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Este 17 de maio os lectores de 
Código Cero celebran dúas 
festas: a das Letras Galegas e 
a de Internet. Lonxe de que-

rer separar unha cousa da outra, dife-
rencialas cunha liña que impida que se 
mesturen, o que queremos dende esta 
revista é enlealo todo o máximo posible, 
complementalo, enriquecer a nosa cul-
tura con comunicación dixital e comple-
tar as redes coa nosa identidade. Certo 
é que haberá quen diga que á cultura 
galega lle foi ben ao longo dos séculos 
sen Internet, e que ben poderá seguir 
sobrevivindo sen a cousa dixital. Con 
todo, porían a man no lume ao tempo 
que aseguran isto? Cómpre pensalo: se 
a rapazada toda, a depositaria de todo 
este legado cultural, está na súa gran 

maioría na Rede, vive na Rede e se in-
terrelaciona na Rede, non sería lóxico 
usar esta ferramenta para darlles a en-
tender a importancia de preservar todo 
isto que lles vén de antigo? Este é preci-
samente o principal argumento destas 
páxinas, especificamente das centrais 
deste número 93 de Código Cero, onde 
damos conta, a través de múltiples 
exemplos, dunha situación para a que 
cremos que xa non hai volta atrás, e que 
moi probablemente está ben que así 
sexa: a confluencia da nosa cultura co 
ámbito dixital. O 17 de maio é pois un 
día para festexar e, tamén, para reflexio-
nar. No caso de Código Cero, non sem-
pre se xuntan dúas festividades que nos 
collan tan de preto. Feliz coincidencia? 
Sen dúbida si.     

Neste número...

29 Repasamos o máis salientábel da tempada 
en materia de consolas e videoxogos

28 Escolmamos os 
trebellos tecno-
lóxicos do mes que 
máis nos chamaron 
a atención

O Grupo Código Cero S. L. reserva para si mesmo tódolos 
dereitos como autor colectivo desta publicación ao abei-
ro dos artigos 8 e 32.1 da Lei de Propiedade Intelectual. 
Quedan expresamente prohibidas a reprodución, distri-
bución e máis a comunicación pública da totalidade ou 
parte dos contidos desta publicación con fins comerciais, 
en calquera soporte ou por calquera medio técnico sen 
autorización da editorial. 
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Blu:sens anuncia o comezo da xira OT 2011

A empresa tecnolóxi-
ca Blu:sens, con sede 

principal en Santiago de 
Compostela, vén de dar co-
mezo á xira dos finalistas 
do programa Operación 
Triunfo 2011. Trátase dun-
ha longa serie itinerante de 
concertos nos que participa-
rán os concursantes da Aca-
demia, incluíndo Nahuel, 
gañador do programa da 
cadea Tele 5, que presenta-
rá en exclusiva o primeiro 
single de álbum Mientras te 
vas, que vai estar dispoñible 
nas tendas, a partir do 4 de 
xuño, nun dispositivo super 
compacto mp4 de Blusens. 
Na devandita xira tamén interpretarán 
as súas cancións Niccó, Roxxío, Naxxo, 
Josh o Ramil, cancións que o selo galego 
Blu:sens Music (www.blusensmusic.com) 
editará en liña. 

O itinerario musical arranca en Barce-
lona, Santiago (na Sala Capitol o domin-
go 15 de maio ás 20.30 horas) e Madrid. 
Segundo apunta Blu:sens, haberá unha 
boa cantidade de sorpresas. De feito, os 
intérpretes de Operación Triunfo lanza-
ranse a interpretar temas propios, cos que 
complementarán o repertorio habitual das 
galas da dita cadea de TV, “algo non usual 

e até o de agora non visto nas xiras de an-
teriores edicións”, informa o selo galego. 
Ademais disto, “haberá múltiples sorpre-
sas e apoio dun numeroso núcleo de artis-
tas consagrados españois que acudirán á 
presentación de Madrid”. 

Polo que atinxe aos prezos da entrada, 
serán acordes cos tempos que corren. De 
feito, oscilarán entre os 15 e os 18 euros, 
e aos concertos poderán acceder os meno-
res de 16 anos, acompañados polos seus 
pais ou titores legais. As entradas, infor-
ma Blu:sens, estarán á venda en El Corte 
Inglés, Ticketmaster, Atrápalo, Arteria e 
Entradas.com. 

Na mobilidade hai negocio, e moi-
to. Ademais, dase a casualidade de 
que se trata dun ámbito produtivo en 
medre, accesible grazas a estruturas e 
programas abertos, diametralmente 
oposto a todos aqueles eidos que nos 
levaron a onde estamos agora, con 
este parón que semella unha calexa 
sen saída. Así nolo contaron os ex-
pertos reunidos estes días en Santiago 
con motivo do curso sobre Como xe-
rar negocio coas aplicacións móbiles 
que organizou o Colexio Profesional 
de Enxeñaría Técnica en Informática 
de Galicia, CPETIG. Segundo infor-
ma o Colexio, o curso desenvolveuse 
ao longo de dous días, de venres a sá-
bado, e contou coa presenza de máis 
50 asistentes, aos que se lles informou 
polo miúdo sobre a potencialidade das 
aplicacións para os smartphones ou 
os modelos de negocio que xorden ao 
abeiro dos sistemas abertos Android, 
entre outras cuestións. 

A actividade, que foi coordinada por 
Emilio Avilés (director xeral e funda-
dor de TeCHmi e cofundador de Slash 
Mobility), serviu tamén para debater 
sobre a implantación das plataformas 
e tecnoloxías móbiles nas empresas e 
sobre o retorno do investimento que 
leva adxunto a inversión na mobilida-
de. 

novas
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Á vista o II Encontro profesional B-web, a celebrar 
en EXPOCoruña

Cada vez faise máis evidente que Inter-
net (en xeral) e as redes sociais (en par-
ticular), están a mudar a nosa maneira de 
relacionarnos cos demais e o transcorrer 
do noso día a día. As nosas formas de co-
municarnos están cambiando a un ritmo 
que pon medo, e consecuentemente, tamén 
os nosos hábitos de consumo, e a relación 
que temos coas empresas que nos rodean, 
das que somos público obxectivo.

Para dar resposta ás preguntas e cues-
tións que se xeran en torno a estas novas 
tendencias, e ás ferramentas sociais xur-
didas da web 2.0, tales como Facebook, 
Twitter, Tuenti, Foursquare, Linkedin o 
Flickr, entre outras, EXPOCoruña vai dar 
acollida ao II Encontro Profesional B-web 
2011, que terá lugar os días 2 e 3 de xuño.

Trátase dun foro de intercambio de ex-
periencias, coa web 2.0 como entorno, que 
citará na Coruña a máis de 30 profesionais 
de primeiro nivel en conferencias, casos 
prácticos e obradoiros coa comunicación 
2.0, que terán o marketing en liña ou o e-
business como marco.

O programa, dispoñible na web oficial 
do evento (www.b-web.es), inclúe a presen-
za de relatores da talla de Juan Merodio, 
autor do libro Cómo empezar a promover 
o teu negocio en redes sociales, que xa re-
cibiu varios premios pola súa traxectoria 
profesional ligada a Internet; Juan Pablo 
Bustos, un dos precursores da publicidade 
e a tecnoloxía, e autor de varios proxectos 
interactivos; ou Carlos Blanco, un dos em-
presarios pioneiros no sector electrónico 
en España e fundador do Grupo ITNet.

Asemade, a xornada contará co relatorio 
de Javier Pedreira, Wicho, responsable de 
Informática dos Museos Científicos da Co-
ruña e un dos autores do blog español máis 
lido, Microsiervos.com.

As persoas interesadas en participar tan-
to nas conferencias como nos obradoiros, 
deberán descargar a ficha de inscrición 
dispoñible na web oficial e enviala cuber-
ta cos seus datos a info@expocoruna.com, 
sabendo que se o fan antes do vindeiro 13 
de maio, teñen un desconto considerable 
no prezo.
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Captura do selo Blusens Music

Máis de 50 persoas 
participaron no curso 
sobre mobilidade do 
CPETIG





A Secretaría Xeral de Mo-
dernización, en colaboración 
coa Secretaría Xeral de Igual-
dade, está a organizar a Xorna-
da Construíndo un sector TIC 
en igualdade.  Este encontro 
forma parte das iniciativas im-
pulsadas pola Axenda Dixital 
2014.gal, a estratexia da Xunta 
de Galicia no ámbito das novas 
tecnoloxías, e realízase no mar-
co das actuacións da Unidade 
da Muller e Ciencia.

O obxectivo da citada xorna-
da é analizar a situación actual 
das mulleres galegas no sector 
das Tecnoloxías da Información 
e da Comunicación (TIC), pro-
poñendo iniciativas para im-
pulsar o seu perfil profesional.

 O encontro, organizado en 
colaboración coa Fundación 
para o Fomento da Calidade 
Industrial e o Desenvolvemen-
to Tecnolóxico de Galicia, terá 
lugar o mércores 18 de maio de 
2011 en Santiago de Compos-

tela no Centro de Novas Tec-
noloxías de Galicia (Rúa Airas 
Nunes, s/n – Conxo) de 09:30 a 
13:30 horas.

Todas as persoas interesadas 
en asistir poden inscribirse, de 
forma gratuíta, enviando o for-
mulario de inscrición ao ende-
rezo info@fundacioncalidade.
org.

A xornada será inaugurada ás 
9.30 horas pola secretaria xeral 
de Modernización, Mar Pereira, 
e por Marta González Vázquez, 
secretaria xeral da Igualdade da 
Xunta. Contará a continuación, 
na conferencia inaugural, coa 
presenza de José Alberto Díez 
de Castro, secretario xeral de 
Universidades da Consellería 
da Educación, e de Victoria Ote-
ro Espinar, decana da Facultade 
de Matemáticas da Universida-
de de Compostela. 

Ao longo do encontro, ava-
liaranse cuestións como a si-
tuación das mulleres no eido 

das empresas TIC (facendo es-
pecial fincapé nos atrancos que 
dificultan o afianzamento da 
súa presenza) ou as diferentes 
experiencias postas en marcha 
na nosa terra de cara ao fomen-
to da figura feminina no tecido 
empresarial ligado á Sociedade 

da Información. Sobre este últi-
mo caso, poranse sobre a mesa 
diferentes casos de éxito de 
mulleres que puxeron en mar-
cha o seu negocio TIC e con-
seguiron afianzarse con altas 
posibilidades de crecemento a 
medio e longo prazo.  

A muller no centro da Rede
O CNTG acolle o vindeiro día 18 a xornada Construíndo un 
sector TIC en igualdade

reportaxe

O CNTG, no barrio de Conxo en Santiago
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Durante a súa visita ao Centro 
de Modernización e Inclusión 
Tecnolóxica (CeMIT) de Pon-
teareas, o presidente da Xunta, 
Alberto Núñez Feijoo, anunciou 
que nos vindeiros días o Diario 
Oficial de Galicia recollerá unha 
nova orde de axudas por un 
montante de 15 millóns de euros 
para o espallamento da banda 
larga en 11.000 núcleos do rural 
e chegar a máis de 250.000 gale-
gos entre este ano e 2013.

O titular da Xunta asegurou 
que para que os galegos deixen 
atrás de xeito definitivo a fenda 
dixital é “preciso superar dife-
rentes barreiras económicas, 
de infraestruturas e de alfabeti-
zación dixital”, para o que a Ad-
ministración ten definida unha 
Axenda Dixital que ten entre 
os seus obxectivos para 2011 e 
2012 “axudar a 8.200 familias ga-
legas” e “subvencionar en 8.200 
fogares” o acceso á Internet. Esta 
Axenda Dixital, a xuízo de Feijoo 
a folla de ruta clara que se pre-
cisa para o afianzamento das 
redes, tamén se dirixe moder-
nizar a propia Administración e 
promover a integración das TIC 
en eidos de importancia social 
como a educación ou a sanida-
de. 

Sobre os atrancos en materia 
de infraestruturas, o presidente 
galego salientou a posta en mar-
cha, o ano pasado, do Plan de 
Banda Larga para facilitar o acce-

so a internet a todos os galegos. 
Así, explicou que en menos dun 
ano, esta iniciativa “posibilitou a 
conexión á rede a 250.000 per-
soas que carecían de cobertura, 
entre eles preto de 3.000 veciños 
do concello de Ponteareas”. Se-
gundo engadiu, no conxunto da 
comarca pontevedresa foi posi-
ble incrementar a cobertura de 
novas redes da información do 
68% existente en 2009 “a máis do 
91% actual, o que significa que 
nesta zona hai 10.000 persoas 
que non tiñan acceso a internet 
pero que agora si que o teñen”.  

No que se refire ao segundo 
atranco fundamental para es-
tarmos de xeito íntegro e eficaz 
na Sociedade do Coñecemento, 
a barreira da alfabetización dixi-
tal e da formación da cidadanía 

en materia tecnolóxica, o presi-
dente da Xunta quixo destacar 
o papel da rede de centros Ce-
Mit (tecido de aulas en liña que 
integra a Rede de Telecentros e 
a Rede de Centros de Dinamiza-
ción), rede da que forma parte o 
CeMit de Ponteareas, e que está 
xa presente en 89 concellos con 
94 aulas nas que, segundo as 
previsións do Goberno galego, 
se formarán este ano máis de 
12.000 persoas. 

Máis de 600 persoas nos 
cursos recentes de CeMit

As aulas CeMIT de trinta loca-
lidades galegas acolleron dende 
o pasado 21 de marzo aos máis 
de seiscentos asistentes aos 
cursos de promoción en liña e 

xestión de contidos da Rede de 
Centros para a Modernización 
e Inclusión Tecnolóxica de Gali-
cia (CeMIT). Segundo informa a 
Secretaría Xeral de Medios, de-
partamento responsable desta 
Rede xunto coa Secretaría Xeral 
de Modernización, tratábase dos 
dous primeiros cursos do Plan 
de Formación Multimedia e Au-
diovisual da Rede CeMIT a través 
dos cales o alumnado aprendeu 
a crear e manter sitios ou portais 
web e coñecía as estratexias bá-
sicas de marketing en internet.

Este tipo de cursos, que com-
binan a modalidade presencial 
e a feitura dixital, continuarán 
a partir de setembro con te-
máticas relacionadas co sector 
multimedia e audiovisual. “Así”, 
engade Medios, “os interesados 
poderán coñecer todos os se-
gredos do streaming de audio 
e vídeo, terán a oportunidade 
de crear webs para dispositivos 
móbiles, ou aprenderán a crear 
videoxogos dende as 94 aulas 
CeMIT que a Rede ten distribuí-
das por toda Galicia”. 

As persoas interesadas na 
oferta formativa do Plan 2011 
da Rede CeMIT poden informar-
se a través da web http://cemit.
xunta.es.

Novos folgos 
para a banda 
larga
A Xunta destinará 15 millóns de 
euros á mellora da cobertura de 
internet no rural galego

t Feijoo con Mar Pereira  du-
rante o acto de presentación 
das axudas en Ponteareas. 

t Rexistro de demandantes para con-
sultar a situación de cobertura do Plan 
de Banda Larga II
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O Centro de Supercompu-
tación de Galicia (CESGA) vén 
de dar un novo e importante 
paso no seu acopio de alianzas 
e escenarios de colaboración 
investigadora. Así nolo conta 
Fundación que leva o nome do 
propio espazo de I+D empraza-
do no Campus de Santiago, que 
vén de asinar un acordo coa 
Fundación Centro de Super-
computación de Castela e León 
(FCSC) que, entre outras cousas, 
diríxese a dar soporte e contido 
a convenios previos de inves-
tigación establecidos entre os 
gobernos de ambas comunida-
des. No acto de formalización 
desta alianza, desenvolvido na 
Delegación territorial da Junta 
de Castela e León, fíxose saber 
que unha das materias clave 
onde se proxecta unha máis 
ampla marxe de participación 
conxunta é, precisamente, a 
supercomputación. Ou sexa, o 
cálculo intensivo con fins so-
ciais, científicos, médicos, me-
teorolóxicos ou empresariais 
xerado polos macroordenado-
res aos que dán acubillo ámbo-
los centros, destacándose no 
caso galego o Finisterrae. 

No acto de sinatura participa-

ron Antonio Silván (consejero 
de Fomento de Castela e León 
e presidente da FCSC), Ricardo 
Capilla (director xeral de I+D e 
presidente do CESGA) e máis os 
dous directores dos devanditos 
centros de supercomputacuón. 
Segundo se apunta xa nun eido 
máis concreto, o convenio im-
plicará a posta en marcha dun 
plan de formación complemen-
tario ao dos centros, un plan 
conxunto de difusión da com-
putación de altas prestacións 
así como un plan de mobilidade 
de investigadores e tecnólogos 
entre centros. Búscase tamén 
formalizar un grupo de traballo 
técnico inter-centros para a op-
timización de recursos e nivel 
de satisfacción dos usuarios. 

