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Neste número....

As posibilidades de internet como
ferramenta dun incipiente comercio
eran analizadas no número 5 da nosa
revista saída do prelo hai dez anos,
en outubro de 2002.
Era a primeira entrega do ebarómetro desenvolvido pola USC e
no que se incluía que aínda quedaba
moito que facer. Parece que dous lustros despois a cousa mellorou pero
estamos lonxe de lograr un desenvolvemento neste eido que nos sitúe
polo menos á media estatal.
Naquela época a nosa terra
presentaba unha vibrante actividade
de encontros, feiras e citas tecnolóxicas das que salientaba no último
trimestre do ano Tecnimap 2002, que
analizaba a incipiente administración
electrónica e o Expoenter en Ourense, que se presentaba como o salón
multimedia e das telecomunicacións.
As reportaxes de banca electrónica
e “Universitua” a feira das asociacións da Universidade de Vigo, eran
xunto as nosas seccións de gadget,
linux, xogos e pc práctico, outras das
seccións da nosa revista que pouco
a pouco ia camiño do seu primeiro
ano de existencia, nun país no que
ninguén nos daba mais aló de dous
meses de vida. Menos mal que seguimos na canteira once anos despois.

N

este número de Código
Cero imos facer especial
fincapé nas novas tecnoloxías que usan, deseñan,
desenvolven e promoven
as nosas e os nosos profesionais. A cousa non
vén imposta, simplemente xurdiu así. En liñas
xerais, confluíron en pouco tempo múltiples
actividades de divulgación e de debate arredor
do fenómeno das novas tecnoloxías, salientando as cousas que se fan dende a nosa terra, e
Código Cero non puído facer outra cousa que
servir de espello e altofalante. Neste senso, colleunos especialmente de preto a Noite Galega
das Telecomunicacións, que organizaron un
ano máis, na Illa da Toxa, o Colexio Oficial e a
Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación
de Galicia (COETG-AETG). E colleunos de preto
porque se trata dun encontro de profesionais
con gran potencial para expoñer claramente
o futuro da innovación galega, un futuro que,
quedounos ben claro, vai pasar polo afianza-

mento xeral dun novo concepto de vivenda
e de cidade: a vivenda e a cidade dixital. Isto
vainos afectar de cheo, e neste intre estanse a
asentar os alicerces para asegurar ao máximo
a extensión e aplicación real destes conceptos.
Os seus beneficios serán múltiples, tanto para
quen quere traballar ou estudar dende o fogar
como para as persoas dependentes ou con
certas diversidades funcionais ou motrices,
xa que lles permite maior autonomía e unha
comunicación co contorno que até o de agora
non tiñan. Destas e doutras cuestións, reunións,
eventos, citas, entregas de galardóns, falamos
nas páxinas interiores, eventos pasados e
futuros, iniciativas que non van cara a inventar
nada, senón que basicamente o que queren é
amosar o que xa temos en materia de pulo e
innovación tecnolóxico-dixital, que é moito e
que non collería en cen revistas coma esta.
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A transversalidade das redes sociais fíxose evidente
na segunda edición do Foro
Unirede
ForoUnirede
O pasado 27 de outubro a Facultade de
Ciencias da Comunicación de Santiago de
serviu de marco para a segunda edición
do Foro Unirede, encontro que demostrou
unha vez máis a transversalidade das redes sociais, que están moi lonxe de ser un
ámbito simplemente tecnolóxico, de aí que
se abordase tanto con obradoiros técnicos
como con presentacións nas que se deron a
coñecer casos de éxito e boas prácticas, así
como se deu a oportunidade á nosa publicación, Código Cero, de expor a súa historia
e filosofía aos presentes.
A sesión matinal do Foro Unirede botou a
andar co relatorio máis técnico da xornada,
coa consultora Clara Ávila empregando a
figura do hipster como desculpa para facer
un repaso da situación das distintas plataformas de redes sociais existentes, que van
máis aló de Facebook e Twitter, e os seus
distintos usos, insistindo no feito de que
hai que elixir plataforma segundo os nosos
obxectivos e ao público ao que queremos
chegar.
Colleu o relevo Blanca Zayas, responsable
de comunicación de TripAdvisor, que explorou os enormes cambios que están a supor

a Internet e as redes sociais ás viaxes e á
contratación de servizos para as mesmas, o
que afecta de xeito drástico tanto a usuarios como a hoteis e axencias de viaxes.
Tras un pequeno descanso, comentouse
a traxectoria de Código Cero durante os
últimos case 11 anos, e pasouse despois
a deixar que os responsables dos proxectos Tekuidamos, Sabor a Vida,
Nyxstyle e Sentinel Wardrobe falasen das súas iniciativas
apoiadas na Rede, á vez que a
escritora Elena Gallego Abad
comentou o seu proxecto de
literatura xuvenil que decidiu
apoiar nas redes sociais para
achegalo ao seu público obxectivo.
A sesión de tarde do encontro comezou cun divertido
relatorio de Roberto Pérez Marijuán sobre neuromarketing,
explicando os fundamentos
desta disciplina para explicar
como pode tirarse proveito da
mesma na web. Para rematar a
xornada, e poder dar cabida a

Trasno presenta Ubuntu 12.10 co
galego no posto 14 dos idiomas máis
completos
A nosa lingua, grazas ao traballo
de asociacións como Trasno, está
presente nas principais alternativas do ámbito da programación
aberta aos sistemas operativos
pechados. Unha destas grandes
alternativas, completa e competitiva, é a achega de Ubuntu, distribución de software libre que está
neste días de actualidade polo
lanzamento-presentación
dun
ambicioso desenvolvemento: a
súa versión 12.10, definitiva. Pois
ben, segundo nos conta a asociación Trasno, esta nova versión ten
boas novas para o colectivo de
usuarias e usuarios da nosa terra.
De feito, a comunidade de galeguización de Ubuntu, o Ubuntu
Galician Team, integrada en boa
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medida por membros de Trasno,
acadou o 14 lugar como idioma
máis completo na devandita distribución. Isto foi posíbel, informan do colectivo galego, “grazas
ao esforzo constante dos voluntarios-usuarios, de longo prazo e
sen máis axudas que as achegas
voluntarias dos seus membros”. O
traballo (que non está completo
aínda e que, por este motivo, precisa de máis colaboradoras/es),
permitiranos ter ao alcance da
man a achega definitiva de Ubuntu 12.10, que promete ser líder
na clasificación de sistemas libres
tal e como agoira a súa recente
traxectoria en beta, co nome de
Quantal Quetzal, e que incluíu
novidades como o kernel Linux
3.5.4, soporte para
Python 3.2, a substitución do Unity
2D polo Unity 6.6
(que acubilla novos
lens para as redes
sociais, procuras en
Amazon, etc), ou
unha ferramenta
(Unity Preview) que
achega vistas previas da información
de cada programa.

unha grande diversidade de contidos, os
asistentes repartíronse en 5 obradoiros distintos, que abordaban o Turismo e a Gastronomía, as Industrias Culturais (que rematou
converténdose nunha especie de café literario), a Moda e as Tendencias, a Saúde 2.0 e
a Comunicación e a Tecnoloxía.

