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Xa podemos votar polos nosos vídeos
preferidos no I Concurso de Curtas co Móbil
Xa está aberto o prazo para votar os vídeos
presentados ao I Concurso de Curtas co móbil. As votacións poden realizarse a través de
www.facebook.com/imitxunta, ata o 20 de
maio. Mediante Gústame, todas as persoas
fans da páxina de Imitxunta poderán votar
pola súa curtametraxe favorita unha soa vez,
de maneira que non se perturbe o resultado
da votación e resulten gañadores aquelas
obras que sexan maioritariamente apoiadas.
En total presentáronse 22 curtametraxes realizadas co móbil por mozos e mozas matriculados na ESO ou no Bacharelato de oito centros
educativos da Comunidade galega. Da provin-
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O Grupo de Programadores e
Usuarios de Linux, GPUL, vén de
anunciar unha nova actividade
de difusión, debate e traballo
colectivo arredor das posibilidades, sen límite, do software
libre. Desta volta, a actividade
céntrase en avaliar e amosar
recursos que melloren, dende
un contorno de accesibilidade e
de apertura de datos, a protección deses e outros datos cando
sexa preciso. Falamos da cuarta
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edición do Obradoiro de
Criptografía, Privacidade e
Seguridade.
O taller, no que se tratarán
cuestións específicas como
a copia de seguridade, os
xeitos de recuperar información ou de loitar contra malware dende a eficacia que
soe achegar o software libre,
xa ten aberto o prazo para as
achegas de cada quen (propostas de charlas ou de actividades), sexan da índole que sexan
e veñan na lingua que veñan
(galego, castelán, portugués, inglés ou francés). Só se piden os
requirimentos dunha axeitada
proposición de contidos e que
estes teñan relación co software
libre, o hardware libre ou a cultura libre en xeral. A actividade
en cuestión está prevista para
os vindeiros 14, 15 e 16 de maio.

A Asociación de Empresas
Galegas Adicadas á Internet e
ás Novas Tecnoloxías (EGANET)
continúa a sumar novas adhesións, e no que vai de ano acolleu a 7 novas firmas ata chegar
aos 76 socios. Os novos asociados durante o que vai de 2012
son Consultoría Informática del
Noroeste, empresa marinense
de desenvolvemento de software para o sector da carpintería de aluminio, PVC e similares;
Streaming Galicia,
empresa de Noalla
(Sanxenxo) que permite difundir eventos en vídeo en vivo
a través da Rede;
Avansig, empresa
coruñesa especializada en enxeñaría
de software; Movendo Soluciones,

Uns 50 cativos de Primaria visitan o obradoiro
do XaTcobeo
O picosatélite galego XaTcobeo segue a
dar que falar. E non só entre especialistas ente
telecomunicacións cunha longa carreira ás
súas costas, senón tamén entre especialistas
futuros. Dito doutra maneira: entre os nosos
científicos e investigadores do mañá, hoxe
en día desenvolvendo o seu labor nas esco-
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Modernización e Innovación Tecnolóxica da
Xunta (CeMIT) do seu concello ou comarca.
As 22 curtas que entraron nesta fase final,
realizadas por mozos e mozas entre 14 e 20
anos de idade, individual ou colectivamente,
destacan pola súa calidade e orixinalidade.

EGANET recibe 7 novos socios no que
vai de ano

Novo Obradoiro de Criptografía e
Privacidade do GPUL

licia
xía de Ga
e Tecnolo

www.codigocero.com

cia da Coruña participaron o CPI de Xanceda,
Mesía o IES Eduardo Pondal de Santiago, o IES
Terra de Soneira deVimianzo, o CPI O Cruce de
Cerceda. Da provincia de Pontevedra o IES Manuel García Barros da A Estrada, o IES Ramón
Cabanillas de Cambados e o IES María Soliño
de Cangas. E da provincia de Ourense o Colexio María Inmaculada de Verín.
Este concurso, que se convoca por primeira
vez na Administración autonómica a través de
Facebook, ten como fin espertar a creatividade audiovisual entre os estudantes e dar a coñecer as posibilidades das novas tecnoloxías
que se veñen ofrecendo a través das aulas de

las pero moi
atentos, xa,
ás cousas que pasan dentro dos computadores e por enriba das súas cabezas. Unha
destas cousas é o aparello XaTcobeo, que foi
debullado, en tódolos detalles, perante uns
50 cativos de sexto curso de Primaria do colexio público vigués Escultor Acuña.
Os rapaces, informa a Universidade de
Vigo (principal impulsora do picosatélite),
reuníronse co equipo que deseñou e construíu o dito aparello nos seus lugares cotiáns
de traballo, entre os que se atopan a cámara
anecóica, a cámara de baleiro ou o centro de
seguimento.
O interese das nenas e nenos non é novo.
De feito, préstanlle a máxima atención ao
desenvolvemento e andaina do picosatélite dende hai xa uns cantos meses, e todo

proxecto emprendedor TIC con
sede en Ames; Tecnología de
la Información del Noroeste,
empresa compostelá de consultoría e servizos TIC; Igneoma,
laboratorio tecnolóxico radicado en Vilagarcía de Aurousa
especializado na interacción
humano-computador; e Cosaart, estudo de deseño teense
especializado en páxinas web,
imaxe corporativa e outros servizos semellantes.

da man dun equipo de profesores liderado
por María Xosé Pérez, titora de 6º A. De feito, foron os propios nenos, de idades comprendidas entre os 11 e os 12 anos, os que
logo do seu intenso labor de seguimento da
evolución do proxecto (novas publicadas,
debates, coñecemento xerado) amosaron o
seu desexo de coñecer aos responsábeis do
mesmo. As preguntas lanzadas foron moitas
e variadas (en que capa da atmosfera está?;
por que é tan pequeno e cales son as súas
funcións? ou, que debo facer para ser astronauta?), e Fernando Aguado e José Antonio
Vilán, directores do programa, encargáronse de dar resposta do mellor xeito posíbel.
A visita tivo lugar nas escolas de Telecomunicación e Industriais, que son os principais
obradoiros e centros de traballo da iniciativa.

Número 104

Código Cero

REPORTAXE

COA MAZÁ NO PUNTO DE
MIRA
AS Computer reinaugura a súa tenda en Santiago
de Compostela
Na tarde do pasado 22 de
marzo, a tenda AS Computer
emprazada no número 4 da Avenida de Barcelona en Santiago
de Compostela volveu a abrir
as súas portas nunha festa con
grande éxito de público, na que
realizáronse sorteos e entregáronse distintos agasallos aos
presentes, dinamizando unha reinauguración que chega a tempo
para a estrea en España do novo
iPad, dispositivo que en poucas
horas centrará as miradas do que
visiten a este Apple Premium
Reseller.
Pese a que en España non existe a tradición de facer grandes
colas fronte a tendas de Apple, o
renovado establecemento compostelán logrou congregar nas
súas portas a ducias de persoas
dende a primeira hora da tarde,
pese a que a apertura de portas
non tería lugar ata as 19:00 horas,
premiándose esta antelación con
agasallos e sorteos de cheques
de desconto por valor de 20
euros.
Xa dentro, realizáronse varios
sorteos de reprodutores multi-
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A reinauguración da tenda de AS Computer contou cunha
asistencia masiva de público mozo

media iPod, que pese a que parecen dispositivos que están a ser
substituídos polos smartphones,
continúan a gozar de boa saúde,
como demostrou a atención que
captaban entre os presentes.
A nova tenda presenta unha
aparencia moderna, moi propia
das tendas de Apple, pero destacando por repartir o seu espazo
en dúas alturas e permitir o seu
acceso dende dúas avenidas
(Mestre Mateo e Barcelona). AS
Computer permite ver en primeira persoa o catálogo de produtos
de Apple, contando tamén co
asesoramento do seu persoal á
hora de decidir a nosa compra ou
de resolver distintos problemas,
completando tamén a súa labor
comercial con demostracións de
produtos, obradoiros de balde e
asistencia técnica personalizada,
que conforman así un servizo
completo de atención ao cliente
que agradecerán os maqueiros
composteláns e doutras poboacións galegas onde non haxa
establecementos especializados
en produtos da compañía de
Cupertino.

O persoal do establecemento axuda a solucionar as
dúbidas sobre o mundo Apple

Neste Apple Premium Reseller poden verse en persoa os produtos da empresa de Cupertino, o que
facilita elixir entre a súa ampla oferta

Ao evento non faltaron vellos coñecidos como o actor Totó
García (O Divino Ferrete) ou Alberto Seoane (de Xanvilar)
O iPad parece ser o produto estrela
do catálogo de Apple

O sorteo de varios iPod animou a inauguración
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TECNOLÓXICOS
Novo escáner compacto de Plustek

IVO:
OBXECT URA TOTAL
COBERTo plan para levar

Aínda que na actualidade o
tipo de escáner máis habitual
é a impresora multi-función,
os usuarios en mobilidade
precisan de dispositivos máis
doados de transportar, de aí que aparezan trebellos como o Plustek MobileOffice
D412, un escáner de documentos e tarxetas a cor
capaz de dixitalizar unha páxina tamaño DIN A4 en 4,6
segundos, mantendo un tamaño compacto (295 x 69,2 x 50
milímetros) e un peso aceptable (0,77 quilogramos).
Este escáner ten unha resolución óptica de 600 puntos por polgada, pode dixitalizar unha folla polas dúas caras á vez, conéctase ao
PC mediante un porto USB, cumpre coa norma TWAIN (o que facilita
o seu uso dende a meirande de aplicacións do mercado), pode
alimentarse a través dun adaptador ou de USB, conta cun procesa-

d
Falamos confín galego
Rede ao

Novo reprodutor musical para levar de Philips
Dende o lanzamento do iPod shuffle son cada
vez máis
habituais os reprodutores multimedia
portátiles que poden vestirse,
normalmente por adoptar forma
de pinza, o que fai dun xeito
bastante orixinal oreprodutor de MP3 GoGEAR
SoundDot de Philips,
que adopta un deseño
moi cativo, colorista e
elegante, unha forma
redonda, unha interface
de uso moi sinxela, unha
boa autonomía (ata 6 horas de

Síguenos en:
www.codigocero.com
o noso boletín de noticias

reprodución musical continua) e un prezo bastante
axustado (uns 20 euros).
O SoundDot chegará en abril e varias cores (rosa,
azul e e branco) e resulta bastante práctico con funcionalidades como a posibilidade de funcionar como
unha memoria USB (facilitando a carga de contidos nos
seus 2 Gb de almacenamento interno) ou o permitir
cargas rápidas (6 minutos de carga permitirían unha
autonomía de 60 minutos de reprodución). Tamén
conta con indicadores LED para saber se o trebello está
acendido ou está a quedar sen batería.
Este dispositivo que reproduce ficheiros MP3, WAV e
WMA ten unhas medidas de só 42,3 x 57 x 19 milímetros e un peso de 19 gramos.

Engel achega o sistema operativo Android 2.3 ao televisor

AMTEGA AMOSA OS SEUS LUMIA 800
NOKIA smartphone en galego?
OBXECTIVOS
rimeiro da
Entrevistamos a Mar Pereira,
O pdirectora
nova Axencia TIC

dor de imaxe avanzado que facilita o escaneo de documentos de
diferentes tamaños e tarxetas plastificadas sen facer axustes e realizando un recoñecemento
óptico de caracteres
(OCR) do resultado, e incluso permite a xeración
de documentos PDF ou
documentos de Microsoft
Office editables.
Este novo escáner xa
está á venda nos EE.UU.
por 253,48 dólares(193,66
euros), descoñecéndose
o prezo que terá cando
chegue ao mercado
europeo.

O fabricante de electrónica de consumo Engel vén de presentar
un novo e atractivo dispositivos para que facilita a achega do sistema operativo Android ao noso televisor, o EngelDroid, que no seu
modelo EN1007, que cunhas medidas de 105 x 100 x 20,7 milímetros presume de
ser o receptor Android máis cativo
do mercado. Este dispositivo
funciona con Android 2.3,
conta con Wi-Fi, saída HDMI, 2
portos USB, lector de tarxetas
SD e soporte de Adobe Flash,
permite reproducir
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contidos multimedia, navegar pola web,
xogar e mesmo acceder a múltiples
Código QR
contidos multimedia que atopemos pola
Rede, destacando especialmente polos
seus mandos a distancia: inclúe un mando
Twist, que inclúe por un lado un mando de
distancia tradicional e polo outro un teclado
QWERTY para facilitar o uso da web; e tamén
conta cun mando Motion con control de
movemento, o que resulta de
utilidade tanto para
xogar como para
desprazar o cursor pola pantalla coma se fose un rato
informático.
Este interesante trebello chegará ás tendas a un
prezo de 149 euros.
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Dez anos atrás....
A tecnoloxía wireless
era o tema central da nosa
terceira edición de maio de
2002. Aquel número recibía un baño de deseño e
encargaríase da súa renovación a empresa compostelá
ENISA, Servizos Infográficos,
encargada da maquetación
durante varios anos.
O tema central do dossier
pasaba reconto a varios
proxectos de rede sen fíos en
Santiago e Galicia.
Angel Viña, daquela presidente do isoc-gal, achegaríanos a súa análise sobre a situación, mentres que o reitor
dá USC, Senén Barro, falaba
sobre a Sociedade da Información e pasabamos revista
a proxectos tecnolóxicos que
se facían non país entre os
que destacaba ou “e-galego”,
o primeiro curso multimedia
de galego interactivo.
A sección de sitios galegos, PC práctico, xogos e o
recuncho do hacker, compoñían aquela terceira edición
que levaría ademais unha
separata especial dedicada á
feira MITE.

O 17 de maio, un día que criamos cen por cen noso, co gallo
das Letras Galegas, non é tan
noso. Ou si, se cadra é máis noso
ca nunca. Toda esta enleada vén
conto porque dase a circunstancia
de que, amais do Día das Letras
Galegas, tamén é o Día da Internet
e o Día das Telecomunicacións
e da Sociedade da Información,
celebracións internacionais que
lonxe de deixar a cultura galega
nun segundo plano, ábrelle novos
camiños para a súa promoción,
preservación e reivindicación. De
feito, onde imos tratar de garantir o relevo lingüístico e cultural
senón nas novas xeracións? E

como falarlles ás novas xeracións
senón empregamos as canles e
servizos de comunicación que
mellor coñecen, as redes sociais,
os móbiles de última xeración e
outros servizos 2.0? A cousa está
así: temos que estar na Internet e
dar conta dela da nosa cultura. Por
se houbese algunha dúbida sobre
isto, dase a circunstancia dunha
celebración tripla (Telecomunicacións, Internet, Letras) que serve,
significativamente, como sinal do
camiño a seguir para quen queira
escoitalo. En certa maneira, pode
que non sexa casualidade que
estes festexos se conmemoren na
mesma xornada.