O acordo, froito do Protoco-
lo Xeral de Colaboración entre 
ámbalas Xuntas, dá contido e 
soporte para outros acordos 
previos e específicos en 21 áreas 
diferentes. Estes achegamentos 
precedentes materializáronse, 
por exemplo, nunha iniciativa 
levada a cabo o pasado mes de 
outubro entre o CESGA e a FCSC 
que consistiu na primeira proba 
de cloud de computación de al-
tas prestacións desenvolvida a 

nivel internacional entre este 
tipo de centros españois. Así 
nos conta as orixes e obxec-
tivos deste traballo conxunto 
o noso compañeiro Fernando 
Bouzas dende o propio CES-
GA: “O grupo Scientist Against 
Malaria (SAM), solicitou  con 
urxencia capacidade de com-
putación para o crebado virtual 
dunha quimioteca de máis de 
300.000 compostos químicos 
orixinais, a estudar sobre unha 
diana terapéutica e logo desen-
volver novos fármacos contra o 
parasito Plasmodium, causante 
da Malaria”.Deste xeito, e para 
dar resposta ao reto compu-
tacional que se lles expuña no 
tempo solicitado, e sen prexu-
dicar o traballo dos demais 
usuarios doscentros, “o CESGA 
e o FCSCL desenvolveron un 
Cloud HPC híbrido, utilizando o 
equipamento de computación 
e almacenamento distribuído 
entre ambas as institucións”.  

Empregouse o cloud xa 
desenvolvido para o Proxecto 
NUBA, no que participa o CES-
GA,  e estendérono ao equipa-
mento do FCSCL. A xestión en-
tre ambos os centros realizouse 
empregando o software para 

computación cloud desenvol-
vido tamén en España, Open 
Nebula, co que se xestionaron 
os nodos de ambas as localiza-
cións, despregando máquinas 
virtuais indistintamente nunha 
ou outra institución en función 
de criterios de optimización dos 
recursos de computación. “Para 
a conexión dos centros”, explica 
Bouzas, “empregouse a Rede 
de Investigación e Académi-
ca RedIRIS, que proporcionou 
o ancho de banda necesaria 
para a experiencia”. En opinión 
dos científicos participantes, a 
colaboración entre ambos os 
centros demostrouse como un 
apoio fundamental no desen-
volvemento da investigación 
de grupos internacionais e un 
paso máis na investigación das 
tecnoloxías cloud para servizos 
de computación. 

O éxito desta iniciativa 
conxunta tamén serviu para 
abrir novos vieiros de colabora-
ción futura, vieiros que se asen-
taron esta semana co devandi-
to convenio de colaboración 
asinado ao abeiro do Protocolo 
Xeral de Colaboración entre 
ámbalas xuntas en xaneiro de 
2010. 

Finisterrae a toda máquina

O CESGA consolida a súa boa sintonía coa supercomputación 
castelá cun novo acordo

q Antonio Silván, no centro, conselleiro 
de Fomento da Junta de Castela e León

reportaxe
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A Escola Galega de Administración Pública 
(EGAP) acolleu recentemente a presentación 
dun estudo encamiñado a simplificar e op-
timizar o camiño da busca e obtención de 
novas tecnoloxías e servizos dixitais máis 
axeitados para as nosas administracións pú-
blicas. Máis polo miúdo, trátase da Guía de 
Boas Prácticas nos procedementos de con-
tratación das tecnoloxías da información e 
as comunicacións. 

A posta en longo do estudo, que foi apro-
bado no Consello da xunta o 17 de febreiro 
co obxecto de mellorar a xestión e a subs-
tentabilidade dos proxectos TIC no eido 
público, veu da man da secretaria xeral de 
Modernización, Mar Pereira, quen salientou 
a principal finalidade do documento: “Defi-
nir un modelo de contratación transparente 
no que se consigan importantes aforros e se 
mellore a xestión das compras, centralizan-
do os contratos e aplicando a economía da 
escala”. 

Para a secretaria xeral, o estudo pon de 
manifesto un interese por crear un escena-
rio de contratación no que todo fique visible 
para uns e outros. As empresas, deste xeito, 
“poderán ver con claridade os criterios de 
contratación da Administración, profesiona-
lizando así a función informática na Admi-
nistración Pública”. Os profesionais das TIC 
serán, polo tanto, os principais beneficiarios 
desta guía de boas prácticas, amais dos ór-
ganos de contratación do múltiple tecido de 
departamentos, organismos e sociedades da 
Administración. 

Amais de fomentar a visibilidade e a trans-
parencia, o que se pretende con esta inicia-
tiva é encher o baleiro dunha base común 

para a licitación, valoración e execución dos 
contratos. En definitiva, búscase fortalecer 
o emprego común de ferramentas entre 
departamentos para a mellora dos servizos 
e o aforro. A este respecto, Mar Pereira fixo 
saber cómpre “afastarse dunha política tec-
nolóxica dividida en departamentos estan-
cos onde cada consellería realiza a súas com-
pras TIC (equipos, servizos, comunicacións 
e licenzas) atendendo ás súas necesidades 
particulares”. 

Xa dende un punto de vista empresarial, e 
segundo informaron os días pasados asocia-
cións de compañías TIC galegas como Ineo 
ou EGANET, a elaboración desta guía veu 
motivada pola especificidade da contrata-
ción informática na Administración autonó-
mica e a adopción de medidas que permitan 
unha racionalización e optimización do gas-
to en tecnoloxía.

Obxectivos 
O novo modelo de contratación recollido 

na Guía e consensuado entre os profesionais 
TIC e os órganos xurídicos promove unha 
estratexia TIC única, que permita avanzar 
cara un enfoque tecnolóxico homoxéneo e 
sostible, común e único na Xunta de Galicia. 
Tamén busca unha visión do orzamento TIC 
única e da optimización dos procesos de lici-
tación e adquisición, centralizando a compra 
de produtos, servizos ou licenzas acadando 
prezos unitarios.

O avance continuo das tecnoloxías require 
un elevado grao de especialización e o volu-
me dos proxectos que se están a desenvol-
ver fai preciso recorrer á contratación de ser-
vizos e empresas especializadas do sector. 
Neste sentido, a guía recolle tamén un mo-
delo de colaboración coa empresa privada 
baseado na externalización multiprovedor e 
cuns criterios homoxéneos de relación coas 
empresas.

Ademais, a guía establece os mecanismos 
que regulen a propiedade dos produtos 
resultantes da contratación, garantindo a 
transferencia tecnolóxica e que o coñece-
mento permaneza na Administración. Unha 
transferencia tecnolóxica do coñecemento 
que ten que vir acompañada dunha correcta 
xestión da propiedade intelectual dos traba-
llos, así como do ciclo de vida dos produtos.
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Métodos para atopar un 
servizo á medida

Presentada unha nova guía para fomentar a transparencia na 
contratación pública de solucións TIC

t O uso das novas tecnoloxías da infor-
mación facilítanos o día a día



-Que é isto da guía das boas 
prácticas?

É un documento elaborado 
entre distintos os departamen-
tos da Xunta xunto cos respon-
sables TIC, os asesores xurídicos 
e os interventores, que trata de 
mellorar o proceso de contrata-
ción, tanto de compra de sub-
ministres como de prestación 
de servizos, que se lle achegan 
dende os provedores de novas 
tecnoloxías á Administración ga-
lega. Isto afecta a tódalas fases 
do proceso: dende a preparación 
dos pregos, a valoración, a licita-
ción e a execución do contrato.
-Polo tanto a guía vén a cubrir 
un baleiro...

-Son varias ras razóns que 
motivan a elaboración desta 
guía. Basicamente responde a 
que non existía unha estratexia 
TIC unificada, polo que se facían 
compras por cada departamen-
to atendendo ás súas necesida-
des sen aproveitar a economía 
de escala que podería dar unha 
centralización de compras. A 
maiores, este tipo de contrata-
ción ten unhas peculiaridades 
técnicas que os asesores xurídi-
cos e os interventores non che-
gan a acadar, porque a linguaxe 
é moi técnica, e cumpría ir da 
man deles para que puideran ter 
en conta estas complexas pecu-
liaridades que ten a contratación 
de tecnoloxía. 

En particular refírome a ele-
mentos como a valoración do 
prezo, que é unha cuestión fun-
damental pero que de darse 
concursos con feituras de poxas, 
buscándose por defecto a oferta 
máis barata, que non ten porqué 
ser a máis vantaxosa, podémo-
nos atopar que se contratan ser-
vizos con dificultades para axus-
tarse ao orzamento estipulado.    
-Pódenos resumir as directri-
ces?

-Hai unha serie de recomenda-
cións e de boas prácticas. Unhas 
xenéricas que afectan a calquera 
tipo de contratación e que, resu-
mindo, buscan que os informes 
de valoración sexan detallados, 

que se teña en conta de xeito 
exhaustivo o que aparece nos 
pregos, que se favoreza a libre 
concorrencia entre as empresas, 
que non se valore o prezo alén 
do que sexa razoable. Logo, o 
bloque máis importante da guía 
dedícase aos contratos de ser-
vizos, que como ben é sabido 
poden derivar en demandas de 
cesión ilegal de traballadores de 
non darse unha boa praxe na súa 
execución. É dicir, de non haber 
un responsable na execución do 
contrato por parte da empresa 
e outros requisitos básicos pos-
tos en xogo. Todo isto aparece 
na guía, igual que as referencias 
aos contratos de subministra-
cións, un tema moi importante 
que afecta directamente á pro-
piedade dos produtos e dos en-
tregables. É dicir, tanto os bens 
mobles que se adquiren como 
aqueles resultados dun des-
envolvemento de software. En 
todos estes casos, a propiedade 
debe ficar na Administración. 
Isto ten que ver cun aspecto 
fundamental que salienta a guía, 
que é a transferencia continua 
de coñecemento tecnolóxico da 
firma á Administración. Garan-
tíndose isto estariamos a evitar 
situacións de catividade que lle 
poderían afectar moi negativa-
mente a esta última, volvéndose 
dependente dunha firma adxu-
dicataria que é moi complicada 
de substituír.       
-Procúrase a profesionaliza-

ción da profesión informática 
na Xunta, non é?

-Efectivamente, partimos da 
base de que a Xunta non con-
trata persoas, senón servizos. 
O que temos son uns recursos 
humanos que entraron por mé-
ritos de capacidade e métodos 
de igualdade e que queremos 
que estean ao día e que se be-
neficien do devandito proceso 
de transferencia tecnolóxica 
para facer seguimentos exhaus-
tivos dos proxectos. Con este fin, 
aseguramos que os entregables 
fiquen na Administración e que 
ademais os proxectos rematen 
en prazo e dentro do orzamento 
previsto. É moi imporante que 

os funcionarios se convertan 
un pouco en xefes de proxecto. 
Cómpre ter en conta que esta-
mos nun mundo de externaliza-
ción. Nós non podemos obviar 
que a empresa privada é a que 
nos ofrece calidade, tecnoloxía 
avanzada, pero o noso equipo 
tamén ten que velar para que 
toda esa riqueza, coñecemento 
e valores fiquen na Administra-
ción.
-Onde se pode consultar esta 
guía?

-Podemos vela na web imit.
xunta.es. Aquí poderemos ver 
unha presentación visual e logo 
un extracto da guía con texto de 
abondo que pode ser de utilida-
de para as empresas e natural-
mente para os profesionais da 
Xunta.
-Trátase dun recurso aplicable 
xa?

-A guía é aplicable xa. Pero 
cómpre que teñamos en conta 
que é só unha guía, non é nor-
mativa. Vai dirixida a mellorar os 
procesos de contratación pero 
non ten carácter de obriga nin 
tan sequera de compromiso. O 
que si que é certo é que define 
un modelo para que as empre-
sas participen e que garante que 
as prácticas de contratación che-
guen a bo porto.  

“Cómpre garantir a transferencia 
tecnolóxica das empresas á Administración”

Falamos da guía TIC de boas prácticas na contratación con Xaime Barros, 
subdirector de Calidade, Interoperatividade e Seguridade da Xunta

reportaxe
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O conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, e o presidente 
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel 
Cadenas, presidirono pasado 11 de maio unha nova reunión da 
Comisión Mixta entre Xunta e TSXG, na que abordaron asuntos 
como a execución do plan de infraestruturas xudiciais e a apli-
cación do Plan Senda 2014. Neste último eido, a secretaria xeral 
de Modernización da Xunta de Galicia, Mar Pereira, presentou 
un informe dos avances logrados ao abeiro deste plan de siste-
mas, que este ano investirá arredor de cinco millóns de euros e 
que ten permitido, entre outras cousas, “a renovación de máis 
de 1.600 ordenadores nas distintas sedes xudiciais galegas”, 
sinalou. Dese xeito, tal e como destacou o conselleiro de Presi-
dencia aos medios, “a porcentaxe de equipos informáticos cun-
ha antigüidade maior de cinco anos baixou do 65,2 por cento 
en xuño de 2009 a menos de 37 por cento na actualidade”. 

Preto de 5 millóns na modernización 
da Xustiza

p Xaime Barros, segundo pola es-
querda, nun acto recente na Escola 
de Administración Pública
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A XII edición de Xuventude Galicia Net pe-
chou o domingo 17 de abril as súas portas 
cunha “alta participación”, segundo infor-
maron os organizadores, tanto na LAN Party 
como na programación aberta ao público. 
As actividades ligadas á formación, que este 
ano constituíron a gran novidade do maior 
encontro tecnolóxico da comunidade autó-
noma, tamén acadaron “un gran éxito”, en-
gádese.

Máis de 1.200 mozos e mozas inscribíron-
se ao evento que se celebrou durante toda 
a fin de semana no Pazo de Congresos e Ex-
posicións de Galicia en Santiago, aos que se 
sumaron as máis de 6.000 persoas que par-
ticiparon nas actividades de acceso libre. O 
evento, tanto no que se refire ás actividades 
internas como ás externas, veu organizado 
pola Consellería de Traballo e Benestar, que 
este ano quixo facer fincapé na vertente 
formativa da actividade, cousa que se mani-
festou na programación e desenvolvemento 
de arredor de 40 charlas e obradoiros, activi-
dades que ficaron de portas abertas a quen 
quixese participar, con independencia de es-
tar previamente inscrito no evento ou non.

O programa complementario da XGN con-
gregou a centos de persoas nos eventos pa-
ralelos á LAN Party, que contou, ademais das 
charlas formativas, con obradoiros prácticos 
de diversa tipoloxía, graffiti ou xogos de rol. 
Asemade, tamén se rexistrou unha alta par-
ticipación no paintball, na proxección de pe-
lículas e, a noite do sábado, nun concerto de 
hip-hop. Como novidade nesta edición ta-
mén realizáronse cursos de defensa persoal, 
xogo do pau e esgrima antiga europea.

Dentro do encontro, destacaron os cam-
pionatos de xogos para PC como o de Coun-
ter Strike 1.6, League of Legends, Super 
Street Fighter 4, ProEvolution Soccer. Tamén 
tiveron lugar competicións de lanzamento 
de CD, air guitar ou dobraxe, entre outras.

Programa da Radio Galega
Durante a xornada do sábado a Radio Ga-

lega emitiu o seu programa de tecnoloxía 
Banda Ancha, conducido por Xosé María 
Fernández Pazos, quen contou coa colabo-
ración de Raquel Noya, Carlos Ballesteros, 
Modesto Pena e Marcus Fernández nunha 
entrega especial do programa dende o Pa-
lacio de Congresos e Exposicións de Galicia 
que comezou falando co blogueiro David 
Serantes sobre as bondades do iPad 2 e a 
aplicación Evernote (sobre a que Serantes 
impartira un relatorio o día anterior) ; ao que 
seguiu unha entrevista con Ovidio Rodeiro 
Tato, director xeral de Xuventude e Volunta-
riado, para comentar a presente edición de 
Xuventude Galicia Net.

Sorteo de Blusens
Durante a celebración de Xuventude Gali-

cia Net dende Código Cero organizamos coa 
empresa galega de electrónica de consumo 
Blusens un sorteo de 3 dispositivos web:tv 
que contou coa participación de máis de 250 
participantes inscritos no foro de desenvol-
vedores de Blusens, resultando gañadores 
o que empregaban como identificadores 
no devandito foro Josete, christianoliveira e 
Cabo.

Foro de emprego
Entre os persoeiros da política galega que 

participaron en XGN cóntase Beatriz Mato, 
conselleira de Traballo, quen na súa visita do 
sábado ás instalacións do Palacio de Congre-
sos fixo referencia aos valores que, ao seu 
xuízo, mantén a festa alén dos puntos de 
vista máis tecnolóxicos: valores de comuni-
cación, de lecer e de participación. Ademais 
disto, comentou, cómpre ter en conta que 
hai empresas que ollan de preto esta xun-
tanza con vistas á contratación futura de 
profesionais. 