n para o
Aberto o prazo de inscrició
amentos VoIP
ndam
fund
seminario sobre fu
do CNTG
Será o vindeiro 29 de novembro -de 10:00 a 13:30
horas- o día no que se imparta un seminario sobre
fundamentos
VoIP organizado polo Centro de Novas
Tecnoloxías de
Galicia (CNTG)
da Consellería
de Traballo e
Benestar coa
colaboración
do grupo Academia Postal.
O acto, que
se levará a
cabo no salón
de actos do
CNTG, forma
parte dun ciclo
de conferencias cun eixo
común -o VoIP- asemade outros temas como os
fundamentos da telefonía
IP, a súa aplicación nunha
contorna corporativa ou a
seguridade VoIP desenvolveranse neste programa
formativo 2012/2013.
Máis polo miúdo, os contidos deste seminario centraranse no funcionamento

da tecnoloxía de telefonía
IP, isto é: fundamentos, características dos codecs
máis empregados, proto-

colos de sinalización máis
habituais e conceptos básicos de configuración dunha
aplicación de VoIP utilizando tecnoloxía Cisco. Amais
disto, amosarase como
configurar extensións, teléfonos, usuarios e a súa
interconexión coa rede telefónica pública, tanto con
telefonía tradicional coma
con telefonía IP.
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A USC publica un libro que analiza o
sexismo nos videoxogos
Recentemente presentouse en
Santiago de Compostela un libro do
Centro Interdisciplinario de Investigacións Feministas e de Estudos de Xénero (CIFEX) resultante dun proxecto
de investigación no que se analizaron
os roles de sexo entre máis de 4.000
estudantes galegos de 4º de ESO durante o período 2009-2010. Este volume coordinado por Jorge García Marín leva por título Postmodernidade e
novas redes sociais, e serve de análise
do consumo diferencial por sexo dos
videoxogos e da violencia simbólica transmitida por estes a través das
súas narrativas e dos seus personaxes.
Este libro pode adquirirse en formato
impreso por 10 euros, agardándose
en breve a súa edición en formato

dixital a un prezo máis axustado.
O volume presentouse o xoves 25
de outubro nun acto no que interviñeron o reitor Juan Casares; a concelleira de Familia, Benestar social,
Muller e Emprego de Santiago, Paula
Prado; a directora do CIFEX, Rita Radl;
o coordinador da edición, Jorge García Marín; o director do Servizo de
Publicacións da USC, Juan L. Blanco
Valdés, que adiantou que xa está case
listo o terceiro volume do Cifex A Diálogos en la cultura de la paridad. Para
o equipo de investigación, e segundo
se recolle no manual, os videoxogos
“non transmiten nada positivo senón
que se basean en demasiados valores
sexistas, racistas ou violentos”. Reclaman para iso, e tendo en
conta o marco das novas
redes sociais e da “estrutura patriarcal postmoderna”
actual, educadores e educadoras que potencien “o
diálogo fronte ao espectáculo, entendidos como
opostos, e que ao mesmo
tempo saiban aproveitar as
condicións que impoñen as
novas tecnoloxías”.

Presentación do libro da
USC, foto de Santi Alvite

INEO renova a súa xunta
directiva
A Asociación INEO vén de renovar a súa xunta directiva. Os socios da organización avalaron,
na asemblea celebrada en Vigo, a candidatura
presentada para elixir seis novos vogais, dos
dez membros que compoñen a Xunta Directiva
de INEO. Forman parte da Xunta Directiva Juan
Carlos Pérez Suárez (Activo Comunicaciones),
Carlos Díaz Méndez (Crossnet Ingeniería y Sistemas), Giovanni Giardina Fernández (Estudios
Mega), Carlos Conde Gil (Ingeniería de Software
Avanzada S.A.), Carlos Abal Valverde (Open Soft
Servicios Informáticos) e José Antonio Román Jiménez (Sivsa Soluciones Informáticas). Os novos
membros da directiva únense ao equipo formado por Jorge Cebreiros Arce (Info JC) como presidente, Enrique Pérez Barros (Saec Data) como
vicepresidente, César Blanco (Academia Postal)
como secretario-tesoureiro e Carlos Suárez (Edisa) como vogal.
Durante os dous vindeiros anos, a Xunta Directiva de INEO impulsará as liñas de
traballo marcadas
no Plan Estratéxico
de INEO 2010-2014,
que precisamente
este ano atópase
no seu ecuador e
ten como principal obxectivo
a
potenciación do
crecemento
das empresas asociadas.

encia na Tecnópole de Ourense
liciien
Tres días de Galic
Acúrtase o camiño que nos
separa da edición galega, 2012, da Semana
da Ciencia, un evento que se ben enfocamos
dende un punto de vista noso, celébrase
simultaneamente en boa parte do mundo
como xeito de recoñecer o valor da investigación e amosar os múltiples beneficios
e oportunidades de traballo para a comunidade estudantil que aquela representa.
A edición deste ano da Semana será unha
edición que de xeito inevitábel virá marcada
pola crise, os recortes públicos e privados en
I+D e outras cousas que non deben influír
negativamente no pulo científico das novas
xeracións. Porén, é na ciencia e no coñecemento onde se apoia, dende sempre, cada
recuperación de cada crise. Boa parte disto
está contido en Galiciencia, a actividade estrela da Tecnópole na devandita celebración.
A cita será os días 21, 22 e 23 de novembro,
no Edificio CEI do Parque Tecnolóxico de Galicia (San Cibrao das Viñas, Ourense), sendo
o eixe temático principal as enerxías limpas.
A Galiciencia 2012, que xa podemos ver
polo miúdo en Facebook (onde se van ir relatando todos os preparativos do evento, de
xeito puntual e achegando fotos, vídeos e
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actualizacións de estado), contará con dous
xeitos de chegar á cidadanía, nomeadamente á máis nova: nas propias instalacións da
Tecnópole, sede das actividades previstas,
ou a través da Rede grazas á retransmisión
en directo do que aconteza na
carpa expositiva de proxectos,
nos obradoiros e máis na redacción da revista oficial.
Unha vez máis, a idea fundamental é favorecer un espazo
axeitado (un obradoiro de lecer e divertimento pero tamén
de aprendizaxe, de exposición
e de demostración) para que
os investigadores e emprendedores do futuro amosen os
seus proxectos en detalle. A
Galiciencia 2012, que este ano
coincide coa celebración do 20
aniversario da Tecnópole, contará coa presenza de estudantes
de Secundaria e Formación Profesional procedentes de toda a
Comunidade, e tamén doutros
puntos do Estado, explicando
dende os stands as súas ideas

de novos produtos e servizos para o mercado e as súas investigacións en diversas áreas
do coñecemento.
A liña temática da celebración deste ano
será a procura de enerxías limpas, xa que
este ano celébrase a nivel mundial o Ano da
Enerxía Sostible para Todas e Todos.
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Arousa Norte achega unha campaña
turística nas redes sociais
Arousa Norte, a mancomunidade integrada polos concellos
de Rianxo, Ribeira, Boiro e Pobra
do Caramiñal, segue adiante co
seu traballo 2.0, logo de propostas tecnolóxicas vinculadas ao
turismo como as súas rutas emocionais, as súas actividades sobre
accesibilidade ou as experiencias

levadas a cabo na web de seu na
procura do máximo equilibrio
entre deseño e utilidade (arousanorte.es). Agora a novidade reside nas redes sociais, onde a mancomunidade está a lanzar unha
campaña publicitaria, de índole
turística, que busca chegar a tódolos recantos da comunidade
2.0, incluída a parte da comunidade que está máis preta: a da veciñanza de Arousa Norte. De feito, son elas e eles mesmas/os as/
os que están dando a coñecer os

moitos elementos de interese
da comarca. Todo deu comezo
hai unhas semanas con dúas
mensaxes no Facebook e no
Twitter (Qué es #ArousaTurismo?
y Necesitamos que alguien nos lo
explique #ytúlosabes), cuestións
que están a ser respondidas nas
ditas redes polos usuarios locais.
Noutra rede, no Flickr, a xeito de
álbum, xa están dispoñíbeis pequenos anacos dos encontros e
das entrevistas cos habitantes
de Arousa falando en detalle dos
seus currunchos preferidos. A
idea é tirar partido do que se pon
en xogo para subliñar os moitos
motivos existentes para achegarnos á comarca: o emprazamento
para dar as respostas (espazos ligados ao mar de Arousa, á pesca
tradicional, a riqueza patrimonial
e paisaxística da contorna), a forma de dalas (do xeito máis directo e libre, sen formalismos) e as
canles elixidas para dalas (redes
sociais onde se multiplican en
cuestión de segundos as opcións
de chegar a multitudes). Ao parecer, a campaña xa deu resultado:
en só 15 días dende a súa posta
en marcha, o perfil de Arousa
Norte en Facebook pasou de
2.794 a case 3.000 seareiros, e no
de Twitter sumáronse cen novos
seguidores

