou a dita enti-
dade financeira e que se
veñen de resolver. Entre
as cinco iniciativas da
nosa terra galardoadas
atopamos unha de base
tecnolóxica da que xa
temos falado nalgunha

ocasión. Trátase de Quobis Networks, firma con sede na Tecnópole de
Ourense e que Bancaja valorou positivamente pola súa vontade innovadora e
de xeración de emprego estable, sobre todo o que se fomenta
entre a mocidade. 

Como dixemos, na listaxe de galardoados (podemos vela en
www.obrasocial.com), que acudirán en breve á sede social da enti-
dade en Valencia para participar na entrega de premios, atopa-
mos máis presenza galega. Concretamente a das iniciativa
Camarón de Galicia (especializada na produción intensiva deste
tipo de marisco e con sede en Moaña), Cheminbranch (centrada
na comercialización de moléculas bioactivas aplicables ás
industrias química e farmacéutica, e con sede en Santiago),
Pipirigañas (firma de publicidade e comunicación con espazo
físico en Mos) e máis Musselect, empresa ligada á Feuga que
vén de saír nunha chea de medios de comunicación por desen-
volver unha semente de mexillón inmune á marea vermella.  

Edu Lavandeira
presenta na

Web unha curta
que reflexiona
sobre a teima

de gravar
malleiras co

móbil

As ferramentas de Internet e os seus usuarios (que son os que lle dan sentido
a Internet) son cada vez máis coma a gran pantalla e os espectadores. Con

todo, hai propostas audiovisuais ligadas á Rede que teñen unha serie de vanta-
xes engadidas: son accesibles e permiten liberdade de feituras, técnicas e

(sobre todo) temáticas. Precisamente este espírito de liberdade é o que abrolla
no certame Notofilmfest.com e, sobre todo, nunha curtametraxe galega que
está a concorrer xa na sexta edición do festival: Vídeo_Pelea, dirixida polo

vigués Edu Lavandeira. 
A peza, protagonizada por tres actores novos (Antón Girón, Xoán Beiro e David
Castiñeiras), é unha ollada crítica a un tema que tristemente está de actualida-

de, coa conivencia dos medios de comunicación (ó asexo de carnada para as
audiencias), en boa medida culpables do que acontece. 

Falamos das liortas gravadas nos móbiles por adolescentes e posteriormente
penduradas na Rede. A curta, na que traballan os mesmos actores ca na peza
Piojos, do mesmo autor, pódese descargar ou visualizar, deixándose marxe na

web do festival para comentarios e opinións.  A obra foi gravada en escenarios
de Compostela cunha cámara Panasonic DVX100.

Sinalar que Edu Lavandeira foi finalista na quinta edición do
Notodofilmfest.com coa micrometraxe de 30 segundos 857. 

Brión acolle en febreiro un curso
de balde sobre localización

xeográfica na Rede

A localización xeográfica vin-
culada á Rede ábrese camiño.
Isto que significa? Pois basi-

camente que ó internauta,
cada vez máis esixente e

máis familiarizado coa deco-
dificación de diferentes fei-

turas do comunicativo, gústa-
lle saber o sitio exacto onde

acontecen as cousas. Algo
así como empregar os mapas
coma un compás na maré da

información. Amais diso, a
xeolocalización a través das

tecnoloxías
ten amplas

posibili-
dades no turismo, na venda en liña de calquera tipo de

produto e, sobre todo, na Administración Electrónica. 
Para afondar nisto, o Concello de Brión organiza un curso

de balde de catro horas de duración e a desenvolver o
martes 19 e o xoves 21 de febreiro, de 20 a 22.00 horas

no Centro Social Polivalente. 
O alicerce da actividade, na que podemos

inscribirnos antes do 25 de xaneiro a tra-
vés de www.briondixital.org (ou no teléfono

981 509 910), é ofrecer información útil sobre
a localización de mapas, rutas, fincas a través

de diferentes ferramentas habilitadas na
Internet, como Googlemap, Sigpac ou a Oficina

Virtual do Catastro. Na imaxe, xeolocalización de
mosteiros galegos en vías de restauración habilitada

na web do Consello da Cultura Galega.
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A rede Wi-Fi da USC sitúase entre as
primeiras do Estado en número de
usuarios

Segundo datos dunha nova enquisa (a cuarta)
sobre o emprego de ferramentas TIC na
comunidade estudantil da Universidade de
Santiago, os dous campus da dita institución
(Compostela e Lugo) son dous dos espazos da
nosa terra onde máis número de internautas
se concentra botando man da tecnoloxía Wi-
Fi, neste caso da que habilita a propia USC.
Esta información, achegada polo reitor Senén
Barro na presentación do estudo, complétase
con este outro punto: o nivel de internautas
da USC é alto abondo (11.419 altas rexistradas
en decembro de 2007) como para situar á
institución educativa como unha das princi-
pais do Estado español en materia de acceso
sen fíos. 
O incremento no uso das ferramentas Wi-Fi
pódese apreciar de mellor maneira se temos
en conta que en decembro de 2004 só se

tiñan rexistradas 734 altas. Segundo apuntou Barro no acto deste mércores, isto é
consecuencia directa da importancia cada vez maior que para as alumnas e alumnos
teñen as novas ferramentas dixitais á hora de completar a formación e, tamén, de
abrirse paso no mercado laboral. 
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YouTorrent, o novo metabuscador
de ficheiros .torrent

Os usuarios da rede de intercambio de ficheiros BitTorrent teñen agora máis
doado atopar arquivos para a súa descargar grazas a YouTorrent.com, un meta-
buscador de ficheiros .torrent que están indexados en distintos buscadores

coma Mininova, The
Pirate Bay, isoHunt,
Vuze ou BTjunkie,
ordenando os
resultados polo
número de fontes
completas que se
atopan dos mes-
mos, de xeito apa-
recen antes os que
van a descargarse
a maior velocidade.

Este metabusca-
dor non inclúe moi-
tas fontes (12) pero

son de grande calidade, e acode ás mesmas para a descarga dos ficheiros, de
xeito que non as vampiriza, de aí que resulta
beneficioso tanto para os usuarios coma para
os outros buscadores, converténdose nun
simplificador das buscas, que durante os
últimos días foi mellorando en rendemento e
eliminando algúns fallos do sistema, polo
que cada día promete converterse nunha
interesante plataforma de busca que sor-
prende por unha aparencia agradable e a
falta de publicidade.

A Blogoteca supera a barreira
dos mil blogs

Durante a celebración de EnBlogs en abril de 2006, Abertal presentou o
primeiro servidor público de blogs feito en Galicia e en galego, a Blogoteca, e
en pouco máis de ano e medio de vida conseguiu un importante éxito supe-
rando os 1.000 blogs e as 10.000 imaxes na FotoBlogoteca.

O servizo galego de creación de cadernos de Internet ve nacer unha media
de 65 blogs cada mes, dos que o 95% son obra de galegos e en galego.

Actualmente contan cunhas 10.350 visitas diarias e entregan
54.130 páxinas/día, polo que no último mes sumaron

320.860 visitas reais e 1.678.250 páxinas vistas.
Nestes meses puidemos ver como na Blogoteca nacían

e morrían espazos interesantes coma Viaxe Interior ou
Bola Extra, mentres se manteñen De pinchos, Proxecto
Esmelle e, especialmente activo, Malmequer, que se alzan
coma bos exemplos do Blogomillo.

Zattoo incluirá as
emisións internacionais

da TVG na súa oferta
televisiva

A plataforma de retransmisión televisiva a través de
tecnoloxía P2P, Zattoo, está a ser moi ben acollida en

España como unha solución para ver a televisión no orde-
nador sen precisar dunha tarxeta sintonizadora, contando só con

conexión á Rede; e para celebrar as festas incrementan a súa oferta
de canles con Aragón Televisión, TVC Internacional, Popular TV, Canal

Parlamento e The Poker Channel e, durante o mes de xaneiro tamén inclui-
rá Bloomberg TV e TVG Europa.

Na actualidade Zattoo xa permitía ver dende ordenadores españois as canles
ABC News Now, Antena 3, Cuatro, Deutsche Welle, Extremadura TV, France 24

English, La 1, La 2, laSexta, SF info, Telecinco e TVP Polonia.
Por desgrazas para os usuarios desta plataforma, a incorporación de 7

novas canles vén acompañada co cese de 2 canles de RTVE, Teledeporte e
Canal 24 Horas, que abandonan o servizo a petición do ente público estatal.

AOL pecha o desenvolvemento do seu
navegador Netscape

Nos comezos da web como a coñecemos o navegador web estrela era sen dúbida o Netscape
Navigator, o que levou a AOL a mercar a empresa que o desenvolvía en 1999, pero o tempo non

tratou ben a esta aplicación informática que se veu eclipsada polo Internet Explorer de
Microsoft ata converterse nun navegador marxinal que deixará de contar con soporte dende o

vindeiro 1 de febreiro, no que será a morte de Netscape coma navegador (manténdose coma por-
tal de Internet).

Dende AOL recomendan ós usuarios de Netscape que empreguen o navegador Mozilla Firefox
(que mesmo se pode personalizar para ter unha aparencia semellante á de Netscape), aplicación
que, por outra banda, nace en boa medida da liberación do código fonte do navegador de Netscape
á Fundación Mozilla.

Warner abandona o
HD DVD en favor do
Blu-ray

A guerra de formatos de vídeo de alta
definición está a chegar ó que parece un
punto crítico, pois mentres que os establece-
mentos comerciais ofertaron reprodutores
domésticos a prezos moi atractivos antes do Nadal (espe-
cialmente no caso do HD DVD) varias produtoras cinemato-
gráficas decidiron dirixir ós seus esforzos en lanzar películas
para Blu-ray (en boa medida porque vén de serie coa consola de
videoxogos PS3).

Os últimos selos en abandonar o HD DVD son a Warner e New Line (esta últi-
ma pertence ó grupo Time Warner), mentres que algunhas compañías apostan
polos dous formatos, de xeito que a única que quedaría apostando en exclusiva
o HD DVD promovido por Toshiba serían Universal e Paramount.

Dende o HD DVD Promo Group están a traballar para que a Warner reconsi-
dera a súa decisión, pois deixaría só á Paramount e á Universal dando soporte
ó HD DVD, de xeito que se repetiría un escenario semellante ó que pasou coa
guerra entre VHS e Betamax, aínda que desta volta a fortuna sorrí a Sony.

A Warner, que pretendía lanzar discos híbridos coñecidos coma Total HD,
parece renunciar o apoio ós dous formatos de alta definición para evitar a
confusión por parte do público, e decantarse polo Blu-ray, en boa medida polo
pulo que lle supón a PS3 (aínda que os reprodutores de HD DVD teñan prezos
máis reducidos). Apostando por un único formato os fabricantes cren que os
usuarios que están a mercar televisores de alta definición aproveiten a súa
adquisición para adquirir un reprodutor á súa altura, que pouco a pouco van
acadando un prezo máis popular.

Dende Toshiba deféndense destas malas novas para eles asegurando que a
guerra de formatos de alta definición aínda está lonxe de rematar, asegurando
que as vendas de HD DVD foron moi boas en 2007, especialmente nos 3 últi-
mos meses, chegando a comercializar 1 millón de reprodutores nos EE.UU., polo
que as novas sobre a morte deste formato poderían ser esaxeradas.

Este incerto panorama, xunto coa baixa penetración de televisores de alta
definición no mercado, poderían levar a que esta guerra de formatos sexa
pouco produtiva, pois pese a ser unha boa solución tecnolóxica, poderían rema-
tar no esquecemento coma o VideoCD ou o LaserDisc, por adiantarse á deman-
da do mercado.
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Os menores de 30 anos xa poden
solicitar web e dominio .es de balde

O Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, a través do Plan Avanza, creou o pro-
grama Jóvenes en Red, que ofrecerá ós mozos de ata 30 anos de idade a posibilidade

de contar co seu propio dominio .es de balde durante o primeiro ano, así como unha
serie de ferramentas para a creación de blogs, álbums multimedia e outras funciona-
lidades propias da Web 2.0, así como enderezo de correo electrónico baixo o seu pro-

pio dominio.
O programa terá un custo de 3 millóns de euros en 2008, e 1 millóns de euros

anuais a partir de 2009, limitándose o rexistro a 1 dominio por mozo, que para acce-
der a esta posibilidade deberán cumprimentar un formulario vía web

(http://www.jovenesenred.es/), tralo que contactarán con interesado para informalo
sobre as novas funcionalidades que ofrece Jóvenes en Red.

Con esta iniciativa englobada na nova Lei de Medidas de Impulso da Sociedade da
Información (LISI) aprobada o pasado mes de decembro preténdese que os novos

establezan e desenvolven a súa presenza persoal e social na Rede, para o que ter un
dominio de seu pode resultar de utilidade.

Steve Jobs presentou durante a
MacWorld Expo as últimas
novidades de Apple

A MacWorld Expo foi o
evento elixido por Steve
Jobs para presentar as últi-
mas novidades da súa
empresa, comezando por
anunciar o éxito da nova ver-
sión do Mac OS X, Leopard,
que xa vendeu 5 millóns de
copias.

Para comezar a súa expo-
sición, Jobs comezou cun
produto totalmente novo,
Time Capsule, que pretende
satisfacer a demanda de
copias de seguri-
dade cun
disposi-

tivo sen fíos con conectividade IEEE 802.11n e capacidade de entre
500 Gb e 1 Tb para manter os datos a salvo de xeito automático,
salvando as limitacións de Time Machine.

Tras esta novidade, confirmáronse novidades na vindeira ver-
sión do firmware do iPhone, móbil do que xa venderon 4 millóns
de unidades supondo xa o 19,5% dos teléfonos intelixentes nos
EE.UU.

O iPod Touch tampouco quedaría de lado, e para achegalo
máis en prestacións ó iPhone, Apple venderá a 19,99 dólares
unha actualización que incluirá as aplicacións ausentes no dis-
positivo (que si están no terminal telefónico) coma son Mail,
Maps, Stocks, Weather e Notes.

O audiovisual tamén tivo unha importante presenza no evento,
e Jobs presentou o aluguer de películas a través de iTunes
por 2,99 dólares, unha actualización do software para Apple
TV (acompañada dunha baixada de prezo a 229 dólares) e o
anuncio de iTunes Digital Copy, que permite cargar en iTunes películas mercadas en
formato DVD (polo momento da 20th Century Fox).

Pero se algo foi relevante de toda a intervención do fundador de Apple sen dúbida
se tratou do novo portátil de Apple, o MacBook Air, que non destaca polas súas pres-
tacións técnicas senón por ser o equipo deste tipo de menor grosor do mercado, de
xeito que acada unha boa portabilidade combinada cun deseño moi atractivo.

Deixando de lado as novidades propias da compañía de Cupertino, Jobs tamén men-
cionou durante a súa presentación que o Office 2008 para Mac xa estaba á venda
dende esta semana, aínda que este importante lanzamento de software parece que
quedou eclipsado polos produtos hardware presentados.

As televisións buscan achegar os
vindeiros comicios electorais ós
cidadáns coa axuda do vídeo na

Internet
O debate político na

Internet entre
Zapatero e Rajoy pro-
posto por 20 Minutos

podería quedar en
nada por culpa en boa
medida das canles de
televisión, que  recen-

temente se lanzaron
en masa a emular á

iniciativa emprendida
por YouTube e a CNN
para crear uns deba-

tes electorais coa participación dos cidadáns a través da
Internet.

TVE, Antena 3 e LaSexta parecen ser as canles que se
enredan nesta absurda loita na que todos parecen que-

rer ser os pioneiros nun formato de interactividade
copiado dos EE.UU.

A primeira canle en sumarse a esta nova tendencia foi
Televisión Española, que estreou unha canle electoral en

YouTube na que os cidadáns poderán enviar pregun-
tas en vídeo dirixidas ós candidatos, das

que as seleccionadas se emitirán por TVE
dentro dos programas de entrevistas que se

retransmitirán nos vindeiros días, podendo
tamén os internautas botar polas súas pregun-

tas favoritas a partir do 14 de febreiro.
Esta nova plataforma  promocionarase a través

dunha web de RTVE (http://www.rtve.es/pregunta/)
na que se explican os detalles desta iniciativa, dando

consellos a quen desexe participar (coma que os seus
vídeos non duren máis de 30 segundos, que se identifi-

que o autor ou destacar pola orixinalidade).Segundo
Rosalía Lloret, directora de Medios Interactivos de RTVE, esta iniciativa nace «a
raíz do éxito do programa Tengo una pregunta para usted» e pretende «fomen-

tar a participación cidadá no proceso político».
Reaccionando a toda velocidade ó anuncio de RTVE, dende Antena 3 tamén

estrean unha canle en YouTube, que complementará á web electoral dos seus
servizos informativos (http://a3elecciones.com/). Dende Antena 3 aseguran que
as preguntas remitidas en vídeo polos internautas se poderán ver en seccións

especiais de Espejo Público e 360 grados, así como nas distintas edicións de
Antena 3 Noticias, emitíndose as cuestións máis orixinais e as que non foran

abordadas polos diferentes programas dos partidos políticos.
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TVE fai uso de MySpace para salvar o Festival de
Eurovisión

Televisión Española decidiu loitar contra o desinterese de cara ó Festival de Eurovisión revolucionando
o sistema de selección do representante español no evento coa axuda de MySpace.

Así, os cantantes e grupos que desexen representar a España en Eurovisión deberán crear un perfil en
MySpace, subir unha canción a xeito de proposta e enviar un vídeo-saúdo que sirva para presentar a súa
candidatura antes do 10 de febreiro.

Entre o 11 e o 20 de febreiro se abrirá un período de votación na web española de Eurovisión en MySpace
(http://www.myspace.com/eurovision2008) para elixir a 5 dos 10 finalistas desta convocatoria (os 5 res-
tantes os seleccionará un xurado).

Os finalistas participarán nun programa en TVE o vindeiro 1 de marzo no que interpretarán os seus temas
para que sexa o público quen seleccione ó representante de España en Belgrado.