Esta vertente de vínculo mozos-empresas, 
máis visible nos foros e relatorios especializa-
dos que inclúe XGN, é segundo a conselleira 
un ben a salvagardar e a rendibilizar. Mato, 
que estivo acompañada na súa visita da se-
cretaria xeral de Modernización, Mar Pereira, 
salientou que o obxectivo do departamento 
que dirixe é localizar e potenciar aqueles ei-
dos onde Xuventude Galicia Net pode ser de 
meirande utilidade, tanto para a divulgación 
tecnolóxica como para estreitar as ligazóns 
entre a mocidade en liña e as empresas nas 
que poderán despregar o seu labor nun fu-
turo próximo. 
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Lecer formativo
XGN remata a súa 12 edición con máis de 6.000 visitas e uns 1.200 
mozos inscritos
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p Juan Casares Long, Mar Pereira e Fernando Suárez na apertura das xornadas

Ao falar de Administración 
Electrónica estámonos a referir 
á incorporación das tecnoloxías 
da información e a comunica-
ción aos procesos administrati-
vos de calquera entidade, ben 
sexa pública ou privada, a fin 
de crear unha oficina sen pa-
peis que facilite o intercambio 
de información entre clientes e 
empresas. Afondar nas vantaxes 
disto foi o obxectivo das xorna-
das As Relacións da Empresa coa 
Administración Electrónica que 
organizou o Colexio Profesional 
de Enxeñaría en Informática de 
Galicia (CPEIG), en colaboración 
coa Xunta, a comezos de maio 
na Facultade de Ciencias Empre-
sariais de Santiago.

O evento, destinado ao pú-
blico en xeral, facendo especial 
fincapé no funcionariado e no 
empresariado, contou coa cola-
boración do Centro de Estudios 
Cooperativos (CeCOOP). 

Ao longo das tres xornadas, 
un amplo número de expertos 
uniron as súas distintas visións 
para abordar a Administración 
Electrónica desde o punto de 
vista do acceso da cidadanía aos 
servizos públicos, á contratación, 
á facturación ou á protección de 
datos, entre outras cuestións.

Administración galega 
100% telemática

A secretaria xeral de Moderni-
zación e Innovación Tecnolóxi-
ca, Mar Pereira, foi a encargada 

de inaugurar estas xornadas do 
CPEIG. Na súa intervención, Pe-
reira lembroulles ás persoas asis-
tentes que un dos obxectivos do 
Plan de Modernización da Admi-
nistración é que a finais de 2011, 
o 100% dos procedementos da 
directiva de servizos “se poidan 
realizar telematicamente”.

Ata o de agora, a Xunta per-
mite presentar en liña do redor 
de 120 procedementos adminis-
trativos, e está previsto que "de 
cara ao 2013, se acade o 100% 
de tramitación en liña dos mes-
mos”.

Deste xeito, sinalou, o Gober-
no galego poderá relacionarse 
coa cidadanía e as empresas de 
maneira máis eficaz e próxima, 
botando man de todas cantas 
vantaxes ofrecen as novas tec-
noloxías; algo que xa ten inicia-
do coa aprobación do Decreto 
que establece o marco de desen-
volvemento da Administración 
electrónica na Administración 
pública galega e sobre o que 
xa se avanzou nalgúns dos seus 
obxectivos.

Deste xeito, engadiu a edición 
electrónica do DOG é unha rea-
lidade desde o pasado luns; xa 
se puxo en marcha o plan que 
permitirá a acreditación dixital 
do empregado público e estase 
a traballar para que a web da 
Xunta dea acubillo á sede elec-
trónica este ano.

No marco deste proceso de 
modernización da Administra-
ción, informou Pereira, tamén se 

acadou a implantación da fac-
tura electrónica, “que funciona 
con regularidade, e púxose en 
marcha o Sistema de Licitación 
Electrónica (SILEX), sacando a 
concurso público os cinco pri-
meiros expedientes que permi-
ten a presentación de ofertas de 
forma electrónica”.

O futuro da USC: a 
dixitalización íntegra

O reitor da Universidade de 
Santiago, Juan Casares Long, 
aproveitou a oportunidade de 
participar na apertura das xor-
nadas do CPEIG para facer un 
achegamento ao proceso de 
dixitalización que está a vivir a 
institución educativa, un pro-
ceso que marca “un antes e un 
despois” e que só é unha parte 
complementaria de algo moito 
máis amplo que estará opera-
tivo en breve. De feito, dixo, o 
gran obxectivo da USC no eido 
da eAdministración é aplicar es-
tas bases telemáticas e electró-
nicas alén do puramente aca-
démico. “Toda a nosa xestión 
académica está a día de hoxe 
sobre a Rede”, indicou, “o reto 
é espallalo todo cara a xestión 
económica e cara a relación cos 
nosos provedores”. 

Neste senso, engadiu, a Uni-
versidade participa do espírito 
que alenta os máis recentes 
regulamentos gobernamentais 
sobre a materia, cun contorno 
que non só establece o derei-

to a facer uso das novas canles 
electrónicas para relacionármo-
nos con institucións de todo 
tipo, senón tamén a obriga de 
facelo. “A Universidade”, comen-
tou neste fío, “ten a o obriga 
de situarse como punteira no 
desenvolvemento de sistemas, 
e faino xa dende hai tempo, 
comezando polo punto de par-
tida, a matrícula do alumnado, 
e abranguendo procesos tan 
afastados deste punto como a 
recepción das notas por SMS 
ou a consulta do expediente de 
cualificacións cando se remata 
a carreira”. 

Este camiño cara a dixitaliza-
ción dos escenarios nos que a 
USC se interrelaciona cos seus 
integrantes, e estes entre si, 
ten que ser por forza un cami-
ño compartido, dixo. A xuízo 
do reitor, a unión fai a forza, e 
neste punto radica o consorcio 
creado polas tres universidades 
galegas para dar soporte firme a 
todo este proceso no ámbito da 
xestión universitaria, unifican-
do esforzos. O principal atranco 
neste vieiro é, coma case sem-
pre, o financiamento: “Son ne-
cesarios moitos recursos para 
o labor de afianzamento da 
eAdministración universitaria, 
recursos que darán beneficios 
a medio e longo prazo”. Neste 
punto, cómpre ter visión de fu-
turo: “Os beneficios que vemos 
hoxe na Sociedade da Informa-
ción son o froito dos esforzos 
dados dende hai moito tempo”.  

As funcionalidades da Administración Electrónica foron 
o eixe temático dunhas intensas xornadas organizadas 
en Santiago polo CPEIG 

A vantaxe 
de sermos cidadáns

Redacción
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Miguel Ángel Davara, catedrá-
tico de Dereito Informático, esti-
vo os días pasados en Santiago 
de Compostela, no marco das 
xornadas As Relacións da Empre-
sa coa Administración Electróni-
ca do CPEIG, para amosar o seu 
concepto propio de eAdminis-
tración ideal: un escenario dixital 
e comunicativo que sexa coma 
unha mesa con tres patas ou pia-
res, firmes de abondo como para 
asegurar que se dea acubillo a 
tódolos nosos dereitos. Na súa 
opinión, estes piares fundamen-
tais son: a protección de datos, 
a autentificación electrónica e 
a formación do funcionariado. 
Tres ámbitos nos que están a tra-
ballar, e nos que deben traballar 
aínda máis, os informáticos e os 
xuristas. 

Davara, que comezou a súa in-
tervención nas xornadas (empra-
zadas na Facultade de Económi-
cas de Santiago e abertas até o 
xoves) lembrando as súas raiza-
mes galegas (o seu pai era gale-
go, máis polo miúdo da Coruña), 
fixo xirar unha parte importante 
do seu relatorio arredor do con-
cepto da interoperabilidade que 
se lle esixe a un escenario onde 
os cidadáns e as administracións 
se comuniquen electronicamen-
te. Dito para que se entenda: a 
interoperabilidade é en certa 
maneira o real entendemento 
que debe haber entre un interlo-
cutor electrónico e outro. 

Davara, un dos grandes es-
pecialistas españois en materia 
de Dereito ligado ás TIC (autor 
de ducias de libros sobre a ma-
teria), manifestou que é preciso 
que a sociedade comprenda 
que hoxe xa non só se nos ga-
rante o acceso ás canles da Ad-
ministración Electrónica, é que 
se nos obriga a facelo. As razóns 
básicas deste escenario xiran 
arredor da necesidade de supe-
rar barreiras (físicas, territoriais 
ou operativas) para acceder aos 
servizos da Administración. Nun 
plano máis concreto, a dixitaliza-
ción dos procesos tradicionais 
de comunicación e tramitación 

coas institucións favorece a vida 
pública das persoas con diversi-
dade funcional ou de quen vive 
lonxe do escenario físico da ad-
ministración. Por exemplo, unha 
persoa que reside nun concello 
que non é aquel no que traba-
lla, véndose imposibilitado de 
acceder plenamente aos servi-
zos públicos do lugar no que 
reside. “Isto pasa moito en Ma-
drid”, sinalou, “e supoño que en 
Galicia tamén pasará”. E engadiu, 
tamén ao fío das barreiras: “No 
meu caso, póñenme moi ner-
vioso as fileiras diante dunha 
oficina ou sede administrativa, 
e para evitar isto tamén serven 
as novas ferramentas”. As canles 
son moitas e variadas: teléfono, 
Rede, SMS, MMS, TDT. Sobre esta 
última tecnoloxía, puntualizou, 
cómpre que a teñamos en con-
ta como unha posibilidade máis, 
á que lle podemos tirar partido 
para, por exemplo, verificar un 
procedemento sancionador en-
tremedias dun programa inte-
rrompido pola publicidade. 

No caso da Administración 
Electrónica, coma noutros moi-
tos, cómpre que obremos con 
sentido común e sexamos realis-
tas, engadiu Davara. A tecnoloxía 
é necesaria, engadiu, pero en 
ocasións non é legal e móvese 
nuns límites que precisan de ase-

soramento cara a quen achega 
ou usa esa tecnoloxía. Asemade, 
tamén se precisa da confianza, 
que sería o cuarto piar da mesa 
dixital: a confianza entre a cida-
danía para rematar con esa tei-
ma que temos de fuxir do desco-
ñecido e coa típica frase “eu non 
fago nada por Internet porque 
non quero deixar os meus datos 
persoais aí”. A solución pasaría 
por moverse nunha liña ben fina 
a medio camiño entre a confian-
za e o espírito crítico. “Cómpre 
que creemos seguridade, pero 
tendo en conta que esta é unha 
gran mentira, non existe, o único 
seguro é que imos morrer todos, 
pero cómpre chegar a un nivel 
alto da mesma aínda que sexa 
imposible cumprir a norma ao 
cen por cen”, engadiu. Na súa 
opinión, hai normas coma estas 
que nacen para non ser cumpri-
das, pero que se non cumpres 
serás obxecto de sanción. Para 
entender este punto, comentou, 
nada mellor que albiscar o que 
acontece no Paseo da Castella-
na de Madrid, unha vía onde se 
tomamos a decisión de ir a 50 
quilómetros por hora seremos 
obxecto de insultos dende tó-
dalas frontes, mesmo dende os 
gardas. Pola contra, se imos a 70 
ou a 80, perderemos puntos no 
noso carné. 

Cousas a ter en 
conta sobre a lei

Estas e outras cuestións expos-
tas por Davara tiveron como eixes 
fundamentais o dito concepto de 
interoperabilidade e máis concre-
tamente a Lei 11/2007 de acceso 
dixital dos cidadáns aos servizos 
públicos, da cal se desprenden 
varias cuestións importantes: que 
podamos usar as TIC para exercer 
tódolos nosos dereitos, que non 
nos vexamos na obriga de pre-
sentar documentos de identifi-
cación e autentificación en todas 
e cada unha das administracións 
coas que nos interrelacionemos, 
e que todos estes procesos sexan 
de natureza dupla. É dicir, que ao 
mesmo tempo que en virtude da 
sinatura electrónica nós dicimos 
que somos quen somos, a admi-
nistración deberá facer o mesmo. 

Asemade, sinalou, “calquera 
desenvolvemento tecnolóxico 
que se realice na Administración 
pública debe ter presente, cando 
afecte directamente a dereitos 
dos cidadáns, a necesaria co-
operación entre Administracións 
públicas”, xa contemplada na de-
vandita Lei de acceso.

O relator tamén fixo mención 
das achegas neste senso da Co-
misión Europea, que xa indicou 
que a interoperabilidade é unha 
ferramenta clave xenérica na Ad-
ministración electrónica. Para Da-
vara, a interoperabilidade debe 
ser entendida como “a capacida-
de dos sistemas de información e 
dos procedementos aos que es-
tes dan soporte de compartir da-
tos e posibilitar o intercambio de 
información e coñecemento en-
tre eles, xa que doutro xeito non 
sería posible cumprir co mandato 
lexislativo relativo ao dereito do 
cidadán a non achegar datos e 
documentos que obren en poder 
das Administracións públicas”.
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Entendemento real
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Se canto proceso comunica-
tivo ou administrativo faise na 
Rede, con todo o que isto impli-
ca de subministro de informa-
ción privada, que nos protexe de 
cara a un emprego fraudulento 
ou incorrecto dos nosos datos 
persoais? No Estado español, 
esta salvagarda vén da man da 
Axencia Española de Protección 
de Datos (AEPD), entidade públi-
ca que vela polo cumprimento 
da normativa no que se refire a 
garantir que a nosa información 
fique nas mans que queiramos 
que fique e cos fins previamente 
desexados e acordados. Precisa-
mente, dar conta dos obxectivos 
e novidades da Axencia foi o 
gran cometido do relatorio que 
abriu o último día de actividades 
das xornadas sobre Administra-
ción Electrónica que desenvol-
veu en Santiago de Compostela 
o CPEIG. Falamos dunha das 
intervencións máis agardadas, 
a de Jesús Rubí, adxunto ao di-
rector da Axencia, quen fixo un 
percorrido por como nos afecta 
a reforma recente da LOPD, a Lei 
Orgánica de Protección de Da-
tos, un regulamento que xorde 
directamente do seo da AEPD.

Máis polo miúdo, o experto 
abordou as reformas  introduci-
das pola Lei 2/2011, de 4 de mar-
zo, de Economía Sustentable no 
réxime sancionador da LOPD.

O relatorio de Jesús Rubí, tal e 
como el mesmo fixo saber, non 
participou exactamente da te-
mática establecida nas xornadas, 
cómo lles afecta ás empresas 
a eAdministración, pero xirou 
arredor dunhas cuestións de for-
ma sobre esta concorrencia das 
empresas no tecido dixital. Dito 
doutro xeito: serviu para que te-
ñan en conta unha serie de nor-
mas a seguir nos procesos cada 

vez máis inevitables de achegar 
e recibir datos electrónicos. 

A maiores, Jesús Rubí ofre-
ceu un completo repaso polas 
novidades recentes aplicadas 
no regulamento da protección 
de datos, sendo os obxectivos 
básicos destas novidades os de 
incrementar a seguridade xurí-
dica. De que xeito? Pois a xuízo 
de Rubí, comezando por unha 
mellora no establecemento de 
tipos de infracción con respecto 
a norma previa, máis xeralista e 
indeterminada. Asemade, mello-
ráronse as sancións cara a vulne-
ración dos deberes de segurida-
de da información, aplicándose 
un réxime máis homoxéneo. 

Xa nun eido máis concreto, 
outro aspecto que se modificou 
foi o da contía das sancións apli-
cables a infraccións leves (900 
a 40.000 euros) e das graves 
(40.000 a 300.000). A maiores, 
incrementáronse os cribeiros 
de graduación ou atenuación 
das multas, facendo a lei máis 
flexible e dando marxe para as 
circunstancias particulares de 
cada caso. Rubí explicou neste 

senso que a Axencia xa perfilara 
previamente criterios para axus-
tar as sancións a cada caso, pero 
non había unha obxectivización 
clara e os procesos botaban man 
da procura de precedentes. 

Entre os criterios de gradua-
ción, Rubí salientou algúns de 
especial importancia como o ca-
rácter continuado da infracción 
(canto máis se prolongue unha 
teima de vulneración, maior será 
a multa), a actividade do infrac-
tor (que pode ter máis ou menos 
coñecemento da lei) ou o volu-
me de negocio. A xuízo de Rubí, 
non sería moi xusto que se leva-
sen á práctica idénticos baremos 
con respecto a un negocio pe-
queno, non TIC, como unha pe-
rruquería, que a outro máis afei-
to a estas consideracións como 
unha operadora. 

Polo que respecta aos criterios 
de atenuación, que baixan a es-
cala da gravidade, Rubí enume-
rou –entre outros- os seguintes:

• Cando se aprecie unha cua-
lificada diminución da culpabili-
dade do imputado (unha traxec-
toria previa sen infraccións, 

volume de negocio baixo, etc).
• Cando a entidade infractora 

regularice a situación irregular 
de xeito dilixente.