O humor de Henrique Neira

Equipo
DIRECTOR_Xosé Mª Fernández Pazos_director@codigocero.com • SUBDIRECTOR_Marcus Fernández_webmaster@codigocero.com
SOCIO FUNDADOR_Carlos Ballesteros_c.ballesteros@codigocero.com • REDACTOR XEFE_Fernando Sarasqueta_redaccion@codigocero.com
FOTOGRAFÍA_Adolfo Enríquez Calo • Joferpa
REDACCIÓN_Manolo Gago (Opinión) • Raquel Noya (Reportaxes) • Moncho Paz (Opinión) • Modesto Pena (Redes) • Sevi Martínez (Xogos) • Diego Rosales
(Linux)
SUPERVISIÓN_LINGÜÍSTICA_María Xesús Vázquez
DESEÑO_GRÁFICO_e_MAQUETACIÓN_Raquel Noya _ publicidade@codigocero.com • Óscar Louzán_publicidade@codigocero.com
IMPRIME_Tórculo Artes Gráficas, S.A. • Tel.: 902 905 024 - torculo@torculo.com
EDITA_Grupo Código Cero Comunicación S.L. • Conxo de Arriba nº 49, 1º C • 15706 Santiago de Compostela Tel.-fax: 981 530 268
http://www.codigocero.com • redaccion@codigocero.com
Número 106 (abril-maio 2012) Publicación periódica. Prezo 2€ • Depósito Legal: C-2301/01 I.S.S.N. (Edición impresa): 1579-7546 I.S.S.N.
(Edición dixital): 1579-7554

4|

Código Cero

Número 106

novas tecnolóxicas

A Axencia Tributaria de Galicia apoiarase de
cheo nas TIC na procura da eficacia
Xa está en marcha a creación da Axencia
Tributaria de Galicia que, segundo informa a
Consellería de Facenda, permitirá un aforro
de 15 millóns de euros nos vindeiros catro
anos, grazas sobre todo á centralización de
competencias: a máis proximidade e coñecemento do lugar no que se traballa, máis eficacia e rendibilidade nas tarefas a desenvolver. A creación da Axencia Tributaria galega
(que cinguirá nun único organismo os labores propiamente tributarios, a liquidación, a
xestión, a inspección e a recadación), tamén
terá unha serie de consecuencias tecnolóxicas para a nosa cidadanía. De feito, case todo

o que abrolle dela terá vertente TIC. Dende
a información detallada que se nos achegue
até procesos como garantir e fortalecer o
control do cumprimento tributario.
A Axencia, que se prevé operativa a principios do ano vindeiro, xorde polo tanto cos
seguintes obxectivos: mellorar a calidade e a
cantidade dos servizos ofertados aos contribuíntes, potenciar as novas tecnoloxías para
reducir ao mínimo a burocracia e contar con
persoal especializado. “Galicia será a sexta
autonomía en contar cun organismo propio
destas características”, informa a Consellería
de Facenda, responsábel desta iniciativa. Nun

As empresas da Tecnópole aumentaron a
facturación en 44,1 millóns de euros

A Tecnópole de Ourense (o
Parque Tecnolóxico de Galicia)
vén de facer recontos dos éxitos
acadados polas súas empresas
ao longo de 2011, uns éxitos que
se sitúan a contrapelo da tónica
crítica que afecta a unha boa parte dos sectores produtivos e que
confirma, unha vez máis, que a
clave está na innovación e no coñecemento. Así, segundo informan fontes da Tecnópole, as súas

empresas incrementaron
o seu volume de negocio
en 44,1 millóns de euros
durante 2011 con respecto ao exercicio anterior.
“A facturación total pasou
dos 170,8 millóns contabilizados ao peche de 2010
aos 214,9 millóns rexistrados en 2011, o que supón
un aumento do 25,7%”,
engádese.
No que atinxe ao
emprego, o ano pasado
creáronse 139 empregos sobre
os 1539 cos que se pechaba o
exercicio anterior. A directora da
Tecnópole, Luisa Pena, parabenizou aos empresarios, “especialmente meritorios tendo en conta o
contexto de crise, o que demostra
que a aposta pola innovación que
caracteriza a actividade que aquí
se desenvolve é unha aposta sólida e segura”, sinalou.

plano máis específico, os obxectivos pasan
por potenciar o uso e afianzamento das novas tecnoloxías da información “para reducir
ao mínimo a burocracia e permitir un aforro de
tempo e custos ao cidadán”.

A Biblioteca Ánxel Casal de Santiago
achega sete cursos de balde sobre
informática
A Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal vén de anunciar
a posta en marcha, ao longo deste ano e en diferentes meses,
dunha serie de cursos sobre informática. Estas actividades formativas, que son de balde, convócanse co obxecto de formar á
veciñanza compostelá no uso cotián das novas tecnoloxías da
información, “calquera que sexa o seu nivel de coñecemento na
materia”. Os cursos terán unha natureza práctica e son un total
de cinco materias a desenvolver en sete quendas.
Serían os seguintes: Internet básico (na primeira metade de
xuño), Ofimática básica
(a segunda metade de
xuño), Internet avanzado (primeiros días de
setembro), Ofimática
avanzada (mediados
do mes de setembro),
Redes sociais (segunda
metade de setembro),
Internet básico edición
de mañá (en outubro)
e Internet avanzado
edición de mañá (segunda metade de outubro).

colexio oficial
enxeñeiros de telecomunicación
galicia
Rúa Federico Tapia, 17 bis Entrpl., local 4
15005 A Coruña
T. 981 919 300 - F. 981 919 301
administracion@coetg.es
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XGN, ENCONTRO DIXITAL
Xuventude Galicia Net pechou coa participación de máis de
8.000 persoas
Máis que falar de party informática, este ano quedounos claro
que de agora en diante debemos
referirnos ao Xuventude Galicia
Net como un encontro dixital,
no que nenos, adolescentes
e maiores gozaron das máis
variadas actividades lúdicas ao

mesa redonda sobre o emprendemento, que contou con profesionais do ámbito universitario
e da empresa privada, e na que
se debateron as vantaxes e situacións que han de ter en conta os
mozos e mozas que se adianten
no mundo empresarial cos seus

tempo que tiveron a oportunidade de formarse un pouquiño
máis en eidos tan diversos como
a ciencia, o emprendemento e,
como non, as novas tecnoloxías
da información.
Segundo nos fixo saber a
Dirección Xeral de Xuventude,
entidade organizadora, entre
o venres e o domingo pasaron
polas súas instalacións “máis
de 7.000 persoas”, cifra á que lle
hai que sumar os máis de 1.000
mozos e mozas que se inscribiron
como participantes na Intranet.
Como viñemos presaxiando
durante os días pasados, unha
das iniciativas máis valoradas
nesta edición foi o bloque temático dedicado ao emprendemento
como saída fronte á crise, na
que máis de 500 participantes
axudaron a elixir os tres mellores
proxectos, que foron defendidos
ante un xurado cualificado durante a tarde de onte.
Tamén neste marco tivo lugar a

propios negocios ou empresas.
Outra actividade que as
persoas asistentes valoraron
moi positivamente foi a sesión
de networking, a cal, dun xeito
pouco convencional e mediante
a técnica de citas rápidas cronometradas, permitiulle participar
directamente a moitas persoas.
No tocante aos relatorios, a
organización tamén fai unha
valoración “moi positiva” pois
“contaron con moita asistencia
de público este ano”, porén de ter
que salientar algún da edición,
o de Enrique Dans e Leopoldo
Abadía “penduraron o cartel de
aforo completo”, ao encher a sala
habilitada para os seus relatorios,
cunha capacidade para 1.500
persoas.
Dans, que concedeu unha
entrevista ao programa Banda
Ancha da Radio Galega, versou a
súa charla no inminente cambio
que as novas tecnoloxías van
provocar nalgúns sectores da
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sociedade actual, e que a maioría
de nós xa ten experimentado de
primeira man.
A oferta formativa completouse con xornadas de hacking
ético, reciclaxe, neuromarketing
ou redes sociais, entre outras
temáticas.

Éxito de asistencia á
Extranet
Con respecto á Extranet desta
13º edición, onde tiveron lugar
as actividades ao aire libre e
no hall da entrada do Pazo
de Congresos e Exposicións,
converteuse nesta edición nun
punto de encontro de pais e fi-

llos, mozos e mozas e seareiros
de distintas actividades como
a maquillaxe e caracterización,
os videoxogos, a saga Star Wars,
os grafitis, a ciencia divertida,
as artes marciais, as creacións
Hamma Beads e CubeCraft... así
como todo tipo de actividades

en torno ás novas tecnoloxías.
Non faltaron os simuladores, por exemplo, de tiro, de
golf ou de ski, nin as pantallas
de televisión conectadas a
consolas como a Wii ou a Xbox,
que grazas ao xogo interactivo
de Kinect, permitiulle a grandes
e cativos experimentar coa
tecnoloxía sen mandos.
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POÑÁMONOS EN MARCHA
INEO anima ao sector TIC galego á busca colectiva de novas
oportunidades para as empresas

Que a crise ocupe cada vez
menos minutos nas nosas
conversas... Así podemos
describir o espírito subxacente
ás mensaxes transmitidas nas
Asembleas Xeral Ordinaria e
Xeral Extraordinaria de INEO,
celebradas o pasado 10 de
maio en Santiago. Asociados
e membros da Xunta Directiva
sinalaron a importancia de
continuar co traballo realizado
en 2011, un ano marcado
pola crise, mais tamén pola
apertura de novas liñas de
traballo, derivadas do Plan
Estratéxico 2011-2014, que xa
están impulsando o crecemento
das empresas asociadas. O ano
2011 foi un ano de traballo,
moito traballo… no que os
resultados non se fixeron
de rogar. Principalmente,
se falamos da captación de

financiamento para desenvolver
proxectos de innovación. Na
nosa condición de Axente PIDI
do CDTI, contribuímos á difusión
en Galicia do Plan Innterconecta,
xestionado polo propio CDTI e
pola Consellería de Economía e
dotado de 30 millóns de euros,
que servirán para financiar 26
proxectos en total. Once socios
de INEO participarán nestes
proxectos, para os que obtiveron
un retorno aproximado dun
10% do orzamento dispoñible
para todos os sectores e unha
terceira parte do retorno
obtido por todo o sector
TIC. Todo un exemplo de
cooperación, transferencia
tecnolóxica e dinamismo
empresarial, algo polo que leva
apostando INEO desde anos
e que debemos potenciar na
segunda convocatoria, que sairá
previsiblemente nos vindeiros
meses.
No ano pasado, estreamos
tamén a nosa condición
de Axente Pescaplus e
intensificamos o traballo da
nosa Oficina de Proxectos, chave
para conseguir que as empresas
socias de INEO captasen más de
4,8 millóns de euros en axudas
públicas para la innovación.
A isto hai que engadir os
ingresos directos e indirectos
xerados aos nosos asociados,
que en 2011 superaron os
334.000 euros. Unha cantidade
que reflicte, en parte, o traballo
realizado para consolidar

o posicionamento de INEO
como prescritor tecnolóxico
de referencia en distintos
sectores da nosa economía.
As colaboracións e proxectos
realizados con Aproin,
Asetranspo, Amfar-Galicia e as
Confederacións de Empresarios
de Galicia e Pontevedra; con
institucións como BIC Galicia, a
Fundación para o Fomento da
Calidade e máis o IGAPE e con
distintos concellos de Galicia e
do norte de Portugal dan conta
do que avanzamos en 2011 para
promover a implantación das
TIC na sociedade, incrementar
a competitividade de sectores
produtivos e dinamizar a
participación de empresas
socias en proxectos de
innovación.
Con todo, tan importantes son
estas cifras como o traballo
realizado no posicionamento
das nosas empresas en
asociación empresariais e
institucións galegas, nacionais
e europeas. Este é un traballo
dificilmente cuantificable,
mais altamente necesario nun
momento en que o sector TIC
galego precisa ter voz, influír e
defender os seus intereses alí
onde se decide o noso futuro.
Neste apartado, contamos
cunha moi boa noticia: INEO
vén de asumir a Presidencia
de CONETIC nos dous
vindeiros anos, período no que
impulsaremos notablemente a
nosa posición nas institucións
españolas e europeas.

Un ano marcado
pola excelencia e a
competitividade
Co alento do traballo realizado
e dos resultados obtidos o ano
pasado, afrontamos un exercicio
2012 que estará marcado pola
excelencia, a cooperación,
a competitividade e a
representatividade. No ámbito
da cooperación, os obxectivos
están claros. Traballaremos
para seguir mellorando a
competitividade dos nosos
asociados, potenciando a
innovación e a cooperación
entre empresas, incrementando
o número de proxectos en
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cooperación con INEO e, tamén,
desenvolvendo o tan necesario
networking sectorial.
Para alcanzar estes obxectivos,
xa está en marcha a
organización de novos INEO
Market, dirixidos á toma de
contacto dos nosos asociados
con distintos sectores
produtivos; novas Sobremesas
de INEO con... que facilitan o
contacto entre asociados e
representantes institucionais,
así como de novos INEO
Meeting World, que fomentan
o coñecemento e colaboración
entre os propios asociados.
A un tempo, impulsaremos
o traballo realizado desde
a Oficina Técnica de
Proxectos e empezaremos o
desenvolvemento de novos
proxectos de cooperación.
A cooperación debe ir da man,
sempre, da competitividade.
Un vector fundamental para o
crecemento e máis importante,
se cabe, en épocas de crise.
O fomento da colocalización
efectiva (colaborando coa
CEG nas Plataformas de
Internacionalización, por
exemplo), a capacitación para
a innovación (promoción
da integración de bolseiros,
organización de eventos de
transferencia de tecnoloxía,
como os InnovaMeet…) e a
posta en marcha dun programa
para valorizar economicamente
a I+D son as liñas de traballo
que estamos desenvolvendo
este ano para impulsar a
competitividade dos nosos
asociados.
Por último, este ano
seguiremos potenciando a
representatividade que INEO
ten alcanzado como referente
asociativo empresarial do
sector TIC en Galicia. Unha
das principais liñas de traballo,
neste sentido, será fortalecer
a nosa base asociativa,
desenvolvendo actividades
de networking empresarial,
mellorando as competencias de
xestión e incrementando tanto
o número de asociados como a
representatividade empresarial.
En marcha...!
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120 ACTUACIÓNS DE
PROGRAMACIÓN ABERTA
O Goberno autonómico elaborará un estudo para avaliar o
impacto da migración exclusivamente a software libre en
tódolos ordenadores dos empregados da Xunta
O actual Goberno galego “foi
o primeiro en contar cunha estratexia clara en materia de software
libre poñendo en marcha en 2010
o primeiro plan realizado en colaboración cos axentes do sector”, así
o explicou a directora da Axencia
para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia (AMTEGA), Mar Pereira,
durante a presentación do actual

Plan de Software Libre 2012,
que conta cun investimento de
915.000 euros para desenvolver
actividades de promoción e uso
do software libre entre a cidadanía galega.
Mediante este Plan levaranse
a cabo máis de 120 actuacións
dirixidas a impulsar o uso do
software libre e código de fontes
abertas (FLOSS) no sector empresarial, na sociedade en xeral e
na Administración do país, esta
última, por certo, xa conta co 94%
dos ordenadores con software
libre instalado.
De novo, o Plan desenvólvese
en colaboración coas asociacións
galegas de usuarios de software
libre (AGUSL), coas empresas do
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sector (AGASOL), coa Comisión
Interuniversitaria de Galicia (que
integra as tres universidades) e co
Colexio Profesional de Enxeñaría
Informática de Galicia, todas
elas entidades que durante os
últimos anos traballaron a reo por
integrar as ferramentas abertas
no día a día da sociedade galega,
en tódolos seus eidos.

No mesmo acto de presentación (celebrado a mediados de
maio), AMTEGA aproveitou para
facer balance das actuacións
realizadas no 2011 arredor do
software libre, como son Abalar, o
desenvolvemento das iniciativas
de Administración Electrónica e
a formación dixital da cidadanía
a través da Rede CeMIT. Grazas a
uso do software libre nestas accións, a Xunta aforrou 2,5 millóns
de euros no período 2010-2011.
No acto tamén se procedeu a
asinar un convenio de colaboración entre a Asociación Galega
de Empresas de Software Libre e
o Centro Nacional de Referencia
de Aplicación das TIC baseadas
en Fontes Abertas CENATIC, a

cuxo padroado pertence a Xunta
desde o ano pasado.

Software de
fontes abertas na
Administración
Mar Pereira, destacou a aposta
polo uso do software libre na
Administración coa elaboración
dun estudio que analizará o impacto, as necesidades
formativas e a viabilidade da migración
exclusivamente a ferramentas ofimáticas
de software libre en
todos os ordenadores dos empregados
públicos da Xunta.
Este estudo é o
paso previo necesario antes de poder
elaborar un plan
de migración e un
avance no camiño
iniciado en 2010 ao
instalar en todos os
novos ordenadores
ferramentas ofimáticas de software libre
en convivencia co
software propietario.
Ademais, este ano
porase en marcha,
en colaboración
con CENATIC, un
procedemento para
analizar de xeito previo á contratación dun produto
ou desenvolvemento tecnolóxico,
se existe unha solución libre que
cubra as necesidades requiridas.

Difusión do Software
libre entre a cidadanía
Un dos aspectos clave para
o éxito das tecnoloxías FLOSS,
en particular na vida diaria, é a
formación para comprender os
beneficios do seu uso, polo que
o Goberno promoveu o pasado
ano a formación de diversos
sectores da sociedade galega e
motivou ás persoas formadas a
usar as fontes abertas no seu día
a día.
En 2012 o plan continúa a

senda iniciada no 2011 coa
formación específica dos empregados públicos a través do plan
Ofimático Galego; tamén estará
presente na Rede CeMIT (onde
máis de 1.300 ordenadores das 98
aulas teñen instalado o sistema
operativo libre); continuará formando aos profesionais do sector
TIC en software libre dentro do
seu plan formativo con 16 cursos
e preto de 1.000 sobre este tipo
de aplicativos e volverá a convocar o Premio ao mellor Proxecto
universitario de Fin de Carreira en
colaboración coas empresas do
sector.
A todo o anterior hai que sumarlle a celebración, en outubro
deste ano, da III edición da Libre
Software World Conference, un
dos maiores eventos e difusión
do software libre celebrados en
España para empresas e profesionais, que terá lugar por primeira
vez no noso país; así como as actuacións de difusión de solucións
tecnolóxicas do Centro Demostrador TIC, que xa leva ofrecido
unhas cantas achegas en materia
de software libre o pasado ano e
seguirao facendo este ano.