Triángulo de Amor Bizarro, a banda
preferida dos internautas galegos
en 2007

Finalmente, resolveuse o concurso
web do que falamos hai unhas semanas
na nosa web organizado polo sitio gale-
go Sono-Tone (www.sono-tone.net) e
encamiñado a elixir (coa axuda dos
internautas) o máis salientable da músi-
ca feita en Galiza ó longo de 2007. O
certame deu bos sinais de vida en dous
sensos complementarios: por unha
banda constatouse que cada vez hai
máis xente disposta a participar (logo,
seareiros que se toman en serio o que

se fai aquí) e, pola outra, pon de manifesto o bo intre que viven as nosas bandas e
solistas, tanto no que se refire a debuts (que case sempre teñen especial forza) no
mercado, como no que atinxe a segundos ou terceiros traballos. 

Sexa como sexa, na web de Sono-Tone temos a listaxe á nosa disposición, ó
completo e incluíndo datos abondos sobre as bandas que acadaron mellores clasi-
ficacións.  Por exemplo: Triángulo de Amor Bizarro, primeira da listaxe e gran pega-
da de 2007 no universo web.

O grupo barbanzano, do que se ofrece estes
días unha interesante reportaxe na revista
Rockdelux (de ámbito estatal), e que en
Mondosonoro recibiu todo tipo de parabéns
polo seu debut, acadou pois o primeiro posto
de preferencias entre os internautas gale-
gos, que co labor de produción de Carlos
Hernández (Mercromina, Los Planetas), con-
sideran deste xeito que a banda conseguiu
saír coa cabeza ben alta dun trámite no que
outras moitas, e de máis experiencia nos
escenarios, non soen saír indemnes: falamos
do paso das temas dende a liberdade creati-
va dos concertos ate a orde e limitacións do
gravado. En webs como Cucharasonica.com
(onde din que o seu albume é tan bo que
semella mentira), Forragaitas (onde se fala
do seu talento) ou Apintega, non se fai outra
cousa que louvar a súa proposta. 

Máis sobre o grupo en
www.myspace.com/trianguloamorbizarro. 

Xuventude Galiza Net esgota as
súas prazas en 28 segundos

O encontro informático Xuventude Galiza Net 2008, organizado pola
Vicepresidencia da Xunta a través da Dirección Xeral de Xuventude, volveu a

repetir o seu éxito de preinscrición o pasado sábado ás 17:00
horas, esgotando as 1.500 prazas dispoñibles en só 28

segundos, aínda que aceptaron preinscricións posterio-
res para poder cubrir as prazas vacantes no caso de

que algunha persoa non complete a súa inscrición.
As prazas adxudicáronse por orde de chegada, e os
usuarios interesados en asistir a festa informática
deberán formalizar o pagamento de 37 euros (27 no

caso de posuír o Carné Xove ou o Carné Máis).
Xuventude Galiza Net celebrarase entre os días 14 e 16 e
marzo no Pazo de Congresos e Exposicións de Galicia en

Santiago de Compostela.

Bill Gates destaca en
Berlín unha experiencia

educativa española

Durante o Foro de
Líderes

Gobernamentais orga-
nizado por Microsoft en

Berlín coa idea de atopar
novas sistemas para

«conectar ós cidadáns cos
seus gobernos» Bill Gates
gabou o proxecto educati-

vo desenvolvido en Aliño
(Aragón) onde os estudan-

tes de primaria están a
facer un uso práctico impresionante dos seus equipos Tablet PC, creando o
que se coñece coma aula autosuficiente, e que podería ser o futuro da edu-

cación.
Alumnos e profesores participantes neste importante proxecto viaxaron

ata Berlín, onde se atoparon con Gates, e se presentaron coma un exemplo
dentro do proxecto Partners in Learning, que trala experiencia en Ariño

chega xa a máis de 90 millóns de alumnos en 101 países, pretendendo che-
gar nos vindeiros 5 anos ata os 160 países (para o que farán un investi-

mento de máis de 235 millóns de dólares).

A Xunta dotará de conexión integral
á Rede a tódolos centros educativos

antes do remate da lexislatura
Na rolda de prensa posterior ó Consello da Xunta, o titular do Executivo, Emilio

Pérez Touriño, destacou o compromiso do Goberno galego para dotar de conexión
integral á Internet a tódolos centros educativos de Galicia antes do remate da

lexislatura.
Durante o Conselllo deuse a coñecer un informe da Consellaría de Educación e

Ordenación Universitaria sobre os obxectivos da informatización do ensino galego
que indica «a anticipación dos obxectivos previstos» pois en 2005 había 12 alum-

nos por ordenador e se logrou reducir a 7,1 no 2007 e, «nesta semana, están
entrando nos centros escolares de Galicia os equipamentos que permitan situar

neste ano a ratio en 6 alumnos por ordenador» reducindo a relación
alumnos/ordenador á metade en pouco máis de 2 anos.

En relación coa conectividade dos centros de ensino, o presidente da Xunta
salientou que a totalidade dos 1.000 centros de primaria e secundaria de Galicia

«contan co cableado básico», é dicir, con acceso á Rede nos espazos administrati-
vos, nas bibliotecas, na aula de informática e na sala de profesores, mentres que
as conexións chegan a tódalas dependencias no 80% dos centros de secundaria
e o 8% dos de infantil e primara, polo que agora o obxectivo é «que ó remate da
lexislatura conten coa conexión integral, mediante o cableado ou mediante Wi-Fi

tódolos centros de Galicia».

Xuventude presenta unha
ferramenta de formación do
portugués a través da Internet

Rubén Cela, director xeral de Xuventude, acompañado por Elías Torres Feijóo,
vicerreitor de Cultura da USC e director do grupo Galabra, presentou a aplica-
ción de e-learning do curso Portugués para Nós, que pretende fomentar o
coñecemento do idioma do país veciño como «un xeito de impulsar e apoiar os
lazos existentes entre os dous países».

A nova ferramenta fará posible o desenvolvemento telemático do curso, res-
pondendo á demanda de formación en portugués por parte de mozos e mozas
de toda Galicia. Os interesados no curso poderán acceder ó mesmo dende a
súa propia web ou a través da páxina web de Xuventude, sendo posible acce-
der a estes espazos coma visitante ou coma inscritos (permitindo esta ultima
opción a participación activa, tomando parte nas actividades que se propoñan
ou respondendo ós distintos exercicios).

Os participantes no curso obterán o seu correspondente diploma acreditativo
e participarán no sorteo dunha estancia de fin de semana en Lisboa.

O curso consta de 8 bloques de contidos, cada un deles divido en varias par-
tes (vídeo e audio, contidos gramaticais, léxico e actuacións de comunicación) e
inclúe tamen un apartado onde se trata a perspectiva sociocultural, abordándo-
se cuestións xeográficas ou se fala de hábitos sociaisSegundo explicou Torres
Feijóo, a nova ferramenta achega «contidos funcionais, gramaticais e léxicos
que inciden na fórmulas e nas formas de relacionarse e de falar que ten a
mocidade actual». 
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As
mulleres
do rural
galego
esixen
máis e

mellores
accesos
ás redes

Agestic coordina un
programa estatal

encamiñado a
afondar na

igualdade de xénero
a través da

Sociedade da
Información

Entre estes colectivos de risco
atopamos ás mulleres do rural, que
dende a aparición da Internet viron
como se lles escatimaban en moitas
ocasións as oportunidades, a forma-
ción e a tecnoloxía indicada. Co fin
de buscar solucións, a Asociación
Galega de Empresas TIC
(www.agestic.org) vén de asumir
na nosa terra o desenvolvemento do
programa estatal Nin Máis Nin
Menos, encamiñado a afondar na
igualdade de xénero no dixital. 

A iniciativa, que arrancou o pasa-
do xoves 24 na Fundación Caixa
Galicia de Lugo, consiste nunha
serie de xornadas sobre o acceso da
muller galega ás novas ferramentas. 

A xornada de Lugo, a primeira do
programa na nosa terra, centrouse
no sector primario e nas vantaxes
que lle pode supor o emprego das
redes do coñecemento (calidade de
vida, competitividade, apertura de
mercados, etc), e contou coa pre-
senza de promotoras empresariais
de establecementos de turismo
rural, de distribución de peixe ou de
plantas de elaboración de derivados
lácteos. Amais destas mulleres
emprendedoras do rural da nosa
terra, acudiu ó primeiro dos encon-
tros un número importante de espe-
cialistas en novas tecnoloxías. 

Máis polo miúdo, entre as asis-
tentes (que empregaron unha boa
parte da xuntanza en intercambiar
experiencias e procurar oportunida-
des para os seus negocios a través
das novas ferramentas tecnolóxi-
cas) estivo María Paz Pena, respon-
sable dunha firma de gandería dedi-
cada á produción de queixos en
Friol, quen fixo fincapé nun dos
grandes atrancos que teñen as
mulleres do rural de cara a botar
man das vantaxes das redes: a
ausencia de boas infraestruturas de
acceso. No seu caso, indicou que
isto lle obriga a viaxar decote dende
a sede do seu negocio a un centro
industrial afastado abondo. Ó seu
xuízo, “as mulleres que viven lonxe
das cidades terían máis opcións de
emprender negocios coa axuda des-
tas tecnoloxías”.

Ó longo do día tamén interveu
(entre outras mulleres emprendedo-
ras) Concepción Blanco, quen apro-
veitou para criticar a calidade da
conexión ás novas tecnoloxías para
as persoas que non desenvolven o

seu labor preto dos espazos urba-
nos. Blanco, quen dirixe as áreas de
exportación e loxística de Pescados
Rubén, considera que un bo acceso
ás redes é hoxe en día fundamental,
sobre todo se o teu obxectivo é
seguir un ronsel semellante ó da súa
empresa, o da exportación e a inter-
nacionalización, proceso hoxe en
día complicado se non se ten a man
a Internet ó completo e con todas as

súas vantaxes. 
Porén, non todo foron críticas ás

infraestruturas existentes, malia
que as participantes por enteiro
coincidiron na importancia da Rede
para darte a coñecer, comunicarte
cos teus provedores ou clientes ou
procurar novos mercados. O caso
de Rosa Fisas é semellante ó das
devanditas empresarias, pero ó
mesmo tempo diferente. Rosa, que
ten unha casa de turismo rural en
Vilela (Ribadeo), recoñeceu non ter
problema para facer emprego da
Rede a través de tecnoloxía ADSL,
o que lle permite xestionar as reser-
vas e solicitudes dos seus clientes,

axilizar a xestión do seu negocio e
promovelo en buscadores e outros
sitios. O caso, se cadra, sería ben
diferente de non ter a man un acce-
so en condicións, sobre todo se
temos en conta a realidade do turis-
mo rural a día de hoxe, unha curio-
sa sorte de paradoxo: a meirande
parte dos usuarios destes establece-
mentos hostaleiros procuran e eli-
xen o destino a través da Rede,
infraestrutura que non sempre está
ó alcance da man de futuras empre-
sarias deste sector en concreto.

A  vindeira  cita:  na  Coruña

O foro Nin Máis Nin Menos con-
tinuará ó longo deste inverno en
diversos puntos de Galiza. A vin-
deira cita será o 7 de febreiro na

Coruña, onde se afondará no papel
das novas tecnoloxías no sector do
comercio e os servizos en chave de
igualdade entre os homes e as
mulleres, segundo informa Agestic.

Nestas actividades participan
arredor de 40 especialistas en redes
aplicadas ós eidos da empresa e a
universidade. No que se refire á
audiencia que se procura, o obxec-
tivo é mobilizar (polo menos) a 400
persoas, entre actuais e futuras
empresarias, estudantes, axentes de
desenvolvemento e, en xeral, perso-
as interesadas en formarse das liga-
zóns (e vantaxes mutuas) entre
negocio e tecnoloxías. 

Non todos os colectivos da cidadanía teñen as
mesmas opcións de acceder á Sociedade da
Información pola porta axeitada. E enténdase por
“facelo por unha porta axeitada” a entrar cun
método, con alguén que nos guíe e cunha infraes-
trutura acorde, e na procura dunha utilidade que
lle dea sentido ó dixital.
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A  Voz  quere  debuxar  o  mapa  de  sombras  da  banda  larga  da
Galiza  non  urbana

Dende ADSL Net levan tempo publicando un mapa no que se poden comprobar distintas probas de velocidade
das conexións ADSL de España, pero en A Voz de Galicia están a traballar nun mapa semellante baseado en
Google Maps, que en vez de localizar as mellores velocidades da nosa comunidades, persigue debuxar o mapa
de sombras no rural galego no tocante á banda larga.
Os lectores descontentos co ser acceso á Internet poden acudir á web de A Voz (www.lavoz.es), mandar un
correo electrónico ou remitir unha mensaxe de texto dende o móbil para indicar a situación das súa vivendas e
as limitacións que teñen para conectarse á Rede. No mapa podemos ver como se van reflectindo as queixas dos
usuarios que ven como a banda larga se resiste a chegar ós seus domicilios.

A reunión convocada por Agestic na Fundación Caixa Galicia de Lugo

O cartaz dos seminarios Nin Máis Nin Menos

O mapa que vai elaborando A Voz

“O foro Nin Máis
Nin Menos conti-
nuará ó longo
deste inverno en
Galicia”.
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“A
profesión

do
xornalismo
modifícase

agora a
gran

velocidade”

Miguel Túñez,
decano da

Facultade de
Ciencias da

Comunicación,
dános conta dos

obxectivos do
Congreso I+C, que

reúne en
Compostela a máis
de 500 expertos
en información

As novas tecnoloxías están a
mudar o concepto que temos de
certas profesións, e de entre todas, a
dos xornalistas é se cadra a que
máis estreita vai ligada a esa gran
roda que xira a tempo completo que
é a Sociedade do Coñecemento. Ou
sexa: o que lle pase a esta terá sem-
pre un reflexo no xeito de traballar
naqueles, un reflexo-consecuencia.
O encontro I+C quere parar por uns
intres a roda e ver até onde nos
levou e até onde nos vai levar e que
consecuencias terá isto para a
comunicación e para a sociedade
enteira. Co fin de botar un pouco de
luz sobre o terreo que pisamos, en
ocasións escuro abondo, contamos
neste número coa axuda de Miguel
Túñez, decano da Facultade de
Ciencias da Comunicación
(Xornalismo) de Santiago e organi-
zador do devandito congreso. 

Ó seu xuízo, a Asociación
Española de Investigación da
Comunicación que se vai constituír
no evento I+C  será como un gran
observatorio de espazos por coñe-
cer: os espazos sempre suxeitos a
cambios (e agora máis que nunca)
que afastan ó que fala do que escoi-
ta. 

Máis datos na web do evento:
www.aeic2008santiago.org.

-Santiago acolle dentro duns
días un congreso (I+C) e a consti-
tución da Asociación Española de
Investigación da Comunicación.
Por que é preciso informar dos
que informan? Son os investiga-
dores da información algo así
como os “asuntos internos” dos
xornalistas? Ou se cinguen máis
ós formatos, canles, vías ou códi-
gos empregados?

-Neste intre, os ámbitos de inves-
tigación son complexos e abran-
guen non só ós formatos, canles,
vías e códigos, senón tamén ó pro-
pio funcionamento do sistema
mediático e as rutinas produtivas
dos diferentes actores. Neste senso,
consideramos imprescindible refle-
xionar sobre unha profesión que
traballa e se modifica a gran veloci-
dade.

-En definitiva, cales serán os
grandes obxectivos da asociación
e en que se verá beneficiada a
sociedade en xeral (e a galega en
particular) a partires do traballo
destes profesionais?

-En primeiro lugar, procúrase
potenciar a investigación da comu-
nicación dentro da política científi-
ca. Ademais, esta asociación tamén
xorde co desexo de que sirva ós
profesionais para intercambiar

ideas, estudos ou experiencia; en
resume, facilitar a cooperación e
crear redes de intercambio de infor-
mación entre investigadores.

Outro aspecto que non hai que
menosprezar é que a entidade esta-
rá constituída coma un actor que
representará ós investigadores nos
diálogos con outras institucións
europeas ou latinoamericanas. Non
debemos esquecer que será tamén a
que nos represente perante as ins-
tancias responsables da política
española e europea de
Investigación e Desenvolvemento.
Por último, gustaríame salientar
que é unha asociación na que tamén
terán cabida os mozos e mozas
investigadores, xa que se promove-
rán e se apoiarán as súas iniciativas.

-Como está a ser a participa-
ción. Nun dos comunicados máis
recentes da entidade sinalábase
que xa se tiña acadado o compro-
miso de acudir de máis de 500
especialistas no proceso informa-
tivo. Semella que hai moito inte-
rese en debater sobre estas temá-
ticas. A que se debe?

-Estamos moi satisfeitos co nivel
de participación da comunidade
científico. Si, estou de acordo en
que hai un gran interese arredor da
investigación en medios de comu-
nicación e, ó tratarse dun congreso
internacional, moitos investigado-
res de diversos países interesados
en concorrer e propor ós seus últi-
mos avances.

-Poderá a Asociación Española
de Investigación da
Comunicación traballar por
unha información máis respec-
tuosa cos cidadáns ou as entida-
des ou as empresas sobre as que
se informa e/ou ás que se infor-
ma? Por poñer un exemplo, pen-
semos no individuo que no metro
de Barcelona abusou dunha inmi-
grante adolescente e, con poste-
rioridade a estes feitos foi tratado
por unha boa parte dos medios (ó
asexo de carnada para o morbo)
coma un especie de heroe ó que
perseguir para darlle ante as
cámaras todo o tempo que consi-
derase preciso para expresarse.
Poderá a Asociación traballar en
contra disto, directa ou indirecta-
mente?

-Non depende de nós o tratamen-
to que se lle dá dende os medios ás
novas, pero o que si podemos ache-
gar son perspectivas lúcidas sobre
cómo se desenvolveron certos pro-
cesos e sobre cómo se informou en
certos casos. Trátase de crear un
espazo para a reflexión. 