lariz
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Iconográfica de Allar
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rompe barreiras de accesib
A arte debería ser patrimonio de todas as persoas, dito
doutro xeito, todo o mundo
debería ter acceso a ela sen
atrancos de ningún tipo e
moito menos por mor das
características
funcionais
físicas ou psíquicas de cada
quen. Así o concibe a dirección do Museo de Arte Iconográfica de Allariz (fundacionaserseara.org), que vén
de estrear un novo servizo
gratuíto de signoguías, unha
ferramenta pioneira no panorama dos centros de arte
galegos e que quere achegar
o museo ás persoas con
discapacidade
auditiva,
dándolles autonomía ao
longo da súa visita.
O proxecto de signoguías está incluído no programa de accesibilidade
do centro e foi desenvolvido pola empresa compostelá Etnoga (especializada
na xestión do patrimonio
cultural). Asemade, nos
plans futuros do museo
figuran unha colaboración
coa Fundación ONCE de cara
a favorecer o acceso a outros
colectivos.
E como vai iso da signo-

tenización non
RR lembra que os custes da nova an
serán aplicábeis aos seus clientes
En setembro, como lembraremos, confirmouse por parte do Goberno unha nova
máis que polémica e que provocou rexeitamento entre boa parte da cidadanía. A cousa consiste no seguinte: unha cifra importante dos fogares españois vai ter que facer
modificacións nas antenas de TDT para recibir o sinal, tendo que asumir eles o custo
da nova antenización, aplicábel a un millón
de antenas. Isto vén dado polo novo plan de
dividendo dixital que permite que as operadoras usen parte do espectro radioeléctrico
para achegar servizos, incluídos os vinculados á tecnoloxía 4G. Así, débese mudar o espectro para que as televisións o compartan.
En liñas xerais, cómpre cambiar as canles e
modificar as antenas. O operador galego
R advertiu este mércores nun comunicado
que a reantenización lles vai custar ás comunidades 250 euros. Tamén informa que con
R non haberá que facer axuste algún nas antenas comunitarias.
A xuízo da operadora, o apagamento
analóxico e a dixitalización da televisión
en España volverán “supor un novo gasto
para as comunidades de veciños, xa que
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será necesario adaptar de novo as antenas
para ver unha serie de canles”. De feito, antes do 1 de xaneiro de 2014 as frecuencias
entre 794 e 862 MHz usaranse para outros
servizos de telecomunicacións (o 4G), polo
que as canles de televisións terán que trasladarse a outras frecuencias. “Isto”, engade
a operadora, “obrigará a a reaxustar toda a
rede de emisores e a modificar as antenas
comunitarias”.
Máis en detalle, este proceso afectará a
1,2 millóns de edificios en España e terá un
custo total de 300 millóns de euros, o que
supón un gasto de arredor de 250 euros
por vivenda.
“No caso dos clientes de R”, explican
fontes do o operador galego de comunicacións por fibra óptica, “non é preciso facer
ningún axuste nas antenas comunitarias
para recibir as canles; de feito R envía tres
tipos de sinal de televisión directamente á
vivenda dos seus clientes: o analóxico, o da
TDT e outro de cable (DVB-C)”. Con este último, incide, é posible dispor, sen antenas e
de balde, de canles autonómicas e internacionais “sen necesidade de descodificador

guía? Pois aqueles que visiten o museo terán á súa
disposición unha aplicación
nun tablet con sistema operativo Android, no que se
presentarán sete vídeos das
salas expostas e da Colección
Aser Seara: un xeral sobre o
centro, tres sobre cada sala
e outros tres sobre as obras
máis representativas (unha
escultura mariana do s. XIII,
un relevo cristolóxico do s.
XIX e unha pintura do santoral do XVIII). Engadir que
existe unha páxina web na
que se poden visualizar ou
descargar as signoguías con

antelación, estas figurarán
en Lingua de Signos Española, subtituladas en galego ou
castelán.

adicional en moitos dos novos televisores”.
Así mesmo, con R é posible acceder a oito
canles analóxicas para aproveitar, igualmente, as teles máis vellas do fogar.
E explica, polo miúdo: “Aqueles que dispoñan dun descodificador de R ou DVB-C
(o estándar propio da televisión por cable)
nin sequera terán que realizar co seu mando
unha busca das canles, xa que o operador
galego realiza o cambio de frecuencias na
súa central; e no caso dos clientes que reciban o sinal de TDT pola rede de R pero a través dun descodificador de TDT, si terán que
volver resintonizar as canles, aínda que este
proceso non implicará custe ningún”.

Código Cero
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reportaxe | FORO INTERNACIONAL DE ESPAZOS PARA A CULTURA

MUSEOS: REDES SOCIAIS

II FORO INTERNACIONAL
DE ESPAZOS PARA A CULTURA
A ARAÑA NA REDE

Centro de Innovación Cultural (CINC) | Cidade da Cultura de Galicia | Santiago de Compostela

A achega das TIC aos espazos culturais centrará unhas xornadas en Santiago
As instalacións da Cidade da Cultura de Galicia no monte Gaiás servirá de escenario de luxo para o II Foro Internacional de Espazos para a
Cultura (FIEC) que desenvolverase entre os días 7 e 9 de novembro baixo o título de A Araña na Rede, pois pretende centrar a súa atención na
relación entre os Museos e as Novas Tecnoloxías, para ilustrar o xeito nos que as TIC están a influír á creación artística e aos hábitos de consumo cultural, en boa medida por permitir o acceso permanente e dende calquera parte do mundo, popularizar o acceso a diferentes xeitos de
expresión artística, abaratar os custos de produción e difusión e, en definitiva, democratizar a arte.
Este novo Foro servirá para axudar a que museos, centros culturais e galerías poidan reformular os seus obxectivos e funcións, así como a
súa presenza real e virtual atendendo ao reto de estar á altura das esixencias do público, que deben atenderse de múltiples xeitos, que van
dende unha simple páxina web presencial ata complexas presentacións multimedia (tanto en liña como fóra de liña), labor con moito potencial por explotar mantendo as experiencias real e virtual como complementarias en vez de substitutivas.
O FIEC convértese así nun espazo para o intercambio de experiencias e coñecementos, no que profesionais independentes ou relacionados coas institucións museográficas centrarán as súas discusións na contribución das TIC supoñen para as presentacións cada vez máis
atractivas da información museográfica, convertendo aos museos en motores da oferta cultural.
O encontro distribúese en varias sesións seguindo un amplo programa:
MÉRCORES, 7 NOV. 2012
SESIÓN 0: BENVIDA E APERTURA
10:30 Rexistro e entrega de
documentación
11:00 Presentación
11:30 Conferencia Inaugural
Museos e Novas Tecnoloxías
THE MUSEUM OF THE FUTURE
Jasper Visser, Fundador
13:00 Cóctel de Benvida
SESIÓN 1: VISITAR
17:00 TATE | Marc Sands,
Director of Audiences and Media
18:00 Debate - Fin de Sesión
18:30 Pausa-Café
19:30 Visita ao Museo Centro
Gaiás
XOVES, 8 NOV. 2012
SESIÓN 2: EXPLORAR
10:30 THE ISRAEL MUSEUM
Susan Hazan, Curator of New
Media
11:30 Pausa-Café
12:00 MUSEOS CIENTÍFICOS
CORUÑESES
Francisco Doménech, Webmaster
13:00 Debate - Fin de Sesión
SESIÓN 3: APRENDER
17:00 THE BRITISH MUSEUM |