• Cando se vexa que a condu-
ta do afectado puidera inducir á 
comisión da infracción.

• Cando se dea un proceso de 
fusión por absorción ou a infrac-
ción fose previa ao dito proceso, 
non sendo imputable á entidade 
absorbente. 

O apercibimento

Entre as medidas novas incluí-
das na normativa que foron ava-
liadas por Jesús Rubí, cómpre 
salientar un elemento destinado 
a crear seguridade ao tempo 
que se asegura a vitalidade e o 
dinamismo do sector produtivo, 
a súa substentabilidade. Viría a 
ser algo así como a “tarxeta ama-
rela” do fútbol, advertencia non 
sancionadora exclusivamente 
aplicable só a casos leves ou gra-
ves, non así os moi graves, que 
xa serían obxecto dunha “ver-
mella”. Este apercibimento, así se 
coñece, é enviado pola Axencia 
para convidar ás entidades que 
cometen infraccións a variar e 
corrixir os seus comportamen-
tos de vulneración dos dereitos 
de protección de datos. 

Estes procedementos cobren 
un abano amplo de infraccións 
e, malia que aparentemente 
poidan conducir a unha obser-
vación menor das normas, nada 
máis lonxe da realidade, sinalou 
Rubí. En ocasións, unha adver-
tencia é máis produtiva e bene-
ficiosa para todos que o propio 
feito de multar. De feito, “estes e 
outros cambios na norma non 
van dirixidos a traer unha rela-
ción maior, a esixencia segue 
igual”, manifestou o relator. 

Jesús Rubí informou sobre o alcance das reformas na Lei de 
Protección de Datos

Os regulamentos que 
todos debemos saber

p Jesús Rubí, nunha imaxe recente de Diario Médico
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Letras galegas e Internet: 
coincidencia oportuna

Para nós, nunca houbo dúbida: 
o feito de que se celebrasen na 
mesma xornada do mes de maio 
as Letras Galegas e máis Internet 
non podía ser outra cousa que 
unha feliz coincidencia. Estamos 
a falar da festa dupla deste 17 de 
maio, que en realidade é tripla 
(aínda mellor), xa que tamén se 
festexa o Día Mundial das Tele-
comunicacións. Que debe sig-
nificar todo isto para nós? Pois a 
verdade é que semella estar máis 
preto dun sinal inequívoco sobre 
o rumbo a seguir que dunha sim-
ple casualidade. É coma se nos 
dixeran: tirade proveito da Rede, 
que é un dos mellores xeitos de 
manter viva a cultura, a lingua, 
as letras e todas esas cousas que 
chegaron até nós, case de mila-
gre, e que está claro que debe-
mos seguir coidando.

Imos por partes.
A celebración do Día de Inter-

net vén da man da Asociación 
de Usuarios de Internet (www.
aui.es), e a súa primeira edición 
foi o 25 de outubro de 2005. A 
festa xa naceu consolidada, con 
máis de 400 eventos en 8.000 
emprazamentos diferentes do te-
rritorio estatal. Podemos ver toda 
a información sobre esta festivi-
dade en diadeinternet.org. Tras 
a festividade, atópase unha chea 
de entidades públicas e privadas 
apoiando a iniciativa: máis de 
200. A celebración é a nivel inter-
nacional, e participa (como era de 
agardar) dos principios que alen-
tan á Rede 2.0. Ou sexa, que está 
aberta á participación de todas 
e de todos. Sen discriminación. 
O seu obxectivo é dar a coñecer 

as posibilidades que ofrecen as 
novas tecnoloxías para mellorar 
o nivel de vida dos pobos e dos 
seus cidadáns, sexan cales sexan 
os seus coñecementos ou carac-
terísticas físicas e funcionais. Para 
participar nesta efeméride, só 
temos que visitar a páxina web e 
consultar as actividades prepara-
das na axenda ou achegar, previa 
comunicación cos organizadores, 
o noso gran de area. O Día de In-
ternet tamén ten premios, dirixi-
dos a recoñecer o esforzo das 
persoas e das institucións para 
incorporar aos cidadáns á Socie-
dade da Información e para fo-
mentar a accesibilidade na Rede.  

Polo que respecta á festa das 
nosas Letras, dicir que (tal e como 
se nos conta dende a Galipedia) 
se trata dunha exaltación da 
nosa lingua a través da súa ver-
tente literaria. A festividade, que 
tivo a súa orixe o 17 de maio de 
1963 (coincidindo co centenario 
da primeira edición de Cantares 
gallegos de Rosalía de Castro), 
está hoxe en día máis viva ca 
nunca, en boa media grazas a 
tres factores fundamentais: o es-
forzo das galegas e dos galegos 
dando a coñecer a súa cultura no 
mundo, o traballo de promoción 
lingüística do noso profesorado 
nas escolas e nos institutos (or-
ganizando coa cativada e coa 
mocidade múltiples actividades 
de celebración co 17 de maio 
no punto de mira) e, tamén, a 
feliz concorrencia das redes dixi-
tais, que actúan coma nexo de 
unión entre unhas actividades e 
outras, e entre uns participantes 
e outros. Dito doutra maneira: 
non é insignificante que o 17 de 
maio tamén se celebren as redes, 
posto que a diferenza de outras 
linguas de uso máis maioritario, 
a nosa precisa de coidados espe-
ciais que a leven dereita cara ao 
futuro. A Internet, de tirarlle par-
tido ao seu potencial de convoca-
toria e de mobilización, pode ser 

Escolmamos algúns dos 
principais fenómenos dixitais 
sobre a nosa festa do 17 de maio



t  Banner oficial dese-
ñado especialmente para 
conmemorar o Día das Le-
tras Galegas deste ano, no 
que homenaxeamos a Lois 
Pereiro



a resposta a isto. A continuación, 
damos conta dalgúns exemplos 
deste poder da Rede en materia 
de promoción da nosa identida-
de, exemplos, por outra banda, 
do máis variado e que xiran, en 
maior ou menor medida, arredor 
da figura homenaxeada este ano 
na festa do 17: o poeta Lois Pe-
reiro (Monforte 1958 - A Coruña 
1996).

A web do Día das 
Letras Galegas

Web ben completiña sobre a 
xornada de festividade. Inclúe 
recursos sobre a historia da nosa 
lingua, os autores homenaxeados 
e ábrelle as portas á comunidade 
internauta para que achegue 
os seus propios traballos (narra-
cións, poesías, fotos, debuxos) 
dende e para a nosa cultura. Isto 
último pode facerse a través de 
info@diadasletrasgalegas.com. 
Máis en www.diadasletrasgale-
gas.com.

Galipedia: cultura 
galega en máis de 

70.000 artigos

A Galipedia, a versión galega 
da Wikipedia, é unha ferramenta 
en liña de primeira para pórnos 
ao tanto da historia da festivi-
dade e da nosa lingua. Ofrece 
introdución, historia, ligazóns 
externas, notas bibliográficas e 
a listaxe completa dos autores 
homenaxeados, información 
disposta do xeito máis accesible, 
polo que se converte nunha fon-
te de datos ben salientable. Ase-
made, conta co engadido de ser 
un recurso en constante mellora 
e actualización, avalado por unha 
comunidade activa de membros 
que vai alén das 300 persoas.

Por certo que a Galipedia vén 
de celebrar os seus oito anos de 
vida. E fíxoo ao grande: convo-
cando á comunidade internauta 
galega para ir alén dos 70.000 ar-
tigos válidos, reto para o que se 
organizou un maratón o pasado 
12 de marzo. O obxectivo foi con-
seguido. Máis en gl.wikipedia.
org.

Portal Biblioteca das 
Letras Galegas

Co apoio en recursos electró-
nicos e telemáticos da Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, o 
Portal Biblioteca das Letras Ga-

legas (www.letrasgalegas.org) 
xorde co obxectivo de facilitarlles 
aos usuarios da Rede obras dixi-
talizadas da literatura galega de 
todos os tempos, dende as pri-
meiras manifestacións medievais 
até a o día de hoxe. 

Os equipos de 
Normalización pechan 

fileiras 
Os equipos de Normalización 

Lingüística do noso país seguen 
a traballar arreo na defensa do 
noso idioma alí onde máis se 
precisa, comezando polos cen-
tros educativos e de aí ao resto 
da sociedade. Deste xeito, non é 
de estrañar que a páxina da Coor-
dinadora Galega que os agrupa 
sexa estes días un virtual ferve-
doiro do actividades informativas 
e conmemorativas arredor da fes-
ta do 17 de maio e, nun eido máis 
específico, arredor do autor de 
Conversa Ultramarina, para quen 
xa foi habilitada unha completí-
sima sección (coordinadoraendl.
org/letras2011/) que inclúe ma-
teriais didácticos, un percorrido 
pola vida e obra do poeta galego, 
vídeos, gravacións sonoras, a rela-
ción pormenorizada das activida-
des conmemorativas nos centros 
galegos de educación e máis un 
apartado de especial utilidade: 
as ligazóns cara a outras webs de 
interese sobre o escritor. 

A contribución da Real 
Academia Galega

Amais da información sobre a 
propia entidade que a fixo posi-
ble (historia, obxectivos, axenda 
de actividades), a web da Real 
Academia (realacademiagalega.
org)  subministra información de 
primeira man sobre a festa das 

Letras e as figuras homenaxeadas 
dende 1963, ano no que come-
za de xeito formal a festividade 
co recoñecemento a Rosalía de 
Castro. 

A día de hoxe, o portal da insti-
tución galega é un recurso de pri-
meira orde sobre o poeta home-
naxeado este ano no 17 de maio, 
o monfortino Lois Pereiro. O por-
tal, neste senso, non escatima in-
formación sobre a vida e obra do 
autor de Poemas 1981/1991, de 
quen se ofrece unha breve bio-
grafía e imaxes da súa nenez en 
Monforte, da súa xuventude en 
Madrid e dos seus anos posterio-
res na Coruña, cidade na que mo-
rrería prematuramente (só tiña 
38 anos) por mor dos problemas 
de saúde derivados do aceite de 
colza.  

Creada na Costa da 
Morte unha guía para 

difundir o uso de 
galego na Rede

O Concello de Carballo, que xa 
ten experiencia na distribución 
de guías sobre a Rede en galego, 
volveu os días pasados a traballar 
nesta liña de promoción e de di-
fusión dos recursos dixitais que 
ofrece a nosa terra. E fíxoo con 
8.000 exemplares en papel e a 
toda cor da nova guía Os meus 
favoritos, unha escolma de 200 
webs en lingua galega de infor-
mación do máis diversa e que 
abrangue todo tipo de ámbitos 
do coñecemento e a creativida-
de: banda deseñada, audiovisual, 
literatura, deporte, redes sociais, 
xogos, etc. A guía, que tamén ten 
edición dixital en pdf, vén da man 
dos equipos de normalización 
lingüística dos concellos de Car-
ballo, Malpica, Ponteceso e Zas, 

unidos nesta iniciativa baixo o 
seguinte lema: O galego precisa 
de Internet e Internet precisa do 
galego.

Os meus favoritos, que cobra 
maior relevancia co Día das Le-
tras Galegas, é un catálogo papel, 
para repartir entre distintos co-
lectivos, pero tamén en formato 
dixital, a través de distintas webs 
e por correo electrónico, a aque-
las persoas que a soliciten no Ser-
vizo de Normalización Lingüística 
(SNL) dos catro concellos. 

O catálogo servirá entre outras 
cousas para dar a coñecer todo o 
que hai no ciberespazo en torno á 
nosa lingua, que por certo, é moi-
to e moi bo, así como para cinguir 
o galego aos novos medios e ás 
novas tecnoloxías.

Asemade, segundo informan 
dende o organismo responsa-
ble da iniciativa, outro obxectivo 
desta ferramenta é “contribuír á 
difusión da información de todo 
tipo na nosa lingua”, algo que ma-
lia que xa se vén facendo dende 
outros medios, nunca é suficiente 
cando se trata de conservar unha 
lingua senlleira como o galego.

Xa que logo, a guía Os meus 
favoritos, da que se repartirán 
uns 8.000 exemplares polos catro 
concellos, recolle enderezos de si-
tios web en galego de todo tipo, 
tales como páxinas para comprar 
orixinais camisolas, sitios para es-
coitar a música galega emerxen-
te, webs de  información cultural 
ou deportiva, e mesmo ligazóns 
para xogar en rede ao Trivial ou 
ao Catapalabras. 

Tamén recolle información de 
utilidade e pasos a seguir sobre 
como configurar en galego os 
sistemas operativos, os paque-
tes ofimáticos ou os navegado-
res máis populares; así como a 
maneira de configurar os nosos 
perfiles para usar o galego no Fa-
cebook ou no Tuenti. 
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Mostra participativa 
sobre Lois Pereiro en 

Monforte

A figura de Lois Pereiro, o vin-
deiro homenaxeado na festa das 
nosas Letras (17 de maio), está a 
ser obxecto de continuas reivin-
dicacións, tanto na Rede galega 
como sobre os nosos escenarios. 
En certa maneira, o recoñece-
mento a Pereiro era unha das 
grandes materias pendentes do 
país, ás veces (por desgraza) máis 
preocupado de encomiar a cer-
tos autores que malia ter nacido 
aquí nada teñen que ver co noso. 
Pero Lois Pereiro si: representa o 
mellor dese punto máxico onde a 
liña da tradición literaria galega se 
converte sutilmente en vangarda. 
Así o entenden dende a súa vila 
natal, Monforte, onde manteñen 
unha mostra interactiva que di-
vulga a obra e a vida do escritor. 

A exposición, habilitada na 
casa da cultura de Monforte, in-
clúe entre outras cousas unha 
completa escolma fotográfica de 
Pereiro con preto de 200 imaxes, 
cada unha delas un punto de vis-
ta sobre o noso poeta e, tamén, 
sobre os seus familiares e os seus 
amigos e veciños. 

De feito, esta vontade de im-
plicar a segundos e terceiros é 
unha das claves para entender 
a interactividade da mostra. Tó-
dolos visitantes terán ocasión de 
deixar os seus nomes e as súas 
lembranzas persoais nas fotos. 
En boa medida, do que se trata 
é de converter a mostra nunha 
rede social, tal e como se sinala, 
con cada integrante da comuni-
dade achegando comentarios e 

mensaxes sobre as devanditas 
imaxes. O froito de todo isto será 
unha mostra en desenvolvemen-
to continuo, igual que unha rede 
social ou unha comunidade en 
liña.  

Estas e outras imaxes artéllan-
se nunha serie de paneis de gran-
des dimensións, acompañados 
de textos dirixidos a divulgar a 
vida e o legado literario de Lois 
Pereiro. A maiores, ofrécense 
anacos audiovisuais das entrevis-
tas nas que participou o autor e 
das curtas (como Val de Bágoas), 
reportaxes e obras musicais nas 
que participou. 

A mostra intégrase dentro 
dunha completa iniciativa cultu-
ral do Concello de Monforte, toda 
ela encamiñada á divulgación do 
poeta local. 

Medra o interese na 
Rede sobre o poeta 

homenaxeado 

Lois Pereiro é sen lugar a dú-
bidas o eixe temático da nosa 
Rede. A liña espazo-temporal 
da súa presenza na Internet se-
mella non ter fin. E máis tendo 
en conta que a festa das Letras 
do 17 xirará arredor da súa vida 
e do seu legado. Ben sexa pola 
promoción que se lle está a facer 
con motivo desta celebración 
ao poeta de Monforte (con rai-
zames no Incio), ben sexa pola 
calidade e a importancia inno-
vadora da súa obra (innegable 
á vista de achegas tan estarre-
cedoras como Poesía última de 
amor e enfermidade, publicado 
por Edicións Positivas), o intere-
se sobre Pereiro promete acadar 
o que non acadaron outros con 
máis investimento: incrementar 
a presenza do galego na Inter-
net. Sen ir máis lonxe, hai novi-
dades das que informar sobre 
o poeta ligadas ao universo en 
liña. 

Por unha banda, o ascenso 
imparable do blog loispereiro.
blogaliza.org, caderno centra-
do na figura do autor e das súas 
repercusións culturais e que 
arestora pode gabarse xa de ter 
recibido ao longo dos últimos 
catro meses un total de 70.000 
visitantes, en boa medida pro-
curando información sobre as 
diferentes actividades convoca-
das con motivo da homenaxe 
a Pereiro. O blog, que recente-
mente foi obxecto de importan-

tes melloras (cun formato máis 
visual e contidos e formatos 
ampliados), foi posto en marcha 
para dar conta de todo que se 
publica e se organiza arredor do 
autor de Conversa ultramarina. 
A día de hoxe, ten preto de mil 
seareiros no seu espazo especí-
fico no Facebook. 