A Facultade de Xornalismo de Santiago, sede das reunións

Un  encontro  que  arran-
ca  o  30  de  xaneiro
perante  expertos  de
todo  o  mundo

Que vai ser do xornalismo agora
que temos Rede para levar a
cabo unha acción tan cotiá como
mercar o pan? Haberá sitio nela,
na maré de información que
empurra a Internet, para nós os
galegos e a nosa cultura? Estas e
outras cuestións, vinculadas
todas elas ós cambios que esta-
mos a sufrir no xeito de obter e
achegar coñecemento, serán tra-
tadas polo miúdo nunha xuntan-
za en Santiago na que está pre-
visto que participen máis de 500
investigadores procedentes de
todo o mundo. As liñas e os
obxectivos do encontro foron
presentados a mediados de
xaneiro en Compostela por
Margarita Ledo, presidenta do
comité organizador, nun acto
celebrado en Xornalismo. 
Esta facultade será precisamente
o escenario da reunión, que se
estenderá ó longo de tres xorna-
das (do 30 de xaneiro ó 1 de
febreiro) e que significará a
constitución oficial da
Asociación Española de
Investigación da Comunicación.
Un dos aspectos máis salienta-
bles do congreso vai ser a súa
vontade de pregar o mundo nun
único escenario: Santiago. Deste
xeito, informou na presentación
Margarita Ledo, farase todo o
posible por convocar á comuni-
dade universitaria do máximo
número de países, sendo polo de
agora a resposta positiva abon-
da. A xuízo de Ledo, a importan-
cia do evento é ben grande, non
só como eido de reflexión e
debate, senón como berce para
un colectivo, o devandito, que
aspira a ser un referente interna-
cional no intercambio de coñe-
cemento, experiencia e achados
científicos. Este será, precisa-
mente, o obxectivo da
Asociación Española de
Investigación da Comunicación:
potenciar a investigación no eido
do fenómeno informativo e esta-
blecer unha política de coopera-
ción con entidades internacio-
nais de estudo, segundo sina-
lou na previa celebrada en
Compostela Miquel de
Moragas, presidente da comi-
sión xestora do novo colecti-
vo.  

Imaxe do acto de presentación do evento, con Miguel

Túñez situado á esquerda.
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Chimpo
con rede

ó
mercado
do mundo

www. bygalicia.eu

A internacionalización das
empresas, que consiste basicamente
en ampliar a túa área de influenza
no mercado fóra dun eido máis
local, é un proceso complexo que
hoxe non é posible sen o apoio das
novas tecnoloxías e dende diversas
frontes. En calquera caso, xa case
ninguén dubida de que as ferramen-
tas e os recursos dixitais (propios
ou alleos) son un dos aros polo que
tes que pasar para a competitivida-
de. Dito doutra maneira: de non
querelos, case mellor dedicarse a
outra cousa. A este respecto, seme-
lla que cada día hai máis apoios
para a internacionalización e para
todos os gustos: públicos ou priva-
dos, caros ou baratos, pechados ou
abertos. 

Desta volta falamos dun que vén
da man da Xunta, concretamente da
Consellería de Innovación.
Chámase ByGalicia (www.bygali-
cia.eu) e é unha plataforma dixital
galega posta en camiñar en xullo de
2007 e que vén de ampliar a súa
oferta de servizos. Damos conta
deles.

A iniciativa, que ten como princi-
pal finalidade a de favorecer o
intercambio comercial e (como

dixemos) a externalización das
empresas galegas, vai medrando
paseniño en recursos e, tamén, en
participación. De feito, conta cunha
taxa de usuarios que rolda xa as
40.000 visitas, segundo datos ache-
gados por Google Analytics. A
tenor do que nos contan os respon-
sables do propio servizo (un equipo
da Consellería de Innovación),
ByGalicia foi incorporando ó longo
destes meses de vida unha serie de
“engadidos”, por exemplo os infor-
mes achegados por unha asesoría
de expertos en internacionalización
de mercados, a disposición das fir-
mas galegas que tramiten consultas
nesta plataforma. Asemade, houbo
no portal web unha ampliación de
contidos: novos servizos de acceso
a foros especializados, difusión de
currículos profesionais e creación
de páxinas web dentro da mesma
plataforma (espazos empresariais
para a promoción dos usuarios e as
súas entidades ou produtos especí-
ficos).  

A listaxe de funcións de
ByGalicia quedaría desta maneira a
día de hoxe:

- Creación dun espazo web
empresarial propio 

- Asesoramento de expertos en
liña; acceso a foros especializados 

- Xestión de ofertas de traballo 
- Divulgación de currículos
- Información especializada en

galego, castelán, inglés e xaponés
- A posibilidade de personalizar

ByGalicia coas seccións de máis
interese. 

VViissiittaass  ddooss  rreeccaannttooss
mmááiiss  aaffaassttaaddooss  ddoo

mmuunnddoo

Do mesmo xeito que é emprega-
da por empresarios e profesionais
galegos, xa hai polo mundo un bo
número de internautas que lle ven a
utilidade, segundo se desprende dos
datos das visitas cotiás rexistradas
dende México, Xapón, Australia e
Portugal, país este último que des-
taca sobre todos os demais e por
razóns evidentes: é un país irmán
tanto dende o punto de vista cultu-
ral e lingüístico como no comercial.
Para os responsables da posta en
marcha do portal é importante que
os empresarios galegos saiban que
a web de ByGalicia ben pode ser a
ferramenta coa que se pon a primei-
ra pedra dos seus edificios no exte-
rior. Dito doutro xeito e en senso
figurado: o servizo estase a conver-
ter na guía para os planos da sede
noutras cidades ou (tamén) nun
teléfono de aclaración de dúbidas a
tempo completo. 

E non só para aquelas iniciativas
que teñen que ver co comercio exte-
rior.

A ferramenta, desenvolvida pola
Dirección Xeral de Promoción
Industrial e da Sociedade da
Información, achega servizos en
sentido duplo. Ou sexa: ó mesmo
tempo que fomenta a ampliación da
área de influenza das firmas da
nosa terra (en moitas ocasións,
único vieiro posible para o medre,
posto que o mercado galego ten uns
límites, no eido da Sociedade da
Información e noutros moitos sec-
tores), tamén facilita ós investido-
res que veñen de fóra identificar
Galiza e “visualizar as súas poten-
cialidades”, segundo informa
Innovación. E engade, facendo
referencia a ese fomento do contac-
to cos axentes externos e ós recur-
sos postos en marcha para atraelos:
“A plataforma ByGalicia posúe un
apartado multiidioma, esencial no
caso das relacións internacionais,
amais de reunir de forma accesíbel
e clara todas as seccións e funcio-
nalidades do portal; amais diso a
ferramenta componse no seu con-
xunto por máis de 600 páxinas en
catro idiomas: galego, español,
inglés e xaponés; e está a ser per-
manentemente actualizada polo
equipo de redacción e técnico de
ByGalicia”.

A plataforma dixital ByGalicia amplía o seu
abano de servizos na procura dunha
meirande e máis eficaz internacionaliza-
ción das nosas empresas (ou sexa: dunha
ampliación da nosa área de actividade)

“A internacionali-
zación das empre-
sas é un proceso
complexo que hoxe
non é posible sen o
apoio das novas
tecnoloxías”. 

Captura da web byGalicia: www.bygalicia.eu

“A iniciativa ten
como finalidade
favorecer o inter-
cambio comercial”. 
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A loita
contra o
cambio

climático
dende a
casa é
posible

O uso eficaz da

enerxía nos

fogares galegos

evitaría 440.000

toneladas de CO2,

segundo

advirte Fenosa

Todo o mundo pode facer algo
dende a casa, por pequeno que
sexa, para frear o cambio climático.
Se o pensamos ben, non deixa de
ter a súa lóxica: se todos contribuí-
mos de xeito máis ou menos direc-
to ás emisións de CO2, é razoable
pensar que tamén teremos a faculta-
de de paralas. Polo menos, as que
nós producimos. Amais, cómpre
quitármonos da cabeza a idea de
que é imposible parar a maquinaria,
agora que estamos tan afeitos a ir a
todas partes en coche (e, a poder
ser, en 4x4, que sempre loce máis)
e a prender a calefacción ó máximo
cando realmente non é preciso.
Neste punto, na necesidade de facer
mellor proveito de recursos e estra-
gar menos, están a coincidir frontes
de natureza ben distinta: institu-
cións, colectivos cidadáns e ecolo-
xistas, organizacións e mesmo
empresas directamente implicadas
no fornecemento e consumo de
enerxía. Como por exemplo Unión
Fenosa, que nun dos seus máis
recentes informes achega o seguin-
te dato a ter en conta: un emprego
máis eficaz dos recursos nos foga-
res contribuiría a cumprir nun 10%
o compromiso adquirido por
España no Protocolo de Kyoto. 

Isto que supón? Pois en termos
técnicos, significa evitar unha emi-
sión de 6,7 millóns de toneladas dos
gases que provocan o efecto inver-
nadoiro no que estamos mergulla-
dos e do que todos somos responsa-
bles. 

Polo que respecta a datos referen-
tes a Galiza, o informe da empresa
enerxética achega información rele-
vante. Na nosa terra, un máis axei-
tado aproveitamento dos recursos
no eido doméstico recortaría
440.000 toneladas de dióxido de
carbono do volume total de emi-
sións, máis ou menos o mesmo que
se conseguiría cun parque eólico de
preto de 200 xeradores e practica-
mente idéntico volume ó que che-
garían a absorber 4,4 millóns de
árbores, segundo os datos submi-
nistrados na terceira edición do
Índice de Eficiencia Enerxética no
Fogar de Unión Fenosa referente a
2007. Esta investigación tamén
achega índices sobre o que aforrarí-
amos os galegos e galegas en ener-
xía se levásemos á práctica un con-
sumo máis sostible: case un 10% do
subministro que se emprega, o que

significa 107 millóns de euros ó
ano.

Con todo, hai cousas que van
mellorando. Un dos aspectos que
semella que agora temos máis en
conta é o coñecemento do etiqueta-
do enerxético dos electrodomésti-
cos, que en Galiza pasa do 59,1% ó
77,1%. Tamén estamos máis ó tanto
no emprego de lámpadas de baixo
consumo, máis caras cás normais a
curto prazo (cando se mercan na
tenda, é certo) pero moito máis
baratas a medio e a longo prazo,
amais de seren máis lonxevas.

Esta lixeira mellora no emprego
de recursos no fogar con respecto a
anos anteriores pon de manifesto
varias cousas, sendo a esperanza
que temos nelas variable dependen-
do do filtro subxectivo do que

observa. Ou sexa: volvemos á
mesma leria de sempre sobre o vaso
medio cheo e o vaso medio baleiro.
En termos seudocientíficos, pode-
mos asegurar que o índice de estra-
gamento do medio por mor dos
ditos gases increméntase moito
máis rápido do que se afianza o

noso nivel de concienciación. Se
tivésemos que facer unha gráfica, a
liña que representase o proceso de
concienciación sería un pequeno
repeito, e a que simbolizase o que-
cemento da Terra sairíase do panel.
Conclusión: queda moito por facer.
Segundo indica Fenosa, é certo que
se ten incrementado a aposta pola
eficacia enerxética en canto a con-
trol, cultura e equipamento con res-
pecto a estudos de anos anteriores,
pero non hai apenas compromiso a
nivel particular polo mantemento. 

Dito doutra maneira: estamos a
medio camiño de todo.
Concienciados pero non compro-
metidos. Ou en fase de desenvolve-
mento, o que tamén indica que fica-
mos a piques de facer algo ou de
movérmonos de verdade. Segundo
os informes de Fenosa, un 82,8%
dos cidadáns enquisados no Índice
de Eficiencia Enerxética no Fogar
2007 asegura estar moi preocupado
por temas como o cambio climático
e o desenvolvemento sostible. Se a
preocupación é o primeiro paso da
acción, entón é probable que a pri-
meira fase xa estea case cuberta e o
seguinte paso sexa inminente. 

“Estamos a
medio camiño de
todo: conciencia-
dos pero non
comprometidos”.

No informe da empresa española atopamos tamén unha serie de retos, case todos eles
relacionados co devandito compromiso a prol dunha nova cultura enerxética. Máis polo miúdo,
dicir que unha parte destes retos aparecen vinculados coas novas tecnoloxías da información, o
tema que nos ocupa nesta revista. Por exemplo: Bosquevirtual.com, que é un proxecto de raiza-
me ecoloxista e sostible e que, como unha boa parte dos proxectos que nacen co sufixo “.com”
no seu nome, participa de dous mundos: do real e do virtual. No que se refire ó seu funcionamen-
to, dicir que as persoas que actúen nel (pois está a disposición dos cidadáns mesmos) verán repre-
sentadas no mundo figurado Second Life (www.secondlife.com) as súas accións particulares a
prol da natureza real. Para participar na iniciativa é preciso completar na web www.bosquevir-
tual.com o cuestionario do Índice de Eficiencia Enerxética no Fogar. Por cada dúas persoas que
o fagan, plantarase unha árbore no Second Life e, por cada índice que se completa, Fenosa doará
un euro a Accionatura, organización española dedicada á protección e mellora dos ecosistemas
naturais. Cómpre sinalar que esta ONG, entre outras cousas, dedicarase a reforestar en breve a
selva atlántica do Brasil, coa finalidade de contribuír á redución de gases causantes do quecemen-
to da atmosfera. 

Neste intre, mentres redactabamos este texto en Código Cero (na recta final de xaneiro), con-
tabilizamos case 9.000 doazóns dos internautas, o que representa máis de 410.000 quilogramos
de gases deixados de emitir e máis de 4.300 árbores plantadas. 

Bosquevirtual.com:  a  aposta  da  empresa  enerxética  por  Second  Life

Participando nesta web poderemos contribuír á reforestación do

Brasil

Lámpada de baixo consumo, vista no sitio de Tep - Timproctor en Flickr

“Cómpre quitár-
monos da cabe-
za a idea de que
é imposible
parar a maqui-
naria”



14 xuventude galiza net_rreeddaacccciióónn

XGN 2008
comeza a

facer
ruído na

Rede

O encontro

informático para a

mocidade que

organiza Xuventude

celebrarase este

ano entre o 14 e o 16

de marzo

www.xuventudegaliza.net

Xa vai collendo corpo a que é,
por número, ambición (e tamén por
balbordo), un dos encontros infor-
máticos máis importantes do
Estado. Falamos da party para a
mocidade en liña Xuventude Galiza
Net, que hai semanas xa que deu os
primeiros sinais de vida na Rede
con vistas a ir -paseniño pero sen
pausa- atando os cabos da que será
a edición 2008, a celebrar en
Compostela a xeito de porta de
entrada á primavera: entre o 14 e o
16 de marzo. A Dirección Xeral de
Xuventude e Solidariedade, organi-
zadora un ano máis do encontro,
comezou xa a subministrar datos
sobre esta convocatoria o pasado 22
de decembro, cun acto de apertura
da páxina web que veu acompaña-
do dun agasallo de Nadal: a entrega
de entradas de balde a todos aque-
les mozos que se desen de alta antes
do 6 de xaneiro e que tivesen a sorte
de ver cómo coincidían dúas cifras
do seu número con dúas do gordo
do sorteo do Neno. 

No sitio do encontro, amais dos
contidos fixos de costume (que é,
que hai que levar, cómo se lle pode
partido, etc.) e do programa (do que
falamos a continuación), tamén se
poden visitar seccións acabadas de
abrir como o albume de fotografías
dos participantes do ano pasado
tirando partido de todo o que teñen
ó seu alcance (e aínda podemos
dicir máis: tirando literalmente
parte do material do que teñen ó seu
alcance, como se fai cada ano no
concurso de lanzamento de CD, un
dos intres menos formais do pro-
grama).

Asemade, e para quen xa só se
conforma con ver vídeos na Rede,
Xuventude tamén habilitou na web
do evento un traballo audiovisual
da anterior convocatoria, co fin de
achegar de maneira máis completa
o ambiente que se respira no esce-
nario das actividades, ateigado

entre outras cousas de metros de fío
(até 40.000 metros).  

De novo, a xuntanza desenvolve-
rase no Pazo de Congresos de
Santiago, o espazo que segundo a
organización máis e mellores requi-
sitos cumpre de cara a albergar
durante tres días a 1.500 rapaces e

rapazas de idades comprendidas
entre os 16 e os 30 anos e con acce-
so de alta velocidade á Rede,
xogos, consolas e todo tipo de acti-
vidades á súa disposición e, tamén,
á disposición dos visitantes en
xeral. 

No que respecta ó programa, vai

collendo corpo devagar, pero de
xeito continuo. Polo de agora,
podemos constatar a continuidade
dunha boa parte das actividades que
máis éxito tiveron nas edicións
anteriores (case-mod, concursos de
fotografía, deseño web, animación
ou 3D) e un afondamento en novos
achados, como por exemplo no
pulo ó software libre ou nas pontes
xa tendidas o ano pasado con colec-
tivos non familiarizados co uso das
redes (se cadra máis necesitados de
lan partys cá mocidade, que xa está
case toda ela en liña) como por
exemplo o colectivo da terceira
idade. 

Asemade, e para todos aqueles e
aquelas que non consigan ou non
desexen participar nas tres xorna-
das de rede de XGN, cómpre indi-
car que unha vez máis haberá extra-
net, ou, o que é o mesmo: un espa-
zo semi-externo do encontro, de
libre acceso á Internet de alta velo-
cidade, e onde se dará cabida a
expositores, patrocinadores, char-
las, relatorios, mesas redondas e ás
consolas e ós xogos máis requiridos
a día de hoxe no mercado. 

Xa vai collendo corpo a que é, por número, ambición (e
tamén por balbordo), un dos encontros informáticos
máis importantes do Estado. Falamos da party para a
mocidade en liña Xuventude Galiza Net, que hai semanas
xa que deu os primeiros sinais de vida na Rede con vistas
a ir -paseniño pero sen pausa- atando os cabos da que
será a edición 2008, a celebrar en Compostela a xeito de
porta de entrada á primavera: entre o 14 e o 16 de marzo.

“O XGN desenvol-
verase no Pazo de
Congresos de
Santiago e alber-
gará a máis de
1.500 participan-
tes”.