Convenio CENATIC e
AGASOL
Como apuntamos anteriormente, durante a presentación do
Plan Floss, asinouse un convenio
entre a Fundación CENATIC e a
Asociación de Empresas Galegas
de Software Libre (AGASOL), mediante o cal se asesorará ao sector
tecnolóxico de Galicia sobre os
aspectos xurídicos, tecnolóxicos
e metodolóxicos máis axeitados
para a liberación de software e
coñecemento, así como para o
desenvolvemento de negocio
baseado en software libre.
Segundo afirmaron os seus
responsable, este coñecemento
contribuirá, xunto á calidade das
propias empresas galegas, “a
seguir crecendo e consolidándose
como axentes fundamentais no
ámbito local do cambio que se está
a producir nos sistemas tecnolóxicos da Administración”.
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PASADO E FUTURO DA AXENDA
DIXITAL
AMTEGA sinala que en dous anos a taxa de poboación
galega sen rede caeu nun 60%
Con motivo da celebración do
pleno do Observatorio OSIMGA,
a directora da Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de
Galicia, Mar Pereira, fixo reconto
o pasado mércores 2 de maio
das accións desenvolvidas no
período 2009-2011 baixo o

primeira” un informe específico
sobre o Equipamento e uso das
TIC nos autónomos de Galicia, en
colaboración coa Federación de
Autónomos de Galicia (FEAGA).
“Trátase da enquisa máis ampla
realizada entre os autónomos”,
engadiu. Amais disto, e en

obxectivo xenérico de afianzar
as novas tecnoloxías (acceso e
uso) entre a cidadanía, as empresas e as institucións públicas
da nosa terra. Ou sexa, ao abeiro
da Axenda Dixital 2014.gal. En
total, dixo, o orzamento mobilizado ao longo deste período foi
de 660 millóns de euros, entre
capital público e privado. Este
investimento, sinalou, “diminuíu
nun 60% a poboación sen acceso
a Internet, mellorou os servizos
públicos galegos grazas a integración das TIC na Administración e
contribuíu a impulsar o sector da
economía do coñecemento”.
Polo que respecta ás actuacións a curto prazo, a pór en
marcha ao longo de 2012, Mar
Pereira fixo saber que o observatorio elaborará unha nova edición das enquisas sobre a Sociedade da Información en Galicia,
a Administración Electrónica na
Xunta e nos concellos galegos;
ademais, desenvolverá “por vez

colaboración coa Unidade de
Muller e Ciencia da Secretaría
Xeral da Igualdade o observatorio abordará “un estudo sobre
a situación da incorporación da
muller tecnóloga ao mercado
laboral en Galicia, amais de dar
continuidade aos informes sobre
a situación do software libre nas
entidades galegas e aos estudos
sobre a evolución dos indicadores
de banda larga na poboación e
nas empresas de Galicia”.
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Balance
Como dixemos, Mar Pereira
presentou no Pleno do Observatorio o Balance da Axenda
Dixital 2009-2001 e debullou
as cifras das actuacións máis
salientábeis desenvolvidas neste
período. Deste xeito, dixo que
ao longo dos dous anos de vida
do Plan de Banda Larga, dotouse de cobertura a case 460.000
habitantes dos 786.000 que
carecían deste servizo en 2009,

é dicir, preto 60% da poboación
sen servizo. Ademais, sinalou, “as
actuacións do Plan conseguiron
reducir dun 20 a un 5,5% a fenda
dixital entre a Galicia rural e urbana e posibilitaron o acceso de calidade á Internet a case o 70% dos
servizos públicos sen cobertura e a
máis do 70% dos parques empresariais e polígonos industriais con
carencias no servizo”.
Polo que respecta aos fogares,
salientou Mar Pereira, a nosa Comunidade conseguiu un medre
do 35% con respecto ao número
de domicilios con conexión de
banda larga, “o que representa
un crecemento por riba da media
estatal e europea”, aclarou. A fío
disto, a directora de AMTEGA
lembrou que para facer subir
aínda máis os devanditos valores, o Goberno galego destina
este ano “máis de 570.000 euros
a subvencionar a contratación
de Internet a familias galegas
con rendas per cápita iguais ou
inferiores a 9.000 euros”.
Mar Pereira tamén aproveitou a oportunidade para falar
do conseguido en eficacia na
xestión (salientando a posta en
marcha este verán do Centro
de Proceso de Datos Integral
e máis a creación da propia
AMTEGA, que integrará nunha
única dirección a 558 tecnólogos
da Administración autonómica,
suprimindo 15 departamentos
administrativos “conseguindo
un aforro anual de 20 millóns
de euros”), en Administración
Electrónica (destacando a operatividade da sede electrónica da
Xunta que nos permite presentar telematicamente máis de 300
procedementos), en sanidade
(coa e-receita, dixo, “chegando
ao 99% da poboación”, e coa
historia clínica electrónica no
100% do persoal médico), en
educación (coa dixitalización de
máis de 1.400 aulas e con 31.600
beneficiándose arestora do programa) e en xustiza (10,3 millóns
de euros para o Plan Senda,
dirixido á dixitalización do eido
xudicial galego).

O simulador de compras do IGC, a disposición de consumidores e
comerciantes na Rede
CeMIT
A Escola Galega de Consumo
(igc.xunta.es) deseñou recentemente un simulador de
compras virtual que permite
acceder de forma doada ás
ferramentas para a compra
por Internet, para comprender o seu funcionamento e
adiviñar os usos e vantaxes
que o comercio electrónico
pode ter para a cidadanía.
Este simulador permite tamén traballar distintos aspectos de consumo, como
o pagamento por Internet e
outros relacionados cos dereitos dos consumidores, entre os que se atopan o etiquetado dos produtos, as vendas
a distancia, a publicidade, a
protección de datos e a realización de reclamacións.
Pois ben, grazas á colaboración do Instituto Galego de
Consumo coa Rede de Centros para a Modernización e
Inclusión Tecnolóxica de Galicia, os usuarios e usuarias das
98 aulas que hai espalladas
pola Comunidade, van poder utilizar este simulador de
compras e comprobar de primeira man as súas vantaxes.
Farano a través dun curso
formativo sobre consumo e
comercio electrónico que se
celebrará nas distintas aulas
CeMIT, e que vai dirixido de
xeito especial a consumidores, comerciantes e profesorado.
Este simulador, único en toda
España, xa foi demandado
por moitas Comunidades Autónomas e entidades o que,
en palabras dos seus responsables, “sitúa de novo a Galicia
na vangarda no que se refire
a formación e educación dos
consumidores”.
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AUTOESTRADAS DE DOUS SENTIDOS
O CPEIG cualifica a eAdministración de novo medio de
comunicación coa cidadanía

O Colexio Profesional de Enxeñaría en
Informática de Galicia (CPEIG) celebrou
en Santiago as xornadas Administración
Electrónica, Sede, Goberno e Contratación, organizadas en colaboración coa
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), a Facultade
de Ciencias Económicas e o centro de
Estudos Cooperativos da USC. O evento
contou coa participación activa de persoeiros da primeira liña de análise e investigación arredor de cuestións como
a cidadanía dixital ou a aplicación das
TIC no día a día das institucións públicas,
como o subdirector xeral de Inspección
de Datos da Axencia de Protección de
Datos, José López Calvo; o catedrático
de Dereito Informático de ICADE, Miguel
Ángel Davara; Carlos Guadián Orta, de
Autoritas Consulting ou Juan Alberto
Ramos Cano, responsable de Contidos
Dixitais de Telefónica.
Como expertos galegos, interviñeron
María José García Sexto e Carlos Froján
Gómez, da AMTEGA; o avogado Víctor
Salgado; o profesor de Dereito Mercantil
Rafael Millán Calenti; Martín Gómez, xerente de Bahía Software, e Benito Carballo, xerente de Proxectos de Altia.

A inauguración das xornadas correu
a cargo de reitor da USC, Juan Casares;
a decana da Facultade, Emilia Vázquez
Rozas e o presidente do CPEIG, Fernando Suárez. Tamén participou Mar Pereira,
directora de AMTEGA, quen resumiu o
conxunto de medidas que está a levar a
cabo o Goberno galego a través da Axenda Dixital 2014.gal, con vistas a “avanzar
cara unha Administración electrónica
capaz de ofrecerlle á cidadanía e ás empresas uns servizos eficientes e próximos
mediante o emprego das TIC”.
Xa na recta final dos encontros, o presidente do CPEIG salientou a calidade
dos relatorios e a afluencia de público,
con 140 inscritos, e indicou que “a Administración electrónica permite non só un
avance da propia Administración, senón
un maior achegamento e apertura cara á
cidadanía”. Afondou nesta idea e indicou
que se trata dun verdadeiro medio de
comunicación co cidadán, que se converte nunha “canle bidireccional na que
se pode solicitar información xeral e persoal, ademais de enviar escritos, suxestións, queixas ou calquera documento
electrónico”.
Suárez referiuse tamén na súa intervención ás iniciativas Open Data e RISP,
que, ao seu ver, constitúen “elementos
xeradores de emprego e riqueza ao abrir
a posibilidade de oportunidades de negocio para emprendedores que poden
crear novas aplicacións, servizos e produtos en base a esta información“ neste
xeito, explicou que o CPEIG fai explícito
o seu apoio a estas iniciativas a través da
convocatoria do Primeiro Premio Open
Data.

I Premio Open Data
No acto de clausura o presidente do
CPEIG, Fernando Suárez, aproveitou
para, entre outras cousas, anunciar a
apertura da convocatoria do I Premio
Open Data da entidade que preside, un
evento dirixido a fomentar o coñecemento e potenciar o espírito emprendedor na
nosa Comunidade. Suárez Lorenzo apuntou na súa intervención que as iniciativas
Open Data e RISP, “constitúen oportunidades de negocio para emprendedores,
que poden crear novas aplicacións, servizos e produtos en base a esta información”, polo que convoca a tódalas persoas
interesadas en participar a que presenten
as súas candidaturas antes do vindeiro 31
de maio. Segundo se indica na convocatoria, “o futuro encamíñase na dirección
de modelos de negocio en liña que evolucionan constantemente para satisfacer
a inmediatez e a personalización da demanda actual”.
Malia todo, e decidan ou non proxectar
o negocio na Rede, as persoas interesadas en participar neste evento poden facelo nunhas xornadas que se celebrarán
no vindeiro mes de xuño en Santiago de
Compostela, e na que os emprendedores terán a oportunidade de defender os
seus proxectos en público no marco do I
Premio Open Data.
A dotación do premio é de 600€ para o
proxecto gañador, 400€ para o segundo
clasificado e 200€ para o terceiro, que de
entrada xa lle virán moi ben ao emprendedor que os leve, para dar o primeiro
paso firme na súa entrada ao mundo empresarial.

Fernándo Suárez, presidente do CPEIG, e Emilia Vázquez Rozas, decana
da Facultade de Económicas, na clausura da Xornada
sobre Administración Electrónica
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OPORTUNIDADE PARA
ESCRITORAS/ES
Redelibros permítenos crear a nosa propia tenda en liña, de balde
Segundo se achega o Día das
Letras Galegas, a case tódolos
internautas resúltanos practicamente inevitable buscar na
Rede información sobre o homenaxeado, (que por certo este
ano é Valentín Paz Andrade),
non vaia ser que chegue o día e
nos pillen sen saber algo da súa
vida e obras máis importantes.
Tamén soe ser común de
abondo que, nos días previos
e posteriores ao evento, aos
máis “ilustrados” lles entren os
devezos por escribir e chegar a
ser, algún día, os protagonistas
desta data tan sinalada para
tódolos galegos e galegas, que
normalmente, ao igual que
acontece coas boas intencións
de primeiros de ano, acaba
por ser substituída por outros
hobbys menos escravos.
Porén, para aquelas persoas
que perseveran na aventura de
deixar pegada literaria na nosa
lingua e non abandonan o vicio
de escribir perante a primeira
dificultade que atopan no camiño, a Rede ten á súa disposición
un amplo abano de posibili-

dades e portas nas que petar,
entre as que hoxe citamos a de
Redelibros, que dende o pasado
mes de marzo permítelles aos
seus usuarios abrir de balde a
súa propia tenda en liña.
Si, ledes ben!. A rede social
galega do libro ofrécelle a
calquera persoa interesada,
ben sexa autora, editora,
vendedora, ilustradora ou
que exerza outra profesión
relacionada co sector, abrir
a súa propia plataforma de
comercio electrónico, dende
a que promover e ofrecer os
seus produtos e servizos en
todo o mundo.
O único que hai que facer
é entrar en Redelibros (na
sección As miñas tendas);
crear unha páxina persoal co
deseño que mellor lle acaia
ao negocio en liña; e rexistrarse en Paypal; do resto xa
se encarga Redelibros, é dicir,
pon a plataforma de venda,
a infraestrutura para pagos
(Paypal ou tarxeta), e mesmo
a propia web para que os
usuarios poidan promover os

seus produtos e servizos.
De cada venda que o usuario
realice, Redelibros recibirá o
10% do PVP “en concepto de
comisión”, aseguran, salvo que
a firma sexa libraría, editorial
ou entidade colaboradora, que
nese caso non pagaría nada.

Algunhas das tendas máis
populares que xa se crearon
no marco desta iniciativa son,
amais da tenda de seu de Redelibros, La tienda de Pablo, A porta
verde do sétimo andar, A tenda
de contos estraños, A tenda de
Fran, ou Axouxere.

A orixe da comunidade
De Redelibros comezamos a escoitar falar en Código Cero en
novembro de 2012, con motivo da celebración da tabernataller Detrás do Marco de Vigo, que entre outras cousas deu
acubillo á presentación desta rede social galega do libro,
unha ferramenta en liña creada no noso país na que as/os
seareiras/os da lectura atopen outros internautas cos mesmos gustos e afeccións ca elas/eles e coas/os que intercambiar experiencias, lecturas, intereses...Esta plataforma cultural
xurdiu co obxectivo de reunir a escritores, editores, libreiros,
bibliotecarios e sobre todo lectores nun mesmo espazo virtual, onde o único que importa é o amor pola literatura que
comparten todos eles.
Atopar outros lectores cos nosos mesmos gustos, buscar
información sobre as nosas vindeiras lecturas, deixar comen-
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tarios sobre o que temos lido, recomendar libros, crear as
nosas propias bibliotecas virtuais, estar ao día de todo canto
acontece no mundo do libro, asistir a relatorios de escritores...
son entre outras, as actividades que nos permite realizar esta
plataforma en liña, coa comodidade de non ter que saír das
nosas casas para atopar lecturas de calidade.
Agrupa ademais a un número crecente de librerías que,
segundo apuntaron en Vigo os seus creadores, “fanse visibles
deste xeito, para poder comercializar os seus libros na Rede“.
Xa que logo, esta ferramenta permítelles aos usuarios entrar
en calquera das librerías asociadas e descargar obras para
eReaders, teléfonos móbiles, tablets, ordenadores, iPads... ou
mesmo acceder a obras en papel e adquirilas para que seren
recibidas por correo postal.
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O COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS DE TELECOMUNICACIÓN
DE GALICIA (COETG) CELEBRA O DÍA MUNDIAL DAS
TELECOMUNICACIÓNS E A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN 2012
Cunha xornada de Networking que se realizou en Vigo
sobre a “Economía do Mar”;
co Foro Dixital dedicado a “As
mulleres e as rapazas nas TIC”
que tivo lugar en Santiago e
que contou coa participación
da directora da AMTEGA, Mar
Pereira; coa conferencia que
impartiu o profesor da Universidade de North Carolina,
Michael Devetsikiotis sobre o
deseño de redes intelixentes,
na EET, ou coa publicación
da primeira edición online da
revista do COETG, A Nosa Rede,
os enxeñeiros de telecomunicación de Galicia celebraron o
Día Mundial das Telecomunicacións. Os actos de celebración
completáronse cunha visita
“de familia” ao aeroporto de
Santiago de Compostela para
coñecer as súas infraestruturas de telecomunicacións e
rematarán co xa tradicional V
Concerto das Telecomunicacións que terá lugar o venres
1 de xuño no Museo de Belas
Artes da Coruña.
Tamén fixo público o seu
Manifesto anual no que considera que as TIC constitúen
unha oportunidade real para
superar o actual contexto de
crise económica no que estamos inmersos e se configuran
como o soporte preciso sobre
o cal desenvolver os cambios
para afrontar o novo escenario

económico. Neste contexto, o
sector das telecomunicacións
consolídase como un ámbito
enormemente produtivo que
exerce un efecto multiplicador
na economía contribuíndo a
incrementar notablemente o
Produto Interior Bruto (PIB) e
a xeración de emprego. O súa
transversalidade convérteo no
motor e impulso dos demais
sectores, afectando directamente á competitividade e á
produtividade das empresas
e establecendo unha brecha
entre as que toman vantaxe
do seu uso e as que non o fan.
Polo que o investimento no
sector TIC é unha das pezas
fundamentais para fortalecer o
tecido empresarial galego.
Ademais o COETG adhírese
ao lema escollido este ano pola
Unión Internacional de Telecomunicacións para conmemorar
este día a favor da igualdade,
“As mulleres e as rapazas nas
TIC”. O desenvolvemento das
tecnoloxías TIC ten na desigualdade dixital o maior dos seus
retos, en referencia tanto ás diferenzas existentes entre países
desenvolvidos ou en vías de
facelo, entre ás comunidades
rurais ou urbanas, e tamén nas
desemellanzas que hai dentro
de cada un destes lugares
entre as persoas que conviven
neles, e moitas veces, dentro
dos seus propios fogares.