Shelley Mannion,
Manager Digital Learning Programmes
18:00 Pausa-Café
18:30 MUSEO THYSSEN–BORNEMISZA
Rufino Ferreras, Responsable de
EducaThyssen.org
19:30 Debate - Fin de Sesión
VENRES, 9 NOV. 2012
SESIÓN 4: CREAR
10:30 THE MANCHESTER MUSEUM
Steve Devine, New Media Officer
11:30 Pausa-Café
12:00 MACBA | Anna Ramos,
Directora, Ràdio Web MACBA
13:00 Debate - Fin de Sesión
SESIÓN 5: INTERCAMBIAR
17:00 MUSÉUM DE TOULOUSE
Samuel Bausson, Webmaster
18:00 Pausa-Café
SESIÓN 6: SUMAR
18:30 NATIONAL GALLERY OF
DENMARK
Merete Sanderhoff, Researcher,
Collection
19:30 Debate - Fin de Sesión
20:30 Foro Clausura

O prazo para inscribirse no FIEC (fiec-cidadedacultura.org) pecha o
31 de outubro e os estudantes teñen un prezo reducido de 30 euros,
mentres que para os profesionais custa 50 euros
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reportaxe | KUTRUPARTY

catro días en boa compaña
AUSLAE organiza un ano máis na Estrada o seu
encontro para a mocidade en liña
Para os que queiran encontro informático,
dicirlles que o mes de decembro comeza
cunha das grandes citas galegas para a
mocidade en liña: a Kutruparty, que chega á
súa novena edición. A xuntanza, que se celebra entre os días 6 e 9, ten como centro de
operacións a vila pontevedresa de A Estrada,
máis polo miúdo os pavillóns da Fundación
do Moble, onde se agarda dar acollida a centos de participantes. O encontro, organizado
pola asociación AUSLAE, abrirá en breve o
prazo de inscrición para concorrer nas diferentes actividades do programa. Isto farase a
través da web. Porén, sempre e cando haxa
prazas libres, tamén se pode formalizar no
propio recinto. O custe será igual có dos
últimos anos: 25 euros.
O programa de actividades irase actualizando na páxina web a medida que se vaian
confirmando novidades, informa a organización. O equipo responsábel do encontro
está a facer un esforzo especial para que este
ano a oferta de accións de tipo lúdico sexa
particularmente completa, tanto no recinto
propio e específico para os rapaces e rapazas
conectado/as como no escenario Extranet.
Deste xeito, haberá torneos con League of
Legends, Counter Strike: Global Offensive, StarCraft 2, FIFA 13, concursos para pór a proba
os coñecementos cinematográficos dos asistentes e a súa habilidade na dobraxe, probas
de destreza con aplicacións informáticas de
retoque fotográfico e de vídeo, obradoiros e
concursos de deseño de gráficos en 2D e 2D,
etc. Amais do devandito, tamén haberá espazo, unha vez máis, para dar acubillo ao KUBO,
unha área específica para consolas Wii, Play
Station 3, Xbox 360, consolas consideradas
clásicas e unha réplica de recreativas arcade.
Asemade, a organización reforzará a
vertente didáctica do encontro, cun emprazamento habilitado como obradoiro e
como laboratorio informático. Este contorno,
chamado HackConf, servirá entre outras cousas para acoller charlas, relatorios e talleres
prácticos como os que citamos de seguido:
• Arduino, plataforma de hardware libre
para iniciarse na programación de robots e
automatización.
• Construción dunha máquina recreativa,
creación da nosa propia consola.
• Linguaxes de programación
• Virtualización.
• Seguridade básica (contrasinais, conexións
sen fíos...)
• Desenvolvemento de videoxogos.
Número 111
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• Community Manager: consellos e trucos
para formármonos nunha profesión de
moda, o xestor de comunidades e la importancia de saber relacionarnos nas redes
sociais.
• Impresora 3D (contarase cunha impresora
3D montada polos membros de AUSLAE
desde cero).

EXTRANET
Como dixemos, o equipo organizador prepara achegar unha terceira liña de actividade
na Extranet, un espazo-recinto alternativo
para actividades participativas que non teñen
relación directa coa informática e co que se
quere acadar que a xente “despegue os ollos
da pantalla do computador”. Con este motivo, achégase a seguinte listaxe de contidos
(que se irá completando os días vindeiros):
• Origami, creacións en papel
• O Muro, panel de varios metros onde se
poderá dar renda solta á arte grafiteira.
• Lanzamento de disco.
• Lanzamento de avións de papel.
• Pachangas futbolísticas no pavillón “Coto
Ferreiro”.
• Ciclo de cinema alternativo, con auténticos
subprodutos cinematográficos.
• Campionato de póker.

COUSAS QUE HAI QUE SABER
SOBRE A CITA DA ESTRADA
A Kutruparty é sen lugar a dúbidas unha boa
oportunidade para o lecer da máis variada
índole, sobre todo –e dado que nesta época
do ano ou fai frío ou choven baldes de augapara o vinculado co tecnolóxico e o dixital,
que entre outras moitas cousas achega a
vantaxe de ofrecer viaxes de todo tipo e coñecer xente das máis variadas procedencias e
sen que sexan preciso andar de aquí para alá
percorrendo grandes distancias nin gastar
fortunas (que non están os tempos). Esta
xuntanza, que anda cada ano preto dos 400
participantes reunidos, ten a gran vantaxe
de ofrecer un variado feixe de actividades:
quen queira tecnoloxías, vai ter tecnoloxías e
quen queira actividades de lecer tradicionais
ou obradoiros formativos, vainos ter. Ou
mesmo conferencias divulgativas. Ademais,
dun tempo a esta parte, o encontro fíxose
maior e percíbese máis compromiso a prol
de cuestións como a formación de cara ao
mercado laboral TIC, a programación aberta
ou o coñecemento sen atrancos. Esta liña de

actividade sintetízase sobre todo no espazo
HackConf, do que falamos nesta mesma
páxina, e que os responsábeis da party
definen da seguinte maneira: “A nosa idea
foi ofrecer un coñecemento moi avanzado
e case profesional, de balde e baseado na
filosofía do open source, polo que todo o
mundo tivo dereito a asistir aos obradoiros
e charlas, anotar información, mellorala ou
ampliala con datos novos e logo redistribuíla
en calquera outro evento”.
Código Cero

|9

reportaxe | PREMIOS INNOVA-G 2012

RECOÑECE O LABOR BEN FEITO
O Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia en Santiago
de Compostela serviu de escenario para o acto de entrega
dos Premios INNOVA-G 2012
que outorga a Asociación Galega de Empresas TIC (AGESTIC) para recoñecer os servizos
tecnolóxicos máis innovadores e con maior proxección,
así como empresas, entidades
e profesionais do sector TIC.
O acto estivo presidido polo
presidente de AGESTIC, José
María López Bourio; quen
estivo acompañado pola
directora da Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de
Galicia (AMTEGA) e a directora xeral de promoción de
Emprego da Xunta de Galicia,
Amparo González Méndez,
que coincidiron en destacar
o potencial das empresas
tecnolóxicas galegas como
catalizadoras do emprendemento e da produtividade.

GAÑADORES DOS
PREMIOS INNOVA-G
2012

1

2

3

4

5

6

Como mellor aplicación para dispositivos
móbiles AGESTIC quixo
recoñecer a PicSound da
coruñesa Evelb Técnicas y
Sistemas,aplicación para
iPhone e iPod Touch que
permite usar a cámara do
dispositivo móbil sen tocar
a súa pantalla, empregando
como disparador o son (pode
programarse para que saque
unha fotografía ao superar
certo nivel de volume).
Para rematar as categorías oficiais destes premios
destacouse o traballo da
compañía viguesa Desoños
coa páxina web Delagro, que
cun deseño coidado e un bo
desenvolvemento consegue
dar visibilidade a máis de
40 cooperativas agrarias e
entidades de Galicia, Asturias
e Cantabria, que aglutinan a
máis de 17.000 asociados.