Certo é que a XGN no escenario do Pazo de Congresos de Santiago (grande
pero con limitacións, como todo espazo físico pechado), pouco lle queda por
medrar en número de participantes inscritos. Mais a cousa cambia con
outros parámetros, máis suxeitos a variables, como a cifra de visitantes en
xeral, os obxectivos ou as repercusións. No que se refire ós visitantes, o
número de persoas que entra no recinto foi en 2007 de máis de 40.000,
fronte ós 38.000 do ano anterior. Amais diso, e xa que seguimos coa enle-
ada de cifras, dicir que na edición de 2007 inscribíronse 1.500 mozos e
mozas, habilitáronse 40.000 metros de fío, contabilizáronse 52 horas de
conexión ininterrompida e achegouse un xigabyte de velocidade de acceso
á Rede. No terreo dos contidos e dos obxectivos, sinalar que a convocatoria
do ano pasado será relembrada como a da inclusión de novos tipos de par-
ticipantes, amais da xuventude para a que teoricamente está encamiñada
esta xuntanza. Falamos dos internautas galegos da terceira idade que
foron convidados pola organización para intercambiar experiencias e obter
coñecemento da mocidade inscrita. E tamén falamos dos representantes
empresariais que tamén se deixaron ver polo Pazo de Congresos á procu-
ra de novas fichaxes para as súas firmas e corporacións. A idea foi refor-
zar máis que nunca o papel de XGN como unha miúda Internet de coñece-
mento dentro dun continente infinitamente máis grande, o da Internet na
súa totalidade, completando a súa feitura lúdica cun aquel de obradoiro e,
tamén, de mercado laboral. 

A  edición  do  ano  pasado  tivo  40.000  visitas

Vista privilexiada dunha das edicións anteriores de XGN
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O sector
tecnolóxico
galego crea

fronte
común

Santiago acolle
este 31 de decembro
a constitución do

Clúster TIC, un
proxecto

promovido pola
Consellería de

Innovación

A  necesidade  de  facer
fronte  común

O sector tecnolóxico, coma o
home, non é unha illa, malia que os
produtos e servizos que deseña e
promove partan en boa medida de
cero, do non visto ou coñecido
antes. Participa de moitas das
características dos outros sectores
do empresarial (só que leva a cabo
no dixital o que até hai pouco se
levaba a cabo por canles tradicio-
nais) e “respira” e “vive” do
mesmo aire có resto da sociedade.
Así, de igual maneira ca calquera
outro sector, precisa facer fronte
común e darse a coñecer, cooperar,
informar do que ofrece, crear mer-
cado e fortalecer a súa independen-
cia con firmas máis fortes do exte-
rior. De aí, de algo tan antigo coma
a necesidade de procurarnos uns ós
outros é de onde xorde o Clúster
TIC, que celebra a súa asemblea
constituínte este 31 de xaneiro en
Santiago. 

Vantaxes  en  todas  as
direccións

O Clúster xorde con moitas fina-
lidades diferentes, coma estradas
que saen en distintas direccións
pero que van ligadas con ramais
cada pouco. Algúns destes obxecti-
vos son de índole particular e
outros parten dun interese xeral,
como por exemplo o seguinte: o
afianzamento das tecnoloxías da
información na nosa sociedade.
Así, o Clúster está concibido como
unha entidade a medio camiño do
privado e do público, con vontade
de facer riqueza e tamén de achegar
valor social, clave para que as
empresas galegas do sector pisen
máis firme, para que as institucións
públicas acaden os seus obxectivos
no camiño da cidadanía dixital e
para que a sociedade teña mellores
e máis ferramentas e servizos inno-
vadores ó seu alcance.

Os  obxectivos  
(versión  oficial)

Máis propiamente, e segundo os
implicados no proxecto, o Clúster
TIC vai ser un organismo asociati-
vo no que estean representadas as
empresas, os profesionais, as admi-
nistracións, os centros tecnolóxicos
e outros axentes relacionados coas
novas tecnoloxías da información.
No plano oficial, os seus obxectivos
será os seguintes: desenvolver
estratexias comúns para facilitar o
asentamento das firmas TIC en
Galiza, o achegamento da socieda-
de ás novas ferramentas, a innova-
ción baseada na xestión do coñece-
mento, a implantación de servizos
avanzados ou o establecemento de
sinerxías entre os diversos actores.
Dito doutra maneira: a finalidade
do Clúster 

Os  ases  na  manga  do
Clúster

Como dixemos, o proxecto está
integrado por axentes de diversa
índole e con intereses nun principio
dispares. Neste senso, a gran vanta-
xe coa que se conta ten, unha vez
máis, feitura de consenso. Ou sexa,
que todas as partes coinciden na
necesidade de facer forte a Galiza
no dixital. Outra vantaxe radicaría
na propia natureza da tecnoloxía,
cambiante, sempre partindo un
pouco dende cero e a todas horas
chegando a algures. 

Dito doutra maneira e para que se
entenda: poucas veces atoparemos
unha fronte de guerra onde sexa
preciso poñer en xogo tantos recur-
sos. A evolución das canles dixitais
é tan intrincada a día de hoxe e nela
participan forzas de tal envergadura
(corporacións mundiais, grandes
potencias, senlleiros investigado-
res) que a figura do internauta ou do
deseñador traballando só, sen a
axuda de ninguén e sen comunicar-
se, apenas ten sentido.

O  funcionamento  do  
proxecto:  

libre  fluxo  de  información
O Clúster será unha fonte de

información dentro dunha fonte de
información máis grande, a de
Internet. A idea é sacar partido da
concorrencia de frontes tan diversas
e converter en virtude o que nun
principio podería concibirse coma
un atranco. É dicir: administra-
cións, investigadores, profesionais,
empresarios e axentes en xeral
sacarán partido do acordo. Este
punto, segundo nos puído comentar
nunha entrevista Fernando Suárez,
presidente do Colexio Profesional
de Enxeñería de Informática de
Galicia, virá dado pola achega de
coñecemento constante dunha
banda a outra da entidade e, dende
ela, cara á sociedade galega enteira.
Deste xeito resume o devandito
Colexio a súa arela de colabora-
ción: “O Clúster xorde coa misión
de unificar esforzos empresariais
galegos e coa visión de ofrecer
unha marca de calidade ao merca-
do global, evitando que Galicia
fique atrás na súa arela de ter un
posto salientable no mercado uni-
versal da informática”. E continúa,
facendo referencia ó papel dos
enxeñeiros de informática no pro-
xecto: “Os profesionais queremos
facelo, sabemos cómo abordalo, e
con estratexias de xogo cooperati-
vo, que non competitivo, entre as
forzas económicas e sociais, pode-
remos acadalo. Con este fin nace o
Clúster e para este fin traballare-
mos nel”.

Máis información sobre o Clúster
aquí:

http://sociedadedainformacion.eu
/actualidade/nova.php?id=838&lg=
gal  

O Clúster TIC, unha iniciativa promovida pola Consellería
de Innovación para fortalecer a industria e a sociedade
dixital de Galiza, chega este 31 de decembro a unha data
chave para o seu desenvolvemento: a da súa constitu-
ción oficial. O acto, que se celebra no Hotel Porta do
Camiño de Santiago, servirá para que comece a operar a
maquinaria conxunta desta unión histórica entre empre-
sas galegas do sector das novas tecnoloxías, profesio-
nais, investigadores, axentes, usuarios e institucións
públicas. Os seus obxectivos: facer marca e reducir a
fenda.
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Favorecer o
autóctono,
o xermolo

da iniciativa

O proxecto xurdiu ó
abeiro do PEGSI e
como resposta á
esta realidade: é

preciso ser
produtores, amais
de consumidores

A iniciativa seguiu collendo pulo
o 10 de marzo de 2007, día no que
o Parlamento galego lle deu oficial-
mente o visto bo como elemento
fundamental para o edificio tecno-
lóxico galego. Neste senso, a Xunta
cualificou o proxecto en repetidas
ocasións de “paso obrigado para
facer do sector TIC un sector de
referencia, non só a nivel galego
senón no que se refire ó internacio-
nal”. Asemade, sinalouse coma un
pulo de primeira orde para acadar
unha Galiza máis produtora de con-
tidos, amais de consumidora. Dito
doutro xeito: o proxecto xorde para
ser en boa medida un centro de emi-
sión de software, servizos e tecno-
loxía autóctona, requisito impres-
cindible –a independencia- para o
desenvolvemento e a innovación.   

Ó longo do ano pasado, o Clúster
foi recibindo apoios dende diversas
frontes e o día 4 de maio constituí-
use a Comisión Promotora, impul-
sada pola Consellería de
Innovación a través da Dirección
Xeral de Promoción Industrial e
Sociedade da Información. 

Esta Comisión ficou integrada
por dous representantes das seguin-
tes organizacións:

• EGANET. A Asociación de
Empresas Galegas Adicadas a
Internet e as Novas Tecnoloxías é
unha entidade sen arela de lucro,
integrada (como o seu propio nome
indica) por firmas do país vincula-
das ó traballo en Rede, para a Rede
e grazas á Rede. Foi creada no ano
2000 e os seus obxectivos son prac-
ticamente os mesmos cós do
Clúster TIC: fortalecer o sector
mediante a unión e darlle un pulo ó
emprego das redes. 

• Ineo. A Asociación
Multisectorial de Empresas TIC.
Ineo traballa dende a Zona Franca
de Vigo creando ligazóns entre as
firmas das nosas catro provincias
vinculadas ó deseño de software,
equipos informáticos, consultoría e
formación TIC, comunicación e
redes, servizos informáticos, elec-
trónica ou asesoramento xurídico
relacionado coa Sociedade da
Información. Os seus obxectivos,
coas súas diferenzas lóxicas, disco-
rren por vieiros xemelgos ós do
Clúster TIC.

• AETIC-Galicia. A Asociación

de Empresas de Electrónica,
Tecnoloxías da Información e
Telecomunicación de España,
Consello Territorial de Galicia.
AETIC é unha entidade que opera a
nivel estatal pero que ten unha forte
representación na nosa terra a tra-
vés de empresas como R, Televés
ou Arteixo Telecom. Os obxectivos
do equipo galego son promover o
desenvolvemento da electrónica, as
TIC e as telecomunicacións. Amais
diso, traballa para afianzar o empre-
go da Sociedade do Coñecemento. 

• Colexio Oficial de Enxeñeiros
de Telecomunicación de Galicia. A
entidade xurdiu en boa medida para
contribuír a que estes profesionais
galegos fixeran fronte común, pero
dende o principio asumiu uns
obxectivos de interese xeral: o des-
envolvemento das redes e o fomen-
to da investigación. O Colexio,
igual cás restantes entidades cita-
das, considera que o Clúster TIC
(en concreto) e o PEGSI (en xeral)
serán positivos. Segundo unha
entrevista recente publicada en
sociedadedainformacion.eu a
Ramón Lois, secretario do Colexio,
o Clúster é o que se precisa para
que os empresarios lle perdan o
medo a abrir mercados. Amais
disto, di, o proxecto sería un impor-
tante mercado de traballo para os

mozos e mozas que acaban de obter
unha titulación vinculada ás novas
tecnoloxías. 

• CPEI. Colexio Profesional de
Enxeñería en Informática de
Galicia. Esta entidade corre parella
ó Colexio Profesional de
Enxeñeiros Técnicos en
Informática de Galicia. Os dous
foron constituídos recentemente,
polo que unha das súas primeiras
tarefas está a ser o afianzamento do
Clúster TIC, no que están contribu-
índo arreo. O CPEIG está presidido
por Fernando Suárez, a quen entre-
vistamos nas seguintes páxinas con
motivo da posta en funcionamento
da entidade e, tamén, do propio
clúster. Collendo as rendas do
segundo dos colexios devanditos
está Leticia Diz, quen achegará a
súa opinión sobre este proxecto no
vindeiro número de Código Cero.
Amais de para contribuír a soster o
edificio do clúster, estes entes aso-
ciativos xorden para dignificar as
profesións que representan e para
desenvolver a Sociedade da
Información en Galiza. 

• Consellería de Innovación e
Industria. Directora Xeral de
Promoción Industrial e Sociedade
da Información e subdirectora de
Promoción Industrial e Comercio
Exterior.

eA Consellería de Innovación incluíu ó Clúster TIC
no seu Plan Estratéxico Galego da Sociedade da
Información (tamén chamado “PEGSI”) como elemen-
to fundamental para a consecución do mesmo. Dito
doutra maneira: presentouse dende o principio
coma un chanzo a subir, mais tamén coma un obxec-
tivo en toda regra, a materia prima dunha obra
que, amais diso, tamén é obra. O motor do motor.
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Na procura do novos mercados, imaxe vista no caderno de Judge en Flickr

A presentación do PEGSI desenvolveuse oficialmente en outono de 2006. O Plano
Estratéxico Galego para a Sociedade da Información é o “culpable” da posta en
marcha do Clúster TIC, xurdindo este para velar polo bo cumprimento do primei-
ro. Dito doutra maneira: falamos de dúas cuestións que discorren ligadas con nó
estreito e, de feito, non se concibe unha sen a outra. O PEGSI, máis xeral, vai
encamiñado a poñer en marcha iniciativas técnicas e culturais para situar a Galiza
entre os países que máis preto están da cidadanía dixital. Este Plano Estratéxico
Galego 2007-2010, que foi anunciado cun investimento público superior ós 800
millóns de euros (do que a Xunta se comprometeu a asumir máis de 600 millóns),
xurdiu incluíndo 100 iniciativas de dinamización dixital en tódolos eidos de actua-
ción.
O PEGSI abrangue oito estratexias operativas: infraestruturas para a Sociedade da

Información, interoperabilidade, seguridade e coñecemento aberto, contidos e ser-
vizos, desenvolvemento do sector empresarial da Sociedade da Información, apli-
cación das TIC polo tecido empresarial, servizos públicos de calidade, inclusión e
sostibilidade e xestión das políticas públicas da Sociedade da Información.Como
dixemos con motivo da presentación do Plano, un dos puntos máis salientables do
mesmo radica sen dúbidas no apartado dedicado ó deseño de contidos propios. É
dicir, que unha das ideas fundamentais da Consellería de Innovación foi a de cei-
bar á nosa terra dun futuro de risco, o de país só consumidor de tecnoloxías. Con
este espírito, procurouse crear unha serie de marcos que favorecesen contidos tec-
nolóxicos autóctonos, non sendo o Clúster TIC outra cousa que un dos marcos
principais.

OO  PPEEGGSSII::  uunn  ppllaann  ppaarraa  rreemmeeddiiaarr  oo  bbaaiixxoo  íínnddiiccee  ddee  vviiddaa  ddiixxiittaall



17

“O Clúster
freará a

emigración
da

mocidade
con

formación
tecnolóxica”

Falamos do
proxecto

asociativo do
sector TIC galego

con Fernando
Blanco, conselleiro
de Innovación, quen

nos enumera as
melloras para a
nosa sociedade

polas que loitarán
os seus integrantes

Para o conselleiro de Innovación,
Fernando Blanco, un clúster vén a
ser a consecuencia lóxica da cons-
tatación dunha realidade que sem-
pre se repite, e tamén nas TICs: “A
cooperación xera crecemento e for-
taleza”. Ó seu xuízo, as condicións
para poñer en marcha este proxecto
son inmellorables, tendo en conta a
“moi positiva evolución do sector
nos últimos tempos”. Entre os
beneficios que achegará, Blanco
sinala algúns de importancia: forta-
lecerá a nosa economía por enteiro
e contribuirá a evitar que os mozos
e mozas con formación axeitada
teñan que emigrar. 

-Como está sendo a participa-
ción das empresas galegas na
constitución do Clúster TIC? Foi
sempre igual, a participación, ou
incrementouse na recta final pre-
via ó lanzamento?

-A constitución do clúster TIC foi
un traballo complexo, xa que este
sector agrupa en Galiza numerosas
empresas en subsectores moi diver-
sos, motivo polo que a comisión
promotora foi constituída, ademais
de pola Dirección Xeral de
Promoción Industrial e da
Sociedade da Información da
Consellaría de Innovación e
Industria, por tres asociacións
empresariais do sector TIC e os
colexios profesionais de
Telecomunicacións e Informática.

A participación a través das aso-
ciacións empresariais TIC durante
os máis de sete meses que durou o
traballo de redacción de estatutos
desde o primeiro día foi moi inten-
sa, e especialmente nestas últimas
datas próximas ao 31 de xaneiro,
cando se celebrará a asemblea do
clúster.

-A nós gústanos poñernos deco-
te nos ollos dos cidadáns e trans-
mitirlles mensaxes, malia que a
información sexa corporativa,
empresarial ou teoricamente
pouco accesible. Dito doutra
maneira: en que vai beneficiar á
cidadanía e á súa relación coas
redes do coñecemento a posta en
marcha do Clúster TIC?

-No Plano Estratéxico Galego da
Sociedade da Información (PEGSI
2007-2010) xa se marcaba como un
obxectivo da liña de actuación
correspondente o artellamento do
sector empresarial da Sociedade da
Información a creación de estrutu-
ras cooperativas que posicionen o
sector TIC galego no mapa interna-
cional, así como que no seo do clús-
ter se establezan as correspondentes
relacións entre as empresas, centros
de investigación, administración...,
que favorezan a competitividade
das empresas galegas nos novos
mercados.

A cooperación xera crecemento e

fortaleza, loxicamente a maior for-
taleza e crecemento das empresas
TIC galegas favorece ao conxunto
do país mediante a creación de
riqueza e postos de emprego cuali-
ficados, contribuíndo tamén dende
este sector a evitar que os nosos
mozos e mozas, con formación para
traballar no sector TIC, teñan que
emigrar.

-Brevemente, cales serán os
grandes obxectivos deste proxec-
to empresarial galego?

-Os principais obxectivos e fins
do clúster TIC son desenvolver
accións que potencien as capacida-
des de produción e comercializa-
ción das empresas asociadas, xerar
mercado de alianzas entre as
empresas, favorecer o desenvolve-
mento tecnolóxico, difundir, pro-
mover e posicionar os produtos e
servizos galegos nos diferentes
mercados e potenciar a cualifica-
ción dos recursos humanos e profe-
sionais das empresas do sector.

-Confía vostede en que este
novo organismo asociativo axude
a Galiza a converxer con Europa
en materia de uso, acceso e for-
mación de novas tecnoloxías a
nivel empresarial e de cidadán?