Amais de todo o devandito, 
o caderno é un emprazamento 
para tódalas persoas que quei-
ran afondar na traxectoria de 
Pereiro, onde amais dos con-
tidos sobre a súa vida e a súa 
obra poderán atopar todo tipo 
de material de acceso libre para 
usos non lucrativos. 

A maiores destas novidades 
acerca da bitácora Loispereiro, 
dende Xornal.com informan da 
inclusión no catálogo da edito-
rial Small Station Press, dirixida 
por Jonathan Dunne, da tradu-
ción ao inglés dunha escolma 
da obra de Lois Pereiro, baixo o 
título Collected Poems by Lois 
Pereiro. Este material, xa accesi-
ble na web do selo literario por 
un prezo de 14 euros, foi posible 
grazas aos esforzos do propio 
Jonathan Dunne, quen consi-
derou fundamental impulsar a 
divulgación da obra do poeta 
monfortina, tanto polo calidade 
do seu legado como pola súa 
vocación internacional, trans-
cendendo as fronteiras da nosa 
terra cunha chega de referentes 
universais que non é posible 
deixar de lado.

A todo isto hai que engadir a 
web www.mundolois.gl, espa-
zo en liña complementario do 
espectáculo Mundo Lois, que 
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se estreou o 4 de marzo no Au-
ditorio de Vigo e que foi posto 
en marcha por un equipo de 
creadores galegos entre os que 
se atopan Lino Braxe a Antón 
Reixa. O portal, amais de alto-
falante da dita obra teatral é un 
xeito de traballar pola vixencia 
dun dos poetas galegos que 
máis contribuíron a renovar as 
nosas letras e a propia figura 
do autor literario, que Pereiro 
encarnou en parte coma unha 
recuperación dorida (Pereiro 
sufriu durante anos as conse-
cuencias dunha tráxica doenza 
sen cura e morreu moi novo) do 
rianxeiro Manuel Antonio, outra 
alma da vangarda. 

"Somentes intentaba conse-
guir deixar na terra algo que me 
sobrevivise", dixo Pereiro sobre 
o seu legado e, se cadra de xeito 
indirecto, sobre as consecuen-
cias que este ía ter nos seus 
compañeiros nas letras. Este de 
espallar a obra de Pereiro até 
onde se sexa posible (e máis 
alá) é, de feito, o alicerce da web 
Mundo Lois, posta en marcha 
agora para relembrar ao poeta e 
telo sempre presente.

A achega do Consello 
da Cultura

A páxina web do Consello da 
Cultura Galega é, coma tódolos 
anos, unha das principais canles 
de información sobre o Día das 
Letras Galegas e seus os auto-
res homenaxeados. Este ano, 
como saberemos, é o ano de 
Lois Pereiro, e isto reflíctese en 
tódolos recantos da dita páxina, 
virtualmente unha escolma de 
actividades arredor do poeta 
monfortino e unha salientable 
fonte de coñecemento sobre 
a súa importante contribución 
literaria. Xa nun plano máis con-
creto, o portal achega estes días 
(entre outras cousas) a revista 
en facsímile na que debutou 
Lois Pereiro (a revista Loia). Trá-
tase, máis polo miúdo, dos catro 
números da publicación, que 
acollen os primeiros textos do 
autor de Poesía última de amor 
e enfermidade. A edición inclúe 
un estudo crítico da revista coor-
dinado por Xosé Manuel Pereiro 
no que se poden atopar artigos 
del mesmo, Ramón Villares, He-
lena González, Antón Patiño e 
Manuel Rivas. A edición comple-
ta está dispoñible na rede para a 
libre descarga, e podemos velo 
en culturagalega.org.

Proposta para encher 
a Rede de cancións en 

galego
Achégase o día das nosas Le-

tras, o 17 de maio, e a nosa co-
munidade internauta xa está a 
argallar todo tipo de métodos 
imaxinativos de comprometér-
monos coa nosa lingua e a nosa 
cultura, dende e para a Rede. 
Un dos que máis nos chamaron 
a atención estes días é unha 
proposta para tirar proveito do 
YouTube como canle para aga-
sallar unha canción en galego 
aos moitos millóns de intern-
autas que andan polo mundo e 
se cadra aínda non saben que 
existimos, cousa que haberá que 
solucionar. A iniciativa, chamada 
Agasallo para o mundo, presén-
tase coma un xogo de participa-
ción arredor do galego, segundo 
os impulsores nada que ver co 
correo lixo e cos envíos masivos 
indiscriminados.

Así o reflicte a CiberIrmanda-
de: “Quen reciba o correo e escoi-
te a canción compartirá un xesto 
repetido milleiros de veces ao 
longo de milleiros de quilóme-
tros”. O espazo en YouTube será 
un espazo vivo, ao que se irán 
engadindo as diferentes ache-
gas que se  reciban. Só teremos 
que escoller a versión que máis 
nos guste o 17 de maio enviala 
aos nosos amigos para que a re-
produzan ben alto nos lugares 
nos que se atopen nese intre. 

A iniciativa déixanos marxe 
para facer a nosa propia versión, 
baixo unha partitura xa estable-
cida (en formato pdf ). Despois 
teremos que botar man dunha 
cámara dixital e compartir o aga-
sallo. O xermolo da proposta vén 
da man de Eva Wojkiewicz.    

Instalación 
multimedia itinerante

A Xunta de Galicia presentou 
recentemente na Biblioteca Pú-
blica Nodal de Lugo unha ins-
talación multimedia sobre Lois 
Pereiro que rende homenaxe 
ao poeta monfortino e permite 
achegarse dun xeito dinámico 
á vida e á obra do autor home-
naxeado este ano no Día das 
Letras Galegas. As consellerías 
de Cultura e de Educación co-
laboran, xunto ao equipo de 
Ouvirmos, a organización desta 
exposición que completará ao 
longo de 2011 unha itinerancia 
polas seis bibliotecas nodais e os 
centros escolares de Galicia. 

O proxecto Lois Pereiro nas bi-
bliotecas nodais consiste nunha 
instalación multimedia compos-
ta por unha pantalla multitáctil 
de gran tamaño, que flota sobre 
unha peana, e un muro vertical 
con dúas pequenas pantallas 
incrustadas sobre o que se des-
prega unha liña temporal coa 
vida e obra do autor. A pantalla 
multitáctil de 46” achega un pro-
grama interactivo, dinámico e 
sensible á manipulación con de-
dos e xestos, que consta de catro 
apartados: Fotobiografía, A voz 
do poeta, Xogando coas palabras 
e A música. O gran muro estático, 
de 2 metros de alto e 3,5 de an-
cho, mostra unha liña temporal 
cos fitos principais da biografía 
de Lois Pereiro e textos explica-
tivos das súas diferentes etapas 
vitais. Dúas pantallas incrusta-
das no muro exhibirán en con-
tinuo preto de cen fotografías 
pertencentes ao álbum familiar 
do poeta.

A nosa lingua, no 
terceiro posto dos 

e-books lanzados en 
España

A coincidencia do Día das Le-
tras Galegas e o Día de Internet, 
ámbolos dous o 17 de maio, 
reflíctese estes días en diversas 
informacións que, directamente 
ou non, reflicten esta saudable 
coincidencia para a nosa cultura 
dos máis variados xeitos. Entre as 
novas que máis afortunadamen-
te cinguen estas celebracións 
cómpre salientar a que se extrae 
dos datos achegados pola Direc-
ción Xeral do Libro do Goberno 
central sobre a presenza nas no-
sas vidas dos libros electrónicos. 
No informe, por certo, tamén se 
dá conta da presenza das dife-
rentes linguas nestes novos for-
matos de lectura, un apartado 
do que saímos ben parados: o 
galego é o terceiro idioma máis 
editado nos e-books en España.  

Segundo reflicte Galicia Hoxe 
facéndose eco do estudo, a pro-
dución bibliográfica por enteiro 
foi quen de medrar o ano pasa-
do nun 3,9% en comparación 
co acontecido en 2009, medre 
impulsado en boa medida gra-
zas aos novos formatos dixitais. 
De feito, separando un eido do 
outro, estes tiveron un incre-
mento do 50% con respecto á 
edición tradicional, que caeu 
nun 1%. Por linguas, a maioría 
das obras publicadas no ámbito 
do Estado lanzouse nas súas lin-
guas oficiais, ben sexa en papel 
ou con feitura dixital. Como era 
de agardar, a meirande porcen-
taxe abránguea o castelán, cun 
84,5%, e logo o catalán, cun 10. 
O galego representou un 2,4, e o 
éuscaro un 1,7. 
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En marcha unha web para 
catalogar e defender o noso 

patrimonio

A Manuel Gago, colaborador de Código 
Cero e un dos máis senlleiros especialistas en 
comunicación dixital do noso país, semella 
que xa non lle abonda con manter Capítulo 
Cero, un dos blogs preferidos pola redacción 
deste medio e por unha boa parte da nosa 
comunidade internauta. Agora, segundo re-
flicten xa medios como Galicia Hoxe, é hora 
de ampliar a reivindicación e defensa da 
nosa cultura e o noso patrimonio levado a 
cabo durante anos na dita bitácora. E faino 
Gago a través da web patrimoniogalego.net, 
un espazo que xorde co obxectivo de dar res-
posta a un potencial que leva anos medran-
do e ao que só lle falta un pequeno pulo para 
abrollar libre. Falamos da nosa unión a través 
da Rede ante a longa listaxe de atentados 
contra o medio ambiente e a nosa cultura 
que se están a levar a cabo dende as admi-
nistracións e dende as empresas. 

O proxecto en liña quere tirar partido, polo 
tanto, da nosa capacidade de mobilización a 
través das redes, capacidade que quedou 
máis que reflectida en casos concretos como 
o rexeitamento ao parque eólico da Serra do 
Galiñeiro, ou ás repetidas desfeitas contra o 
patrimonio, como o Castro de Baroña, por 
poñer un exemplo de desleixo mantido no 
tempo. A raíz destes casos creouse en Face-
book un colectivo de 200 persoas que tiraron 
proveito das posibilidades de comunicación 
deste servizo para ir dándolle forma á Mesa 
polo Patrimonio de Galicia. 

A partir desta xeira continua de contactos 
xurdiu o proxecto patrimoniogalego.net, 
web promovida por Manuel Gago e que in-
clúe nos seus obxectivos o de informar de 
todas aquelas cousas que se están a facer de 
xeito equivocado na conservación do noso, 
cousas das que a sociedade galega aínda 
sabe ben pouco. A páxina, infórmalle Gago a 
Galicia Hoxe, será pois un catálogo social do 
patrimonio para saber, “en tempo real”, que 

é o que temos e como o temos. Este será un 
primeiro e importante paso para evitar que o 
noso pasado desapareza sen deixar pegada. 

Entre as medidas concretas ás que vai dar 
acubillo a páxina inclúese a posibilidade de 
crear participación. Ou sexa, a de converter 
ao internauta en catalogador, supervisor e 
xestor dos nosos bens culturais. Este rexistro 
abrirase o Día das Letras Galegas, partindo 
de cero e enriquecéndose coas achegas par-
ticulares de cada quen.       

SurfGZ: todo sobre o deporte 
das ondas e en galego

Seareiros e non tan seareiros do deporte 
na praia sábeno ben: a nosa terra é terra de 
surf, e para comprobalo non hai máis que 
achegarse estes días á costa, que parece que 
os nosos surfeiros teñen tal fervello que non 
hai temperaturas mariñas (por baixas) que os 
arreden. O caso é que durante moitos anos, 
non sabemos moi ben o porqué, non había 
unha páxina web de abondo útil, de abon-
do integradora, que cinguise nun concepto 
único e natural os seguintes termos: surf e 
lingua galega. Para cubrir este baleiro xurdiu 
a web www.surfgz.com, da que nos informa 
polo miúdo o seu creador, Kiko Campos, en 
diarioliberdade.org. 

A idea deste apaixonado do surf foi facer 
unha páxina web de referencia na nosa lin-
gua, procurando non deixar ren por incluír 
no que a información e servizos se refire. 
Dito doutra maneira: o obxectivo non era fa-
cer unha desas páxinas que se visitan un día 
para non volver a ela nunca máis, senón algo 
que se empregue decote. De feito, ás en-
tradas continuas de textos, vídeos e imaxes 
sobre o surf que se practica na nosa costa, 
cómpre engadir un completo abano de par-
tes meteorolóxicos e marítimos, axenda de 
eventos e seccións sobre competicións en 
constante proceso de actualización. 

Ou sexa, que a web é de obrigada visita 

para quen queira saber en que praia e en 
que xornadas se lle pode tirar ao noso mar 
o máximo partido, surfeiramente falando. 
Asemade, a páxina dá acubillo a todo tipo de 
información sobre o noso medio ambiente 
costeiro, facendo especial fincapé en ternos 
ao tanto dos espazos máis degradados e que 
requiren do noso compromiso en maior me-
dida. 

SurfGZ, que non é un proxecto novo pero 
que está a coller importantes folgos, conta 
xa con máis de 2.500 seareiras e seareiros na 
rede social Facebook. 

O blog O levantador de minas 
de Alfredo Ferreiro, premio 

AELG
A Asociación de Escritores en Lingua 

Galega entregou o sábado 30 de abril os 
seus premios 2011, encamiñados coma en 
anteriores edicións a recoñecer o máis sa-
lientable da nosa colleita literaria dos doce 
meses precedentes. Igual que en anteriores 
ocasións, amais dos galardóns de tipo tra-
dicional que se centran nos formatos cos 
que levan convivindo os seareiros da lectura 
durante séculos (novela, poesía, ensaio, etc), 
houbo marxe para rastrexar o eido dixital na 
procura da mellor achega creativa. Esta von-
tade materialízase na categoría Mellor Blog 
Literario, que desta volta saldouse co premio 
a O levantador de minas (olevantadordemi-
nas.blogaliza.org) de Alfredo Ferreiro. 

Trátase dunha bitácora centrada na actua-
lidade cultura do noso país, posta en marcha 

Cultura para o penCultura para o pen

p Alfredo Ferreiro nunha imaxe 
de arquivo da AELG



19Número 93

cultura galega

Código Cero

A Rede énchese de casos prácticos de promoción de algo que vén de antigo, o noso, a través do innovador 

en 2006 e aberta á colaboración directa de 
diversos representantes das nosas letras (Er-
nesto Vázquez, José Antonio Lozano, Ramiro 
Torres, Tati Mancebo, etc), abordando un am-
plo feixe de puntos de vista sobre o fenóme-
no creativo galego: crítica, historia, ensaio, 
novas, premios.  

A continuación, damos conta da listaxe 
principal de gañadoras e gañadores dos 
Premios AELG 2011, recoñecementos que se 
veñen de fallar na Cea das Letras da dita aso-
ciación galega. 

• Literatura Infanto-xuvenil: O pintor do 
sombreiro de malvas, de Marcos Calveiro

• Mellor traxectoria en Xornalismo Cultu-
ral: Ramón Nicolás

• Ensaio: O clamor da rebeldía. Rosalía de 
Castro: ensaio e feminismo, de María Pilar 
García Negro

• Tradución: Marga do Val, pola tradución 
de Randea do alento (de Herta Müller)

• Teatro: Flores de Dunsinane, de Manuel 
Lourenzo

• Mellor Blog Literario: O levantador de 
minas (http://olevantadordeminas.blogaliza.
org/), de Alfredo Ferreiro

• Narrativa: Todo é silencio, de Manuel Ri-
vas

• Poesía: Estremas, de Ana Romaní

A maiores, fíxose entrega do Premio Insti-
tución Cultural, caracterizado pola súa con-
tribución á divulgación da literatura galega, 
que este ano foi para a Fundación Penzol, 
“por ser un proxecto de país, creado para 
permanecer e dar ás novas xeracións o noso 

legado cultural, e que 
chanta  as súas raiza-
mes na necesidade de 
crear unha biblioteca e 
un centro de documen-
tación e de estudos da 
nosa lingua e da nosa 
literatura”. Polo que 
atinxe ao Premio Escri-
tor Galego

E mais o Premio AELG 
2011 Escritor Galego 
Universal, foi outorgado 
pola Asemblea ao escri-
tor Antonio Gamoneda, 
galardón que “o distin-
gue como autor que 
combina a excelencia 
literaria co compromiso 
ético que o converte en 
referente na defensa da 
dignidade humana”.

Toupa.net celebra o seu 
primeiro ano de vida con custo 

cero nos envíos
Hai agora un ano, chegaba á nosa redac-

ción a nova sobre posta en marcha dun máis 
que interesante negocio en liña sobre cultu-
ra, importante ao noso xuízo dende tódolos 
puntos de vista: porque abría novos vieiros 
de actividade na nosa terra, porque amosaba 
potencial para potenciar a nosa cultura e por-
que facilitaba ao máximo os procedementos 
para achegármonos aos libros. Falamos de 
toupa.net, iniciativa que deixa tras de si o seu 
primeiro ano de vida e recoñecementos tan 
salientables como o premio EGANET á mellor 
iniciativa de comercio electrónico. Pois ben, 
os responsables da web non queren deixar 
parar a oportunidade de celebrar cos intern-
autas o primeiro aniversario e xa están a pór 
en marcha unha serie de iniciativas. 