A Nosa
Rede

Portada da revista
A Nosa Rede, que
edita o COETG

Xoves, 17 de maio do 2012

Día Mundial das Telecomunicacións e da
Sociedade da Información 2012
Presente e futuro das cidades intelixentes
Infraestructuras e TIC ante a crise
O CPDi, Centro de Proceso de Datos Integral da Xunta de Galicia
Expertas Dixitais para o futuro
As TIC están a cambiar o mundo, pero sabemos que poden melloralo
Enerxía Telecomunicada

Día Mundial das
Telecomunicacións
colexio oficial
e da Sociedade da
enxeñeiros de telecomunicación
Información
galicia
17 de maio de 2012

Edita de Lorenzo, Mar Pereira, Ramón
Bermúdez de Castro e Pilar Villaverde

Cartel do Día
Mundial das
Telecomunicacións do
COETG

AS
MULLERES E
AS RAPAZAS
NAS TIC
www.itu.int/wtisd

WTISD
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O DÍA DE INTERNET MÁIS
MUNDIAL
A Rede achéganos recursos de primeira liña para
celebrar a súa festa, que tamén é un festexo da
igualdade
Como cada ano, o Día das
Letras Galegas coincide cunha
serie de celebracións a nivel
mundial que amosan unha
confluencia temática máis
que interesante. Falamos
do Día de Internet e o Día
das Telecomunicacións e a
Sociedade da Información,
festexos que se desenvolven
este ano facendo especial
fincapé no papel da muller
nas redes, reivindicándoo e
afianzando os alicerces de
futuras iniciativas que garantan
a igualdade, tanto no dixital
como nas restantes realidades e
contextos. Por se isto fose pouco,

principais actos solidarios,
cursos, conferencias, concertos
ou concursos que se están a
celebrar en todo o mundo este
17 de maio e xornadas lindeiras
(antes e despois). A ferramenta é
realmente práctica e permítenos
aos internautas atopar de xeito
doado os eventos ou actividades
que mellor se adaptan ás
nosas necesidades, ben por
proximidade xeográfica, pola
entidade que os organiza,
por temática, ou polo tipo de
público ao que van dirixidos
os actos a celebrar en todo
o mundo. Porén, hai que
recoñecer que, aínda que sería

Mapa de eventos visto na web do Día de Internet

tamén se celebra o 17 de maio o
Día Mundial contra a Homofobia,
que, coma os restantes festexos
desta xornada, tamén se dirixe
a favorecer un mundo onde
tódolos seres humanos e
tódalas culturas teñan os seus
dereitos garantidos para vivir
e expresarse. Para quen queira
saber máis do Día de Internet,
dicirlle hai unha páxina
web de referencia,
DíadeInternet.
org, onde, entre
outras cousas,
ofrécese unha
guía detallada dos
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ideal poder desprazarnos ata
o punto do planeta no que se
celebre un evento interesante
para nos, non é algo que estea
a altura de tódolos petos (e
menos nos tempos que corren)
polo que tamén nisto pensaron
os creadores da guía en liña
e dedicáronlle un apartado
especial ás actividades que se
retransmiten en directo pola
Rede, indicando unha breve
descrición, a entidade que a
organiza e a ligazón á que hai
que acceder para participar.
Países de fala hispana
como Arxentina, Bolivia,
Colombia, Chile,
Ecuador, México,
Venezuela,

Uruguai, Perú ou, como non,
España, decidiron retransmitir
algúns dos seus eventos por
Internet (un total de 63), para
facer partícipes a tódolos
internautas que desexen
conectarse dende os seus
ordenadores en calquera punto
do planeta.
Outra web de referencia para
celebrar a devandita festividade
tecnolóxica mundial é a páxina
do Ministerio de Industria, www.
minetur.gob.es, que informa
polo miúdo das actividades
gobernamentais preparadas
para festexar o Día de Internet e
das Telecomunicacións.
Lembrar, para quen non o
saiba, que o Día de Internet
é unha efeméride que se
celebra nun bo número de
países de fala hispana, fixado
para o 17 de maio, e que en
España conta coa Asociación
de Usuarios de Internet
como órgano representativo,
organizador e coordinador.
Celebrouse por vez primeira
o 25 de outubro de 2005 e,
despois, no Cumio da Sociedade
da Información celebrado
en Tunicia en 2055, pasou a
festexarse coincidindo coas
nosas Letras e, tamén, co Día
Mundial das Telecomunicacións
que promove a UIT, que é a
organización pertencente
á ONU que se dedica á
promoción das TIC en tódolos
recantos do planeta, como
recurso a prol da igualdade e
a democracia. Este 17 de maio,
para entendermos o porqué da
celebración coordinada pola UIT,
conmemórase o aniversario da
sinatura do primeiro Convenio
Telegráfico Internacional e máis
a creación da devandita Unión
Internacional de
Telecomunicacións.

Declaración
Institucional do CPEIG
O Colexio Profesional de
Enxeñaría en Informática de
Galicia, CPEIG, quere celebrar
a coincidencia festiva do 17 de
maio, especialmente relevante para a cidadanía galega (xa
que se celebra o Día das Letras
Galegas, o Día de Internet e o
Día das Telecomunicacións),
cunha declaración institucional
na que se nos convida, colectivamente, a festexar o coñecemento e tódalas innovación
tecnolóxicas que xurdiron arredor del, en boa medida representativas das mellores creacións do ser humano ao longo
da historia.
Precisamente a historia e a
información achegada polo
home dende que se comezaron
a rexistrar datos, na orixe das
civilizacións, constitúe o eixe
temático principal da declaración. A maiores, o CPEIG convídanos a empregar ao máximo
as novas tecnoloxías para traballar a prol dun mundo mellor,
sen barreiras de nivel de coñecemento, de diversidade funcional ou de xénero. Sinalan:
“Desde o CPEIG consideramos
necesarias unha educación e
concienciación a todos os niveis
para evitar aumentar -e mesmo
atallar- a fenda existente non
só entre xeracións, senón tamén
entre distintos colectivos sociais
por razóns de ingresos, situación
xeográfica ou xénero en canto ás
TIC se refire. Polo tanto, engade,
“é fundamental a participación
feminina en todos os niveis da
tecnoloxía: como usuarias, como
emprendedoras, como xeradoras de innovación e como líderes
dun sector que ten a responsabilidade e o compromiso de ir á
cabeza da saída da actual crise”.
Cómpre recordar que esta
ano o Día Mundial da Internet
celébrase baixo o seguinte epígrafe temático: As mulleres e as
nenas nas TIC.
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A INTERNET É NOSA
A Rede galega amosa múltiples maneiras de celebrar unha festa que
xa era propia, a do 17 de maio, e agora aínda máis
O Día das Letras galegas, este 17 de
maio, non é nin un día nin trata só de letras
galegas. Cómpre explicármonos: isto vén
a conto porque as celebracións pola nosa
cultura, e máis polo miúdo polo autor homenaxeado este ano (Valentín Paz Andrade)
comezaron xa hai unhas cantas semanas e
seguirán desenvolvéndose unha vez que o
lector peche esta revista. Ademais, coincide
a celebración galega con moitas cousas a
nivel mundial que, lonxe de quitarnos protagonismo, axúdannos a facer máis ruído.
O Día de Internet e o Día das Telecomunicacións conflúen coas nosas letras, este
17 de maio, como unha oportunidade de
promoción do noso que vén moi a conto,
e, tamén, como unha oportunidade de reflexión sobre as maneiras de sermos globais
e locais a un tempo, de sermos galegos e
internautas. É posible? Non só é posible,
é necesario. A continuación, damos conta
duns cantos de exemplo disto que estamos
a contar: a gran potencialidade que nos
achegan as redes para celebrar que somos
como somos, e ben está que así sexa. Iso
si, á listaxe de recursos web para informar
ao mundo das nosas Letras e dos nosos
autores, cómpre engadir a gran listaxe de
actos, manifestos, citas e mobilizacións do
máis variado que están programados estes
días para recordarnos que a lingua nunca
foi nin será incompatíbel coas redes e coa
mocidade, e que por moito que as estatísticas nos boten abaixo
as esperanzas (segundo
o Instituto Galego de
Estatística máis do 60%
das nenas e nenos de
entre 5 e 14 anos falan en
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castelán sempre), cómpre seguir aí, falando
no universo dixital coma se falaramos nos
barrios ou na aldea.

A CGENDL escolma na súa
web recursos educativos
sobre Paz Andrade
www.coordinadoraendl.org/letras2012
A Rede galega vaise enchendo estes días
de material sobre a festividade do 17 de
maio (Día das Letras Galegas e, tamén, Día
de Internet) e máis polo miúdo sobre Valentín Paz Andrade, o autor homenaxeado este
ano. Entre o máis significativo que rexistramos dende Código Cero atópase a guía
de recursos didácticos que vén da man da
CGENDL, a Coordinadora Galega de Equipos
de Normalización e Dinamización Lingüística. Esta guía achega entre outras cousas
unha serie de pezas videográficas (vídeos,
enquisas, xogos, webquests, exposicións,
cronobiografías, albumes de fotos) sobre
Paz Andrade, a súa vida e a súa obra.
A guía en cuestión, con todo, forma parte
dunha achega máis ampla da Coordinadora.
En realidade, temos á nosa disposición, ao
acubillo da web do CGENDL, un máis que
completo feixe de recursos que nos van
permitir saber máis da figura homenaxeada
este ano e, por extensión, de todas aquelas
persoas
que loitaron na
pasado
para que
hoxe
en día
podamos
gozar e
gabarnos
dunha
cultura
propia.
Segundo sinala
o Consello da Cultura, cómpre
salientar nas achegas da Coordinadora os moitos traballos de
raizame escolar que se recollen na
súa web, unha xanela á factoría de
creatividade tecnolóxico-cultural
que son os nosos colexios, e

tamén a arela práctica de ofrecer unha
escolma de ligazóns, bibliografías, unha
videoteca (documentais sobre Paz Andrade,
informativos, etc), unha fonoteca e máis
unha axenda de actividades a desenvolver
nos nosos centros escolares.

A Fundación Barrié propón un
webquest xornalístico entre os
estudantes
www.educabarrie.org
O Día das Letras Galegas, polo feito de
ser unha xornada cun gran compoñente
comunicativo e (tamén) por coincidir coa
celebración do Día de Internet (igualmente
o 17 de maio), ten un gran compoñente de
normalización do uso das redes. Un exemplo deste emprego práctico e desta aposta
polo seu potencial de difusión é a iniciativa
que puxo en marcha a Fundación Barrié a
través da súa canle educativa educaBarrié e
que consiste nunha achega didáctica ao servizo dos estudantes, que terán que amosar
o seu coñecemento arredor do escritor homenaxeado este ano: o empresario, ensaísta
e poeta pontevedrés Valentín Paz Andrade.
A proposta da Fundación ten un compoñente de divulgación (fálase na web polo
miúdo da vida e obra de Paz Andrade, do
que significou e do importante labor de
dinamización que desenvolveu no xornal
Galicia) e tamén de actividade lúdica. De feito, ponse ao alcance da man dos estudantes
a oportunidade de darlle vida novamente
ao dito xornal, ao tempo que se lles convida
a amosar o seu potencial como xornalistas,
reporteiros ou até como escritores.
Nun plano concreto, a actividade en
liña que propón a institución é un encargo especial para o devandito diario onde
haberá que incluír unha reportaxe ampla
sobre a figura do empresario e escritor
homenaxeado e máis información detallada
da nosa festa do 17 de maio. O traballo será
desenvolvido en grupo. Logo, os mellores
traballos serán enviados á dita web e participarán no concurso: Valentín Paz Andrade e
o xornal Galicia, edición especial. O premio a
recibir será un e-book. O novo xornal Galicia
2012 está pensado para que se imprima en
A3 e se difunda de man en man, engade a
Fundación.

Número 106

O mapa: www.culturagalega.org/imaxes/
docs/paz_andrade_mapa_conceptual.pdf

A TVG emite a obra de Paz
Andrade a través de poemas
audiovisuais

O homenaxeado na festa das
Letras, polo miúdo na web do
Consello da Cultura Galega
www.culturagalega.org
A web do Consello da Cultura Galega é
estes días o principal acubillo de datos sobre
Valentín Paz Andrade, o escritor, xornalista e
empresario homenaxeado este ano no Día
das Letras Galegas. A utilidade dos recursos
habilitados polo CCG na Rede salientan non
só polo fondo, senón pola feitura e polo
xeito de distribuír tódolos recursos como
se dunha experiencia didáctico-lúdica se
tratara, un xogo de achados que se renova
cada pouco. A achega do CCG artéllase en
cinco liñas principais de actividade: a biografía de Paz Andrade, unha escolma de ideas
para traballar sobre a súa figura, un acubillo no que se nos dá conta de todo o que
xa deberiamos ir sabendo sobre as Letras
Galegas 2012, a visión da nosa identidade
que tiña Paz Andrade e a sección Itinerarios
de Ultramar que se presenta como o máis semellante ao que puído ter sido un apartado
literario propio de Paz Andrade.
A primeira sección, a biografía, é precisamente un achegamento ao percorrido vital
do empresario e poeta homenaxeado este
17 de maio, facéndose especial referencia á
súa condición de home de letras e emprendedor e poñendo de relevo, indirectamente
pero tamén de xeito directo, a necesidade
de seguir o seu exemplo normalizador do
galego en calquera actividade económica
ou innovadora que se acometa. Tamén se
fai fincapé na súa condición de político,
moi temperá (aos 21 anos, na Asemblea
Nacionalista, e logo no Partido Galeguista
ou na Candidatura Democrática Galega) e
ao seu traballo como avogado. Por suposto,
tamén se fai un intenso percorrido pola súa
obra literaria, que abrangue pezas capitais
como Galicia como tarea ou Galiza lavra a
sua imagem.
Destacar tamén, ao abeiro da web do CCG,
a sección de ideas para traballar sobre Paz
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Andrade, unha análise
pormenorizada dos principais vieiros que conducen ao autor e que inclúe,
entre outras cousas, un
mapa conceptual (en pdf )
que sintetiza e compendia, da man de Manolo
Galego (deseño) Xermán Hermida (texto) as
moitas xanelas e portas do que poderiamos
chamar a casa de Paz Andrade: as diferentes
partes do todo. O mapa é de gran utilidade
non só para coñecer a figura do homenaxeado senón para acometer calquera actividade de celebración sexa cal sexa o formato
elixido ou o punto de vista.
Como dixemos, a achega do CCG sobre
Paz Andrade inclúe tamén unha interesante
sección chamada Itinerarios de Ultramar, un
apartado concibido en boa maneira como
o que podería ter sido o blog de viaxes do
escritor, máis polo miúdo da súa experiencia
en América, reflectida nunha serie de artigos
que o CCG complementa cada pouco.
Listaxe de contidos sobre Paz-Andrade en
www.culturagalega.org

A obra de Valentín Paz-Andrade, o
homenaxeado deste ano no Día das Letras
Galegas, está a ser emitida estes días a través
dunhas pezas audiovisuais elaboradas dos
seus poemas máis significativos. Trátase dun
total de 6 pezas breves e máis unha versión
máis ampla na que se inclúe todo o conxunto, que foron elaboradas a partir dos versos
do autor e que teñen como obxectivo dar a
coñecer entre a cidadanía a súa produción
poética. Os poemas audiovisuais sobre os
versos de Paz-Andrade, que foron realizados
por Algarabía Animación, enmárcanse no
programa de actividades co que a Xunta de
Galicia contribúe coa conmemoración do
Día das Letras Galegas 2012 e que pode consultarse na súa web oficial, cultura.xunta.es.
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Cultura dá a coñecer a súa achega de actividades do 17 de maio