-A existencia dun clúster e dun
mercado potente no sector das TIC
en Galiza non é a única condición
necesaria para o incremento do uso
por parte dos cidadáns e as peque-
nas empresas galegas, pero si é
certo que a proximidade da produ-
ción xera un ambiente que favorece
en gran medida a introdución destes

produtos e servizos nas empresas
en xeral e nos cidadáns en particu-
lar.

Os obxectivos estratéxicos do
PEGSI definen claramente a nece-
sidade de converxer no uso das TIC
nos diferentes sectores, pero tamén
contemplan que este crecemento
debe estar realizado nunha gran
parte con empresas TIC galegas, de
xeito que ambos os obxectivos se
conxugan nunha formula de incre-
mento da oferta e a demanda nos
produtos e servizos TIC en Galiza.

A moi positiva evolución do sec-
tor TIC galego xa durante os anos
2006-2007, así como todos os estu-
dos realizados, indican o despregue
deste sector e a necesidade de forta-
lecelo se queremos que faga osmo-
se co resto das empresas, que
comercialice os seus produtos e ser-
vizos no exterior e, en definitiva,
ter unha Galiza máis competitiva. O
sector TIC empregaba en setembro
de 2007 a 14.158 persoas cun cre-
cemento de máis do 40,78% nos
últimos tres anos, cunha facturación
no 2006 de 449 millóns de euros,
cun crecemento do 41% dende
2004, sendo xa un 30,4% a cifra de
negocio que acada fóra de Galiza.

-Onde terá a súa sede física e
cando comezará a coller corpo?
Sendo como é un proxecto TIC,
vinculado ó virtual, ó tránsito de
información, apostarase tamén
pola descentralización, polo des-
envolvemento dos obxectivos a
distancia dende distintas frontes?

-A sede parece estará coa maior
probabilidade en Santiago. O clús-
ter dotarase dos seguintes órganos
de goberno: Asemblea Xeral,
Comité estratéxico e Comité de
dirección, así como unha
Presidencia e unha Xerencia.
Segundo os estatutos serán estes
órganos os que, máis alá do que
marcan os estatutos, decidan os
aspectos relativos ao seu funciona-
mento, apostando como é lóxico
polo uso das novas ferramentas da
Sociedade da información para a
relación cos seus socios.

Un clúster é sempre unha reunión de xente diversa con
algo en común. Os intereses son moitos e por cada unha
das partes implicadas hai unha dirección a seguir. Por
embaixo dunha entidade destas características xace un
intensivo labor de pescuda de todo aquilo que une, que
integra. Este é –en boa medida- o labor da Consellería de
Innovación e das asociacións e colexios que integran a
comisión promotora. En definitiva: fortalecer todo
aquilo que pode ser secundado por cada un dos inte-
grantes e que beneficie a este sector, ós restantes e
máis á sociedade por enteiro.

“O Clúster TIC
fortalecerá a
nosa economía e
contribuirá a evi-
tar que os mozos
e mozas teñan
que emigrar”.

Especial clúster tic_RREEDDAACCCCIIÓÓNN
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“É prioritario
que o Colexio
defenda que o

posto de
director de
Informática

debería
corresponder a
un enxeñeiro ou

enxeñeira en
informática”

Falamos con
Fernando Suárez,

presidente do
recentemente

constituído CPEIG,
órgano encamiñado

a favorecer a
innovación na nosa
terra e a chegada

da cidadanía dixital

Unha boa parte da sociedade
galega, con independencia da cor
política dos que gobernan e da súa
propia ideoloxía, quere ser innova-
dora e tirar partido arreo de todas as
vantaxes da Sociedade da
Información, mesmo para preservar
a súa cultura, aínda que sexa alí, nas
redes, onde campan precisamente
os seus inimigos, moitos deles
baixo a tarxeta de visita da globali-
zación. Este pulo para a Galiza
dixital vén de recibir un novo pulo.
Falamos da posta en marcha oficial
do Colexio Profesional de
Enxeñería de Informática de
Galicia e do Colexio Profesional de
Enxeñería Técnica en Informática
de Galicia, dúas entidades xemel-
gas que comparten unha chea de
motivos e proxectos. Por exemplo:
dignificar estas profesións, mello-
rar a visión da informática entre a
cidadanía, achegar coñecemento e
experiencia para que toda a poboa-
ción galega goce das vantaxes da
Rede e, tamén, velar polo bo fun-
cionamento e a rendibilidade do
Clúster TIC, que xa é inminente.

Relacionado con todo isto, está
un dos primeiros pasos a seguir
polos dous Colexios, un paso que é
obvio pero se cadra non tanto: con-
vencer ós empresarios de que non
hai nada máis axeitado que poñer
no posto dun enxeñeiro de informá-
tica nin máis nin menos que a un
enxeñeiro de informática. 

Falamos con Fernando Suárez,
presidente da entidade na que estes
ditos profesionais fan fronte común
a partir de xa.

Podemos ver as propostas das
novas entidades nestas ligazóns:

• www.aeig.org/cpeig/ 
• www.aeig.org/cpetig/

-Dignificar a profesión dos
enxeñeiros de informática e dos
enxeñeiros técnicos en informáti-
ca da nosa terra. Este é un dos
grandes obxectivos dos colexios
dos que ti e máis Leticia Diz vin-
des de coller as rendas. Polo
menos, así o fixestes saber duran-
te a constitución oficial dos mes-
mos, o pasado mes de decembro.
A nosa pregunta é: a que vos refe-
rides cando falades de dignificar
a profesión?

-O Colexio deberá loitar para que
os proxectos informáticos sexan
levados a cabo por profesionais

cunha titulación axeitada e de
maneira digna, recoñecida e dife-
renciada. Este obxectivo estratéxi-
co deberá construírse sobre os ali-
cerces da concienciación na impor-
tancia da informática e no estable-
cemento de mecanismos de calida-
de que melloren a imaxe da profe-
sión. Para elo, deberá mellorar a

visión e o coñecemento que ten a
sociedade sobre a  informática no
mundo no que vivimos. Neste
senso, farase especial fincapé na
dependencia que teñen hoxe en día
da informática todos os sectores
sociais, culturais e económicos. A
imaxe de seriedade e a valoración
global da profesión dependerá da
capacidade do Colexio para esta-
blecer códigos éticos e estándares
de calidade. Estes elementos fixa-
rán unha base ben sólida para o
labor de enxeñaría e permitirán
unha valoración cualitativa dos tra-
ballos desenvolvidos.

-Relacionado co anterior, cales
son os principais atrancos ós que
se ten que afrontar un enxeñeiro
ou un enxeñeiro técnico en infor-
mática á hora de abrirse camiño

Fernándo Suárez, actual presidente do CPEIG.

A área de informática dunha empresa cobra cada vez máis importancia para o seu bo funcionamento.

“O colexio deberá
loitar para que os
proxectos infor-
máticos sexan
levados a cabo por
profesionais ”.
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no mercado laboral en Galiza e de
atopar un escenario oportuno?

-Por unha banda atopámonos coas
peculiaridades do propio tecido empre-
sarial galego, no que abundan as peque-
nas e medianas empresas. Neste ámbito
é máis difícil levar a cabo unha moder-
nización das tecnoloxías da informa-
ción. Por outra banda, tamén temos unha
herdanza no senso de que moitos dos
postos en relación á enxeñaría non están
cubertos por persoas coa titulación axei-
tada, o que redunda en que os proxectos
son dirixidos sen seguir os mellores
estándares de calidade coas consecuen-
cias futuras no que atinxe a calidade e
seguridade dos mesmos.

Falta, pois, unha aposta dos empresa-
rios en canto ás vantaxes e valores dos
titulados e tituladas na Enxeñaría en
Informática, non só nos aspectos técni-
cos ou de análise, senón tamén en todo o
que atinxe aos aspectos directivos. É
prioritario que o Colexio defenda que o
posto de director de Informática debería
corresponder a un enxeñeiro ou enxeñei-
ra en informática. Así mesmo, o Colexio
debe fomentar que este posto reporte
directamente á Dirección Xeral da
empresa, de xeito que poida participar
nos planes estratéxicos aportando solu-
cións tecnolóxicas que beneficien ao
negocio.

Xa por último, habería que facer un
importante esforzo no apoio e asesora-
mento ao autoemprego, práctica que se
está a converter nunha alternativa real
para os profesionais, pero á que aínda lle
falta afianzarse na nosa Comunidade.

-Na creación dos colexios rexistrou-
se unha boa cifra de participantes:
superouse a liña dos trescentos censa-
dos durante o seu nacemento. Isto que
significa? Significa que os colexios xa
hai tempo que tiñan que estar en mar-
cha?

-A creación dos Colexios era un
obxectivo perseguido durante anos.
Neste senso queremos agradecer á
Asociación de Enxeñeiros en
Informática de Galicia, AEIG, a súa
longa, ardua e desigual loita para facer
realidade este intre. O proceso durou
máis de quince anos de esforzo e dedica-
ción. Foi este camiño, unido á situación
de  desamparo da profesión que fermen-
tou na concienciación do colectivo, o
que propiciou unha participación tan
elevada nestes primeiros pasos. 

En resumo, os Colexios eran a todas
luces necesarios dende hai tempo para
velar pola boa práctica da profesión na
comunidade. O que pasa é que a crea-
ción é un proceso longo e complexo que
non puido rematar até o de agora.

-Cales son os obxectivos das entida-
des que presidides a longo e medio
prazo?

-Algún dos obxectivos a máis curto
prazo e nos que xa estamos involucrados

son a participación na creación do
Clúster TIC de Galicia, a colaboración
co Plano Estratéxico da Sociedade da
Información en Galicia (PEGSI), ou a
participación na elaboración dos plans
de estudo das universidades galegas. 

Por outra banda, impulsarase ao máxi-
mo a colaboración co Comité de
Creación do Consello de Colexios de
Enxeñaría en Informática e coa
Conferencia de Decanos e Directores de
Informática. Estas institucións ostentan
a representación da profesión a nivel
nacional e teñen obxectivos fundamen-
tais para nós, como a consecución de
atribucións profesionais ou a representa-
ción dos intereses en canto ao Espazo
Europeo de Ensinanza Superior.

Adicionalmente, traballarase na con-
cienciación das organizacións, tanto nos
espazos públicos como
nos privados, de que
se queren apostar
pola calidade e a
redución de ris-
cos deberán con-
tratar a titulados
e tituladas en
Enxeñaría en
Informática, xa
que son os úni-
cos que ache-
g a n
u n h a
c e r -
tifi-

cación dos seus coñecementos e técnicas
de traballo.

En canto aos membros que forman
parte do Colexio, este debe representar
un punto de encontro arredor do cal ato-
pen todo tipo de servizos que lles submi-
nistren un valor engadido. Neste eido
fomentarase a formación de calidade, o
asesoramento ao autoemprego, o apoio
en todo o tocante a itinerarios profesio-
nais, e todo aquilo no que poidan preci-
sar da axuda dunha entidade deste estilo.

-En que se vai ver beneficiada a
sociedade galega pola constitución
destes colexios? Poderemos os cida-
dáns ter máis posibilidades de ter ó
noso alcance mellores e máis accesi-
bles tecnoloxías, a máis coñecemento
de valor?

-As dúas ideas esenciais de calquera
colexio son defender á sociedade do
exercicio dunha profesión e agrupar a un
conxunto de profesionais, facetas que
son complementarias, por-
que a potenciación dunha
tamén impulsa á outra.
Como comentaba
antes, un dos princi-
pais obxectivos estra-
téxicos é divulgar a
relevancia da informá-
tica en todos os ámbi-
tos da sociedade actual.
É necesaria ademais unha
regulación da profesión, para
a que é fundamental o esta-
blecemento de atribu-
cións ben claras, a
def in ic ión
d e
e s t á n -
d a r e s
d e

calidade e a aplicación do concepto de
responsabilidade civil aos proxectos
informáticos. Para garantir esa calidade
tentaremos de conseguir que os proxec-
tos sexan visados.

Por outra banda, un dos compromisos
da nosa candidatura era a creación dun
observatorio tecnolóxico para analizar e
documentar a aplicación da enxeñaría
informática na sociedade galega. A tra-
vés deste observatorio recollerase infor-
mación sobre aspectos xenéricos dos
proxectos de enxeñaría informática que
se executan na nosa comunidade autó-
noma polos colexiados e colexiadas.
Coa información recadada será posible
elaborar estudos que publicará o propio
Colexio e que servirían de referencia
para as empresas e as administracións.

-Puidemos saber que as entidades
que presidides tamén van formar
parte do Clúster TIC, que xa comeza
a coller corpo e que se constituirá en
breve de xeito oficial. Que papel ides
desenvolver nel? 

-O Colexio promove a creatividade e
a innovación como medio de desenvol-
vemento da Sociedade da Información.
Con este obxectivo e os anteriormente
mencionados, o Colexio traballa arreo,
baixo coordinación da Dirección Xeral
de Promoción Industrial e Sociedade da
Información, na Comisión Promotora e
será membro fundador do Clúster.
Teremos un representante en cada un
dos órganos de goberno a través do cal

pretendemos achegar os valores profe-
sionais que nos son propios. Con elo,
temos claro que o cerne do Clúster son,
ou deberán ser, as empresas, delas agar-
damos o seu compromiso e con elas
colaboraremos para acadar o seu desen-
volvemento internacional e o prestixio
dos seus profesionais a nivel mundial. O
Clúster xorde coa misión de unificar
esforzos empresariais galegos e coa
visión de ofrecer unha marca de cali-

dade ao mercado global. Galicia
debe aspirar a un posto salientable
no mercado universal da informáti-
ca. Os profesionais queremos face-

lo, sabemos cómo abordalo, e con
estratexias de xogo cooperativo, que
non competitivo, entre as forzas eco-

nómicas e sociais, poderemos aca-
dalo. Con este fin nace o

Clúster e para este
fin traballare-
mos nel.
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“O Colexio promove
a creatividade e a
innovación como
medio de desenvolve-
mento da Sociedade
da Información”.
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O caderno blog do Colexio, xa operativo.

“É prioritario que o
Colexio defenda que
o posto de director
de Informática debe-
ría corresponder a
un enxeñeiro ou
enxeñeira en infor-
mática”.

“O tecido empresa-
rial galego constitúe
un atranco para a
inserción laboral dos
enxeñeiros técnicos
en informática”.
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Galiza e
Irlanda:

unha
historia

paralela...
até a

chegada
das redes

O profesor Patrick
O´Flanagan falou en

Santiago das
semellanzas e

diferenzas entre os
dous países en

materia de novas
tecnoloxías da

información

Na cuestión da Sociedade do
Coñecemento e máis concretamen-
te da banda larga, as historias
tamén semellan discorrer paralelas. 

Temos unha illa, a irlandesa, con
pouca poboación e moi dispersa
xeograficamente onde até hai ben
pouco as empresas de servizos de
acceso a Rede non atopaban rendi-
bilidade ó feito de espallala en todo
o territorio, deixando franxas
importantes do mesmo na escurida-
de dixital. O caso irlandés, en defi-
nitiva, segue a sernos familiar,
malia as súas diferenzas (por exem-
plo: alí hai unha industria tecnoló-
xica moito máis desenvolvida). 

Para falar del e da investigación
ligada á Sociedade do
Coñecemento, o profesor Patrick
O´Flanagan (Universidade de
Cork) participou este martes nuns

encontros en Santiago. 
As xornadas, que foron organiza-

das polo Centro de Estudos Euro
Rexionais de Galiza e Norte de
Portugal (www.fceer.org) na
Facultade de Historia en
Compostela, serviron para abrir
novas vías de colaboración entre
grupos de investigación de seis uni-
versidades (Santiago, A Coruña,
Vigo, Minho, Tras-os-Montes e O
Porto). 

Porén, os participantes na xun-
tanza non se limitaron a debater
sobre a informática social e as súas
moitas posibilidades neste eido
xeográfico concreto, senón que se
procurou en todo intre a colabora-
ción con outros centros: a
Universidade de Valencia (repre-
sentada nas xornadas) e a de Cork,
da que acudiu o profesor

O´Flanagan, “un vello coñecido de
Santiago”, segundo sinalaron os
organizadores. 

O´Flanagan, que é especialista en
xeografía e nas súas ligazóns coa
informática social, falou entre
outras cousas dos paradoxos irlan-
deses en materia de redes (teñen
unha gran industria tecnolóxica
pero, até hai ben pouco, escasa
cobertura de banda larga) e do
papel importante que están a xogar
as asociacións sen arela de lucro no
afianzamento da Internet e dos
accesos alí onde xa non se contaba
con ela (en amplas zonas do inte-
rior e do noroeste, lonxe das gran-
des cidades, case sempre coincidin-
do coas áreas máis deprimidas eco-
nomicamente). O caso é que en
Irlanda hai neste intre unhas 44.000
organizacións de todo tipo e
actuando en espazos de moi varia-
do tamaño (en todo o país, en con-
dados ou en parroquias) e todas
elas levan anos reaccionando a
favor da chegada da banda larga,
sobre todo de tres ou dous anos a
esta parte, prazo no que se teñen
solucionado (en parte) algúns dos
problemas máis graves de cobertu-
ra. 

“O seu papel”, comentou
O´Flanagan, “é moi importante
porque presionan ó Goberno, e hai
que ter en conta que todos os polí-
ticos que queren ter algún tipo de
carreira e representación comezan
formando parte destas asocia-
cións; como por exemplo as aso-

Falar das semellanzas entre Galiza e Irlanda é o
recurso comunicativo estrela entre un galego e un
irlandés que se acaban de coñecer. Moitos dos
detalles das cuestión teñen unha boa porcentaxe
de inventado, pero algo de verdade debe haber
para que volvamos sempre sobre o mesmo e para
que sigamos (séculos despois de ternos visto as
facianas) a detectar un aquel de familiaridade.

“En Irlanda hai
neste intre unhas
44.000 organiza-
cións que traba-
llan en favor da
chegada da
banda larga”.
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A fasquía en liña da Irish Countrywomens Association.

A web da Irish Farmer´s Association
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ciacións deportivas, que están presentes
en cada parroquia do país”.