Por exemplo, agasallar aos clientes con 
custes cero no que a subministros se refire. A 
oferta, activa até o vindeiro 8 de maio, abran-
gue os pedidos feitos dende o 27 de abril até 
as 23.59 do devandito día de peche. 

Con estas e outras iniciativas, os respon-
sables de Toupa.net queren conmemorar un 
ano de éxitos materializados nas seguintes 
cifras:

• Unha listaxe 
de 3.000 fichas de 
artigos, autores e 
editoras.

• Máis de 1.3000 
usuarios e usua-
rias rexistrados/
as en Toupa.net.

• Máis de 2.200 
amigos e amigas 

entre Facebook e Twitter arroupando a ini-
ciativa.

Lembrar, para quen non saiba aínda en 
que consiste o traballo despregado por esta 
web, que se trata dunha tenda en liña posta 
en marcha pola firma luguesa Lonxa Cultural 
baixo o lema cultura para levar. 

A Casa dos Poetas tira partido 
das redes sociais 

A Fundación Curros Enríquez (currosenri-
quez.es), con sede na Casa dos Poetas de Ce-
lanova, apuntouse nesta recta final de abril 
ás novas tendencias da comunicación que se 
impoñen: as que animan á participación di-
recta de tódolos destinatarios dos datos que 
se emiten. De feito, podemos ver xa a pre-
senza da entidade cultural nas redes sociais 

Twitter e Tuenti, que cómpre sumar 
á incorporación o ano pasado á rede 
social Facebook, onde a Fundación 
ten máis de 1.200 amizades.

 “Coa incorporación a estas plata-
formas”, informan dende a entidade, 
“preténdese aumentar o número de 
destinatarios de información das ac-
tividades e novidades da Casa dos 
Poetas, ademais de difundir a poesía 
de Celanova sen límites xeográficos”. 
Máis polo miúdo, o gran obxectivo 
da Fundación é favorecer o achega-

mento á mocida-
de, que a fin de 
contas é a prin-
cipal usuaria das 
devanditas reces 
sociais, e tamén, 
a gran destina-
taria dunha boa 
parte das acti-
vidades que se 
levan a cabo na 
Casa dos Poetas, 
sede do ente cul-
tural. 

Cultura para o penCultura para o pen

p Alfredo Ferreiro nunha imaxe 
de arquivo da AELG
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A coincidencia no 17 de maio 
da celebración do Día das Letras 
Galegas e do Día de Internet 
constitúe unha boa oportunida-
de para facer dialogar estes dous 
elementos decisivos hoxe para o 
futuro dos galegos e das galegas. 
As novas tecnoloxías e a lingua 
son ferramentas básicas para o 
noso desenvolvemento social e 
persoal e, cada vez máis, forman 
parte da configuración da nosa 
identidade. 

A información e as tecnoloxías 
derivadas das telecomunicacións 

e da informática como medio 
para transportala precisan do ve-
hículo lingüístico para chegar ás 
persoas. A lingua galega, como 
elemento definitorio da comuni-
dade humana que conformamos, 
constitúe un valor engadido para 
que esa chegada sexa efectiva, 
próxima, empática. Para a lingua 
galega, pola súa parte, a canle da 
Internet e das novas tecnoloxías 
ofrece un novo pulo para a súa di-
fusión, para o seu prestixio, para a 
multiplicación das súas funcións 
sociais. Para os falantes, ese diálo-

go en marcha entre lingua galega 
e tecnoloxía abre as portas á posi-
bilidade de facer vida en galego. 

A Secretaría Xeral de Política 
Lingüística quere aproveitar esta 
data de festexo para contribuír a 
difundir entre a sociedade os no-
vos recursos lingüísticos dispo-
ñibles a través da Rede. Con este 
obxectivo organiza a xornada Le-
tras Galegas e Internet, na que ta-
mén colaboran a Secretaría Xeral 
de Modernización e Innovación 
Tecnolóxica e a Secretaría Xeral 
de Medios. 

Boa parte destes recursos lin-
güísticos que se presentan na 
xornada son aplicacións nas que 
a secretaría xeral está a colaborar 
para contribuír á calidade da lin-
gua e ao seu prestixio social, que 
lle ofrecerán a cidadanía novas 
oportunidades para sentirse máis 
segura traballando e comunicán-
dose en galego no lecer e nas re-
lacións a distancia. 

A xornada poderase seguir por 
Internet en directo en www.cmg.
xunta.es/emision/directo/direc-
to.htm  

Vida dixital, vida 
en galego
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Pexego, empresa asociada a Ineo que den-
de febreiro deste ano é partner oficial de 
OpenERP, vai ser a encargada de organizar 
as IV xornadas estatais de OpenERP, que se 
desenvolverán os días 26 e 27 de maio na 
Cámara de Comercio de Lugo con vistas a 
compartir, difundir e mellorar entre todos a 
contorna de desenvolvemento rápido desta 
tecnoloxía moderna e libre.

Trátase dun completo sistema de xestión 
de empresas/organización (ERP) de licenza li-
bre, que cobre as necesidades das áreas máis 
importantes de cada entidade, tales como a 
de contabilidade, vendas, compras, almacén, 
inventario, proxectos ou recursos humanos, 
así como TPV e, máis recentemente tamén, 
tendas online.

O evento vai dirixido a todas aquelas per-
soas interesadas en descubrir as vantaxes 
que ofrece esta ferramenta e en coñecer de 
primeira man todo o que xira arredor dela.

Como todo acto destas características as 

xornadas servirán, entre outras moitas cou-
sas, como punto de encontro entre usuarios, 
instaladores e programadores de OpenERP, 
que poderán poñer en común os seus coñe-
cementos e valoracións da ferramenta.

Segundo informan dende a entidade ga-
lega, os obxectivos que se pretenden acadar 
“son diversos”, e van dende descubrir o seu 

ecosistema a través de relatorios, ata mos-
trar as súas características mediante titoriais, 
pasando por dar a coñecer casos de éxito en 
mesas redondas, debater e activar o desen-
volvemento de módulos de localización/ver-
ticalización.

Por último, o evento tamén pretende facili-
tar o networking entre os asistentes, os cales 
poderán asistir de balde previa inscrición.

Pexego conta cun destacado grupo de 
programadores dedicados actualmente á 
implantación e parametrización de ERPs en 
empresas e institucións baseándose fun-
damentalmente en OpenERP e contribúe 
activamente ao seu desenvolvemento coa 
publicación de novos módulos.

Pexego organiza en Lugo as IV Xornadas Estatais de 
OpenERP 

Ecosistema libre 

9:30 – 10:00 – Rexistro
10:00 – 10:30 – Benvida e presen-
tación das xornadas. Santi Argüeso 
(Pexego)
10:30 – 11:00 – Implantación de 
exemplo de produción e xestión de al-
macéns. Albert Cervera (NaN-Tic)
11:00 – 11:30 – CRM. Integración con 
axendas externas .- Calendarios en 
clientes de correo e smartphones. Su-
sana Izquierdo (Abartia)
11:30 – 12:00 – Configuración mul-
ti compañía con OpenERP 6. Alberto 
Luengo (Pexego)
12:00 – 12:30 – PAUSA CAFÉ
12:30 – 14:00 – Canles de venda 
en liña con OpenERP (Spree, Zoook, 
Treyshop). Carlos Liébana (Ting!), Rai-
mon Esteve (Zikakmedia), Roberto Li-
zana (Trey)
14:00 – 16:00 – XANTAR
16:00 – 16:30 – Presentación das no-
vidades expostas nos Community and 
Partner days. Ana Juaristi (Avanzosc)
16:30 – 17:00 – OpenERP como SaaS. 
Zzsaas. Jordi Esteve (Zikakmedia)
17:00 – 17:30 – Módulos de transpor-
te. Albert Cervera (NaN-Tic)
17:30 – 18:00 – Orzamentos e con-
tabilidade analítica. Susana Izquierdo 
(Abartia)
18:00 -19:00 – Debate: OpenERP 

como alternativa a outros ERPs. Alber-
to Barrionuevo (Opentia), Anxo Moya 
(Domatix)

10:00 – 10:30 – Novos módulos de 
fabricación. Ana Juaristi (Avanzosc), 
Carlos Liébana (Ting!)
10:30 – 11:00 – Intervención de Ope-
nERP Bélxica. 
11:00 – 11:30 – Training e School : 
Dúas solucións para centros educa-
tivos condenadas a integrarse. Jordi 
Esteve (Zikakmedia), Pau Gangonells 
(Tecnoba) i Pere Erro (Tecnoba)
11:30 – 12:00 – Experiencias de im-
plantación. Contadas por empresas 
que implantaron ou están a implantar 
OpenERP
12:00 – 12:30 – PAUSA CAFÉ
12:30 – 13:15 – OOOP na práctica. Pe-
dro Graza
13:15 – 14:00 – Kettle/OOOR. Carlos 
Liébana (Ting!)
14:00 – 16:00 – XANTAR
16:00 – 17:00 – Espazo para charlas 
lóstrego (1).
17:00 – 19:00 – Estado actual da lo-
calización española. Workshop adap-
tación á versión 6.0. Novos desenvol-
vementos. Traballos da comunidade 
española. Retos pendentes. Modera: 
Borja López

XOVES 26

VENRES 27

t Interior da sede de Pexego foto-
grafado por EP-IPEQUENA para Europa 
Press
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A empresa galega Pexego vén de conseguir 
un importante recoñecemento á súa traxec-
toria e á calidade dos seus servizos, centrados 
en boa medida no eido das novas tecnoloxías 
da información para empresas (ferramentas 
libres para o comercio en liña ou a xestión), 
para proxectos de ensinanza dixital (canles 
e contidos) e para iniciativas de tipo social. 
Máis polo miúdo, o recoñecemento chega da 
man do Software Engeneering Institute (SEI) 
e trátase da certificación na norma de calida-
de CMMI, aval que asegura perante clientes e 
socios o bo facer e a madurez dunha empresa 
en materia de software. O certificado foi froi-
to dunha auditoría rematada con éxito dentro 
do seo de Pexego para a obtención da norma 
CMMI de calidade de software, acadando o 
nivel de madurez 2. 

Isto significa, entre outras cousas, que os 
proxectos que abrollan da firma Pexego son 
xestionados e controlados polo miúdo duran-
te o seu desenvolvemento, “achegando trans-
parencia e posibilidade detallada de saber en 
que estado se atopa a cada intre”. Os procesos 
que foron precisos implantar para acadar o 
nivel son os seguintes: xestión de requirimen-
tos, planificación de proxectos, seguimento e 
control de proxectos, xestión de provedores, 
aseguramento da calidade e xestión da con-
figuración. 

Norma CMMI2 que certifica a calidade 
do software para produción de 

contidos educativos dixitais
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Cada 
día publícanse en todo o mundo 
máis de 140 millóns de tweets e 
sobre millón e medio de elemen-
tos en Facebook (entendendo 
por elementos os comentarios, 
os estados, as publicacións de 
fotos, vídeos, as aplicacións de 
xogos… e todo canto esta rede 
social nos permite subir). A isto 
hai que engadirlle os máis de 1,6 
millóns de blogs que se postean 
cada día e os 60.000 websites 
que se publican na Rede de todo 
o mundo.

Segundo un estudo que ache-
gou recentemente Elogia Media 
sobre o uso dos social media en 
España, “o 70 por cento dos indi-
viduos contactados en 2010 son 
usuarios de redes sociais”, cando 
esta cifra en 2009 era do 51 por 
cento e en 2008 non chegaba ao 
40 por cento (37, 9 por cento).

Nos últimos anos, debido so-
bre todo a unha arela de buscar 
novas formas de comunicarnos 
cos demais (máis dinámicas e 
interactivas) o uso das redes so-
ciais incrementouse a un ritmo 
de vertixe.

Unha das razóns é 
que a través destas 

ferramentas, os in-
ternautas temos 
a posibilidade de 
interactuar tanto 
cos nosos amigos 
e coñecidos como 
con outras per-
soas ás que non 

coñecemos, coas 
que, sen embargo, 

compartimos máis 
gustos, afeccións e 

intereses que con nin-
gunha outra persoa do 

noso contorno real.
Alá polo ano 2002 xurdiron 

os primeiros sitios que fomenta-
ban as redes de amigos, que se 
fixeron populares no 2003 coa 
aparición de Friendster, Tribey 
ou Myspace, entre outros.

Porén, na actualidade o sitio 
social que está a gañar maior 
popularidade e subscritores en 
todo o mundo é Facebook, que 
continúa imparable a súa mar-
cha achegándose á meta dos 
700 millóns de usuarios (agarda-
da para xuño deste ano).

Youtube e Tuenti son a segun-
da e terceira rede social máis vi-
sitada respectivamente, ás que 
lle segue Twitter, que tan só nun 
ano triplicou a súa notoriedade, 
pasando de 17 a 50 puntos por-
centuais, segundo datos ache-
gados por Elogia Media.

As redes sociais aliméntanse 
dunha inxente masa de persoas 
que demandan amosarlle ao 
mundo o que acontece nas súas 
vidas, ou mesmo unicamente o 
que lles pasa pola cabeza, de ma-
neira que, case sen decatarnos, 
estas ferramentas convertéron-
se paseniño nun peculiar medio 
de comunicación interpersoal, 
e na máis inmediata fonte de 

información especializada que 
existe.

Xa que logo, alén das súas 
vantaxes no eido profesional 
e do seu atractivo para o lecer, 
estas ferramentas virtuais per-
mítennos coñecer de primeira 
man cousas tan variadas como o 
estado de ánimo dos nosos ami-
gos, as amizades dos nosos co-
ñecidos ou os novos lugares de 
residencia de antigos veciños, 
así como a situación sentimen-
tal de cantos nos rodean ou as 
películas preferidas das persoas 
que admiramos.

Todo isto, para ben ou para 
mal, é o que máis actividade 
acapara actualmente nas redes 
sociais, e gústenos ou non, é o 
que lle dá vida a este novo fenó-
meno social cuxo futuro e utili-
dade esta nas nosas mans.

Os futuros publicistas 
galegos poñen a 
proba o seu dominio 
das redes sociais

As redes sociais xa non son 
aqueles xoguetes que nos fixe-
ron graza o día que demos con 
elas, e comezamos a fozar no seu 
miolo á procura dos nosos veci-
ños e amigos da nenez. Agora 
as redes sociais son moito máis 
que un entretemento, e case se 
pode dicir que se trata de plata-
formas, sen as que as axencias 
de publicidade están perdidas á 
hora de facer calquera campaña 
online.

De feito, tal é a súa utilidade, 
que as Universidades xa apos-
taron por elas como potente 
arma de marketing, e sen ir máis 
lonxe, a Universidade de Vigo, 
da man do alumnado de 4º cur-
so de Publicidade e RRPP, puxo a 

proba estes días a súa eficacia.
Máis polo miúdo, o grupo 

Pont-e, formado en Facebook 
por estes alumnos de último 
ano de Licenciatura, aproveitou 
a gala Fin de Curso 2010-2011 
para poñer a proba as súas capa-
cidades profesionais no empre-
go das redes sociais, realizando 
unha campaña real, na que, ade-
mais de crear o contido, desen-
volveron toda a promoción do 
evento e adaptaron a mensaxe 
á plataforma na que a querían 
empregar (Facebook, Twitter ou 
Linkdn).

A coordinadora deste grupo 
e alumna da facultade, Alexan-
dra Morgade, apuntou para o 
xornal da universidade, DUVI, 
que “como futuros profesionais, 
o alumnado afonda na vertente 
formativa destes eventos, máis 
aló da diversión e de pasar un bo 
intre”. Xa que logo, trátase dun 
grupo onde ademais de divertir-
se poden “practicar a profesión a 
través das redes sociais”. 

Raquel Noya

Avaliamos en detalle as implicacións duns servizos que non 
paran de medrar entre a poboación: as comunidades 2.0  

Redes sociais: unha 
moda pasaxeira? 



O diario engade que este tipo 
de prácticas preparan ao alum-
nado de Publicidade e Relacións 
Públicas “para realizar labores de 
community managers ou para 
ser responsables de promocións 
en Rede, os postos máis deman-
dados nestes momentos”. 

Esta orixinal gala de fin de 
curso rematou coa proxección 
dun 'lipdub' ideado, protagoni-
zado, gravado e montado polos 
propios alumnos de Pont-e, así 
como coa entrega do premio ao 
gañador do concurso de fotos 
'fake' La foto que no querrías 
que viera tu jefe, facéndolle en-
trega dun marco dixital “no que 
quedarán recollidos todas as 
lembranzas desta nova xeración 
que traballou por e para Pont-e”, 
apunta o xornal.