A Consellería de Cultura presentou no
complexo do monte Gaiás a súa programación de actividades para festexar a figura de
Valentín Paz Andrade e dalo a coñecer entre
as novas xeracións. Segundo fixo saber o
departamento que dirixe Xesús Vázquez,
trátase dun feixe de accións dedicado a
“achegarlles a milleiros de cidadás e cidadáns de tódolos concellos galegos, e tamén
doutras comunidades e países, a vida e máis
a obra deste senlleiro poeta, político e empresario”. Co fin de conseguir que a mensaxe
teña as meirandes repercusión e alcance,
farase fincapé no uso da Rede. Así, entre as
accións previstas inclúese o potenciamento
da web oficial do autor, valentinpazandrade.
es, entre outras cousas.
Os eventos previstos déronse a coñecer
da man dos secretarios xerais de Cultura e
Política Lingüística, Anxo Lorenzo e Valentín
García, respectivamente. Tamén participou
o conselleiro de Cultura, Xesús Vázquez,
quen salientou a celebración do 17 como
“unha motivación para un fervedoiro social
de propostas nas que se implican as máis diversas entidades sociais, desde asociacións
ata cadeas de supermercados, institucións
académicas e un longuísimo etcétera”. Segundo engadiu o conselleiro, as actividades
en homenaxe de Paz Andrade arrincaron
coa posta en marcha da devandita web
do autor “como centro informativo e de
documentación, un motor para as múltiples
actividades que se xeran desde asociacións
e entidades de todo tipo, tanto dentro como
fóra de Galicia, e que permite asegurar
unha chegada masiva e sen fronteiras para
calquera persoa interesada”, sinalou.
Vázquez Abad salientou tamén as pezas
audiovisuais construídas sobre os versos do
homenaxeado e que, grazas á colaboración
da Televisión de Galicia, se están a emitir ao
longo deste mes de maio esparexidas pola
programación diaria. Tamén se difundirá
nos medios de comunicación a campaña
institucional do Día das Letras que cada
ano realiza a Xunta; e a canle de internet
linguagalega.tv difundirá o documental PazAndrade. Cen chaves de luz.
As bibliotecas galegas, engadiu, están
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a operar tamén como centros
dinamizadores das actividades programadas. En concreto, as bibliotecas nodais están a celebrar mostras
dos fondos bibliográficos de Paz
Andrade e diversos contacontos
para a animación á lectura entre
os máis novos. No ámbito escolar,
a través da rede de bibliotecas
escolares e do labor permanente
de colaboración dos equipos de
dinamización da lingua galega,
póñense a disposición do conxunto
da comunidade educativa materiais
para a difusión da obra e da figura
do homenaxeado, “desde un telexornal
sobre Paz-Andrade feito por reporteiros de
primaria ata unidades didácticas interactivas construídas por profesoras e profesores
para axudar a indagar no autor ou cuestionarios web”, sinalou Vázquez Abad. Ademais
destas achegas, a Consellería de Cultura
levará ata finais de ano por centros escolares de secundaria e polas bibliotecas nodais
de Galicia unha exposición con audiovisuais
sobre as distintas facetas do poeta, político
e empresario.

A páxina web oficial
www.valentínpazandrade.com
Co gallo do Día das Letras Galegas
cómpre abordar un repaso polo que está
a dar de si a nosa Rede no que atinxe á
devandita conmemoración, un festexo que,
recordamos, coincide un ano máis co Día
da Internet, cousa que non deixa de ser
un sinal para que quen queira interpretalo
e unha oportunidade de renovación para
quen siga na teima de que a cultura ten que
estar só nos libros e nada máis. Entre as web
de maior relevancia estes días está a que
se dedica de xeito específico a Valentín Paz
Andrade (e da que falamos nesta mesma
páxina, con motivo das actividades da Consellería de Cultura), o autor homenaxeado
este ano no 17 de maio: www.valentínpazandrade.com.
Esta páxina oficial, unha ferramenta
básica para achegármonos á vida e obra
do escritor, foi posta en marcha de maneira conxunta entre o Consello da Cultura
Galega (que dixitalizou o fondo privado
do autor, imaxes e textos procedentes dos
arquivos particulares do homenaxeado),
Turgalicia, a Real Academia Galega, Xerais,
Galaxia e Biblos Clube. A web contou co
estudo Ipho para labores de deseño e desenvolvemento. Como dixemos, a web ten
vontade de recurso de utilidade (tanto para
quen se introduza na obra do devandito
como para quen xa percorrera certo treito
do camiño) e de ferramenta de consulta

básica. Inclúe novas xurdidas na prensa
sobre Paz Andrade e dá acubillo a unha
completa axenda de actos de celebración. A
maiores, incorpora un resumo bibliográfico
do autor, textos sobre a súa vida e unha
escolma de fotografías de seu. A maiores,
salienta polo seu deseño e, sobre todo,
pola claridade aplicada na exposición de
contidos e recursos. Segundo informan
os autores da páxina, é unha web aberta,
dinámica, suxeita a unha constante achega
de material, entre o que cómpre destacar, os
días vindeiros, o miolo das exposicións que
se organicen arredor do autor de Castelao
na luz e na sombra.

Percorrido documental polo
autor homenaxeado dende a
web da CRTVG
A CRTVG ten estes días na súa web,
dispoñíbel, unha escolma de pezas
audiovisuais de valor documental
sobre a figura do poeta-empresario
homenaxeado este 17 de maio, con
motivo do Día das Letras Galegas:
Valentín Paz Andrade. A achega da
CRTVG, que vén encabezada por un
resumo biográfico e polos premios
e recoñecementos de índole moi
diversa que recibiu o autor galego,
inclúe anacos de entrevistas e percorridos audiovisuais pola vida e obra
do escritor, como o ofrecido no espazo Eirado o pasado 12 de xaneiro
ou a achega especial de Galegos de
Honra (do 2002), na súa totalidade
dedicado a Paz Andrade.
Tamén se fornece á comunidade
internauta do programa da TVG
Lembrando na súa voz (1990), que
fai un repaso pola biografía do
escritor coa súa voz de fondo, ou,
aínda nos comezos da CRTVG, o 4 de
setembro de 1985, o capítulo específico sobre Paz Andrade do programa
divulgativo Galegos. En total, a
compañía autonómica mantén estes
días na súa páxina web, a disposición
dos internautas, oito vídeos relativamente recentes sobre o autor agás
un achegamento á súa intervención
pública no 1957, en Bos Aires, con
motivo do 50 aniversario do Centro
Galego da capital arxentina.
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Galegodecine.org colle folgos con motivo
do Día das Letras Galegas
A web galegodecine.org súmase estes
días ás celebracións do
17 de maio. A páxina,
como recordaremos, é
a versión dixital (axenda, eixe de operacións
virtual) dunha xira que percorre a nosa xeografía amosando e promovendo o noso audiovisual, na nosa lingua, entre as novas xeracións.
A xira inclúe unha caravana-remolque que fai as funcións de sala de
cinema. Unha das figuras que intervén, como mestre de cerimonias, é o
revisor das palabras, encargado de introducir aos rapaces nos misterios
da sétima arte. Con motivo do Día das Letras, a iniciativa colle folgos e
fai especial fincapé na necesidade de promovermos a lingua.
Isto estase a facer a través do faladoiro que se inclúe coa cativada
logo de cada proxección, no que se lles propón aos rapaces facer eles
mesmos unha historia-argumento. A través dun videomatón, cada
un deles achegará unha frase que logo transformarase nun relato en
grupo. “Da súa capacidade de inventiva”, informan os organizadores,

GalegoLab celebra concursos
en liña e mensaxes na nosa
lingua para o mundo
GalegoLab, a plataforma para o deseño
e lanzamento colectivo de iniciativas de
promoción do galego onde por desgraza
xa non se le nin se escoita falar, rebule estes
días de actividade arredor dunha festa que
lle toca de cheo: o Día das Letras Galegas.
Quen queira achegarse a galegolab.org verá,
polo tanto, un bo número de propostas que
lle poderán acaer mellor ou peor, pero que
teñen en común a promoción da lingua e
dun xeito máis específico a da 50ª convocatoria da festividade. Por exemplo: a posta en
marcha dun concurso organizado en colaboración coa rede social latri.ca para fortalecer
dúas cousas fundamentais: o uso do galego
nas redes 2.0 e o coñecemento arredor dos
nosos autores homenaxeados.
O certame en liña mantense activo até o
día 17, incluído, e require que publiquemos
no noso perfil de latri.ca unha cita de autores e autoras conmemorados/as. A primeira
persoa que acerte a quen pertence cada cita
levará como premio un libro de Rinoceronte
Editora. Para participar, como dixemos, só
temos que rexistrarnos en latri.ca/signup.
Asemade, están e marcha o proxecto Lectura global en YouTube, aberto á
comunidade internauta galega por enteiro.
Consiste na achega dunha peza audiovisual
de gravación propia na que recitaremos un
poema, o extracto dunha obra dalgún dos
nosos escritores festexados nas Letras Galegas. Por certo que na canle de GalegoLab en
YouTube xa se poden ir vendo algunhas das
pezas presentadas.
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“dependerá que se convertan nos gañadores das votacións que, unha
vez rematado o programa FalaRedes de Política Lingüística, levaranse
a cabo a través da devandita páxina web, galegodecine.org, onde
estarán ao dispor dos interesados todos os vídeos da actividade”. Quen
gañe recibirá como premio un libro e DVD do Soldadiño de chumbo.
Galego de Cine é unha iniciativa de Mr Misto, a directora Eva Quintáns, Continental, e Oqo filmes. Insírese nas actividades de FalaRedes,
da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Esta sala de cinema móbil,
posibelmente a máis pequena do mundo (pero tamén unha das máis
xeitosas), percorrer arestora até 100 localidades da nosa xeografía,
proxectando curtas en galego e facendo participar a nenas e nenos no
propio proceso creativo de cada peza, convidándoos a eles mesmos a
idear a súa obra particular. Segundo informan os organizadores, os rapaces son eles mesmos os encargados de facer a escolla de contidos da
carteleira para, seguidamente ao visionado, valorar as súas peliculiñas
favoritas. “Primeiro xestionan o seu pequeno cinema, e logo eles fan a
súa propia curta para verse en pantalla, botando man da súa desbordante imaxinación espontánea, cada un eles constrúe unha pequena
parte dun video-conto”, engaden.

A maiores, GalegoLab quere celebrar a
festa do 17 retomando unha proposta que
xa nos chamou a atención o ano pasado:
Agasallo sincronizado para o mundo. Do
que se trata é de darlle unha reviravolta á
iniciativa logo do éxito da primeira xeira, a
de 2011, sendo a idea básica a de facer cada
quen unha versión musical do tema Ti es dos
meus. Todas as achegas persoais recibidas
penduraranse na canle de YouTube do
proxecto Agasallo para o mundo. O obxectivo: que o día das Letras Galegas felicitemos a
nosa lingua coa versión que máis nos guste,
facendo así que se escoite galego no meirande número de recantos do mundo.

Vitaminas reflectirá na Rede
unha lectura en 17 cidades a
prol dos medios en galego

plataforma. Entre outras cousas, tamén se
inclúe o reparto nos colexios de lapis para
escribir en galego, unha iniciativa posta en
marcha como “unha chiscadela de humor e
ironía para propiciar a reflexión arredor da
utilización da nosa lingua”. Esta actividade
desenvolverase nos colexios e institutos de
Lugo. Respecto ao manifesto para conmemorar a información en galego o día 17, dicir
que xa está na web da inicitativa, vitaminasparaogalego.gl. A declaración de principios
foi redactada polos medios que constitúen
a plataforma, sendo o obxectivo o de ser
lido ao longo do 16 de maio en, polo menos,
17 escolas e institutos galegos,diante de 17
Casas dos Concellos, en 17 cidades de todo
o mundo e que se traduza o manifesto ás 17
linguas máis faladas. Vitaminas xa traballa
para que todas estas lecturas se graven en
vídeo e se envíen a manifesto@vitaminasparaogalego.gl

A Vitaminas para o
Galego, a fronte dos
medios galegos a prol
dunha maior presenza
da lingua no comunicativo, a festividade do 17
cóllelle de cheo. Tanto
é así que prepara xa un
manifesto a prol dos
medios en galego para
ser lido en 17 cidades
do mundo. As lecturas
serán gravadas en vídeo
e logo penduradas na
web de Vitaminas. A
campaña insírese en
Vitaminas 17 e está
impulsada polos 29
medios que integran a
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Internet á galega
Facemos un repaso polo que deron de si as primeiras semanas de
maio arredor da cuestión cultura-redes
Disquecool celebra un ano de vida
Disquecool (disquecool.com), o
medio dixital galego sobre tendencias
e creatividade independente, vén de
cumprir un ano de vida. Para celebralo e
lembrarnos aos internautas que apostar pola
información dixital e en galego é sempre
unha boa aposta, as responsábeis deste
medio fixeron reconto, na súa propia web,
do que representa para cada unha delas esta
andaina informativa. Do que se tratou foi de

achegar, co gallo do primeiro aniversario,
o punto de vista particular de cada quen
sobre o máis emocionante e interesante
que aconteceu ao longo destes doce meses.
Doce meses que deron, entre outras cousas,
para acadar 1.600 seareiros no Facebook e
1.200 no Twitter.
Dende Código Cero dámoslles os
parabéns por este ano de intensa actividade
de desexámoslles moitos máis.

Terra da Fraternidade retransmitiuse en streaming
Terra da Fraternidade, o festival e a web
do mesmo nome, ámbolos desenvolvidos
para conmemorar ao cantautor portugués
Zeca Afonso (e máis as múltiples ligazóns
de dous países irmáns que constitúen
en moitos aspectos un único país: o
galego-portugués), bateron importantes
marcas de seguimento, participación
(público e artistas) e convocatoria. Como
lembraremos, baixo o obxectivo de festexar
o “espírito revolucionario e a irmandade”,
púxose en marcha unha web informativa,
terradafraternidade.com, e un festival de
música con 30 artistas de Galiza, Portugal
ou Angola. O festival tivo lugar o xoves 11
de maio en Santiago e, dado o elevado
número de xente que ficou fóra (non
había localidades para tantas e tantos), a
organización retransmitiuno en streaming
en directo e deixouno logo na Rede, para
quen queira velo (tres horas e media de boa
música).
O festival, cuxo intre cumio foi a
interpretación colectiva de Filhos da
Madrugada e Grandola, Vila Morena, tivo

un antes e un despois na Rede, tanto na
venda de entradas (previamente) como
na recadación de fondos, crowdfunding, a
través do servizo Verkami (posteriormente).
De feito, o proxecto desenvolveuse á marxe
de calquera apoio público ou privado: só
grazas a través dos internautas-seareiros.
Así, tódalas entradas foron vendidas en liña
antes de que se puidera abrir a billeteira
do Auditorio de Galicia (emprazamento do
festival), máis de 900 entradas. O proceso
rematou uns cantos días antes do concerto,
o que de xeito inevitábel derivou nunha
chea de xente sen posibilidade de asistir
ao macroconcerto. En consecuencia, “a
gala retransmitiuse en streaming a través da
web de Terra da Fraternidade e pola Radio
Galega; amais Radio 3 realizará un programa
especial posterior ao festival”, informan os
organizadores do evento. Segundo nos
conta Xoán Quintáns, un dos organizadores
do festival, “este é un soño persoal e colectivo
cumprido, unha festa da cultura galegoportuguesa, un acto de irmandade, que
esperamos que se poida replicar noutros

lados se conseguimos financiamento, xa que
quedaron moitos artistas sen poder participar
e moito público que non puido estar no
Auditorio”, afirmou.
Como dixemos, aínda que o concerto
foi un éxito, o festival procurará conseguir
financiamento para poder gravar o disco do
festival e producir un documental a través
do servizo Verkami a partir deste venres.
“Non se pide moito, só o que cada quen teña a
ben achegar”, comentan.