O investigador irlandés mesmo che-
gou a citar algúns exemplos de colecti-
vos con gran influenza no afianzamento
da banda larga: é o caso da Irish
Farmer´s Association (www.ifa.ie, que
exerce unha gran presión sobre o
Goberno) a National Ploughing
Association (outra organización de
peso) ou a Irish CountryWomens
Association (www.ica.ie, entidade un
pouco máis vinculada ó turismo e que
reúne a unha gran cantidade de mulleres
irlandesas, tendo tras de si un gran lega-
do histórico). O´Flanagan achegou
tamén datos de interese sobre a banda
larga en si mesma:

• En Irlanda operan catro grandes
compañías no sector.

• En 2005, o país estaba por debaixo
da media europea no que se refería a
penetración de banda larga, por detrás
de España e Portugal. Porén, a situación
mudou rápido e, aínda que queda moito
por facer, os esforzos e a presión dunha
boa parte dos colectivos cidadáns conse-
guiu poñer ó país nunha situación de
meirande vantaxe.

• En Irlanda o ADSL é máis barato ca
en España, que é o país da Unión
Europea no que máis custa. A demanda
dos cidadáns e a competencia entre as
empresas nun escenario relativamente
pequeno fixo posible que os prezos bai-
xasen. 

Máis información sobre o profesor
O´Flanagan nestas ligazóns web:

•
www.ucc.ie/academic/geography/pages/
staff/oflanagan_p.htm (os seus datos na
web da Universidade de Cork)

• www.xerais.es (na web da editorial
galega inclúese a súa ficha en galego)

• www.aetg.org (a web da Asociación
e o Colexio de Enxeñeiros de
Telecomunicacións de Galicia inclúe
información abonda sobre a visita que
O´Flanagan fixo a Galiza na pasada pri-
mavera, convidado polas dúas entida-
des).

Obras faraónicas versus
aposta polas redes

Tense falado moito do milagre tecno-
lóxico irlandés e da posibilidade de apli-
calo con éxito en Galiza. Alén de que
unha boa parte dos expertos en econo-
mía da nosa terra consideran que se
podería trasladar o modelo con moitos
visos de éxito, tamén hai que lembrar
que unha boa parte deles piden un pouco
de espírito crítico ó respecto. O ideal,
din, sería seguir o modelo irlandés pero
tendo sempre en conta as nosas caracte-
rísticas e sen caer en relacións de depen-
dencia con grandes multinacionais (no
caso de Irlanda, tense sinalado que hai
un aquel de dependencia de grandes fir-
mas dos Estados Unidos radicadas no xa
famoso Silicon Valley). Con todo, a
solución para o noso país pasa polo
mesmo polo que pasou Irlanda: por
investir os fondos europeos en tecnolo-
xías e máis en formación. O principal
atranco co que nos atopamos os galegos
e galegas é o seguinte: naquel país, o
11,6% do que facturan as empresas ten o
seu xermolo e o seu soporte no comercio
electrónico e na nosa terra isto non
chega ó 1%. 
Estes datos foron dados a coñecer en
2007 nunha reunión de especialistas
procedentes dos dous países e convoca-
dos polo Colexio de Enxeñeiros de
Telecomunicacións de Galicia. Entre
eles atopamos (precisamente) a Patrick
O´Flannagan, a raíz dunha das súas fre-
cuentes visitas á nosa terra. Asemade,
participou un dos investigadores galegos

que máis está a afondar nas semellanzas
e diferenzas dos casos galego e irlandés
perante os retos da tecnoloxía: Carlos
Macía, profesor da USC e membro do
IDESGA. 

Para este investigador (do que por certo
podemos ver unha interesante entrevista
sobre a temática devandita na web socie-
dadedainformacion.eu), a gran diferenza
entre as políticas que se levaron a cabo
na illa e en Galiza en materia de afianza-
mento tecnolóxico radica na planifica-
ción. Dito doutro xeito: alí houbo labor
de planificación a finais dos noventa e
aquí non. De feito, en Irlanda xa están co
segundo plano estratéxico para desen-
volver o emprego da Sociedade do
Coñecemento. “Polo contrario”, sinala,
“aquí as cousas van saíndo”. Asemade,
o caso irlandés foi un caso de traballo
conxunto, en contraste co que aconteceu
en Galiza, onde cada administración,
entidade ou colectivo foi ó seu aire, dei-
xando tras de si unha situación moi des-
favorable para o rural en materia de
redes, a diferenza do que acontece na
illa, onde chegou a practicamente todos
os currunchos.  
En definitiva, alí fíxose o posible a coor-
dinación, e aquí mesmo se deu o caso de
repetir iniciativas públicas dende diver-
sos focos, achegando gastos e esforzos
innecesarios. 
Asemade, está a cuestión dos fondos
europeos, do emprego máis ou menos
axeitado que se lles deu dende ambos
países. “Alí aproveitouse a entrada na
UE para apostar pola innovación e deu-
lles moi bos resultados; no caso galego
fixéronse grandes obras faraónicas, e os
resultados destas estratexias diferentes
pódense ver hoxe”, comenta. 
Con todo, Macías considera que aínda
hai tempo para emendar os erros, sobre
todo a raíz da posta en marcha do Plan
Estratéxico Galego para a Sociedade da
Información (PEGSI).  

“En Irlanda houbo
labor de planifica-
ción a finais dos
noventa e aquí en
Galiza non”.
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A mesa redonda organizada polo Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicacións de Galicia.

Rastrexando pola rede galega,
sobre todo en iniciativas novas, é
posible atopar algún que outro pro-
xecto que segue certas liñas estra-
téxicas xa levadas á práctica en
Irlanda, aínda que coas lóxicas
adaptacións ás nosas circunstan-
cias propias. Un exemplo disto é
www.granxafamiliar.com, un portal
web presentado recentemente pola
Universidade de Santiago e no que
está previsto que participen máis
de trinta explotacións familiares
dos concellos de Antas de Ulla e
Brión. A iniciativa, que sigue un
pouco o ronsel de certas experien-
cias de investigación da
Universidade de Cork e de
www.granjafamiliar.com (web do
concello de Elorrio en Vizcaia), fica-
rá aberta á participación de outras
granxas, e non se descarta o espa-
llamento da iniciativa a outras bis-

barras do país. En liñas xerais, con-
siste en achegar a estas familias
as vantaxes de xestión, promoción
e distribución que achega Internet.
Con este fin, cada granxa contaría
na dita web cun espazo para o seu
uso, un microsite onde presentará
os seus produtos concretos, ofre-
cendo servizos de información e a
posibilidade de recibir visitas.

No proxecto participa a
Universidade de Santiago, sobre
todo atendendo ó valor da ferra-
menta web como sistema de infor-
mación.. Asemade, concorren os
Concellos de Brión e de Antas de
Ulla, Caixa Galicia, a Fundación
Feiraco e máis Cáritas Diocesana
de Santiago. O director científico é
o mestre do Departamento de
Xeografía da USC Carlos Ferrás
Sexto.

UUnn  ccaassoo  ccoonnccrreettoo  nnaa  nnoossaa  tteerrrraa  ddee  iinnssppiirraacciióónn  iirrllaannddeessaa

Imaxe do Smyth´s Pub en Dublin, vista no caderno de Thepicturedesk en Flickr.



Merquei un Mac. Isto en si
mesmo non creo que teña inte-
rese para os lectores desta
revista agás polo feito de que

o primeiro que fixen con el foi
probar unhas cantas distribu-
cións de Linux. A natureza do
animal, supoño.

DIAS DE WINE E ROSAS
Por Diego Rosales Galiñanes
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Como os novos Mac están baseados
no procesador Core Duo de Intel, a
cousa non ten máis dificultades nun

princi-
p i o
q u e
des-

cubrir
c o n

q u e
c o m b i -

nación de
teclas xorde o

xestor de arranque
nun equipo desta
índole e marca. A
tecla en cuestión é
“alt/option”. Ó ini-
ciar o Mac, cómpre
premer nesta tecla
co fin de que apare-
zan unhas iconas
coas diferentes par-

ticións que hai
no disco

d u r o
dende

as que
podemos

arrancar. E,
mellor aínda, se
temos un live
CD/DVD no lector,
este tamén conco-
rrerá como unidade
autoarrancable. Se
este artigo fose un

anuncio de Mac,
ben poderia-

mos dicir
iso de

“é Mac, é doado”; pero non o é. O caso
é que unha vez máis instalei a versión de
Trisquel 1.0 Empresas coas últimas
melloras e púxenme a xogar con Wine e
Qemu. 

Wine é un emulador que non é un
emulador. O que quero dicir é que emu-
ladores como Qemu, Virtual Box,
Virtual PC, ou o moi famoso WmWare,
emulan o espazo completo do sistema
operativo, iso é, aparece unha xaneliña
que contén dentro unha sesión completa
do sistema que teñamos instalado e que,
por emular, faino até coa arquitectura do
procesador. Un PC dentro do noso PC.
Wine é outra cousa. E digo eu o de
“outra cousa” co meirande dos respec-
tos. Wine xera unha capa de compatibi-
lidade que fornece de alternativas ás
bibliotecas de Windows.

O proxecto comezou en 1993 para
programa de Windows 3.x da man de
dous programadores, Eric Youngdale e
Bob Amstadt, e non foi até o ano 2003,
unha década máis tarde, cando deixou
de ser a eterna moza (fea). Aqueles que
lembren os tempos en que o noso queri-
do Linux se vendía en paquetes de 90
euros, tamén lembrarán o “engraçado”
que era arrancar un programa Windows
nunha versión de SuSe como a 7.3 –ou
sexa, que non se podía nin coa axuda de
Santa Rita, a dos imposibles. 

Hoxe a cousa é ben distinta e con dous
simples clicks do rato podemos instalar
aplicacións como Google Earth ou
Picasa sen esforzo algún. Na distro pro-
bada, Trisquel, Wine vén instalado e
optimizado. O único que ten que realizar
o usuario é configurar no panel de con-
trol algunhas das opcións ó seu gusto. O
software abrirá unha entrada no menú de
aplicacións e, dende aí, poderemos exe-

cutar os nosos programas Windows.

Ben, pero, por que imos querer execu-
tar programas “güindows” sobre o noso
software libre? Herexía. Pois será, non
me cabe dúbida. Pero ó igual que o bo de
Galileo, un ten que afirmar que algunhas
cousas móvense. E dentro deste ataque
de honestidade, cómpre recoñecer que
malia que moitos dos proxectos de
Linux son innovadores e ben interesan-
tes, tamén están nun intre de desenvol-

vemento inicial ou final –en tanto que
letal, que non rematan de fraguar, en
sermo vulgaris. Así, os que nos dedica-
mos a isto da educación precisamos soft-
ware consistente. Teimas de docentes
que ten un. Neste punto, Wine –a súa
madureza dende 2006, sobre todo- non
pode ser recibido máis que cos brazos
ben abertos. 

Aqueles que devezan por probar siste-
mas completos pola saudade ou por inte-
reses doutro tipo, teñen a opción das
máquinas virtuais  -as devanditas Qemu,
Virtual Box, etc. Son sobre todo unha
boa alternativa para aqueles que pensen
que calquera cousa instalada pode alte-
rar a orde harmónica da súa máquina.
Agora que vintage volve estar “in”,
recomendo un paseo polos grandes
inventos devorados polo tempo dos anos
oitenta, como os OS/2, Be… (sigh!).
Boto en falta ós Sinclair. 

“Hoxe con dous
simples clicks do
rato podemos ins-
talar calquera apli-
cación sen esforzo
algún”
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Doutor,
teño

dependencia
ó celular

Quen non tivo que
dar volta na

estrada, camiño xa
do traballo, para

buscar o móbil
esquecido na casa,
que tire o primeiro

teléfono

“Por qué no te callas!” Que
frase! Que frase marabillosa… 

Teño que confesar que durante a
última década, case decote chegue a
pensar en lanzar ese gran correctivo
verbal a case todas as persoas coas
que me cruzaba e que tiñan un
móbil pegado as súas orellas. É
estraño, mais creo que o teléfono
celular ten a curiosa virtude de
facernos perder a perspectiva do
que nos rodea: se non fai que perda-
mos as ligazóns coa realidade por
enteiro, correremos o risco de caer
presas dunha amnesia temporal,
que adormece os nosos modais e a
nosa consideración polos demais,
aínda que sexa a aqueles de nós que
fomos alumeados con tan importan-
te concepto.

Dende logo, non ten senso mer-
gullarse na polémica da ciclicamen-
te se fala cada vez que algún rapaz
filma unha malleira, unha carreira
nas rúas o unha conversa na que
ridiculizan a unha inocente rapaza,
senón nos aspectos máis masivos,
niso que TODOS terminamos por
facer co móbil, porque o condenado
aparello rematou por dar marxe a
unha serie de diálogos que conse-
guen que o uso do trebello sexa
especialmente irritante para tercei-
ras persoas. 

O primeiro síntoma en concorrer
foi o de falar nos lugares públicos a
berro partido, de tal xeito que case
semella unha parvada ter o aparato
na orella: mais nos pode prestar
interromper a comunicación, que o
interlocutor seguro que nos escoita
(non importa onde estea). Aínda
que isto que vén a continuación
semelle un xeito doado de explicar
o devandito, teño que dicir que uns
15 minutos antes de que me puxera
coa redacción deste texto, volvín
pasar por unha situación como da
que veño de falar. A escasos dous
metros de min, o que parecía ser un
executivo afeito a acadar un éxito
tras outro, ficou a falar durante polo
menos dez minutos a voz en berro,
xusto no espazo público no que me
acho, sen ter nin sequera a delicade-
za de afastarse un pouco, ou de bai-
xar o ton da súa voz. Non, en medio
dos que estamos aquí ligados ós

computadores do aeroporto (cada
un á espera de dirixirse a un destino
diferente, eu a piques de enfiar cara
a Bos Aires), falou tranquilamente
cunha operadora aérea sobre o seu
billete, que debería permanecer
aberto, esgrimindo un inconfundi-
ble inglis meid in espein digno dun
alto mandatario peninsular. 

Este feito, lonxe de poder ser
considerado excepcional, e ben
cotián. Semella que agora a priori-
dade absoluta é falar polo móbil.
Deixamos todo polo móbil.
Falamos a través del nas bibliote-
cas, nas aulas, nos cafés, nos bares.
Interrompemos conversas que
temos de xeito interpersoal, face
fronte a face, quitamos os ollos das
rúas, deixamos a comida no lume,
mesmo abandonamos temporal-
mente á moza da carnicería agar-
dando a que rematemos de arranxar
o partido de fútbol sala do venres
denantes de dicir entre torpes e fin-
xidas desculpas: “cen gramos de
xamón, por favor”. 

Teño que dicir que incluso un bo
día, no medio dunha interesante
película, eu e todo o auditorio non
tivemos máis remedio que escoitar
ó auténtico portento da imbecilida-
de humana ceibar un “ola? non
agora non podo falar que estou no
cine”, “non, non xa lle avisei a
Marta”, “non, mira non podo falar,
en serio, chámote despois”, “vale,

ben veña, chau”.
Pero a cousa non queda aí, non.

Temos a intelixencia para descubrir
a estrutura do xenoma humano,
pero cando cómpre silenciar o
móbil para evitar que en medio de
salas de espera, relatorios, entrevis-
tas e un longo etcétera, comece a
soar a última aberración do artista
de moda, previamente cargada nos
nosos aparellos e no que nun pri-
meiro intre semellaba una boa idea,
remata por facernos pasar un
momento do máis incómodo, “a
crónica dunha gambada anuncia-
da” diría algún autor da terra do
café e outras valiosas especias. 

Outro claro síntoma da depen-
dencia á que nos autosometemos
cos aparellos móbiles é cando saí-
mos de casa co maldito celular
esquecido e sen nin por un intre
pensar que a humanidade puído
sobrevivir con maior ou menor
sorte sen móbiles durante séculos,
damos a volta no medio dun atasco
para recollelo e chegamos tarde ó
traballo, e coa mellor faciana de
paspáns e, sen as luces para pór
unha escusa, explicamos logo o
acontecido. E o máis incrible é que
funciona! É sorprendente abondo,
pero o móbil é agora xa o noso
apéndice, e da mesma maneira que
a pequena e perfectamente inútil
prolongación do intestino, moitas
veces remata por converterse nun
problema. 

Como é doado de intuír a estas
alturas do artigo, a listaxe de situa-
cións semellantes ás nomeadas
pódese repetir case indefinidamen-
te, mais xa que o espazo das publi-
cacións é limitado, vou ir rematan-
do esta vulgar queixa coa que polo
menos agardo achegar uns segun-
dos de reflexión sobre o xeito que
temos de empregar as novas xoias
da tecnoloxía (ou se é que estas nos
empregan a nós). E, aínda que pare-
za mentira, confeso que a verdadei-
ra razón pola que non podo conti-
nuar neste intre é porque xusto
cando comecei a redactar a frase
anterior comezou a soar o meu
celular. Un intre, por favor.
“Ola?”, “Non, ocupado non, estou
rematando un artigo, dime….”.

Dende a mesma orixe dos tempos, cada un dos “avances” da humanidade
precisou do seu tempo algo para que a xente o fose aceptando. Se ben a
duración deste intervalo non deixaba de ser relativa, o que quedou sem-
pre claro é que con cada novo paso a nosa querida especie ou ben reci-
bía grandes beneficios do invento, ou nin gañaba nin perdía ren. Nalgúns
casos, mesmo remataba por padecer de xeito lamentable o “talento” dos
inventores da vangarda. Isto pasou coa roda, co lume, as tan prezadas
fontes de enerxía, os avances das ciencias, e incluso coas doutrinas polí-
ticas (e con estas últimas, os irreverentes que as postulan, que as veces
falan de máis e son mandados calar).

adición ó móbil_mmaattííaass oollaazzaabbaall

Na cama, que non falte o móbil, visto na galería de Fredfischborn en Flickr.