MENCIÓNS DE HONRA

Aparte da competición
oficial dos Premios INNOVAG, dende AGESTIC tamén
queren destacar o bo facer
doutros axentes que contriA entrega deste ano dos
búen a promover o sector
premios convocados por
tecnolóxico galego, de aí que
AGESTIC principiou co recodecidisen recoñecer cunha
ñecemento a Saborplace.com
mención como mellor evento
e a súa plataforma de venda
de networking galego á
en liña de produtos ecolóxicos
7
8
LaconNetwork, xuntanza de
e artesanais como a mellor
emprendedores e profesiostart-up galega. Este proxecto
nais de base tecnolóxica que
radicado na Coruña botou a
os últimos venres de cada
andar co traballo de 2 mozas,
mes atópanse para compartir
servindo de exemplo de como
mantel e experiencias, contrilevar unha idea a un plan
buíndo a cohesionar o noso
de negocio e á súa posta en
sector TIC.
marcha, á vez que se aposta
Tamén tiveron a ver
por valores como o comercio
recoñecer á CRTVG como
xusto, o respecto polo medio
mellor medio de comunicaambiente e a alimentación sa.
ción de difusión das TIC polo
Como recoñecemento per1. Premio a Saborplace.com, 2. Premio a Buydeal, 3. Premio a Rosa Conde,
programa Banda Ancha da
soal á mellora emprendedora
de Entremetidos, 4. Premio á Deputación de Pontevedra polo seu comRadio Galega, que durante
TIC galego destacouse a Rosa
promiso coas TIC, 5. Premio a Desoños, pola web Delagro, 6. Premio á
os últimos anos contribuíu á
Conde Suárez de Entremetidos, unha consultoría de mar- Laconnetwork, 7. Premio a PicSound, da emprea Evelb 8. Premio á CRTVG, difusión da Internet e das iniciativas no ámbito tecnolóxiketing en liña e comunicación polo programa Banda Ancha que presenta Xosé María Fernández Pazos
co que se desenvolven dende
interactiva que supón o salto
Galicia, dando unha voz ao sector nas ondas da radio pública do país.
da súa responsable de traballar para empresas líderes dende Madrid a
Para rematar a entrega de premios, destacouse como mellor instiGalicia, para crear unha empresa de seu.
tución pública comprometida coas TIC á Deputación de Pontevedra,
Como mellor desenvolvemento 2.0 destacouse a Buydeal, plataforque nos últimos anos ten desenvolvido distintas iniciativa para difunma de comercio electrónico que o ano pasado xa recibira o Premio
dir as TIC e promover a eAdministración, como os proxectos depoTIC
EGANET, polo que este proxecto parece estar a gañarse un espazo
ou Repoblar.
como exemplo de produto galego en liña.
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reportaxe | LUZ CASTRO RECOÑECIDA POLO CPEIG

A enxeñeira
galega Luz Castro,
recoñecida polo
CPEIG
A plataforma entregará este e
outros galardóns TIC no marco da
Noite da Enxeñaría en Informática,
o día 23 de novembro

L

uz Castro Pena, profesional galega das novas tecnoloxías e
unha das representantes do sector que máis ten traballado
a prol do pulo ás nosas empresas e ao papel da muller na
Sociedade da Información e no tecido produtivo TIC, vén
de ser obxecto dun importante recoñecemento: o que
outorga o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia,
CPEIG, para distinguir a participación e o compromiso feminino a
tódolos niveis do panorama tecnolóxico galego. Falamos do Premio
Ada Byron, un galardón que se estrea este ano e que se insire nos recoñecementos anuais que concede o devandito ente colexial durante
a a Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia, que este ano chegará
á súa cuarta edición o vindeiro 23 de novembro de 2012, en Santiago.
O colexio valorou “a intensa traxectoria profesional da galardoada”, enxeñeira Informática pola Universidade da Coruña, e a súa
implicación na defensa da profesión que o CPEIG representa. Socia
fundadora de Imaxin Software, empresa na que é directora da área
especializada no desenvolvemento de xogos educativos e produtos
multimedia, Luz Castro é profesora interina na Facultade de Comunicación Audiovisual da Universidade da Coruña desde o ano 2008. A
premiada foi vicepresidenta da Asociación de Empresas Galegas Adicadas a Internet (EGANET) entre os anos 2008 e 2010. No ano 1994
fundou a Plataforma polo Galego na Informática e foi vicepresidenta
da Mesa pola Normalización Lingüística no período 2002 /2004.
Segundo informa o CPEIG, a decisión de
conceder por primeira vez este premio veu
A CUARTA NOITE
dada pola necesidade de valorar e visualizar
perante a cidadanía a participación feminina
Esta será a cuarta edición da Noite, que cos
“en tódolos niveis de tecnoloxía: como usuaseus premios recoñece a aquelas iniciativas
rias, como emprendedoras, como xeradoras
e persoas destacadas dentro do ámbito da
de innovación e como líderes dun sector que
Enxeñaría Informática. Ademais da categoría
ten a responsabilidade e o compromiso de ir
Iniciativa da Administración, tamén se entreá cabeza da saída da actual crise”. En opinión
gará a distinción na modalidade Traxectoria
do CPEIG, as mulleres deben ocupar un lugar
Profesional, concedido a título póstumo ao
central na Sociedade da Información e do
investigador e profesor da UDC Víctor Gulías;
Coñecemento, posto que “só así se poderá
e as seguintes: Iniciativa Emprendedora (para
garantir unha tecnoloxía e unha sociedade
as xuntanzas profesionais LaconNetwork),
verdadeiramente igualitarias”.
Proxecto Fin de Carreira (aínda por determiAda Byron foi unha matemática británica
nar), Iniciativa Empresarial (para a compañía
(1815-1852) que describiu a máquina analíImatia, segundo puidemos saber mentres se
tica de Charles Babbage e está considerada
redactaba este artigo) e máis o Premio Ada
como a primeira programadora. Deduciu e
Byron, novidade deste ano que pon a énfase
preveu a capacidade dos ordenadores para ir
no traballo das mulleres no eido da Enxeñaría
máis alá dos simples cálculos numéricos.
en Informática.
A Noite da Enxeñaría en Informática de
Galicia, a celebrar un ano máis no Hostal dos
DISTINCIÓN AO PROXECTO
Reis Católicos de Santiago, é un acto conCORUÑA SMART CITY
solidado mediante o cal o CPEIG visualiza a
súa presenza na sociedade galega, o traballo
Sumándose ao recoñecemento a Luz
desenvolvido polos enxeñeiros e enxeñeiras
Castro, o Colexio Profesional de Enxeñaría en
en Informática e as iniciativas empresariais e
Informática de Galicia (CPEIG) tomou recenacadémicas relacionadas co sector TIC.
temente a decisión de distinguir ao Concello
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da Coruña polos “seus esforzos en materia
de fomento da cidadanía dixital”. Máis polo
miúdo, a plataforma que preside Fernando
Suárez concedeulle ao Goberno da cidade
herculina o Premio Iniciativa da Administración polo proxecto Coruña Smart City. Ao
igual que o anterior, este recoñecemento
inscríbese dentro dos galardóns que concede
anualmente no transcurso da Noite da
Enxeñaría en Informática de Galicia, prevista
como dixemos para o 23 de novembro.
O CPEIG quere con este galardón facer
un recoñecemento público a aposta que o
concello coruñés está a realizar pola I+D+i e
as novas tecnoloxías, “dous desafíos esencias
para o desenvolvemento económico e social
da cidade herculina, e de Galicia en xeral”.
Segundo salienta a carta remitida polo ente
colexial ao alcalde da Coruña, Carlos Negreira, para comunicarlle a concesión do premio,
“a sensibilidade tecnolóxica amosada avala á
Coruña como a primeira cidade galega que
forma parte da Rede Española de Cidades
Intelixentes”.
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reportaxe | CENTRO DE PROCESO DE DATOS INTEGRAL