A Biblioteca Dixital da Galeguidade
estréase na web con 12 obras
A Secretaría Xeral da Emigración
vén de pór en marcha a Biblioteca
Dixital da Galeguidade, que permite
a consulta e descarga de 12 obras
que conforman un primeiro bloque
dos que conta cos dereitos de autor
a entidade, dirixida por Santiago
Camba, e que pretende así achegar
estes recursos culturais á cidadanía
no Exterior. As obras dispoñibles
inicialmente editáronse entre os anos
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1998 e 2001, dos que algúns xa non están
dispoñibles en papel, polo que esta iniciativa
tamén supón a permanencia no tempo
deste legado cultural, ampliando tamén o
seu público potencial.
Entre os títulos que estrean esta biblioteca
virtual atopamos Asociacionismo galego no
Exterior (dous tomos), Autoconcepto en hijos
de emigrantes, Casas de indianos ou Dun
Finisterrae a outro: a emigración galega á
Patagonia.
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Estudantes da Fonsagrada achegan un vídeo de
homenaxe a Celso Emilio gravado cos seus móbiles
Co 17 de maio conflúen no noso panorama
cultural dúas celebracións que, lonxe de excluírse,
compleméntanse á perfección. Por unha banda as
conmemoracións arredor da figura homenaxeada
nas Letras Galegas, Valentín Paz Andrade, e, pola
outra, as de Celso Emilio Ferreiro, que este ano
2012 tería celebrado os seus cen anos de vida.
As accións vinculadas a Celso Emilio, moitas e
variadas (a exposición interactiva, o concurso
de fotografía no móbil), seguen adiante. A máis
recente é a desenvolvida por un centro escolar de
gran experiencia no uso das redes a prol da nosa
cultura: o IES Fontem Albei de Fonsagrada.
Trátase dun vídeo, moi ben realizado, ao
que se lle deu corpo a través do uso intensivo
dunha ferramenta comunicativa e creativa que a
rapazada do devandito IES coñece ben: o móbil.
Podemos velo en cadernodeescola.blogspot.com).

A obra, feita en colaboración co profesorado do
centro, representa un achegamento da mocidade
da Fonsagrada á obra do autor de Longa Noite
de Pedra, na súa vertente de poeta e co gallo do
centenario do seu nacemento. As obras recitadas
foron extraídas dos volumes existentes na
biblioteca escolar e o traballo, informan os seus
responsábeis, ten como fío condutor un poema
publicado na revista Vieiros, no seu número 2 (en
1965): Contribución ao plan de desenvolvemento
económico. Na achega do alumnado da
Fonsagrada vánselle engadido versos ceibos,
segundo as escollas dos participantes na lectura
colectiva.
Como dixemos, o IES Fontem Albei non é
precisamente un centro acabado de chegar ao
universo da comunicación e a creación ligada
ás novas tecnoloxías. O centro, que conta cunha
completa aula virtual dende a que se imparten
todo tipo de materias (bioloxía, xeografía e
historia, matemáticas, física e química, filosofía,
tecnoloxía etc), foi entre outras cousas responsábel
de A imaxinación ao poder, lipdub que veu da man
do Grupo de Traballo da Biblioteca do devandito
IES e que se inseriu no seu programa de Formación
de Usuarios. Consistiu nun xeito de integrar as TIC
no seu día a día e serviulles, contan, para “lograr a
implicación da comunidade educativa nun proxecto
común e fomentar a participación, e o bo ambiente,
tan necesario, entre todos e todas”.

A mostra interactiva sobre Celso Emilio
chega á Biblioteca Nodal da Coruña
A mostra interactiva sobre Celso Emilio Ferreiro,
que conmemora os cen anos do nacemento do
autor de Longa noite de pedra, chegou estes días
á Biblioteca Nodal da Coruña Miguel González
Garcés. A exposición, da que temos falado en
Código Cero en boa medida pola súa vertente
tecnolóxica, estará no devandito centro até o 25
de maio, logo das súas estadías en Santiago e
Pontevedra. Logo da súa permanencia na Coruña,
chegará ás bibliotecas nodais de Ourense, Lugo e
Vigo.
O Punto de información Multimedia Celso Emilio
Ferreiro, así se chama a mostra, é unha exposición
a cabalo entre dous mundos: o físico, o palpábel, e
máis o dos tempos 2.0 cos que están xa máis que
familiarizadas as novas xeracións.
A mostra foi desenvolvida por Ouvirmos e está
inserida nas actividades da Consellería de Cultura
para celebrar o centenario do poeta.
Tamén colaborou nela, arreo, a Fundación Celso
Emilio Ferreiro.
O Punto multimedia consta dunha pantalla de
46 polgadas cun interactivo dinámico baseado no
concepto de liña de tempo, que permite coñecer e
navegar polo universo literario e persoal do poeta
a través de diferentes apartados referidos á súa
traxectoria vital, obra, fotografías ou ao son da súa
voz.
Xunto a esta pantalla interactiva, hai instalada
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unha Mesa de luz na que se amosan obxectos
persoais de Celso Emilio Ferreiro como os seus
lentes, as súas cartas ou a súa máquina de escribir.
Sinalar que en outubro a exposición multimedia
arribará aos centros educativos para achegarlles
aos estudantes de secundaria a obra e a figura do
poeta da vila de Celanova. Acollerán a mostra o
IES Francisco Daviña Rei (Monforte), o IES de Foz
(Foz), o CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro (Ferrol), o IES
Maruxa Mallo (Ordes), o IES Illa de Tambo (Marín),
o IES Aquis Celenis (Caldas de Reis), o IES Xesús
Taboada Chivite (Verín), o IES Lauro Olmo (O Barco
de Valdeorras) e, finalmente, o IES de Celanova
(Celanova).

As Crebas de Miro
Villar, mellor
blog galego do
ano
As Crebas, crebas.blogaliza.
org, de Miro Villar, foi escollida
pola Asociación de Escritores/
as en Lingua Galega (AELG)
como a mellor bitácora
literaria do ano. O caderno
en liña, dende se nos ten
puntualmente informados de
novidades editoriais galegas
e (tamén) do que se lanza ao
mercado das letras dende a
outra beira do Miño e outras
terras irmás, compartiu recta
final no certame da AELG
con Caderno da crítica (de
Ramón Nicolás), e Criticalia (de
Armando Requeixo), a quen
Miro Villar, na entrega destes
premios, felicitou polo seu
importante labor informativo
amais de “recomendalos
vivamente”.
Coa posta en marcha de
As Crebas, caderno nado o
pasado 28 de xuño (o mesmo
día no que desapareceu
dos quioscos Galicia Hoxe,
segundo engadiu Villar),
o autor quixo pór o seu
gran de area no proceso de
recuperación dos medios
en galego, un proceso que
dun tempo a esta parte
estableceu certo cariz positivo,
co xurdimento de Dioivo,
Praza Pública e Sermos
Galiza, apuntou Villar na súa
intervención.
Xa nun plano non
dixital e segundo se conta
(precisamente) dende Praza
Pública, a Cea das Letras
da AELG, unha vez máis o
marco elixido para a achega
dos galardóns, saldouse co
importantes premios a Agustín
Fernández Paz, Pilar Pallarés
ou Antón Riveiro Coello nas
categorías de literatura infantil
e xuvenil, poesía e narrativa.
O galardón á mellor obra
dramática recaeu en Raúl
Dans por Chegamos despois
a unha terra gris. Asemade,
recoñeceuse o labor dos
equipos de normalización
lingüística dos centros de
ensino, así como os servizos
dos concellos por contribuíren
á difusión literaria. Amais, José
Luís Sampedro foi galardoado
como Escritor Galego Universal.
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Dándolle forma á nube
A colleita galega de innovación TIC do mes de maio
confirma, unha vez máis, as tendencias máis que positivas

» Blusens lidera o

proxecto PLATINO
de I+D

A empresa galega Blusens está
a dedicar os seus recursos de
I+D+i na investigación de produtos conectados, de aí que decidise liderar o proxecto PLATINO
(PLATaforma Independente Operativa para equipos de electrónica de consumo) contando coa
colaboración de socios como as
empresas galegas Igalia, Imation
Innovation e Cinfo, a empresa Interoud Innovation, a Fundación
Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia (GRADIANT) e os centros tecnolóxicos
das tres universidades galegas
(MODESTYA, MADS e DASA).
Este proxecto busca desenvolver unha experiencia de usuario
única que permite funcionalidades avanzadas como o control
xestual ou facial, recomendadores de contidos e un contorno
para que os usuarios poidan
facer as súas aplicacións sen precisar de coñecementos técnicos,
amais dunha experiencia multi
dispositivo e multi pantalla.
Executarase dende o presente
ano ata o 2014 e conta cun orzamento de 2.595.474 euros co
financiamento parcial do Fondo
FEDER-Interconecta, por estar
considerado como proxecto estratéxico e innovador polo CDTI
e a Xunta de Galicia.
O programa do proxecto enmárcase en 4 actividades:
• Control, coordinación e difusión do proxecto
• Especificación de requisitos
• Deseño e desenvolvemento
• Integración e probas
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AIG presenta un software de xestión económico e eficaz
A empresa viguesa AIG
(Asesoría Informática Galega),
anuncia estes días o lanzamento do que sería, nas súas propias palabras, “o primeiro software que lle concede ao usuario
unha total mobilidade”. E todo,
engaden os responsábeis da
firma, de xeito cen por cen
seguro e a un prezo accesíbel
para todo tipo de profesional
ou negocio. Estamos a falar de
ClassicAIR 5.0, un recurso que
polo alcance das súas funcións
e polas vantaxes de accesibilidade económica que pon en
xogo, amosa unha vez máis o
potencial do noso tecido TIC
á hora de achegar importantes ferramentas de xestión.
Entre as súas achegas de valor
inclúese a seguinte: permite
traballar de xeito simultáneo a
través da web.
O software, do que xa podemos ver un vídeo explicativo
en YouTube para introducírmonos nas súas funcionalidades,

preséntase baixo o seguinte
epígrafe: Donde estas tú, está
tu empresa. Esta mensaxe resume en boa medida o obxectivo de AIG, que, con este
programa tiña o obxectivo de
fornecer ás empresas dun sistema que permítese a mobilidade total e que garantise, ao
mesmo tempo, unha conexión
absolutamente segura. “Non
existen espazos virtuais intermedios como a nube”, engaden,
“garantindo a seguridade de
que non se vai perder operación
algunha durante a conexión, xa
que os datos non se moven do
equipo informático onde está
instalado o programa orixinal”.
ClassicAIR, versión 5.0, permite ademais conectar varias
tendas de xeito simultáneo.
Asemade, informa AIG, non
precisaría grandes investimentos en VPN nin
en IP fixas, “como até
o de agora se viña
facendo
dende

as empresas que necesitaban
compartir os seus datos”. E engaden: “A conexión é sinxela e
económica, aforrando moitos
custes fixos”.
ClassicAIR 5.0 e o programa de xestión ClassicGes 5.0
que o complementa achégase no mercado por 160 euros
(79,90 euros cada programa),
un custe que a xuízo da empresa galega é moi inferior ao
que temos ao noso alcance no
mercado medio do software
para a xestión dunha empresa.

Reparacións de xoias e reloxos na Rede e en tempo real
Xosé Rivera, dende a empresa galega DobleClic, infórmanos da posta en marcha dunha
nova páxina web con potencial
de abondo para unir mundos
teoricamente afastados: o dos
servizos en liña de vangarda e
os da actividade empresarial
dedicada a un labor tan antigo
como o da reparación de xoias
e reloxos. Podemos velo, precisamente, na páxina 24joyas.
com, que conta entre outras
cousas cun obradoiro onde,
empregando Internet como
canle, recíbense (sen custe) e
amáñanse os aparellos que teñamos en casa pendentes dunha posta a punto, e todo coa
gran vantaxe de que podemos
ser testemuñas do proceso en
tempo real.

O servizo, totalmente ideado
e creado por empresas galegas,
abre un innovador camiño no
sector e mesmo noutros eidos de actividade artesanalempresarial. “Nun intre en que
a meirande parte dos clásicos
obradoiros de reloxería están a
botar o pecho”,
cóntanos Xosé
Rivera, “24Joyas
lanza un servizo
a través de Internet, con prezos pechados e
profesionais colexiados, e coa
garantía de ser
reparados oficial
das principais
marcas do mer-

cado”. O servizo conta ademais
un apartado para favorecer a
localización de accesorios descatalogados das empresas máis
senlleiras e coñecidas, e todo
a través da súa propia rede de
distribución.
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» O colexio Eirís

Unha aplicación móbil galega facilita
a memorización de números
O matemático e astrónomo francés Pierre Hèrigone
desenvolveu no século XVII un

eficaz método para memorizar
números e cifras baseándose
na conversión de números
en palabras, e que hoxe
continúa a ser moi válido, aínda que precisa de
meses de adestramento
para dominalo, o que
levou ao pedagogo galego José Ramón García
Guinarte a emprender
unha investigación coa
compañía IDi Creative,
que levou ao desenvolvemento da aplicación
para iOS chamada Memorize IDi, que multiplica a eficacia do método
de Hèrigone ao transformar calquera número
de xeito automático
en imaxes moi sinxelas
de lembrar, polo que
a nosa memoria pode
almacenar con rapidez
calquera número independentemente da súa
cantidade de díxitos.
Deste xeito, unha per-

soa cun cociente intelectual
normal pode converterse nun
xenio da memorización tras un
pequeno adestramento, o que
agradecerán especialmente
estudantes e opositores á
hora de poder lembrar datas,
dimensións e moitos outros
números, aínda que calquera
cidadán poderá atopar tamén
a utilidade desta ferramenta
de memorización, para non
esquecer así contrasinais e
toda sorte de códigos que hai
que memorizar no día a día.
Este método chega así
a través dunha completa
aplicación que vai adestrando
de xeito paulatino ao usuario,
ofrecéndose en 3 idiomas e
comercializándose na App
Store por 2,39 euros na súa
versión para iPhone e por 2,99
euros na súa versión para iPad.
IDi Creative xa está a traballar
nunha versión desta ferramenta para dispositivos co sistema
operativo Android.

A USC traballa nun sistema para
mellorar a protección en choques
O coche intelixente pode poñer en xogo o
aquel de intelixencia que nos falta a moitos
condutores, cousa que é de agradecer, e

máis nestes tempos en que todo apunta a un
vindeiro incremento dos límites de velocidade.
Dáse a circunstancia de que o ingrediente extra
de intelixencia, que en casos especialmente
deficitarios debera ser ben grande, provén
unha vez máis do eido TIC. Na vangarda desta
investigación hai mans galegas: as do Centro de
Investigación en Tecnoloxías da Información da
USC (CITIUS).
O centro traballa, xunto con nove espazos máis
de investigación e sete empresas do sector,
no proxecto CENIT ADAPTA (Tecnoloxías de
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Funcións de Protección Lateral, Intelixentes e
Adaptativas). Segundo informa a USC, os días
pasados foi presentado un reconto do
acadado con esta iniciativa ao longo dos
seus catro anos de vida na sede de Dalphi
Metal España, que é un dos principais
promotores do proxecto. O obxectivo
do mesmo foi o de mellorar a protección
das persoas ante colisións laterais. Unha
das liñas de traballo da iniciativa é o
desenvolvemento de sistemas de detección
e clasificación do contorno do vehículo.
Tamén cómpre salientar a inclusión de
elementos estruturais no automóbil
para mellorar a xestión de choques
laterais e a incorporación de sistemas
de retención para ofrecer un maior nivel
de protección aos ocupantes. Todos os
equipos de protección integrados, grazas
aos sistemas de detección baseados en
visión artificial, permiten a súa activación
uns milisegundos antes de que teña lugar
o impacto. Nesta liña de traballo, na de
achegar recursos que permitan ter baixo
o máximo control todo o que rodea ao
noso coche, é onde traballou o CITIUS. A
detección baseada en visión artificial é unha
das súas grandes contribucións, un sistema que
inclúe visión exterior e que, grazas a el, posibilita
a localización dos obxectos que se achegan
ao automóbil e extrae datos en 3D destes
elementos, “incluíndo a velocidade e a posición”, e
todo en tempo real. “O sistema ADAPTA”, engade
a USC, “foi probado polo consorcio en ensaios con
manequíns, nos que se demostrou a súa eficacia,
xa que se constata unha redución de máis do 30%
nas lesións torácicas sufridas polos ocupantes do
automóbil”.