As redes sociais 
cobran importancia 
nas campañas 
electorais

As redes sociais son ferramen-
tas que, mentres a algunhas 
persoas lles rouban tempo de 
traballo e estudio e interrompen 
a súa concentración na activi-
dade que estean a desenvolver, 
a outras persoas resúltanlles de 
gran utilidade sobre todo á hora 
de desenvolver o seu traballo 
cotián.

Unha destas persoas é Iván 
Puentes, actual alcalde de Fene 
e antigo alumno da Universi-
dade de Vigo, que se achegou 
a súa antiga facultade de Cien-
cias Sociais en Pontevedra para 
transmitirlles aos alumnos de 
Publicidade e RRPP a impor-
tancia que están a ter as redes 
sociais na súa actual campaña 
electoral e mandato.

Durante o seu relatorio Iván 
Puentes explicou que “se nas 
anteriores eleccións municipais 
petamos en cada unha das casas 
para chegar individualmente a 
cada un dos 6500 veciños, esta 
vez intercambiaremos impre-
sións con cada cidadán grazas 
á posibilidade que ofrecen as 
redes sociais”. 

Iván Puentes é o alcalde máis 
novo de Galicia e un dos máis 
novos de España, polo que non 

é de estrañar que bote man das 
novas tecnoloxías para levar a 
cabo a súa actividade diaria e a 
súa comunicación co electora-
do. 

Na súa intervención destacou 
a inmediatez e a bidirecciona-
lidade que lle ofrecen as redes 
sociais no seu labor ao mando 
do Concello de Fene, malia que 
desmitificou o uso das redes 
sociais aclarando que “non son 
unha fórmula máxica que, por 
empregalas, se vaian a gañar as 
eleccións”, afirmou.

Os alumnos e alumnas de 
Publicidade e Relacións Públi-
cas coñeceron da man de Iván 
Puentes algunhas das claves so-

bre o emprego da comunicación 
2.0 nunha campaña electoral 
dun municipio galego, así como 
o uso correcto de Facebook para 
darlle unha boa imaxe á alcaldía 
baseada na transparencia (cousa 
non doada por certo).

O Diario da Universidade 
(DUVI) relata  que o alcalde de 
Fene subliñou a necesidade de 
que toda a estratexia comu-
nicativa 2.0 deseñada para un 
candidato “non debe ser inven-
tada para o momento”. Xa que 
logo, apuntou que “un perfil en 
Facebook soamente funcionará 
se o candidato certamente vive 
na rede social, que o empregue 
para política pero tamén no res-
to da súa vida”. Se non é así, “os 
perfís na Rede perderán a súa 
esencia e a xente non o verá 
como cribles, porque de feito, 
non o son”.

reportaxe
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p Social Media Management, da web alphaver.wordpress.com

t A promoción 2011 de Pont-e Facebook Group despe-
diuse coa celebración da 'Gala Fin de Curso'

p Iván Puentes emprega estas ferramentas a cotío
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Galicia e Portugal potencian as 
renovables na Rede

Dende sempre, os galegos temos con Por-
tugal un apego moi especial, ligado de xeito 
inevitable a aquela época na que eramos 
unha mesma cousa, cos mesmos intereses e 
os mesmos obxectivos.

Hoxe, esta relación de irmandade latente 
no eido empresarial, fíxose máis visible que 
nunca grazas á Rede, onde foi lanzada unha 
web para dar acollida ás pemes do sector das 
enerxías renovables da Eurorrexión Galicia-
Norte de Portugal.

Energytic.eu é o nome que leva este espa-
zo virtual de entendemento galego-portu-
gués, á vista en www.energytic.eu, lanzado 
dende a sede dunha das entidades que máis 
aposta pola innovación tecnolóxica no noso 
país: a Tecnópole.

Ata San Cibrao das Viñas, en Ourense, 
achegáronse a comezos de maio máis de 50 
empresas e entidades de toda Galicia para 
informarse de primeira man,das vantaxes 
que ofrece esta plataforma ao servizo das 
enerxías renovables.

A iniciativa enmárcase no proxecto euro-
peo ER-INNOVA, e está orientada a mellorar a 
competitividade das empresas do sector das 
enerxías renovables da Eurorrexión, median-
te ferramentas tecnolóxicas.

Porén, moitos dos empresarios e empre-
sarias que pasarán a formar parte do espazo 
virtual aínda non teñen os coñecementos 
precisos para botar man desta tecnoloxía, 
polo que a Tecnópole celebrou unha xorna-
da técnica na que, entre outras cousas, se ex-
plicou o funcionamento da web.

Foi unha xornada eminentemente prác-
tica, que constituíu o “punto de encontro” 
inicial destas empresas e entidades, e que 
achegou información de utilidade das distin-
tas ferramentas que hai dispoñibles na web, 

tales como un mercado virtual de bens e ser-
vizos, e un completo sistema de facturación 
electrónica que inclúe a custodia dos docu-
mentos emitidos para que estean dispoñi-
bles en todo intre.

A posta en marcha do portal complemén-
tase coa outra liña principal de actuación do 
proxecto: o deseño e implantación de ferra-
mentas para a xestión interna das pequenas 
e medianas empresas, a través de aplicacións 
de escritorio, entre as que destaca un siste-
ma de planificación de recursos empresariais 
(ERP) especificamente deseñado para estas 
entidades.

Esta ferramenta xa está a ser implantada 
nas pemes participantes na fase piloto, e xa 
está dispoñible para a súa descarga online 
na web do evento: www.er-innova.com.

A USC ofrece apoio online 
para facer presentacións de 

calidade
Hoxe en día son poucos os relatores e con-

ferenciantes que non botan man de apoio 
audiovisual nas súas intervencións públicas 
para ilustrar o tema a tratar, porén aínda que-
da quen non sabe que existen ferramentas 
TIC de abondo boas e doadas de usar que 
converten os relatorios mediocres en brillan-
tes actuacións.

Isto tamén hai que trasladalo ás aulas, 
mesmo da contorna universitaria, onde por 
desgraza son moitos os mestres e mestras 
que aínda botan man das tradicionais diapo-
sitivas proxectadas na parede para apoiar so 
seus infumables discursos, que non fan outra 
cousa que castigar ao seu auditorio (alum-
nos e alumnas que xa de por si tiñan poucas 
gañas de estar alí).

A fin de cambiar isto e axudarlle ao 
conxunto da comunidade universitaria a 
facer presentacións boas coas que impre-
sionar ao seu auditorio ou a lo menos evitar 
que abandone a sala na primeira media hora 

de intervención, o Servizo de Normalización 
Lingüística da USC ofrece na súa web unha 
serie de recursos cos que crear presentacións 
“modernas, comunicativas e de calidade”. 
Podemos velos neste enderezo: www.usc.es/
snl/asesora/presenta/iniciopresenta.htm. 

Ademais de asesoramento sobre o deseño, 
a redacción ou o coidado dos detalles da es-
cena, a páxina ofrece un patrón creado pola 
USC con PowerPoint para traballar sobre el e 
usalo de base para presentacións propias.

Asemade, como non podía ser doutra 
maneira, o SNL ofrece un servizo de aseso-
ramento lingüístico de galego, a fin de crear 
diapositivas correctas e comunicativas na 
nosa lingua.

A estas pílulas ofrecidas dende a web hai 
que engadir que o SNL, no marco do Progra-
ma de Formación e Innovación Docente, vai 
organizar uns Obradoiros de presentacións 
dixitais eficientes, de 30 horas de duración, 
para axudarlle á este colectivo da USC a facer 
mellores presentacións para as súas clases.

ConfirmSign e NANOGAP 
gañan o Premio 

EmprendedorXXI en Galicia

A sede da Confederación de Empresa-
rios de Galicia (CEG) acolleu a comezos de 
maio o acto de entrega da quinta edición 
do Premio EmprendedorXXI. O presidente 
da organización empresarial galega, Anto-
nio Fontenla, entregou o galardón nas súas 
dúas categorías. A empresa gañadora nesta 
edición na categoría emprendesXXI, dirixida 
a empresas de 0 a 2 anos, foi ConfirmSign, 
unha plataforma en liña para a transmisión 
de comunicacións certificadas, empregando 
como canle o correo electrónico. Permite ao 
usuario obter, en tempo real e 100% en liña, 
os resgardos de envío, lectura e resposta, así 
como o contido das mesmas. O sistema Con-
firmSign non é unha comunicación entre 
servidores, senón un protocolo deseñado, 
desenvolvido e propiedade de ConfirmSign, 
S.L., cuxa base é o depósito de documenta-

Quen quere crise?Quen quere crise?
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ción ou mensaxes dun emisor a un destina-
tario. 

Como premio, ConfirmSign obtén unha 
achega económica de 5.000 euros e unha 
bolsa para un curso de aceleración empresa-
rial na Universidade de Cambridge.

Na categoría crecesXXI, para empresas de 2 
a 7 anos, a compañía gañadora foi NANOGAP. 
As capacidades tecnolóxicas de NANOGAP 
permítenlle producir unha ampla variedade 
de novos nanomateriais, incluíndo nanopar-
tículas esféricas, Clusters Cuánticos Atómicos 
(AQC), produtos de tamaño sub nanométri-
co exclusivo de NANOGAP a nivel mundial e 
nanofibras. Estes produtos, cun amplo rango 
de propiedades e beneficios, atopan aplica-
ción en diversos mercados. As partículas de 
prata están a aplicarse como: aditivos anti-
microbianos para recubrimentos e plásticos; 
aditivos condutores para o seu uso en circuí-
tos electrónicos flexibles e recubrimentos an-
tiestáticos, adhesivos condutores e películas 
condutoras transparentes (pantallas táctiles). 
Pola súa banda as partículas magnéticas em-
préganse en: aplicacións de biotecnoloxía 
como drug delivery e tratamentos de hiper-
termia, así como aplicacións industriais que 
inclúen os campos da seguridade e trazado-
res magnéticos recuperables. O premio para 
NANOGAP inclúe unha ponte de innovación 
a Silicon Valley, unha bolsa para o Executive 
Growth Program, curso deseñado ad hoc por 
ESADE e IESE, e a participación na fase final 
estatal xunto ao resto de gañadores autonó-
micos.

R ofrecerá vídeo baixo 
demanda aos seus clientes de 

TV multicanle
O operador galego de comunicacións por 

fibra óptica, R, na súa arela de innovar e ofre-
cer servizos adaptados ás necesidades dos 
seus clientes, vai ofrecer un novo servizo de 
vídeo baixo demanda (VOD) a partir deste 
verán, que lles permitirá aos seus usuarios de 
televisión dixital multicanle ter un dominio 
absoluto dos contidos multimedia que des-
exen ver en cada intre.

Deste xeito, as persoas que contraten o 
servizo poderán reproducir, parar, rebobinar 
ou mesmo avanzar os contidos multimedia 
que desexen e cando desexen, a través do 
mesmo descodificador de televisión que ti-
ñan nos seus fogares.

Asemade, dende este dispositivo, poderán 
escoller entre un amplo abano de contidos 
audiovisuais (adicionais aos que actualmente 
reciben) directamente dun catálogo que te-
rán a man na guía electrónica de programa-
ción do seu televisor.

R confiou en Ericsson para renovar os servi-
zos da súa plataforma televisiva e xa que logo, 
será esta a compañía que vaia renovando os 
programas da plataforma, que por certo, in-
cluirán cinema (clásico e de estrea) así como 
documentais, música, programas infantís, 
series… ata acadar as 1.000 horas mensuais 
de contidos en continua renovación, que se 
obterán cando o servizo estea a pleno rende-
mento.

O Conselleiro Delegado de Ericsson Espa-
ña, Ingemar Naeve e Arturo Dopico, Conse-
lleiro Delegado de R, presentaron hai uns días 
o devandito servizo de vídeo baixo demanda, 
un servizo que chega a Galicia logo de que a 
operadora notara que estaba a ser fortemen-
te demandado polos seus clientes.

O servizo de Vídeo On Demand que R ofer-
tará a partir do verán, ofrécelle ao usuario 
liberdade e facilidade para dispor dos con-
tidos que lle interesan e cando lle interesen, 

así como mellorar a relación cos seus clientes, 
grazas á capacidade de interactividade coa 
que conta esta plataforma de última xera-
ción.

O galego Gonzalo Iglesias, 
recoñecido polo seu traballo en 

tradución automática

O galego Gonzalo Iglesias Iglesias, doutor 
da Universidade de Vigo (do Departamento 
de Teoría 
do Sinal e 
Comunica-
cións, Enxe-
ñaría de 
Telecomu-
nicacións) e 
investigador 
a s o c i a d o 
na Univer-
sidade de 
Cambridge 
(Inglaterra), 
vén de gañar o premio á Mellor Tese Doutoral 
en Tradución automática de 2010, concedida 
pola European Association of Machine Trans-
lation, EAMT (Asociación Europea de Tradu-
ción Estatística).

Iglesias, que presentará a súa tese os vin-
deiros días 30 e 31 de Maio en Lovaina (Bé-
lxica), describe no proxecto un novo tipo de 
tradución estatística baseado en gramáticas 
pseudo-sintácticas (estimadas automatica-
mente a partir de grandes cantidades de tex-
to), e autómatas probabilísticos cos que se 
pode describir de forma moi compacta e sen 
perdas tódalas traducións definidas por dita 
gramática. A consecución deste traballo foi 
posible grazas a unha estreita colaboración 
co grupo de tradución automática da Univer-
sidade de Cambridge, levada a cabo dende o 
2008. 

De feito, o tradutor é o núcleo do sistema 
de tradución de Cambridge que gañara o 
NIST MT 2009 de Árabe a Inglés, e que tamén 
acadara bos resultados entre francés-inglés e 
castelán-inglés na WMT2010.

Iglesias traballa actualmente no Departa-
mento de Enxeñaría de Cambridge (Inglate-
rra), como investigador asociado no Proxecto 
FAUST, no que se están a desenvolver siste-
mas de tradución automática baseados en 
grandes cantidades de datos que respondan 
en tempo real á realimentación do usuario 
sobre a calidade das traducións, característi-
ca da que polo de agora carecen os sistemas 
actuais dispoñibles en Internet.

Quen quere crise?Quen quere crise?



p Xosé Ramón García foi o primeiro 
convidado a Iniciador Galicia

p Na súa intervención, Miguel Silva 
adiantou que Blusens presentará un te-
levisor con Android en poucas semanas

p O evento xuntou a máis de 100 parti-
cipantes presenciais en EXPOCoruña
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En abril de 2009 o ITE de Caixa 
Galicia acollía o primeiro encon-
tro de emprendedores da divi-
sión galega de Iniciador, unha 
serie de eventos destinados a 
emprendedores tecnolóxicos e 
profesionais do sector TIC reuni-
dos para atender a un relatorio 
impartido por un convidado, ao 
que segue unha quenda de pre-
guntas que na meirande parte 
das ocasións é máis extensa e 
produtiva que a presentación 
anterior.

Aínda que iso só é a parte for-
mal dos encontros, que conti-
núan normalmente nun local de 
hostalería preto do lugar onde 
se celebran os relatorios, para 
tecer relacións entre os asisten-
tes, o que nestes anos contribuíu 
claramente a colaboracións em-
presariais e outras iniciativas que 
aproveitaron a desvirtualización 
para consolidar contactos profe-
sionais.

Resulta curioso que a primei-
ra edición de Iniciador Galicia 
contase con Xosé Ramón García, 
co fundador de Blusens, como 

convidado, quen explicou a súa 
experiencia empresarial e con-
versou cos asistentes sobre as 
complexidades e as vantaxes 
de emprender dende Galicia, 
pois no evento de celebración 
do segundo aniversario que 
tivo lugar o pasado 6 de maio 
en EXPOCoruña estivo presente 
Miguel Silva, outro dos funda-
dores de Blusens, que fuxiu da 
formalidade do seu compañeiro 
e abordou a temática do em-
prendemento tecnolóxico dun 
xeito moi orixinal, facendo unha 
analoxía coa carreira espacial, 
acompañando a súa exposición 
con música heavy metal e repar-
tindo varios dispositivos web:tv 
entre os asistentes. Con 2 anos 
de distancia tamén existiu certo 
paralelismo entre as interven-
cións dos fundadores de Blusens, 
pois mentres García aproveitara 
para adiantar que estaban a pre-
parar un dispositivo chamado 
Blu:brain, Silva anunciou que en 
poucas semanas presentarán un 
televisor que integrará o sistema 
operativo Android. Serviron así 

como un exemplo de innovación 
dende Galicia.