Interoperabilidade e
eAdministración

O Centro de Proceso de Datos Integral
xestionará o catálogo de servizos dixitais
para tódolos concellos
A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, AMTEGA, facilitará aos concellos e deputacións un extenso catálogo
de servizos dixitais, recursos susceptíbeis de
seren aplicados no impulso interno da Administración Electrónica ou ben co obxectivo
de ampliar e optimizar os servizos que se
achegan a cidadáns e empresas. A Axencia
investirá nesta iniciativa 6,7 millóns de euros,
financiados con fondos Feder, no período
2012-2013. O obxectivo, sinala o Goberno
galego, é “continuar as accións que se veñen
realizando neste área e desenvolver outras
novas para ofrecer servizos dixitais de xeito
conxunto á cidadanía asegurando a súa
calidade, dispoñibilidade e seguridade con
independencia dos recursos das entidades
locais”.
Para implantar este catálogo de servizos
dixitais crearase unha plataforma tecnolóxica que facilite o intercambio de información
entre as administracións públicas galegas e
destas coa Administración xeral do estado.
Este nodo de interoperabilidade permitirá
que o cidadán non teña que presentar aquela documentación que xa obra en poder das
devanditas entidades públicas.
A infraestrutura chave que permitirá
este intercambio inmediato de datos e
esta prestación de servizos conxuntos ás
entidades locais é o Centro de Proceso de
Datos Integral da Xunta, que entrou en
funcionamento o pasado mes de setembro.
O CPDI estará a disposición das entidades
locais para acoller os seus servizos dixitais e
servir como centro de apoio. Co obxectivo,
precisamente, de lograr máis interoperabilidade, vense traballando dende hai tempo
en servizos como a tramitación telemática
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das licenzas urbanísticas, un proxecto que a
xuízo do Goberno galego é un bo exemplo
desta procura de colaboración e sinerxía.
Desenvolvido en colaboración co Colexio de
Arquitectos de Galicia, permite aos técnicos
municipais acceder en liña a documentos en
formatos dixitais do COAG.
Ademais de estender e completar a tramitación telemática das licenzas urbanísticas,
engaden fontes da Axencia galega, iniciarase
un proxecto para a tramitación por medios
telemáticos dos Plans de Ordenamento
Municipal. “O uso desta documentación en
formato electrónico en lugar do papel e o
seu envío por medios electrónicos permitiría mellorar os procesos e reducir tempo e
custos de
tramitación”, sinala a AMTEGA.
De cara aos cidadáns establécese a ampliación do catálogo de procedementos telemáticos, escolmando os 100 máis relevantes
para facilitar a súa implantación en concellos
e deputacións. De igual maneira, ponse en
marcha un sistema integrado de rexistro
para que o punto de entrada da documentación que presenta o usuario sexa único, con
independencia do seu destino. “Como complemento a esta medida”, engade a Axencia,
“dotarase de equipamento específico as
oficinas de rexistro das entidades locais para
a dixitalización da documentación, impresión e software de compulsa electrónica”.
Ademais, configurarase unha rede de postos
nestas oficinas para que o cidadán poida
ter acceso aos sistemas de Administración
Electrónica.
No eido empresarial o obxectivo é establecer un portal común de licitación electrónica
que dea cobertura á tramitación telemática


Adrián Lence, director da área de
Infraestruturas e Telecomunicacións
da AMTEGA, e Mar Pereira, directora
da AMTEGA, amosando aos medios as
instalacións do novo CPDI
dos procesos de contratación pública que
realizan as entidades locais. Nesta liña porase á disposición de concellos e deputacións
unha plataforma de factura electrónica para
o rexistro e seguimento das facturas presentadas polos provedores.
Outra das liñas de actuación previstas é
a posta a disposición das entidades locais
dun servizo de tradución automatizada para
acadar un mellor uso da lingua nos ámbitos
administrativos e xurídicos e continuar a a
facilitar o acceso a outros recursos como o
repositorio xurídico.
En canto aos servizos comúns de Administración Electrónica desenvolverase unha plataforma de notificacións electrónicas común
“que permitirá aos cidadáns dispor dunha
caixa de correo única para a recepción das
notificacións de calquera Administración pública galega”. O catálogo de servizos tamén
prevé o desenvolvemento do arquivo dixital
integrado para a documentación administrativa e a prestación de servizos de aloxamento e custodia de patrimonio documental.
“A maiores”, conclúe a Axencia, “continuarse
prestando o servizo de acreditación dixital a
todas as entidades locais, grazas ao convenio entre a Xunta e a Fábrica Nacional de
Moeda e Timbre, que permite que teñan
cubertas de xeito gratuíto a a obtención de
certificados dixitais para asinar documentos
de xeito electrónico”.
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reportaxe | TRAMITACIÓN TELEMÁTICA DE LICENZAS URBANÍSTICAS

Aforro de recursos
Bota a camiñar o sistema de tramitación telemática de licenzas
urbanísticas da Xunta e o COAG
A directora da Axencia para
a Modernización Tecnolóxica
Galicia, Mar Pereira, e o director
xeral de Administración Local,
Norberto Uzal, durante unha
visita ao Concello de Arteixo
acompañados polo decano do
Colexio de Arquitectos de Galicia, Jorge Duarte, e o alcalde
do municipio coruñés, José
Carlos Calvelo, deron conta do
inicio no Concello de Arteixo da
implantación da primeira fase
para a tramitación telemática
das licenzas urbanísticas coa
posta en funcionamento dunha
pasarela telemática que permite aos técnicos de urbanismo
dos municipios acceder en liña
á información dos proxectos de
obra visados polo Colexio de
Arquitectos de Galicia (COAG)
para completar o trámite de
autorización.
A posta en marcha desta
iniciativa, financiada con Fondos FEDER, enmárcase dentro
da estratexia tecnolóxica da
Xunta para impulsar o desenvolvemento da Administración
Electrónica na Comunidade
Autónoma galega.

Esta plataforma, accesible a
través do portal web PasaXe,
estará dispoñible para todos os
concellos adscritos ao convenio eAdministración da Xunta
e a FEGAMP para impulsar a
Administración electrónica nas
entidades locais. A día de hoxe
están adheridos a este acordo o
98% das entidades locais.
O seguintes municipios no
que se implantará o sistema
serán Abegondo, no que xa
se completou a formación e
Santiago, onde ser presentou a
iniciativa. Ademais, en colaboración coa FEGAMP, xa se
identificaron outros 9 concellos
nos que se iniciará o proceso
de xeito progresivo: O Barco,
Ourense, Silleda, Betanzos,
Carballo, Monforte de Lemos,
Sarria, Cangas e Moaña.
Entre outros obxectivos,
sinalaron os representantes de
AMTEGA e o COAG, “a iniciativa
permitirá un aforro de custos e
tempos, ademais de mellorar o
servizo á cidadanía e supoñer
un avance na normalización da
información e documentación
dos proxectos de edificación, na


O alcalde de Arteixo, a
directora de AMTEGA e o
decano dos Arquitectos

conexión directa entre as Administracións públicas e o COAG
como provedor de servizos
tecnolóxicos, e na creación de
ferramentas comúns para revisar os proxectos construtivos”.