integra o iPad
como ferramenta
de uso educativo

O Colexio Internacional Eirís
da Coruña vén de incorporar nas
súas aulas os coñecidos iPad, para
usalos como ferramentas de ensino na súa contorna. Os responsables da iniciativa xustifican a decisión de empregar o iPad nas súas
aulas por representar este “un
paso máis no acceso á información
e á interacción co contido, grazas”,
segundo din, “á sinxeleza do sistema operativo e ás súas diferentes
aplicacións, que poden manexar
directamente os alumnos e alumnas a través da pantalla táctil”.
E é que efectivamente, a funcionalidade deste tablet patentado por Apple vai permitir que
a primeira fase do proxecto se
centre nos grupos de Infantil e
Primaria, algo que non podería
terse levado a cabo se se tratara
dun dispositivo complicado de
usar.
Certo é que estes nativos dixitais necesitan unha motivación
maior e máis específica que a
que precisabamos hai 20 anos
e, neste senso, o iPad representa
unha tecnoloxía innovadora que
fomenta o interese por aprender
e mellora a asimilación dos contidos e materias dun xeito doado, e
nun formato moito máis atractivo
para eles.
Este proxecto forma parte dun
amplo programa de innovación
tecnolóxica que leva a cabo a
institución SEK (da que forma
parte o colexio Eirís) e que permitirá afianzar aínda máis un dos
obxectivos máis importantes da
entidade: “o alumno como centro
do proceso de ensino-aprendizaxe
e a organización do tempo e espazo no que se mesturen experiencias
formais e non formais”, aseguran.
Na actualidade, este centro
de ensino internacional dispón,
ademais de conexión ADSL de
alta capacidade e rede sen fíos,
dunha estrutura dixital formada
por elementos como unha Intranet, aulas equipadas con encerados dixitais e bibliotecas dixitais,
software aplicado ás diferentes
materias a impartir... así como un
sistema en liña que lle permite a
pais, nais e alumnado acceder á
información que o colexio pon á
súa disposición a cotío.
A maiores, a institución académica vén de incorporar recentemente a plataforma en liña
Moodle, que permite unha optimización dos recursos educativos.
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Shakespeare en Boiro
A representación de Amores prohibidos
2.0 foi seguida por arredor de 7.000
internautas
Amores prohibidos 2.0, a
revisitación-reconstrución dos
tirapuxas entre capuletos e
montescos (e no medio unha
historia de amor: a de Romeo e
Xulieta) que ideara hai unha chea
de anos William Shakespeare e
que agora parece que foi onte e
dende aí ao ladiño (dende Boiro),
foi finalmente todo o un éxito.
Así nolo contan os responsábeis
desta representación tan innovadora, o grupo Chévere e máis
un grupo de mozas/os do IES A
Cachada da devandita localidade
do Barbanza, e así nolo recorda o
Consello da Cultura Galega nun
completo reconto de éxitos. En
total, seguiron a representación
máis de 7.000 persoas. O eixe da
proposta foi redenasa.tv.
Cal foi o segredo do éxito para
acadar tal cifra de seguimento
tratándose como se trataba
dunha achega teatral baseada
en Romeo e Xulieta? Pois nin máis
nin menos que a fórmula das
redes sociais. De feito, tal e como
sinalamos hai uns días dende
Código Cero, a obra naceu nelas
e nos seus aparellos (os teléfonos
móbiles de actores e actrices
rexistrando escenas e logo
envorcándose todo o material, e
máis, nos perfís constituídos nas
redes sociais). Neste fornecemento de arquivos, sinalou no seu
día Chéreve, cada personaxe tivo
un rapaz/rapaza que lle puxo un
rostro. A maiores, os personaxes
foron creados en grupos: un dos
actores interpretando o papel e,
por detrás, nas redes sociais, un
grupo de rapaces encargándose
dos seus perfís, de dicir o que
pensaban e de ir dándolle feitura
a súa personalidade. A aposta,
como se pode ver, foi arriscada e
innovadora, pero pagou a pena,
non só polas cifras de seguimento acadadas, que foron moi
importantes, senón pola implicación da mocidade ao longo de
todo o proceso creativo. “En xeral
o proxecto superou todas as expectativas. Estamos sorprendidos
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xa non só por canta xente o seguiu
senón tamén por como participou,
e iso sen apenas facer promoción”
apuntoulle Xesús Ron, un dos
responsábeis de Chévere, ao
Consello da Cultura.
O proxecto foi a tódolos niveis
unha renovación. E máis aínda se
temos en conta que entre mans
tiñan unha obra que se fixo hai
máis de catro séculos. Dito doutra maneira: nin nos seus soños
máis visionarios podería albiscar
o seu autor que a súa obra ía
coller novos folgos no Boiro máis
2.0. Con todo, hai referentes,
como o da Royal Shakespeare
Company, que fixo un versión en
Twitter de Romeo e Xulieta, aínda que máis limitada que a achega galega, xa que aquela non
daba marxe para a interactividade nin usaba outros formatos
e aparellos. A idea de Chévere
e dos colaboradores directos
da proposta (María Yáñez, os
estudantes do IES A Cachada, a
profesora de informática e novas

tecnoloxías
Ana Moreiras)
foi a de permitir a máxima
interactividade
e
participación. De
feito,
alén de ter segui- mento na
Rede a través de vídeos e textos,
a representación tirou partido
das comunidades 2.0 para interactuar co público. Por exemplo
presentando personaxes con
perfís ou chats en Tuenti ou
Facebook, fornecendo achegas
no Twitter con novidades do
argumento ou até promovendo
accións en servizos de mobilización social como Actuable. Polo
tanto estas múltiples vías de expresión e comunicación puxeron
ao público (comunidade) nunha
situación de especial potencialidade creativa. Cada internauta
tivo voz, foi crítico e tamén director. Dito doutro xeito: había que
comentar as evolucións da obra
e mesmo participar na trama,
non quedaba outra.
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TRIBUTO EN POSITIVO
Un documental e unha páxina web
renden homenaxe aos voluntarios
do Prestige
A Asociación Profesional do
Sector Turístico da Costa da
Morte (APTCM) emprendeu a
campaña Galicia en color (galiciaencolor.es) para favorecer
os reencontros do voluntariado
que colaborou cos traballos
de limpeza da costa galega
tras o desastre do Prestige
como agradecemento ao que
fixeron hai unha década, e que
agora vai completarse con
Marea Blanca, un documental
de Isabel Coixet que se estrea
este 16 de maio no Cine Callao
de Madrid, podendo verse na
Rede a partires do día seguinte.
Este documental de 30
minutos conta as historias e
motivacións persoais de quen
deixou o seu fogar, traballo
ou tempo de vacacións para
realizar o duro labor de recoller coas súas propias mans
vertidos tóxicos que tinguiron
de negro o litoral galego. Para
contar esta historia Marea
Blanca céntrase na voluntaria
Soledad Méndez, que chegou
dende Estremadura e decidiu
quedar en Galicia para sempre
tras iniciar unha relación con
outro voluntario (que rematou
cunha filla como froito, que
leva por nome Alegría Fisterra).
Coixet tamén fai un achegamento aos pescadores da Costa da Morte e a outra parella
formada limpando a costa de
Muxía (o galego Nacho Castro
e a catalá Nuria Blanco).
Este proxecto enmarcado en
Coronita Save the Beach non se
limita a unha peza audiovisual,
senón que tamén conta cunha
plataforma en liña que está a
construírse como un monumento virtual na honra dos
colaboradores (coronasavethebeach.org), e na que tamén
pode verse a fotografía panorámica máis grande do mundo
que amosa o estado actual
dos 274 quilómetros de costa
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afectados, sobre os que se
proxectan os nomes de moitos
voluntarios xeoposicionando
imaxes que tomaron durante
a limpeza do vertido, de xeito
que podemos ver o antes e o
despois do enorme esforzo que
serviu para salvar a costa.

Orixes e obxectivos
Cómpre non esquecer nunca
o que aconteceu hai dez anos
na nosa cosa: unha catástrofe
(a do Prestige) cuxas consecuencias aínda se deixan notar
e que aínda serían maiores
senón fose pola solidariedade amosada por milleiros de
voluntarios que se achegaron á
nosa terra de tódolos recantos
de España e dunha manchea
de países para botar unha man
na loita contra o chapapote.
Agradecerlles o seu labor
desinteresado e lembrarlles
que non os esquecemos é o
gran obxectivo da web Galicia
en Color, como dixemos posta
en marcha pola Asociación
Profesional do Sector Turístico
da Costa da Morte, contando
para este traballo dixital coa
experiencia dos amigos de
Galinus. Basicamente, a web é
unha rede de encontros, dez
anos despois da catástrofe do
Prestige.
Tanto a páxina como a
iniciativa xeral na que se insire
serve para favorecer a xuntanza
do meirande número posíbel
de voluntarias e voluntarios,
co fin de recoñecerlles o seu
esforzo e a súa solidariedade.
Para deixar unha constancia
positiva disto, o obxectivo da
entidade responsábel da iniciativa quere achegar un punto
de vista diferente, “deixando
atrás a visión en branco e negro
do afundimento e amosando os
avances positivos que experimentou o territorio galego na
última década”.
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xuventude galicia net
entrevista

«A adopción da tecnoloxía depende da proposta de valor»

ENRIQUEDANS
@edans

O mes de maio comezou coa celebración do encontro informático Xuventude Galicia Net, que contou con numerosas actividades
entre as que destacaron unha serie de relatorios que contribuían,
entre outras cousas, a que a mocidade se animase a emprender, e
dentro destas charlas destacou o profesor e blogueiro Enrique Dans,
que baixo o lema de “a Rede, os cambios... e ti” pretendía ilustrar
o moito que cambiou a Internet nos últimos anos, afectando profundamente ás nosas vidas e abrindo moitas oportunidades para
a mocidade e todo o que actualmente entende a nova linguaxe de
comunicación nacida na Internet, e á que boa parte da sociedade é
allea.

Aproveitando a visita de Dans, puidemos falar con el dos temas
sobre as cuestións que abordou tanto durante o seu relatorio coma
no seu libro Todo va a cambiar, editado hai un par de anos, e que
serve de lente para ollar esta evolución constante das TIC.
- O seu libro responde ao título “Todo va a cambiar”. ¿Podemos entendelo como unha mensaxe para boa parte da poboación?
- O título non vén dunha reflexión miña, senón do meu editor
(Roger Domingo), que sostiña que non podía escribir para o público
do meu blog, senón para todo o mundo. Se eu publicase un libro
que se chamase “todo cambiou” a xente diría que “non mudou, eu
continúo a facer o mesmo”, e moita xente aínda está nese momento,
polo que fixemos un libro que sostén que todo vai cambiar, para
asegurar na súa fin que todo xa cambiou.
- O texto publicouse baixo licenza Creative Commons, instando a compartir os seus contidos na Rede. ¿Foi unha decisión atinada? ¿Pensa que a súa editorial volvería a repetir tal ousadía?
- Neste caso, sen dúbida que si. Eu tiña un grao de liberdade
que normalmente o autor non ten, grazas a que foi a editorial a
que quería o libro e podía pór as condicións. Considerei que non
era coherente publicar un libro cun copyright estrito. E demostrou
funcionar, pois o normal nun libro deste tipo sería ter boas vendas
con 3.000 exemplares, e neste caso publicáronse 10.000 de vez, comezando cunhas vendas bastante boas, pero ao aparecer copias do
libro en páxinas web de ligazóns as vendas non foron para abaixo,
foron para arriba. Canto maiores eran as posibilidades de descarga
do libro, mellor foron as vendas; polo que ao final decidín facer a
miña propia edición dixital en todovaacambiar.com.
- Ao igual que hoxe en día os xornais xa non poden limitarse
a edicións diarias, ¿podemos estar ante a emerxencia de libros
actualizados constantemente grazas ás posibilidades do dixital?
- Nalgúns libros ten moito sentido. O que pasou con Todovaacambiar.com é que apareceron moitos comentarios dos que a maioría
son correccións, pero que nalgúns casos corresponden a puntualizacións que enriquecen o libro de verdade. Amais, esa edición
fíxena bastante tarde, case un ano despois do lanzamento do libro,
o que provocou que as vendas do en papel volvesen a subir.
O libro foi bestseller (agora no almacén quedan uns 200), pero
grazas aos distintos modelos de publicación (primeiro a edición física orixinal, logo por fascículos nun diario económico e finalmente a
edición dixital que contou con patrocinios) cobrei polo libro 3 veces
en vez de 1. Economicamente estou encantado.
-¿E trasladar ese mesmo tipo de interacción a outros ámbitos
da comunicación como a televisión grazas aos novos televisores?
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O protagonista
- O televisor conectado é
un televisor cun ordenador
pequeniño, pero en realidade
temos ordenadores moito máis
potentes e moito máis versátiles
que os podemos pór ao lado
da tele, o que fai cada vez máis
xente, e a canle que máis se ve
é TeleTorrent ou TeleMula. Para
motos contidos é moito máis
agradable podelos ver no momento que queres, coas pausas
que queiras... deixando a televisión tradicional para os eventos
en vivo e para as retransmisións
que non ten sentido ver noutro
momento.
-¿Que falta entón para que
poidamos ver que a tecnoloxía pase a ser un elemento
habitual e transparente na
meirande parte do fogares?
- A adopción da tecnoloxía
depende da proposta de valor,
que cada vez chega a máis xente. Dispositivos tes de moitos
tipos, pero o importante son as
cousas que unha persoa pode
facer con eles. Deste xeito un
dos grandes problemas é que
actualmente as ofertas de contidos están moi fragmentadas.
Non se pode esperar seriamente que teñamos contratadas 8
ou 9 subscricións a distintos
servizos, porque ningún conta
cun catálogo completo. A
Industria ten que competir coa
oferta que está dispoñible nas
canles irregulares.
- Iso lévanos a comentar a
sona que en España temos de
piratas.
- É pura difamación. A cuestión é a situación de mercado.

Enrique Dans é
profesor de Sistemas
de Información na IE
Business School dende
1990, é colaborador
habitual de numerosos
xornais e revistas sobre
temas relacionados coa
Internet e a tecnoloxía e
leva dende hai máis de
9 anos un dos blogs en
español máis populares a nivel mundial,
enriquedans.com. En
2010 Ediciones Deusto
S.A. (Grupo Planeta) publicou o seu libro Todo
va a cambiar. Tecnología
y evolución: adaptarse o
desaparecer baixo licenza Creative Commons e
dispoñible en distintos
formatos.

Se aquí puxesen varias plataformas de contidos con condicións
razoables poderiamos ver como
se reducen as descargas. Aínda
que a alternativa ás canles
oficiais vai estar sempre.
-¿E non supón un atranco
o feito de que os contidos
dixitais carezan dun soporte
que poidamos posuír cando
pagamos por eles?
- Non vexo que haxa unha barreira real. É cuestión de atopar
os servizos que realmente interesen. Que quiten problemas en

vez de dalos.
Actualmente
se descargo unha
canción de
iTunes vou
ter problemas para pasala a outros
dispositivos,
polo que
resulta máis
doado baixar a canción do
Torrent que baixala dun sitio
do que non son especialmente
sensible ao prezo. Resúltame
máis conveniente descargar
unha película que pagar por
vela en certas plataformas.
No caso dos libros electrónicos o DRM fai que incluso
non sexa posible completar a
compra dun libro, pois para o
usuario medio é como dar cacholadas contra unha parede ao
requirir a instalación de numerosos programas para completar o proceso de adquisición.
- En vista destes problemas,
¿cara onde pensa que imos no
sector tecnolóxico?
- O futuro é complicado
porque as autoridades están
a ver a tecnoloxía como unha
ameaza e intentan controlala,
para o que utilizan escusas de
todo tipo (pornografía infantil,
piratería, ameazas terroristas...),
que non xustifican a censura, xa
que en vez de tomar medidas

Número 106

reais contra eses problemas,
agóchanse debaixo da alfombra
e empréganse como argumento para controlar todo o que
facemos na Rede; e iso non
pode ser, pois levaríanos a andar na Internet enmascarados,
e así rematará por non poderse
perseguir nada, ningún delito
de verdade.
O que están a dicir os políticos da Internet resulta preocupante, pois non están na Rede
en realidade, non a entenden,
pensan que todo é negativo...
e van tomar as decisións sobre
o que poderemos facer nela. É
un atranco importante para o
desenvolvemento da Rede. Ten
que haber un relevo xeracional na política, porque se non
estaremos rexidos por xente
analfabeta dixital.
Ter representantes que contestan a cousas na Rede, que
usan o Twitter, que ven como
son recibidas as súas opinións
e declaracións... é moito máis
importante do que parece.
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TREBELL

S

TECNOLÓXICOS
Pico proxector para iPhone a só
99 dólares
Aínda que a demanda dos pico proxectores aínda é moi reducida,
existe un público interesado en poder amosar vídeos, páxinas web,

O uso de pico proxectores axuda a socializar ao redor dos contidos
no móbil

fotografías e toda sorte de
presentacións sobre unha superficie lisa en case calquera momento e
lugar, e grazas ao seu tamaño compacto,
xa non só casan ben con ordenadores portátiles, senón tamén consmartphones, factor que
queren aproveitar dende Micron Technology, de aí
que presenten o seu pico proxector PoP Video, que destaca
por contar cun conector de 30 pins compatible co iPod Touch e co
iPhone 4/4S que conseguiu deixar o seu prezo nuns axustados 99
dólares (moito menos dos 229,99 dólares que custan outros dispositivos semellantes), aceptando xa encargos (aínda que sen concretar
a data na que se enviarán os pedidos).
O PoP Video mide 112,8 x 48 x 17 milímetros, pesa 98 gramos,
conta cunha batería recargable por microUSB (cunha autonomía
dunhas 2 horas) e pode proxectar unha imaxe de 960 x 540 píxeles
controlada mediante unha aplicación para iOS 5.0 ou superior.