En todo este tempo tiveron 
lugar 25 eventos e relatorios con 
máis de 1.200 asistentes presen-
ciais e 900 por streaming e con 
centos de seguidores a través 
das plataformas de redes sociais, 
deixando claro que na nosa terra 
está moi vivo o carácter empren-
dedor, e que o sector TIC é o ideal 
para as novas iniciativas. Inicia-
dor Galicia tamén pasou por dis-
tintas localidades galegas (A Co-
ruña, Santiago de Compostela, 
Lugo, Ourense, Vigo e Ribadavia) 
e contou con convidados de pese 
como Raúl Ordóñez (Bitácoras.
com), Jacobo Lázare (DiscoAzul e 
BiboBido), Tino Fernández (Altia 
Consultores), Berto Yáñez (A Na-
valla Suíza), Jesús Encinar (Idea-
lista), Javier Martín (Loogic), Ro-
dolfo Carpintier (XPLANE), José 
Manuel Alarcón (Krasis), Diego 
Mariño (Abiquo e Ducksboard) e 
moitos outros, que contribuíron 
a xuntar experiencias para enri-
quecer o coñecemento dos asis-
tentes a estes eventos que non 

sempre se cinguiron ao mesmo 
formato, senón que tamén orga-
nizaron unha xornada práctica 
sobre a creación de startups con 
xente da Tetuan Valley Startup 
School e especiais temáticos so-
bre o mundo do motor e do viño 
(e as posibilidades que abren as 
novas tecnoloxías a estes secto-
res empresariais).

Con toda esta actividade aínda 
queda moito que facer, de xeito 
que os organizadores de Iniciador 
Galicia teñen folgos para moito  
máis, contando co apoio do pú-
blico e de distintas institucións 
(concellos, universidades…), 
polo que os 2 primeiros anos de 
andaina deberían de ser só o co-
mezo dunha actividade informal 
que serve de dinamización do 
sector TIC galego,  de xeito que 
a consolidación de Iniciador e do 
emprendemento tecnolóxico en 
Galicia deberían ir parellos, pois 
as sinerxías entre os encontros 
presenciais e os proxectos emer-
xentes resultan moi produtivas, 
contribuíndo a fornecer o tecido 
empresarial local.

Dous anos de Iniciador Galicia



Emetel creou unha solución para medios 
de comunicación baseada na Seguridade 
perimetral e Optimización de prestacións 
que xa se implantou con éxito nalgúns 
medios autonómicos. Con este sistema, 
os medios de comunicación poden des-
envolver o seu traballo, tanto a través dos 
soportes tradicionais como a través dos 
social media. Unha televisión precisa que a 
información que se envía desde unha uni-
dade móbil chegue en perfecta calidade 
para ser emitida ao instante en tempo real, 
polo que a infraestrutura de rede ten que 
ofrecer o mellor servizo. O mesmo ocorre 
cos xornais, con cambios nas imprentas 
a última hora e con ducias de postos de 
traballo enviando textos, páxinas maque-
tadas e fotos de gran tamaño e resolución 
a unha mesma localización. Mediante esta 
solución, todos os emprazamentos que 
compoñen un medio de comunicación (ro-
tativas, delegacións, unidades móbiles, co-
laboradores, etc.) están conectados grazas 
a un servizo que garante a seguridade, a 
calidade das comunicacións e, sobre todo, 
a xestión eficaz para que cada día e cada 

minuto as novas cheguen ao seu público.
Tecnocom dispón de ferramentas tecno-

lóxicas adaptadas a proxectos complexos 
relacionados cos medios de comunicación, 
onde se integran e personalizan diversas 
aplicacións. Neste ámbito, teñen desenvol-
vido o proxecto de “Vixilancia de TDT” para 
a Dirección Xeral de Comunicación Audio-
visual da Xunta de Galicia. Neste caso en 
concreto, a tecnoloxía aplicouse para auto-
matizar o proceso de vixilancia do cumpri-
mento das normativas autonómicas para 
as emisións de TDT (en canto a porcentaxe 
de emisión en lingua galega, porcentaxe 
de emisión publicitaria, cumprimento de 
horarios de contido protexido, etc…). O 
sistema completo codifica as 4 canles au-
tonómicas de TDT á vez que realiza tarefas 
de análise de imaxe e son (transcribindo 
todo o audio). A información obtida é ca-
talogada, categorizada e indexada, para, 
a continuación, procesarse mediante un 
algoritmo de detección das violacións da 
normativa. As infraccións identificadas no-
tifícanse mediante un mecanismo de aler-
tas, as cales poden ser verificadas na pro-

pia ferramenta visualizando o fragmento 
de emisión correspondente.

A  empresa Seresco ten desenvolvido 
PUBLIONE, unha ferramenta que ofrece 
unha solución completa ás necesidades de 
xestión empresarial do sector publicitario, 
abarcando a actividade diaria de todos os 
departamentos da empresa. Nun mesmo 
sistema intégranse desde as oportunidades 
de venta e a xeración de presupostos ata a 
tramitación de contratos e ordes de traba-
llo de maneira que se poden controlar en 
todo momento as desviacións de tempos, 
de cargas de traballo e económicas que se 
poidan ir producindo. PUBLIONE permite 
parametrizar calquera soporte publicita-
rio, xestionar as planificacións de medios, 
levar un control de custes e workflow de 
produción, incluír prezos personalizados e 
realizar consultas e buscas de información 
en calquera momento e sen tempos de 
espera. Seresco é a primeira empresa en 
adaptar SAP Business One ás necesidades 
específicas dunha axencia de publicidade: 
un produto dinámico, excepcional no mer-
cado e atractivo para os clientes.
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ineo
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As tecnoloxías da información e da comunicación, 
en constante progreso, significan a evolución mes-
ma dos medios de comunicación. As TIC ofrécen-
lles novas oportunidades de traballo, novas áreas 
de acción e novos mercados. Son diversas as ache-
gas que fixeron as TIC aos medios, non só en can-
to á mellora e optimización dos seus particulares 
procesos de produción, senón tamén nos modos 

de transmisión das súas mensaxes, na forma de re-
lacionarse co público e na súa xestión xerencial es-
tratéxica, tanto interna coma externa. As empresas 
de Ineo teñen desenvolvido diversas ferramentas e 
servizos específicos atendendo á complexidade do 
contorno no que actúan ás empresas dedicadas á 
transmisión de mensaxes tanto informativas como 
publicitarias.

As empresas de Ineo contribúen 
a mellorar o traballo dos medios 

Foro Ineo: AS TIC E OS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Espazo para a reflexión conxunta sobre a influencia das novas tecnoloxías nos Medios de Comunicación

Prégase confirmación de asistencia: comunicacion@ineo.org / 902 905 510
Máis info: www.ineo.org

Proxecto cofinanciado:

30 de maio do 2011,
Auditorio do Edificio de Oficinas do CZFV, Área Portuaria de Bouzas s/n, Vigo
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Sony Ericsson actualiza os seus móbiles mini

A tempo para o verán, Samsung presenta 
a nova cámara de peto W200, deseñada para 
captar imaxes en condicións duras e baixo a 
auga valéndose do seu sensor CMOS de 5,5 
Mpíxeles e dun corpo reforzado para soportar 
po, caídas e auga.

A Samsung W200 pode gravar vídeo de alta 
calidade (1.920 x 1.080 píxeles a 30 imaxes 
por segundo) en multitude de situacións, 
sendo capaz de operar na auga ata a 3 metros 
de profundidade, e cunha pantalla LCD capaz 
de librarse da condensación mediante un re-
cubrimento especial (librándonos da moles-
tia de ter que limpar constantemente a súa 
pantalla en ambientes húmidos). A súa lente 

tamén ten un recubrimento que evita que se 
empane.

Entre as súas características moitos usua-
rios agradecerán a posibilidade de pausar as 
gravacións, de xeito que cada vez que prema-
mos o botón de gravar non teremos un fichei-
ro de vídeo distinto, minimizando o proceso 
de montaxe.

Conta cunha batería de 1.300 mAh (que 
permitiría un uso da cámara de ata 2 horas), 
integra USB, ten saída HDMI, almacena os 
seus contidos en tarxetas microSD/SDHC, 
mide 60 x 113 x 19,7 milímetros, pesa 130 gra-
mos (con batería) e sairá en maio a un prezo 
de 159 euros.

RIM presentou a primeiros de mes 2 novos 
terminais, entre os que temos que destacar 
o BlackBerry Bold 9900 (por ser o destinado 
ao mercado europeo), que vén a ser o móbil 
de BlackBerry máis delgado e potente que 
mestura teclado físico, pantalla táctil e o 
novo BlackBerry 7 OS.

A BlackBerry Bold 9900 conta cun proce-
sador a 1,2 GHz, soporta redes 4G e HSPA+, 
a súa pantalla táctil Liquid Graphics permite 
unha resposta táctil precisa e unhas imaxes 
nítidas (grazas ás súa resolución de 640 x 
480 píxeles en só 2,8 polgadas), 768 Mb de 
RAM para garantir un funcionamento fluí-
do, trackpad óptico, 8 Gb de almacenamen-
to integrado ampliable mediante tarxetas 
microSD de ata 32 Gb, cámara de 5 Mpíxeles 
con gravación de vídeo a 720p, aceleróme-
tro, compás dixital, sensor de proximidade, 

GPS, W-Fi dual (nas bandas dos 2,4 e dos 5 
GHz), Bluetooth 2.1, tecnoloxía NFC, unhas 
medidas de 115 x 66 x 10,5 milímetros e un 
peso de 130 gramos.

Grazas á tecnoloxía NFC, coa que tamén 
conta o móbil Nexus S, ábrense novas po-
sibilidades na comunicación con accesorios 

ou a lectura de etiquetas NFC para acceder 
a contidos na web; a combinación de cá-
mara, GPS e compás tamén facilita o uso 
de aplicacións de realidade aumentada; e o 
novo sistema operativo BlackBerry 7 permi-
te aproveitar as melloras desta novo hard-
ware, mellora o rendemento na execución 
de JavaScript e mellora o soporte de HTML5 
no seu navegador web. Tamén integra Blac-
kBerry Balance, o que permite separar no 
mesmo terminal a información persoal da 
corporativa. Os terminais BlackBerry Bold 
9900 incluirán unha versión completa de 
Docs To Go con todas as características pre-
mium activadas, o que facilita o traballo con 
documentos de Word, Excel e PwerPoint no 
móbil, así como a lectura de ficheiros PDF

Este novo móbil debería estar dispoñible 
de xeito global a primeiros de verán.

Os móbiles con Android de Sony Ericsson 
están a ser un éxito, especialmente nos seus 
modelos de menor tamaño, e agora renóva-
nos de xeito que veñen de dar a coñecer o 
que serán o Sony Ericsson Xperia Mini e Xpe-
ria Mini Pro, que sitúanse na gama media de 
móbiles con Android (pola súa pantalla de 
reducido tamaño e contar cun procesador 
dun único núcleo) e diferéncianse principal-
mente porque o modelo Pro conta cun tecla-
do físico QWERTY deslizante.

Ambos móbiles funcionan cun procesador 
Qualcomm Snapdragon a 1 GHz, 512 Gb de 
RAM, pantalla de 3 polgadas cunha resolu-
ción de 320 x 480 píxeles, batería de 1.200 

mAh, cámara de 5 Mpíxeles con flash LED e 
gravación de vídeo en alta definición (o mo-
delo Pro tamén conta cunha cámara frontal 
VGA para videochamadas) e lector de tarxe-
tas microSD de ata 32 Gb (incluirán unha de 2 
Gb). Funcionan cunha versión de Android 2.3 
personalizada por Sony Ericsson, optimizada 
para a súa integración con redes sociais.

Ambos modelos chegarán ao mercado no 
terceiro trimestre do ano e o Mini medirá 88 
x 52 x 16 milímetros, pesará 94 gramos e ven-
derase en negro, branco e azul; mentres que 
o Mini Pro medirá 92 x 53 x 18 milímetros, 
pesará 136 gramos e venderase en branco, 
negro, turquesa e rosa.

Nova cámara somerxible de Samsung

BlackBerry Bold 9900: un terminal delgado, 
potente e con NFC e BlackBerry 7 OS

gadgets

TREBELL   S
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Os usuarios de Xbox 360 de Call of 
Duty: Black Ops poden adquirir 
dende primeiros de mes do Bazar de 

Xbox LIVE o segundo dos paquetes de conti-
do descargable chamados Escalation, con 4 
novos mapas multixogador e unha experien-
cia de xogo zombi sen precedentes, con reco-
ñecidos personaxes como George A Romero 
e os actores Robert Englund, Sarah Michelle 
Gellar, Michael Rooker e Danny Trejo; que 

tamén conta cun tema musical de Avenged 
Sevenfold titulado Not Ready to Die.

Os novos mapas de Escalation son: Hotel, a 
azotea dun hotel casino de Cuba; Convoy, cun 
combate corpo a corpo nunha emboscada a 
un convoy militar estadounidense; Zoo, nun 
zoolóxico soviético abandonado; e Stockpille, 
nunha granxa dunha remota vila rusa.

O mencionado modo zombi chámase Call 
of the Dead, e é un dos contidos descarga-

bles que máis expectación creou dentro des-
ta franquía, que incluso conta cun excelente 
trailer.

O paquete de mapas para Call of Duty: 
Black Ops está dispoñible para Xbox 360 por 
1.200 puntos (uns 14,4 euros), mentres que 
os usuarios de PS3 e PC deberán agardar para 
poder facerse con estes contidos que non te-
ñen data de lanzamento anunciada para as 
súas plataformas.

Estrea contido descargable 
para Xbox 360

CALL OF 
DUTY: BLACK 

OPS  

xogos

Marcus Fernández

Código Cero

Tras varios días con filtracións 
e rumores, Ubisoft confirma o 
desenvolvemento de Assassin’s 

Creed: Revelations, xogo para Xbox 360, 
PlayStation 3 e PC que pretende por fin á 
triloxía de Ezio Auditore (protagonista de 
Assassin’s Creed II) seguindo os pasos de 
Altair e trasladándose a Constantinopla, 
onde un exército templario ameaza con 
desestabilizar a rexión.

O xogo permitirá tomar o control de Al-

tair, Ezio e Desmond e aínda que deberia-
mos ter que agardar ao E3 para coñecer 
máis detalles, a revista Game Informer de 
xuño dedicaralle a súa portada e 12 páxi-
nas.

Dende Ubisoft tamén aseguran que 
este xogo que chegará ás tendas en no-
vembro terá un modo multi-xogador am-
pliado e refinado, o que agradecerán os 
usuarios que gustasen especialmente de 
Assassin’s Creed: La Hermandad.

Este xogo porá fin á historia de 
Ezio

ASSASSIN’S CREED: 
REvELATIONS    

Código QR

Trailer de Call of 
the Dead



Código Cero30

xogos

SEGA confirmou hoxe que o novo 
xogo da súa mascota azul será So-
nic Generations, que chegará para 

celebrar o 20 aniversario do personaxe e 
busca ofrecer a experiencia de xogo defi-
nitiva tanto para os seareiros de sempre e 
os novos xogadores. O novo xogo chegará 
a Xbox 360 e PlayStation 3 a finais de ano 
e está ambientado en 3 épocas claramen-
te definidas de Sonic The Hedgehog, de 

xeito que podermos repasar o modo 2D 
de desprazamento horizontal clásico ata o 
moderno estilo 3D que puidemos ver nos 
últimos xogos de Sonic. Cada personifica-
ción de Sonic contará con movementos 
especiais característico (o clásico terá os 
seus Spin Dash e Spin Attack, mentres que 
o moderno contará co Homing Attack e o 
Sonic Boost).

Para xustificar a presenza no mesmo 

xogo do orixinal Sonic repoludo e da súa 
versión estilizada a historia parte da apari-
ción no universo de Sonic dun novo poder 
misterio que crea buratos temporais que 
levan ao veloz ourizo azul e aos seus ami-
gos cara atrás no tempo, de aí que o Sonic 
Moderno e o Sonic Clásico poidan xuntar 
forzas para derrotar ao novo inimigo, sal-
var aos seus amigos e descubrir quen está 
detrás destes actos diabólicos.

A primeiros de agosto vai chegar aos cines 
españois a película de acción real mesturada 
con imaxes informáticas dos Pitufos, e pare-
ce que non vai chegar soa, senón que vai vir 
acompañada coas típicas adaptacións aos vi-
deoxogos, como un título de minixogos para 
a Nintendo DS (no que habería que facer 
cousas como decorar unha torta ou vestir á 
Pitufiña) e un sorprendente título para a Wii 
que veñen de filtrar nos EE.UU., e que sería o 

Smurfs Dance Party, ou sexa, que Papá Pitufo, 
Pitufo Mangallón e outras pequenas criaturas 
azuis poderán menear os esqueleto nun di-
vertido xogo de baile con temas dos Jackson 
5, Selena Gomez e Katy Perry entre outros.

Con este tipo de lanzamento dá a impre-
sión de que o ruxerruxe de que os xogos de 
baile poderían ser a burbulla que seguise á 
dos xogos musicais con guitarra ten funda-
mento.

Sonic celebrará o seu 
20 aniversario cun 

novo xogo

Os Pitufos terán xogo de 
baile para Wii
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