Á CABEZA DO ESTADO EN PULO AO FOGAR DIXITAL
A directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), Mar
Pereira, participou arreo na presentación da
Guía práctica para a implantación do Fogar e
o Edificio Dixital, elaborada pola Asociación
de Enxeñeiros de Telecomunicación en
colaboración coa Axencia. Amais de facer
fincapé nas implicacións sociais, sanitarias e
tecnolóxicas dun vindeiro espallamento da
vivenda conectada na nosa terra, a directora da Axencia destacou na presentación
da guía (da que damos conta nas páxinas
seguintes) “que a nosa é a primeira Comunidade que está a tramitar unha Lei de
Telecomunicacións que obrigará a inclusión
dos elementos necesarios para o desenvolvemento do fogar dixital en vivendas de
nova construción”. Pereira fixo fincapé en
que o progreso e as melloras non recaen
unicamente no cidadán, senón que os profesionais implicados tamén verán traducidos
os seus esforzos en progreso para os seus
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sectores. Neste sentido indicou que na dita
implantación conflúen diferentes sectores
como o das telecomunicacións, a enerxía, a
seguridade, a construción ou a electrónica,
entre outros. Mar Pereira destacou que para
todos estes sectores, a integración de tecnoloxías dixitais nas vivendas é “un elemento
fundamental para o desenvolvemento de
servizos avanzados que conforman un claro
motor de dinamización e de desenvolvemento do sector tecnolóxico de Galicia”.
Dende o punto de vista da Administración
autonómica, a directora da Axencia fixo
saber que un dos beneficios máis importantes do fogar dixital é achegar os servizos
que ofrece a administración ao domicilio
dos cidadáns. Un exemplo é a prestación de
servizos relacionados coa saúde no fogar
que complementan a atención presencial
prestada nos centros sanitarios.
Estes servizos van dirixidos principalmente ás persoas con algún tipo de dependen-

cia, como o colectivo da terceira idade, as
persoas con diversidade funcional ou os
enfermos crónicos, na medida en que lles
permiten o control da contorna e favorecen
o desenvolvemento das actividades que realizan a diario dun xeito máis seguro e eficaz.
Na súa intervención Mar Pereira recordou
que os elemento que serven de alicerce e
sustento para os servizos do fogar dixital
son as infraestruturas de telecomunicación. Un ámbito no que a Xunta de Galicia,
dixo, “fixo un importante esforzo nos dous
últimos anos coa posta en marcha do Plan
de Banda larga para dotar de cobertura a
todos os galegos en 2013”. E engadiu: “A
día de hoxe xa están en marcha todas as
actuacións de despregamento de redes de
telecomunicación que permitirán acadar
os obxectivos do Plan, acadándose entre
cousa unha taxa do 92,5% de galegos con
cobertura de banda larga de calidade grazas
ao Plan”.
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reportaxe | SOFTWARE LIBRE

oftware
Libre: novas xeracións
O colectivo Galsoft desenvolve unha distribución
Linux, en galego, para a nosa mocidade
A Asociación Xuvenil de Software Libre
Galsoft, co obxectivo de acadar na nosa
terra un panorama de dispoñibilidade total
de programación aberta, facendo fincapé
na nosa mocidade e máis na lingua galega,
está a impulsar unha distribución libre no
noso idioma de uso xeral: Galsoft Linux.
Esta tarefa de desenvolvemento, que se
acompaña de accións para fomentar o

emprego e distribución de
código aberto, deu comezo
o verán pasado, dando como
primeiros resultados a posta
en marcha dunha páxina
web, galsoftlinux.org, e a primeira versión da devandita
distribución, acompañada de
dous paquetes de aplicacións
portábeis.
A versión 1.0 de Galsoft
Linux, sinalan os integrantes
da asociación, “inclúe os programas de máis uso, soporte
para Flash, Java e os codecs
de vide máis estendidos”. Por certo que xa
podemos facernos con este recurso a través
da sección Descargas da devandita páxina
de seu.
Galsoft Linux, explica o colectivo na
súa web, é un “sistema operativo rápido e
lixeiro” desenvolvido por unha comunidade
de entusiastas de código aberto, estando
o seu núcleo baseado en Debian e Ubuntu
e botando man do escritorio lixeiro LXDE.
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O sistema operativo esta optimizado para
netbooks, PCs de sobremesa, portátiles ou
servidores con poucos recursos e procurando velocidade e eficiencia enerxética. Por
este motivo, Galsoft Linux ten requirimentos de hardware moi baixos.
Asemade, Galsoft achégase totalmente
traducido ao galego, o idioma que trae
por defecto, aínda que coa opción de elixir
outras linguas.
Segundo fan saber, a distribución
irase actualizando cada pouco.
Ao seu desenvolvemento cómpre
engadir unha páxina de inicio de
seu dentro da web da asociación
que é semellante en feitura á interface metro do sistema operativo
Windows 8. Asemade, co fin de
explicar funcionalidades e vantaxes,
habitáronse en YouTube un vídeo
titorial de instalación e outro sobre
aplicacións.
Todos os programas e aplicacións
dispoñíbeis na web desta platafor-

ma xuvenil son de código aberto e teñen a
licenza GNU General Public License version
3.0 (GPLv3).
A asociación, para rematar, salienta que o
proxecto no que está mergullada (achegar
o software libre á mocidade galega) está
a ser “todo un éxito, con máis de 10.000
folletos repartidos, mais de 200 DVD
entregados, e mais de 120 descargas da
distribución Galsoft Linux”.

XA SE PODE DESCARGAR O
FIREFOX 16 EN GALEGO
Unha vez máis, antes do seu anuncio
oficial, chegou aos servidores de Mozilla a
nova versión en galego do seu navegador
web Firefox, que xa podemos descargar
de balde en ftp.mozilla.org para Windows,
OS X e Linux. Entre as novidades do
Firefox 16 temos soporte de VoiceOver
para OS X (que vén agora activado de
xeito predeterminado, soporte inicial de
aplicacións web en Windows, Mac e Linux
e incorporación dunha nova lingua (o
acholi, propia de Uganda).
A nova versión de Firefox tamén mellorou a recolección de lixo incremental para
Javascript, incorporou unha nova barra de
ferramentas para desenvolvedores (que
tamén agradecerán novas funcionalidades CSS3) e corrixiu erros detectados en
versións anteriores á oficial.

LinEx, CEDIDO Á COMUNIDADE
DE USUARIOS

O Centro Nacional de Referencia en
software libre (CENATIC) vén de informar
que a finais de ano terá ultimada unha
actualización da distribución estremeña
LinEx para pór a disposición da comunidade de usuarios e garantir así a súa evolución e sostibilidade económica. Deste
xeito, o porvir da plataforma e máis as feituras e adaptacións das que sexa obxecto
no futuro dependerán exclusivamente
das decisións que se adopten no seo do
colectivo de usuarios da distribución que
se creará asociada ao proxecto (baseada
na versión estábel máis recente).
Segundo confirmou ao fío disto o
Goberno de Estremadura, responsábel
de LinEx, “pór en mans da comunidade o
futuro da distribución supón un cambio
de estratexia que contribuirá a asegurar
a súa continua evolución”. Esta decisión
responde ás bases do acordo asinado o
pasado mes de xullo entre a Dirección
xeral de Modernización do Goberno
autonómico e CENATIC, mediante o cal
a primeira cedíalle ao centro nacional a
xestión do proxecto.
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reportaxe | FOGAR DIXITAL