Móbiles que non falten, vistos no caderno de Cocoarmani de Flickr.
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Analizamos en
profundidade a

escolma do
xurado dos
Premios Web

Revelación de
Yahoo! Iberia

Yahoo! Iberia vén de conceder
por primeira vez os Premios Web
Revelación cos que se  recoñecen
ás páxinas web máis innovadoras
que se desenvolveron recentemente
en España. Aínda que a nosa non
foi unha das galardoadas (outro ano
será), non temos reparo algún en
facernos eco da nova e dar a coñe-
cer os portais que mellor lle entra-
ron polo ollo ó xurado do concurso.
Mais, iso si, veremos se os premia-
dos son merecedores de engrosar
unha longa listaxe de galardóns que
están por vir ou se, pola contra, este
vai ser o único e último premio que
reciban na historia da súa creación.

O xurado de Yahoo! Iberia, com-
posto por xornalistas e expertos do
sector das novas tecnoloxías e
Internet foi o encargado de escoller
o vencedor de cada unha das oito
categorías temáticas do concurso,
mentres que os internautas votaron
para escolmar a web favorita do
público.

Este galardón recaeu na web
B a l o n S e x t a
(www.balonsexta.com), que,
seguindo os principios da web 2.0,
dálle pulo á participación dos usua-
rios e anímaos a seguir o balonces-
to nacional a través das retransmi-
sións televisivas da canle nacional
La Sexta, creadora da devandita
web.

Este portal naceu co Eurobasket
2007 e, a día de hoxe, conta cunha
área multimedia con contidos pro-
pios e outros enviados polos inter-
nautas así como coas seccións de
novas, resumos, blogs, calendario,

equipos, eventos... 
Se ben é certo que este sitio con-

tou co apoio de preto de 30.000
usuarios rexistrados e que no seu
día foi o referente en Internet para o
mundo do baloncesto, agora mesmo
está desactualizada abonda e os
seus contidos desfasados; tanto é
así que a última nova é do 28 de
decembro e a última reportaxe pen-
durada remítese a setembro de
2007, algo que non se pode consen-
tir na Internet 2.0. Polo tanto, no
que a nós se refire, BalonSexta terá
que ir aos exames de recuperación
de setembro porque está suspensa.

Outra páxina web galardoada foi,
no apartado de Deportes, a innova-

dora Pronostico-quiniela
(www.pronostico-quiniela.es), un
sitio que recolle os resultados
deportivos agardados polos usua-
rios, mestúraos entre si e, co histó-
rico da Liga, constrúe un “metamo-
delo” para mellorar as predicións
individuais. Cada venres, tódolos
usuarios que participaron enviando
o seu prognóstico reciben a suxes-
tión do portal para que se acheguen
o máximo posible ó pleno coa
axuda da intelixencia artificial.

Esta mesma web xa foi seleccio-
nada como un dos mellores 15 pro-
xectos web 2.0 na pasada edición
do salón SIMO, e conta, nos seus 5
meses de andaina, con máis de
3.000 usuarios rexistrados que par-
ticipan colectivamente.

Grazas a un algoritmo de axuda
co que conta a web e que mellora
semana tras semana, os usuarios
teñen acadado premios por un valor
superior ós 10.000 euros, case nada. 

Polo salientable esforzo dos seus
creadores e a utilidade da ferramen-
ta, a páxina web está sobradamente
aprobada (aínda que pendente de
probar persoalmente a súa eficacia).
De seren certas as previsións, farei-
lles un favor a todos os lectores e

Yahoo! Iberia vén de conceder por primeira vez os
Premios Web Revelación cos que se recoñecen ás
páxinas web máis innovadoras que se desenvolve-
ron recentemente en España. Aínda que a nosa non
foi unha das galardoadas (outro ano será), non
temos reparo algún en facernos eco da nova e dar
a coñecer os portais que mellor lle entraron polo
ollo ó xurado do concurso. Mais, iso si, veremos se
os premiados son merecedores de engrosar unha
longa listaxe de galardóns que están por vir ou se,
pola contra, este vai ser o único e último premio
que reciban na historia da súa creación.

24 as mellores webs_rraaqquueell nnooyyaa

A web balonSexta foi a máis votada polos internautas.

Portada da web galardoada no apartado de Moda e Beleza “La vida es bella”.

“Os usuarios de
pronostico-qui-
niela teñen aca-
dao premios por
un valor de
10.000 euros”.
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este será o meu último artigo. Pero, iso
si, despedireime no vindeiro número
como está mandado. 

Ben, deixando de lado o conto da lei-
teira e volvendo á realidade (neste caso
virtual), imos esculcar noutra das páxi-
nas galardoadas no Yahoo! Iberia, a web
Tractis.com, destacada na categoría de
Finanzas e Emprego. 

Este sitio conta cun sistema para crear,
administrar e asinar contratos en liña
con eficacia xurídica vinculante a nivel
internacional, que foi o que seduciu ó
xurado. Este destacou a funcionalidade e
a adaptabilidade da ferramenta que se
pode personalizar á medida de calquera
usuario ou web e, ó tratarse dunha plata-
forma en liña, as dúas partes implicadas
poden ver as modificacións realizadas
en tempo real. 

A web semella ser (cando menos), útil
e escribo “semella” porque logo de
varios intentos ó longo de dous días non
fun quen de abrila, polo que lle imos dar
un suspenso provisional á espera de
poder cargala nos vindeiros días.

La vida es bella, ademais de ser unha
estupenda película de Roberto Benigni
rodada en 1997, tamén é o nome do por-
tal que máis lle chamou a atención ó
xurado na sección dedicada a Moda e
Beleza do concurso. Lavidaesbella.es é
unha web que, acorde con estes tempos,
axuda a coidar a imaxe e a saúde mental
dos amigos dos internautas que se ache-
gan ás súas seccións (top, aire, zen,
velocidade, natureza, auga, persoal,
sabores, escapadas e nenos) na procura
do agasallo perfecto. 

Baños en viño, tratamentos con caviar,

estudos de imaxe persoal, pasar un día
na pel da protagonista de Pretty Woman
(iso si, sen o Richard Gere) ou realizar
unha misión espacial son só algúns dos
soños que esta web axuda a facer reali-
dade e que ademais empaqueta para
regalo (non me preguntedes cómo).
Asemade, se o usuario ten algún outro
antollo que non se atopa entre as ofertas
do peculiar sitio (como pasar unha noite
con Ana Rosa Quintana ou ter un fillo do
Cordobés), os responsables da web estu-
dan a viabilidade e presentan un presu-
posto axustado ó servizo emprestado.

O seu funcionamento é relativamente
sinxelo, ofrece paquetes abondos de
agasallos temáticos moi orixinais e ofre-
ce varias posibilidades de pago. Por isto
e porque me gustou o do tratamento de
beleza con baños de viño (que lle hei
pedir ós Reis Magos no vindeiro Nadal),
a páxina ten un aprobado máis que
merecido. 

No tocante á categoría de música, a
web que mellor valoración obtivo polos
expertos contratados por Yahoo! foi Red
Karaoke, un sitio que permite que os
internautas canten os seus temas favori-
tos ou escoiten e puntúen as versións
doutros usuarios sen que sexa preciso
instalar software algún. 

Red Karaoke tamén lles ofrece ós
internautas a posibilidade de gravar a
súa propia voz versionando a algún
artista e gardala para que outras orellas
poidan embriagarse cos versos musicais
ou botarse unhas gargalladas nos días de
aburrimento. 

Para isto último, só fai falla un micró-
fono, pouco senso do ridículo e rexis-
trarse de balde na web como usuario. 

Este karaoke virtual permite escoller
os temas por xénero (rock, pop, electró-
nica, dance, heavy metal, latina...), por
tipo de canción (de amor, de festa, reco-
mendadas, de Nadal, para cantar en
grupo...), por década ou por idioma,
podendo achar até temas en galego. Xa

só por iso, en Código Cero damos a nosa
conformidade co fallo do concurso nesta
sección. A web está aprobada.

A plataforma de código fonte libre
EyeOS (http://es.eyeos.org/) resultou
vencedora no eido de Tecnoloxía.
Trátase dunha ferramenta deseñada para
xestionar unha variedade ampla de apli-
cacións web que responde a un novo

concepto de sistema operativo. O seu
mérito reside nun servidor remoto ó que
é posible acceder cun sinxelo navegador
dende o que podemos xestionar o noso
escritorio e aplicacións.

Polo simple feito de ser unha ferra-
menta libre e de permitirnos formar
parte da comunidade, a páxina pasa de
curso sobrada.

Arqueotur, unha web dedicada ó turis-
mo arqueolóxico promovida por profe-
sionais do sector foi a adxudicataria do
apartado de viaxes. O sitio está coordi-
nado pola Fundación Bosch i Gimpera
da Universitat de Barcelona e ofrece iti-
nerarios así como información sobre
xacementos e museos de todo o suroeste
de Europa (Sur de Francia, Andorra,
España e Portugal). 

Os criterios de procura que oferta van
dende a época, tipo, país ou rexión onde
nos interesa atopar algún xacemento até
facer a busca por palabras clave. É unha
ferramenta moi útil tanto para profesio-
nais do sector como para estudantes ou
mestres, polo que se con ela aproban os

alumnos, nós aprobamos a web. Bo tra-
ballo por parte do xurado. 

ADN Stream TV
(www.adnstream.tv), que se autodefine
como “a televisión mutante”, logrou o
máximo recoñecemento do xurado na
categoría de Vídeo e TV. Nesta web,
unha vez que o usuario se rexistra, o sis-
tema amósalle os vídeos que máis se
axustan ás súas preferencias, en función
dos que visualiza e das puntuacións que
lles outorga. A web está dividida en tres
seccións que se poden chamar: a de con-
tidos personalizados, a de vídeos de
Internet e a de canles de televisión e en
todas elas, os vídeos (polo menos os que
persoalmente vimos) teñen unha calida-
de máis ca aceptable. Documentais,
anuncios de televisión, vídeos caseiros,
tráilers, curtametraxes... todo ten cabida
neste caixón de xastre audiovisual que
de seguro fará as delicias dos seareiros
das novas tendencias en Internet. Sobra
dicir que o premio outorgado a esta
páxina é xusto e merecido.

Por último, no apartado de Webs
Insólitas, a escollida polo xurado foi
Devuélvemelo (www.devuelmelo.com),
unha páxina web na que os usuarios
poden lembrar en todo intre os discos,
libros, películas, cartos... que teñen
emprestados e a quen. O sistema encár-
gase de avisar por correo electrónico ó

“aprendiz de moroso” para que non se
esqueza de devolver o que non é seu así
como ó prestamista para que o reclame
antes de que desapareza para sempre da
súa colección persoal. A ferramenta per-
mite escoller o ton e a periodicidade coa
que se desexa facer a petición. Iso si, o
matón a domicilio está incluído na ofer-
ta de servizos. 

Non tanto polo deseño (que deixa que
desexar) pero si pola orixinalidade da
idea, a páxina é meritoria do premio
(mágoa que non dera antes con ela pois
podería recuperar uns cantos obxectos
perdidos para sempre). 

Chegados a este punto e vistos os
resultados podemos dicir que o xurado
gañou o seu soldo neste concurso e fixo
un bo traballo con case tódalas webs
insólitas recoñecidas. A nós só nos
queda agardar ao vindeiro ano para optar
a algún dos premios (a poder ser o do
público que é o que máis ilusión nos fai)
e devolver algunhas cousiñas que acabo
de lembrar que temos na redacción.

“ADN Stream TV,
que se autodefine
como “a televisión
mutante”, logrou o
máximo recoñece-
mento do xurado
na categoría de
Vídeo e TV”.

as mellores webs_rraaqquueell nnooyyaa

A web Pronostico-Quiniela resultou a vencedora no apartado de deportes.

A web Red Karaoke inclúe entre os seus servizos cancións en galego para os usuarios.

A web ADNStream ofrece multitude de contidos audiovisuais que se emiten pola TV.
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iPhone:
a

revolución
tecnolóxica

de 2007
OO  nnaacceemmeennttoo

Cando Steve Jobs anunciou que a
súa empresa ía sacar un teléfono
móbil todo apuntaba a que xuntarí-
an nun mesmo dispositivo un iPod
e un terminal de telefonía, aprovei-
tando a boa sona que tiñan os repro-
dutores multimedia de Apple, pero
cando o produto definitivo resultou
ser un pequeno ordenador con
conectividade Wi-Fi, navegador
web, lector de correo electrónico e
moitas outras posibilidades o mer-
cado norteamericano toleou, e o
iPhone se converteu no escuro
obxecto de desexo non só para os
fieis seguidores da empresa de
Cupertino, senón tamén para moitas
persoas que gustan da idea de xun-
tar varios dos seus trebellos electró-
nicos para non ter os petos cheos de
chismes.

Así, durante o verán de 2007 se
venderon moitos milleiros de termi-
nais móbiles de Apple pese a que ó
seu prezo era de 599 dólares (cun
compromiso de permanencia de 2
anos coa operadora AT&T), o que
cambiou en poucos meses, pasando
a custar 399 dólares e converténdo-
se xa nun dispositivo apto para
máis xente que os early adopters.

CCaarraacctteerrííssttiiccaass

O iPhone non é un terminal que
destaque especialmente polas súas
prestacións, aínda que a súa elegan-
te aparencia é un punto moi ó seu
favor. Preséntase nunha carcasa de
11,5 x 6,1 x 1,16 centímetros (polo
que é máis delgado que a meirande
parte dos móbiles do mercado) e
ten un peso un tanto elevado (135
gramos). Ten no seu interior unha
unidade Flash de 8 Gb de capacida-
de, conta cunha cámara de 2
Mpíxeles, unha pantalla multi-táctil
(operada cos dedos) de 3,5 polga-
das e cunha resolución de 480 x 320

píxeles e conta con conectividade
Wi-Fi e EDGE para conectarse á
Internet e Bluetooth 2.0 para o uso
de sistemas de mans libres sen fíos.

No tocante á súa autonomía,
coma móbil dura 250 horas en
espera e ata 8 horas en conversa,
mentres que coma reprodutor mul-
timedia aguanta ata 24 horas de
reprodución de audio e 7 horas de
reprodución de vídeo.
Conectándose á Internet a duración
é máis desigual, pero se pode esti-
mar unha duración máxima da bate-
ría en 6 horas.

OO  mmóóbbiill

O iPhone é un dispositivo versá-
til, resultando pouco afortunado se
o analizamos puramente coma telé-
fono móbil, pois ten poucas presta-
cións a este respecto, podendo rea-
lizar chamadas e enviar e recibir
mensaxes de texto, aínda que as
mensaxes multimedia aínda non
están soportas oficialmente polo
terminal, o que resulta incómodo
para os usuarios europeos afeitos a
remitir fotografías a amigos e fami-
liares.

A calidade do seu son é acepta-
ble, e o sistema de mans libres
incluído nos auriculares incluídos
de serie funcionan axeitadamente
(podendo responderse as chamadas
recibidas con só premer un botón
integrado nos cables dos auricula-
res, de xeito que non hai que sacar
o móbil do peto para falar).

A xestión de contactos é moi ele-
gante e cómoda, podendo sincroni-
zarse coa axenda do noso ordena-

dor, polo que podemos levar no
peto tanto os números de teléfono
coma os enderezos de correo elec-
trónico ou as citas (que se amosan
nun atractivo calendario).

Comparándoo con outros móbiles
do mercado cómpre destacar que a
cámara dixital incluída no iPhone,

Pese a que aínda non se vende en España, a
novidade tecnolóxica de 2007 é sen dúbi-
da o teléfono móbil de Apple, non por
supor ningún tipo de innovación, senón por
abrir unha porta a un novo tipo de termi-
nais máis semellantes a un ordenador de
man, pero cunha interface moi próxima ós
usuarios, ós que se lles crea unha necesi-
dade que ata o momento só tiñan os usua-
rios profesionais: a Internet móbil.

Steve Jobs presentando o iPhone en sociedade.

O iPhone pódese liberar para incluír aplicacións non oficiais.

“A xestión de
contactos do
iPhone é moi ele-
gante e cómoda;
pódese sincroni-
zar co ordena-
dor”.

“A súa autono-
mía é de 250
horas en espera
e 7 horas en
reprodución de
vídeo”.
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pese a presumir de 2 Mpíxeles de defini-
ción, tira unhas fotografías realmente
deficientes, precisando dun tempo de
exposición moi elevado (o que fai que
boa parte das instantáneas saian movi-
das). Tampouco grava vídeo (algo que se
pode arranxar con aplicacións de tercei-
ros), quedando neste apartado moi por
debaixo da meirande parte dos terminais
actuais.

OO  rreepprroodduuttoorr  mmuullttiimmeeddiiaa

Pero que o iPhone non sexa un móbil
impresionante é algo que perdoan moi-
tos ó ver que é un dos reprodutores mul-
timedia mellores do mercado, servindo
para a reprodución de audio e vídeo,
podendo xestionarse estes contidos a
través da aplicación informática iTunes,
á que tamén se pode acceder dende o
propio dispositivo para mercar música
directamente á tenda en liña de Apple.

A sincronización con iTunes facilita a
xestión dos contidos multimedia do
iPhone, e podendo accederse ós mesmos
dun xeito moi intuitivo. Resulta espe-
cialmente atractivo o xeito de explorar
os contidos musicais, pois permite per-
correr os álbums musicais vendo as súas
portadas tridimensionalmente (como
tamén se poden ver no iTunes) conver-
tendo en moi visual a experiencia de
uso.

A reprodución de vídeo nos formatos
MPEG-4 típicos de dispositivos de
Apple é bastante boa, especialmente
pola alta calidade da pantalla do iPhone,
que ten unha boa velocidade de refresco,
un alto contraste e un brillo que se adap-
ta automaticamente ás condicións
ambientais (reducindo a retroilumina-
ción na escuridade e maximizándoa ó
aire libre).

Tamén inclúe unha aplicación que
permite o acceso a parte dos vídeos de
YouTube coma se fosen vídeos cargados
no trebello, o que resulta moi práctico
coma pasatempo.