O Big Jambox quere axudarnos a
levar a música a todas partes

VIDEO DE
PRESENTACIÓN DE
BIG JAMBOX

Jawbone, fabricante coñecido principalmente polos seus elegantes sistemas de mans libres Bluetooth,
quere axudar a levar a música a todas partes, de
aí que presenta o seu Big Jambox, un altofalante Bluetooth que permite escoitar música,
películas, xogos e chamadas telefónicas de xeito
autónomo (a súa batería recargable achégalle
unha autonomía de ata 15 horas) e cunha boa
calidade. Para facilitar o control da reprodución
multimedia este altofalante portátil conta con
botóns para pausar, reproducir, omitir medios e controlar
o volume.
O altofalante mide 256 x 93 x 80 milímetros, pesa 1,23
quilogramos, integra micrófono (para operar como mans
libres para móbiles), ten entrada estéreo de 3,5 milíme-

tros (de xeito
que non se limita o seu uso a
dispositivos con Bluetooth 2.1) e sairá á venda nos EE.UU. o
vindeiro día 15 a 299 dólares (227,28 euros), chegando ao resto
do mundo no verán.

Novo tablet económico de bq con pantalla de
8 polgadas
O empresa española bq,
especializada en tablets e
eReaders (nutrindo destes
últimos a Movistar, FNAC e
Casa del Libro), continúa
a ampliar a súa familia de
tablets económicos, agora co bq Kepler 2, que
chega con Android 4.0,
procesador Cortex A8
a 1 GHz, 1 Gb de RAM,
8 Gb de memoria
interna ampliable
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mediante tarxetas microSD e unha pantalla multi-táctil capacitiva de 8
polgadas cunha resolución de 800 x 600 píxeles a un prezo de só 149
euros, converténdose nun dispositivo de entrada moi axeitado.
O prezo axustado non impide que esteamos ante un dispositivo
con Wi-Fi N, microUSB 2.0 OTG (o que permite conectarse un teclado,
un rato ou un disco duro coma se fose un PC), batería de 5.000 mAh,
cámara frontal e saída HDMI a 1.080p. Pode reproducir os formatos de
vídeo e audio máis populares (AVI, MP4, FLV, MKV, MOV, MP3, WAV...),
amosar documentos de texto (EPUB, PDF, TXT, FB2, PDB e RTF) e
imaxes (JPEG, BMP, GIF e PNG) e mesmo reproducir contido en Flash
11, que consegue manter unha liña coidada, unha dimensións de 205
x 156 x 11 milímetros e un peso de 498 gramos, ou sexa, que sería só
lixeiramente inferior a un iPad, pero cun prezo moi diferente.
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Nova cámara reforzada de Olympus
que chega a tempo para o verán
A Olympus TG-1 é unha nova cámara fotográfica dixital reforzada
que sairá á venda en xuño por 399,99
dólares nos EE.UU. que
podería ser ideal
para o verán,
por ser capaz
de soportar
golpes, po e
poder somerxerse ata a 12
metros de profundidade, polo
que serviría
para rexistrar
graficamente
a práctica de
actividades deportivas e outras
actividades propias do lecer estival sen prescindir da calidade que

permite o seu
sensor CMOS
de 12 Mpíxeles
cun rango de
ata ISO 6.400 e
con gravación
de vídeo a
1.080p.
Esta cámara tamén conta cunha xenerosa pantalla OLED de 3
polgadas, zoom de 4x, GPS e compás. Un interesante produto para
quen quere combinar resistencia e calidade sen ter que pagar un
prezo moi elevado.

Anuncian o Samsung Galaxy S III
como un móbil que ve e escoita ao
usuario
O pasado día 3 de maio dentro do evento Samsung Mobile
Unpacked 2012 presentouse en sociedade o novo Samsung Galaxy
S III, un smartphoneque a compañía surcoreana insiste en definir
como “inspirado na natureza e deseñado para os humanos”, que
tecnicamente vai na liña dos últimos terminais con Android, destacando por certos elementos de software que achegarían
unha experiencia de uso máis natural e doada.
No tocante ao seu músculo, o Galaxy S III funciona cun
procesador de 4 núcleos, sistema operativo Android
4.0, pantalla Super AMOLED de 4,8 polgadas cunha
resolución de 1.280 x 720 píxeles, almacenamento
interno de 16, 32 ou 64 Gb (ampliable mediante tarxetas
microSD de ata 64 Gb), cámaras de 8 e 1,9 Mpíxeles capaces
ambas de gravar vídeo Full HD, Wi-Fi N, GPS, NFC, Bluetooth 4.0,
batería de 2.100 mAh, unha medidas de 136,6 x 70,6 x 8,6 milímetros e un peso de 133 gramos. En certos territorios contará con
conectividade LTE.
O seu software incorpora soporte de numerosos formatos de
vídeo e audio, a posibilidade de compartir contidos multimedia
en rede (a función AllShare Cast permitiría ver os contidos do
móbil nunha pantalla máis grande, mentres que con AllShare Play
pódense compartir ficheiros con tablets, ordenadores e televisores
e mesmo compartir a pantalla con varios dispositivos conectados á
mesma rede Wi-Fi), funcionalidades sociais... e tecnoloxía de seguimento da mirada para que o móbil
vexa ao usuarios
para prever as súas necesidades (por exemplo,
distin-
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guindo cando se
está a ler un libro
na pantalla, evitando
así que entre en repouso
a pantalla) e co sistema de
recoñecemento de voz S Voice,
que promete entender instrucións
en linguaxe natural incluso en español e moitas outras linguas (superando
ao Siri de Apple).
Como exemplo desta evolución no funcionamento do terminal, cando esteamos escribindo
unha mensaxe de texto, e
decidamos chamar ao
destinatario por teléfono,
chegará con achegar
o dispositivo a orella
e este entenderá que
queremos facer unha
chamada directa. Tamén
conta cun sistema intelixente para que vexamos
as chamadas e mensaxes
perdidas.
O Samsung Galaxy S III
chegará ao mercado europeo
a finais de mes en dúas cores
(azul croio e branco mármore)
aos que sumaranse outras cores
máis adiante.
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Reportaxe

VÉMONOS NA TRASNADA
Trasno organiza este mes na Coruña a súa festa dos
localizadores ao galego de software libre

O Proxecto Trasno, comunidade galega sen que a non serían
posíbeis logros como a adaptación ao noso idioma de Inkscape,
do xogo A batalla por Wesnoth,
do navegador Chrome OS ou
da distribución Ubuntu (entre
outras moitas achegas), vai
organizar este mes unha nova
edición da súa xuntanza-festa
da localización, a trasnada, un
evento ao que estamos todas/
os convidadas/os, que xa vai
pola súa cuarta convocatoria e
que se celebra este ano (logo
das estadías en Ordes, Ourense e Vigo) no Centro Ágora da
Coruña, os días 18 e 26 de maio.
A Trasnada 12.0, xuntanza na
que se dá cita unha boa parte da
cosa comunidade de usuariostradutores de software libre,
servirá entre outras cousas para
fixar terminoloxía e exporlle ao
público o importante traballo
desenvolvido por Trasno.
Como novidade nesta nova
edición, informan os integrantes
da comunidade, o evento artéllase en dúas xeiras, a segunda
(a do 26 de maio) convocada co
obxectivo concreto de informar polo miúdo das vantaxes
e procedementos básicos da
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localización ao noso idioma de
software aberto, facilitar a súa
aprendizaxe e incorporación ao
Proxecto.
Segundo informan os membros de Trasno, unha trasnada
é algo máis que un punto de
encontro para as persoas que
traballan ao abeiro do Proxecto,
aínda que tamén é iso. En boa
medida, organízase como unha
sesión de traballo para acadar
acordos (importantes de cara a
lograr a meirande uniformidade
nas tarefas, evitar duplicidades,
lograr a maior comunicación
posíbel entre os integrantes) e
planificar o futuro.
“Coma noutras ocasións”,
contan, “e buscando producir
traducións de calidade, o tema do
debate, o miolo do mesmo, será a
terminoloxía no eido da tradución”. A maiores, a Trasnada 12.0
fará de elemento visibilizador do
proxecto, que amosará tódolos
elos da súa cadea e os seus
procesos, constituíndose a cita
como unha porta de entrada
e de aprendizaxe para tódalas
persoas que queiran subirse ao
carro da localización. Por certo
que o evento poderase seguir a
través da Rede. Así, os membros

da asociación terán a oportunidade de participar na cita polas
canles IRC do proxecto. As novas
que se vaian producindo iranse
subindo aos nosos perfís nas redes sociais (véxase a sección de
chíos no web). A continuación
damos conta do programa de
actividades, punto por punto.

Programa das
xornadas

Venres 18 de maio
1. Sesión de tarde:
Destinada a: persoas interesadas na localización e público
xeral
Lugar: Aula 9, Centro Ágora
19:00 Que é o Proxecto Trasno? Que é a localización?
21:00 Peche da sesión
Sábado 26 de maio
1. Sesión de mañá:
Espazo 1
Destinada a: persoas interesadas na localización
Lugar: Sala informática, Centro
Ágora
10:00 Apertura da xornada
10:15 Inicio da discusión de
terminoloxía
13:00 Asemblea Xeral Ordinaria da AC Proxecto Trasno
14:00 Descanso para xantar

Espazo 2
Destinada a: persoas interesadas na localización e público
xeral
Lugar: Aula 9, Centro Ágora
10:30 “Introdución á localización de software libre”
11:30 Obradoiro práctico de
localización
13:30 Entrega de agasallos
para os asistentes.
14:00 Descanso para xantar
2. Sesión de tarde
Espazo 1
Destinada a: tradutores e
interesados na terminoloxía
informática
Lugar: Sala informática, Centro
Ágora
16.00 Sesión de terminoloxía
(continuación)
20:00 Peche da sesión
Espazo 2
Destinada a: persoas interesadas na localización e público
xeral
Lugar: Aula 9, Centro Ágora
16:30 “Introdución á localización de software libre”
17:30 Obradoiro práctico de
localización
19:30 Entrega de agasallos
para os asistentes.
20:00 Peche da xornada
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xogos

Código QR

O multixogador
visto en vídeo

God of War:
Ascensión
Terá modo multi-xogador
Marcus Fernández

En abril Sony anunciou o desenvolvemento
de God of War: Ascensión, unha precuela da
triloxía de Kratos que chegará á PlayStation 3
e da que prometeran desvelar máis detalles
hoxe, e así o fixeron a través dun evento que
puido seguirse en vivo a través de Ustream, e
no que Todd Papy, director do xogo, adiantou
numerosos detalle do novo título que sorprende por contar por primeira vez na saga
cun modo multixogador en liña, no que ata
8 xogadores poderán competir en equipos
de 2 a 4 integrantes repartidos en faccións

baseadas na ficción do xogo (enfrontando
a troianos con espartanos) e con clases
definidas por deidades (Zeus, Poseidón, Ares
e Hades).
No modo multixogador será posible personalizar o personaxe controlado (con traxe, armadura, armas e tatuaxes), non sendo posible
elixir a Kratos (para evitar ter que amosar en
pantalla a 8 guerreiros iguais ou case iguais).
Os combates terán lugar en areas nas que
conquistar unha zona antes que o equipo
contrario e podendo derrotar a xigantescos

inimigos coma o titán encadeado que puido
verse no vídeo publicado hoxe mesmo.
Papy tamén revelou que Ascensión terá
lugar antes de God of War: Chains of Olympus,
que xa era unha precuela do primeiro God of
War. Aínda que haxa moitas dúbidas sobre
este camiño narrativo, dá a impresión de que
incorporaron a posibilidade de competir en
liña para engadir un elemento que leve aos
seareiros desta saga a lanzarse de cabeza
a este título que doutro xeito podería non
acadar a atención desexada por Sony.

Call of Duty:
Black Ops II
Sairá o 13 de novembro

Código QR

TRAILER DE
PRESENTACIÓN
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Activision por fin presentou o primeiro trailer da
nova entrega da saga bélica Call of Duty, que como era
de prever trátase de Black Ops II e está a ser desenvolvida por Treyarch, fixándose a súa chegada para Xbox
360, PlayStation 3 e PC o vindeiro 13 de novembro, a
tempo para arrasar no Nadal como vén a ser costume.
Esta nova aventura de acción terá lugar en 2 liñas
temporais: unha centrada na Guerra Fría (entre EE.UU.
e China), continuando a súa anterior entrega, e outra
ambientada en 2025, onde armas e tecnoloxía deron
lugar a un novo xeito de guerra.
Call of Duty: Black Ops II contará cun novo modo

Strike Force que ofrecerá multitude de misións que
poderán enfrontarse de 4 modos distintos (como soldado, con drones aéreos, con tanques armados ou con
escuadróns aéreos) o que mellorará a súa rexogabilidade. Tampouco faltarán un grande modo multi-xogador
e un modo zombis que promete ser o máis grande
visto ata o momento.
Para facernos unha idea da inmensidade desta nova
entrega do produto estrea de Activision anunciaron
que, aparte de traballar no mesmo 250 profesionais de
Treyarch, contaron con outros 50 máis para depurar o
título ao máximo.
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TRAILER DO MODO
CAMPAÑA

Gameloft levou o 10 de maio á App Store
unha nova entrega da saga Near Orbit Vanguard Alliance, N.O.V.A. 3, que por 5,49 euros
pode descargarse como aplicación universal
para iPhone e iPad, e que destaca polos seus
excelentes gráficos (grazas ao uso do Unreal
Engine) e un frenético modo multi xogador.
Tamén supón un importante cambio de
orientación desta franquía, de xeito que aín-

N.O.V.A. 3

Estréase como o shooter de
referencia para iOS

da que resultaba evidente a inspiración das
súas dúas primeiras entregas estaba na saga
Halo, esta nova parece beber de Crysis 2, o
que agradecerá que desexe gozar dun xogo
de tal corte nun dispositivo móbil.
O xogo conta cunha trama épica repartida
en 10 niveis de grande realismo, numerosos
poderes e armas, batallas de 12 xogadores
en 6 modos de xogo (capturar a zona, todos

contra todos, capturar a bandeira...) en 6
mapas diferentes, os aliados poderán compartir vehículo e os elementos do campo de
batalla poderán destruírse.
Un excelente título para os usuarios que
queiran gozar dun FPS no seu dispositivo
móbil, e que destaca especialmente no iPad,
onde o seu nivel gráfico afástase bastante ao
que estamos afeitos nun tablet.

Starhawk
Chega ás tendas en soporte
físico e dixital
O 10 de maio chegou ás tendas
Starhawk, un novo xogo para
PlayStation 3 desenvolvido por
LightBox Interactive en colaboración con Sony Computer
Entertainment Worldwide Studios
Santa Monica, que permite pórnos na pel de Emmet Graves, un
mercenario que pode empregar
a misteriosa enerxía de fisura
para loitar contra os mutantes
Outcasts para protexer o territorio
dos Rifters, argumento bastante
tópico que serve de desculpa
para un xogo de moita acción
na que poderemos contar con
numerosos vehículos (entre os
que destaca unha nave que pode
transformarse nun robot xigante).
Este título que pode mercarse
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tanto en formato físico como en
descarga ten un prezo recomendado de 59,99 euros e aposta
decididamente por un modo de
xogo en liña que permitirá enfrontar ao usuario a 31 xogadores
a través da PlayStation
Network. Tamén será poCódigo QR
sible gozar de modos de
xogo cooperativos. Parte
dun paquete con 10 mapas
diferentes localizados en
paisaxes montañosas e
contornos espaciais nos
que poderá moverse o
noso protagonista, que será
tan personalizable como os
TRAILER DE
vehículos que aparecen
LANZAMENTO
en pantalla, enriquecendo
así o xogo.
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En Ineo...

... ti es a peza que falta...

Falamos?
Ineo, Asociación Multisectorial de Novas Tecnoloxías da Información e Comunicación
www.ineo.org | ineo@ineo.org | Tel. 902 905 510