AA  ccoonneexxiióónn  áá  IInntteerrnneett

Conectarse a través de GPRS/EDGE
resulta moi lento, pero de contar con
cobertura de Wi-Fi (algo cada vez máis
habitual en domicilios e establecemen-
tos de hostalaría) podemos acceder ás
nosas contas de correo tanto a través de
POP3 coma de IMAP (o que resulta
especialmente atractivo para usuarios de
Gmail), aínda que tamén se pode acce-
der á web mediante unha versión portá-
til do navegador Safari, que aínda que
non conta con soporte de Flash, permite
ver satisfactoriamente a meirande parte
das páxinas web, especialmente grazas a
unha tecnoloxía de rendering que rede-
buxa as páxinas webs constantemente.
Así, aproveitando a pantalla multi-táctil,
podemos facer zoom nas páxinas web,
para poder ler o texto con claridade, e
mesmo rotar o móbil para que a pantalla
se amose en formato horizontal, o que
fai que os textos se vexan máis grandes
e doados de ler. Incluso permite axustar
a imaxe ó ancho de cada parágrafo, con
só pulsar dúas veces seguidas sobre o
mesmo.

Levar a Internet na man é así un soño

que moitos poden ver realizado grazas a
este dispositivo, que por fortuna está a
contar co apoio de moitas empresas de
Internet, que adaptan as súas webs para
a súa correcta visualización no iPhone.
Por exemplo, Google adaptou non só o
seu buscador, senón tamén o seu lector
de correo, o lector de fluxos RSS e
mesmo o sistema de álbums fotográficos
Picasa, para que sexan máis doados de
empregar dende o móbil de Apple. Deste
xeito, moitas webs se presentan coma se
fosen os propios menús do iPhone, o que
resulta sumamente agradable para os
usuarios.

AAss  aapplliiccaacciióónnss

Pero todo o indicado ata o momento
tamén se pode ver en moitos outros
móbiles multimedia que xa levan tempo
no mercado, o que non explicaría o éxito
do iPhone, pero resulta que a auténtica
revolución deste chisme está no seu sis-
tema operativo, que é unha versión redu-
cida do Mac OS X, que funciona utili-
zando os dedos sobre a pantalla táctil, na
que tanto podemos ver fotografías (un
dos usos máis habituais do iPhone)
coma escribir notas nun teclado virtual

presentado en pantalla.
De serie, o iPhone inclúe un limitado

grupo de aplicacións como unha calcu-
ladora, un reloxo con alarma, un cader-
no de notas e interfaces para acceder a
servizos en liña como a consulta da
bolsa, os mapas de Google e o prognós-
tico do tempo para os seguintes días. Se
todo quedase aí o iPhone posiblemente
quedaría nun mero accesorio para incon-
dicionais de Apple, pero ó aparecer sis-
temas de liberación (jailbreak) do móbil
se abriu a porta a aplicacións non ofi-
ciais, que van dende xogos (solitario,
buscaminas, blackjack, labirinto, aforca-
do, xadrez, dominó...) ata emuladores
(de NES, Gameboy SP, o motor Scumm
e mesmo de PlayStation) pasando por

todas esas función que os usuarios con-
sideran importantes pero que o iPhone
non inclúe de serie (gravadora de voz,
listaxe de tarefas pendentes, buscador de
contactos na axenda, editor de texto ou
conversor de unidades).

Temos así un dispositivo que podería
resultar anecdótico, pero que nutrido por
toda unha comunidade de desenvolve-
dores se está a converter nun ordenador
de peto que está a contar con moitos imi-
tadores, e que podería forzar ás operado-
ras de telefonía móbil a ofertar tarifas
planas de datos a un prezo que permita a
conexión constante á Rede en calquera
momento e lugar.

CCoonncclluussiióónnss

O iPhone non é un trebello que deixe
indiferente, e hai xente que con ó velo
xa o adoran, mentres que outras persoas
o ignoran polas súas carencias. Non
podemos rematar sen comentar algunhas
das eivas do móbil de Apple: grande
tamaño, excesivo peso, pouca autono-
mía, Bluetooth limitado (non soporta
estéreo, transmisión de ficheiros nin uso
coma módem), batería integrada (non se
pode substituír de xeito doado), navega-

dor web sen Flash, sen MMS, accesorios
caros, non funciona coma disco duro
externo (só se pode sincronizar median-
te iTunes) e o uso da súa pantalla táctil
cos dedos fai que se engraxe excesiva-
mente.

Pero todo iso non fai que deixe de ser
un trebello atractivo, cunha interface de
uso táctil sumamente doada de manexar,
que agardemos que se comercialice en
España antes do verán (aínda que os
máis ansiosos poden adquirir terminais
de importación).

Sen dúbida, o iPhone está a ser toda
unha revolución que só está a comezar.
Se nos parece impresionante o dispositi-
vo actual, ¿qué nos achegarán as futuras
versións?.

O iPhone

Versión de Google adaptada para o iPhone

A web de Código Cero vista nun iPhone

“O iPhone non
grava vídeo pero
pódese arranxar
con aplicacións de
terceiros”.
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Unha nova web
na nosa lingua

reúne todo tipo
de xogos Flash

O obxectivo deste artigo non é -
nin moito menos-, deprimir ós lec-
tores que non teñen a sorte de poder
gozar do descrito senón achegarlles
un fío de esperanza para que pasen
a mañá o máis a gusto (e rápido)
posible sen que o xefe sospeite de
que están a perder o tempo.
Falamos da nova web
Megaxogos.com que vén de ver a
luz e que recolle unha boa morea de
xogos Flash para o goce de todo
tipo de internautas. 

Dende xogos de acción até xogos
de estratexia pasando por xogos de
aventuras, de memoria, de coches,
de deportes, de habilidades, de
música, de naves, de plataformas...
Semella que poucos temas e forma-
tos se lles deberon escapar ós crea-
dores da web, que, para curarse en
saúde, incluíron a sección “novida-
des” na que recollen todo aquilo
que vai saíndo e que non ten unha
clasificación ben definida.

Xogos clásicos como o Tetris, o
Puzzle ou o Shangai xa poden pasar
a formar parte dos nosos pasatem-
pos favoritos de oficina sen ter que
procurar en webs xaponesas, chine-
sas ou coreanas que fican lonxe de
poder ser traducidas por nós mes-
mos, que non adoitamos ir alén de
sitios en galego, portugués, castelán
e algo de inglés (que non é pouco).

Este portal forma parte dun con-
xunto de sitios dedicados a tódalas
idades, tales como Megajocs.com,
MasqueJuegos.es, Megajocs.net,
Superarcadeland.com (versións en
catalán, castelán, occitán e inglés
deste mesmo portal), ou Pipape.net,
unha páxina web dedicada só ás
rapazas. 

Tamén forman parte do equipo
outros portais como todocuentos.es
(portal de contos en español) ou
gratispc.es, un portal en castelán

que permite descargas de progra-
mas totalmente de balde.

En Código xa lle estivemos
dando uso abondo durante días,
poñendo en perigo mesmo a nosa
continuidade na empresa, xa que
mentres se xoga, xeralmente non se
traballa, pero pagou a pena atopar-
nos con clásicos como o Arkanoid
(aquela mítica proposta gráfica que
consistía en ir demolendo unha
especie de parede cunha boliña e
coidando de que a boliña non saíse
da pantalla), o Pacman (que apare-
ce na súa versión micro e que non é
outra cousa que o célebre
Comecocos co que tanto temos
soñado de pequenos nas noites de
febre, mais neste caso será preciso
que merquemos unhas lentes de
moito aumento, debido ó extrema-
damente miúdo de todas as figuras)
ou o Space Invaders (que é case
unha síntese minimalista das aven-
turas gráficas que foron e serán, e
que consistía en algo tan simple

como ir movendo unha nave espa-
cial dunha beira a outra da pantalla
botando disparos e evitando que
esta fose alcanzada polo triángulo
de naves inimigas... quen non se
lembre deste xogo por esta descri-
ción, que pense no ruído, dificil-
mente reproducible aquí, de asubío
que saía das naves cada ve que
efectuaban un disparo).

Cómpre sinalar que estes clásicos
dos que falamos (entre outros moi-
tos xogos) aparecen ó alcance de
todos os internautas, sen necesidade
de levar a cabo un rexistro. A cousa
cambia coas aventuras máis elabo-
radas, das que se ofrece unha boa
ristra e todas elas acompañadas dun
pecho para darnos a entender que é
preciso un login. Por exemplo:
Castlevania (na que adoptamos a
figura dun cazador de vampiros) ou
Prince of Persia (no que temos que
evitar en oito minutos que un visir
se faga co control do Tempo).

Hai días nos que, con esta friaxe que entala ata os
músculos máis agochados, polo que menos devece-
mos nada máis poñer un pé fora da cama é por ir a
traballar. Dende logo, o que máis e o que menos,
ficaría (se puidese) ben a gusto na casa ó carón do
radiador cun bo acceso a Internet e con todo o
tempo do mundo para fozar a ver que se coce na
Rede ou ver boas películas en agradable compaña.



A saga de videoxogos Soul Calibur ten incluí-
do loitadores convidados coma o personaxe de
cómic Spawn ou o protagonista de Legend of
Zelda, Link, pero as consolas de alta definición
recibirán unha agradable sorpresa con Soul
Calibur IV, pois Namco Bandai decidiu que incor-
porará personaxes de Star Wars.

Deste xeito, os xogadores que resultaron
defraudados polo nefasto Masters of Teräs
Käsi para PlayStation poderán agora resarcir-
se, pois a versión para Xbox 360 do novo Soul
Calibur permitirá manexar ó mestre jedi Yoda,
mentres que na PS3 se poderá facer o propio

con Darth Vader. Segundo parece o reparto de
personaxes nas distintas consolas se fixo con
criterios cromáticos (a Xbox 360 é verde e a
PS3, negra).

Dende 1UP comentan que non sería sorpren-
dente que outros personaxes de Star Wars
coma Luke Skywalker ou Darth Maul se puide-
sen descargar previo pago, para saciar as
ansias dos seguidores da saga galáctica de
George Lucas, posto que aínda non saíu un
digno xogo de loita que nos permita tomar o
control dos nosos jedis e señores de Sith favo-
ritos.

Tralo seu paso pola GameBoy
Advance e a Nintendo DS, o pequeno
Shinnosuke Nohara, máis coñecido
coma Shin-chan, estrearase na
Nintendo Wii cun novo xogo que se
venderá en España a mediados de
marzo e destacará por contar coas
voces orixinais en español da popular
serie de televisión.

O novo xogo chamarase Shin-chan
¡Las Nuevas Aventuras para Wii! e
sitúa ó pequeno Shinnosuke e á súa
familia nunha serie de xogos dentro do
programa de televisión King Station
que se desenvolve pola cidade na que
vive Shin-chan. Ó estar os distintos
xogos repartidos por toda a cidade
será posible cruzarse cos personaxes
que apareceron na serie de televisión.

Os afeccionados á serie de televisión As Bolas
Máxicas poderán gozar dos seus personaxes favori-
tos nas consolas de videoxogos Xbox 360 e
PlayStation 3, que non só presentará uns gráficos
cunha calidade semellante á da serie de televisión
aínda que partan dun motor tridimensional, que des-
tacará especialmente por contar cun modo de xogo en
liña que permitirá ó usuarios loitar contra outros
xogadores a través da Internet.

Dragon Ball Z: Burst Limit sairá este mesmo ano, e
as imaxes que se ven do mesmo resultan prometedo-
ras, e segundo Donny Clay de Atari, dende a súa com-
pañía «están excitados e preparados para ofrecer ós
afeccionados unha nova iteración da serie de xogos
de Dragon Ball Z na nova xeración de consolas»..

OS DEPORTES VOLVERÁN Á WII CON
SPORTS ISLAND

Konami anunciou que vai distribuír en
Europa o xogo Sports Island para Nintendo
Wii, que será un dos títulos deportivos que
prometen arrasar en 2008 pola súa varieda-
de de disciplinas deportivas incorporadas e a
súa aparencia tan acorde coa consola de
Nintendo.

O xogo seguiría os pasos do Wii Sports,
pero nesta ocasión os deportes incluídos
será patinaxe artístico, fútbol, tiro con arco,

snowboarding, volley praia, motocross, cur-
ling, baloncesto, badminton, e carreiras de
karts, o que asegurará horas de diversión e
competición de ata 4 xogadores. Tamén per-
mitirá un uso único do mando da Wii e do
Nunchuk.

SON GOKU TERÁ UN VIDEOXOGO QUE
PERMITIRÁ LOITAR EN LIÑA

YODA E DARTH VADER APARECERÁN EN SOUL
CALIBUR IV

SHIN-CHAN METERASE NA WII EN
MARZO
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O xogo máis potente sen dúbida para a pla-
taforma de Nintendo, como non podería ser
doutro xeito é a nova edición do clásico Mario:
Super  Mario  Galaxy.

Tratando de aproveitar o máximo posible as
posibilidades da Wii os técnicos de Nintendo
conseguiron arrincarnos sorrisos e até che-
garon a facernos sentir dunha vez as pulsa-
cións da NES.

Super  Mario  Galaxy é o nome deste novo
programa. Unha aventura plataformeira o
máis puro estilo Mario. O rapto dunha prince-
sa e un encargo ó fontaneiro máis saltarín e
xiratorio do universo. Un universo ateigado de
pequenos planetas (que a moitos lles lembrará
de seguro a novela de Saint-EExúpery  O  princi-
piño). 

Mario ten que rescatar á princesa raptada
polos piratas do universo, unha mala raza que
ten previsto dominar todo canto existe coa
enerxía das estrelas… se Mario non o impide.

Para iso, o noso amigo bigotón terá que usar
toda a sabedoría aprendida nos anos que leva

loitando contra cogomelos, minidinos e plantas
carnívoras e explorando tódolos recunchos da
Galaxia. E os recunchos non son poucos ?.

O sistema de xogo da WII consta de dous
mandos… o Wiimote, co que podemos atacar ós
inimigos con diferentes movementos, princi-
palmente o xiratorio (mando en vertical e
movemento circular) e recoller moedas e ener-
xía. A dirección de Mario elíxese coa panca do
mando Nunchaku. Os ataques, tanto o ataque
en salto como todos os demais, efectúanse co
botón A e o botón B do Wiimote… É dicir: que as
mans estarán ben ocupadas e manteremos un
movemento constante e con xeito!

Concluíndo:  este  é  o  xogo  da  Wii  con  maiús-
culas. Todos aqueles que non lle atoparan o
senso a xogar ó tenis e os bolos (ó final trata-
se diso… tenis e bolos ?) atoparán aquí a xus-
tificación perfecta para os centos de euros
que custa a consola e o xogo. Ben, o xogo son
45 Euros escasos. Un prezo máis que razoable
para as horas de goce continuo que vos agar-
dan.

Por certo, o creador é Shigueru  Miyamoto. E
si, recoñece a influenza do escritor francés
nesta nova edición do Super Mario. Como ten
que ser e nós que llo agradecemos.

"... se aparece un baobab, e non se
acode a tempo e non se corta de seguido, des-
pois xa non se pode un desfacer del. Cobre o
planeta enteiro e fúrao coas súas raíces. E se
o planeta é pequeniño e os baobabs son moi-
tos, féndeno ao medio"

Antoine de Saint-Exúpery.

A ETERNA (ENÉSIMA E PLASTA) PREGUNTA
SOBRE O GUITAR HERO!

Ultimamente, cando acordo polas mañás escoito na
miña cabeza sempre a mesma pregunta: E non che
sería mellor comezar a ir a clases de guitarra? É que
de tanto oír a mesma pregunta xa me asaltan ás dúbi-
das ó respecto. De seguro que moitos dos nosos lec-
tores son afeccionados a iso de tocar a guitarra co
SG (O mando SG de RedOctane para Guitar Hero). A
guitarriña de botóns de cores é o noso instrumento

favorito: sinxelo, manexable, de satisfacción directa e
relativamente barato. Claro que en canto comezas a
sumar gastos o de barato tamén comeza a converter-
se en relativo.

Eu arranquei pola segunda edición do Guitar (con
guitarra, case setenta euros)… despois veu o vicio e
con el a edición especial dos anos oitenta Rocks the
80´s (outros cincuenta eurazos). Pero aí non quedou o
asunto. Detrás veu o Guitar hero III “Legends of Rock”
(Con guitarra sen fíos, setenta e cinco euros) e unha
Gibson Flyin V azul que me autoagasallei polo Nadal.
Non sumen. Como dixo o can: eu non o faría.

O caso é que atendendo o goce que me produce
tocar este aparello, o gasto fáiseme relativamente
asumible. Pero a pregunta segue no ar: “E non sería
mellor aprender a tocar a guitarra de verdade?” Ben.
A resposta é automática: As churras e as merinas
mellor cada unha no seu curral. É meridiano que non
ten que ver unha cousa coa outra… perrr… pero tamén
hai que dicir que despois de saber o que se sente con
este simulador, a un éntralle o verme de saber que se
sente cos músicos de verdade (algunha comparación
na sala de adultos?).

Ben. Pois os responsables do nacemento
desta saga de xogos para consola
(REdOctane e Activision) tamén pensaron
neste asunto e chegan novas dende o
departamento de novidades nesta liña.
RedOctane tería chegado a un acordo co
organismo norteamericano NAMM
encargado de integrar á industria de
fabricantes coa de distribuidores de ins-
trumentos en EE UU para levar a cabo unha

serie de accións e investigacións co fin de determinar
se é de verdade posible aprender a tocar un instru-
mento empregando simuladores virtuais. A guitarra,
por exemplo ?.

A primeira das propostas levou o Guitar Hero III a
todas as tendas asociadas a este organismo promo-
vendo o seu coñecemento entre os músicos e organi-
zando concursos e competicións no que se coñece
como iniciativa “WAnna Play”. Preténdese con esta
medida implicar ós verdadeiros músicos no desenvol-
vemento de programas que no axude ó resto a gozar
coa guitarra real case tanto como coa SG… e deixar así
dunha vez a eterna pregunta:

- Pero non sería mellor que foses a clases de guita-
rra? 

- Está
Keith
Richards de
mestre?
Non?
Chámame
cando che-
gue!;).

SUPER MARIO GALAXY: O MÁIS POTENTE
DE NINTENDO
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Esta  é  a  versión
con  cordas  de
Angus  Young.

Nótese  a  falta  de  cordas  nesta  versión



  

  

  
        

 

e
-
o
e
-

   
  

 

Puesto 2
Rectangle