A Asociación de Enxeñeiros
de Telecomunicación de
Galicia propón novos xeitos
de informarnos e de vivir
Os enxeñeiros de
Telecomunicación presentan o
documento-marco para garantir
e optimizar a implantación do
fogar e o edificio dixital
O fogar e o edificio dixital non van resultar só un pulo fundamental para o acceso ao coñecemento, tamén van significar a mellora na
calidade de vida de amplos sectores da nosa poboación. Isto, lonxe
de ser unha realidade afastada, é algo que temos ao alcance da man,
grazas ao traballo desenvolvido pola Asociación de Enxeñeiros de
Telecomunicación de Galicia (AETG), que estivo (e está) a traballar
na materialización dos mellores alicerces para permitir e asegurar a
evolución na nosa terra das vivendas conectadas (no pleno sentido
do termo). Froito disto é a Guía práctica para a implantación do
Edificio e Fogar Dixital, un documento-marco elaborado pola AETG
en colaboración coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia (AMTEGA), que se presentou o luns 15 de outubro na Cidade
da Cultura de Santiago e que se perfila como obra de referencia para
todas e todos os que queiran participar neste desenvolvemento.
E son moitas e moitos os que poden participar. Tanto a nivel de
usuarias/os como de provedores ou impulsoras/es en calquera das
súas vertentes: promotores, arquitectos, construtores, provedores
de servizos, técnicos municipais, enxeñeiros de telecomunicacións,
administracións públicas, etc. O documento-marco, elaborado
pola AETG, foi debullado en detalle polo presidente da asociación,
Ramón Bermúdez de Castro, quen fixo fincapé na vertente práctica
que introduce esta guía, xa que “contén toda a información precisa
en termos técnicos e económicos sobre a implantación do fogar
e o edificio dixital e que servirá de referencia a tódolos sectores
involucrados no seu impulso”. Bermúdez de Castro deu paso a unha
xornada de carácter práctico e dirixida a tódolos especialistas implicados na cuestión. No encontro estiveron presentes os principais
profesionais técnicos do fogar e o edificio dixital dos 315 concellos
galegos e das entidades máis representativas neste ámbito.
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A cita tamén contou coa presenza de Mar Pereira, directora de
AMTEGA, que salientou cuestións de orde social e sanitaria vinculadas ao espallamento do fogar e o edificio dixital, un concepto, dixo,
que non só muda o noso xeito de acceder á información, senón
tamén o noso xeito de vivir. As vivendas conectadas do futuro son,
dixo, importantes oportunidades para que unha boa parte da nosa
cidadanía adquira máis autonomía e calidade de vida (persoas
dependentes, con diversidades funcionais ou motrices, doentes
crónicos, etc). Ao seu xuízo, a chegada do fogar e o edificio dixital é
todo un reto que esixe pleno acceso ás telecomunicacións, precisamente “unha das liñas prioritarias do Goberno galego, que hoxe en
día achega xa o 92,5% da cobertura prevista”.
A presentación da guía tamén serviu, xa en materia, para avaliar o
propio concepto de fogar e o edificio dixital e as súas implicacións:
unha vivenda onde converxen infraestruturas (primeiro), equipamentos (segundo) e servizos (terceiro), satisfacendo necesidades
actuais dos habitantes. Por certo que de darse as dúas condicións
primeiras (estruturas e equipos), a listaxe de servizos resultante
pode ser infinita, lembraron os responsábeis do documento-marco
presentado. Estes requirimentos, máis doados de cumprir para as
vivendas máis recentes (sobre todo as construídas a partir de 1998,
coa aprobación das normativas específicas que obrigan á instalación
de infraestruturas comúns de telecomunicacións), veñen detallados
na devandita guía, un documento de consenso chamado a orientar
as actuacións de tódolos axentes implicados “co obxectivo de garantir o correcto e homoxéneo desenvolvemento destas infraestruturas
TIC nas novas construcións que se leven a cabo en Galicia”, sinala a
AETG.
A publicación, por certo, foi entregada na súa versión electrónica
aos asistentes á súa presentación, e no seu seo recóllense datos precisos, en termos técnicos e funcionais, sobre a definición e desenvolvemento do edificio e fogar dixital, incluíndo inmobles residenciais
e non residenciais e as vivendas unifamiliares. O documento tamén
abrangue a estimación económica do afianzamento da vivenda
dixital, analizando o investimento preciso para a preinstalación do
mesmo.
Segundo fixo saber Bermúdez de Castro, o pulo a este novo
concepto de espazos familiares ou empresariais plenamente conectados “é un obxectivo estratéxico de calquera sociedade avanzada,
base da cidade dixital ou cidade intelixente, un concepto máis
amplo, eixe vital da Axenda Dixital Europea, que define o espazo
urbano como un ecosistema de innovación aberta, unha cidade
mellor xestionada, máis sostible, máis habitable e, en definitiva, con
mellor calidade de vida, grazas ao emprego de múltiples tecnoloxías
e dispositivos para transmitir información útil e prestar servizos aos
cidadáns”.
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especial | NOITE GALEGA DAS TELECOMUNICACIÓNS E DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN

O Colexio de Enxeñeiros de
Telecomunicación,
afianzando o futuro
Máis de 300 profesionais participaron na Noite Galega das
Telecomunicacións que organizou o COETG-AETG
O venres 26 de outubro celebrouse na nosa terra unha das grandes
citas por excelencia dos profesionais galegos que traballan dándolle corpo á comunicación do futuro. Falamos dos Enxeñeiros de
Telecomunicación de Galicia e da súa Noite Galega das Telecomunicacións e da Sociedade da Información, que nesta XVII edición xirou
arredor dun fenómeno que afecta ao presente pero, sobre todo, ao
noso xeito de vivir, informarnos e comunicarnos nos anos vindeiros:
as cidades intelixentes. O evento, que deu comezo arredor das 20.00

CIDADES INTELIXENTES
Como dixemos, a nova edición da Noite
estivo dedicada ás smart cities (cidades intelixentes), un concepto de espazos urbanos
comprometidos co seu contorno, onde as
infraestruturas están dotadas de solucións
tecnolóxicas avanzadas para facilitar a interacción das persoas cos elementos urbanos.
Neste contexto, o fogar dixital concíbese
como a unidade base da xestión do edificio
dixital, que á súa vez constitúe o principal
elemento na consolidación dunha Cidade
Dixital ou Smart City, na que están implicados diferentes sectores, como o enerxético
ou o asistencial e mesmo outros, como o de
turismo e lecer. Interveñen tamén múltiples
disciplinas referentes á mobilidade urbana,
a seguridade, a teleasistencia, a administración electrónica, etc. Ao fío disto, a Noite
contou co apoio das empresas máis importantes dos ditos sectores, “sen as cales”,
sinala a AETG-COETG, “non sería posible a
celebración do evento”.

CORUÑA SMART CITY
Pero tamén co apoio das institucións
públicas, co Concello de A Coruña ao fronte.
Nesta cita, que foi un foro para participar
activamente no intercambio de ideas e
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horas no Gran Hotel da Toxa (O Grove) coa recepción de convidados, celebrouse baixo o epígrafe Smart Cities, a tecnoloxía
ao servizo dos cidadáns. A cita, organizada polo Colexio Oficial
e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia
(COETG-AETG), contou, entre outros persoeiros, coa presenza
do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo e do Alcalde de
A Coruña, Carlos Negreira, que presentou o proxecto Coruña
Smart City.

experiencias e máis na xeración de novas
oportunidades de negocio, non podía faltar
o alcalde da cidade herculina, Carlos Negreira, en representación do principal expoñente do desenvolvemento en Galicia das Smart
Cities. O seu proxecto, CORUÑA SMART
CITY, foi presentado durante a Noite polo
rexidor, que salientou que esta iniciativa
da Coruña “ten como obxectivo estratéxico
definir un novo modelo de desenvolvemento urbano baseado no concepto de “Smart
City” ou cidade intelixente que permita
xestionar de forma sustentable os servizos
municipais sobre a base das tecnoloxías da
información e comunicación, que convertan
á Coruña nunha cidade cunha alta calidade
de vida, competitiva, sustentable e cunha
administración innovadora, áxil e eficiente”.
A Coruña incorporouse recentemente
a Rede de Cidades Intelixentes Española
(RECI). Esta rede estrutúrase en cinco grandes áreas de traballo que son a Innovación
social, Medioambiente, infraestruturas, edificación e urbanismo sostible e habitabilidade, Mobilidade urbana e goberno, Enerxía
e Economía e negocios. Esta división amosa
a transversalidade que caracteriza ó sector
TIC, tese que se reforzou coa presenza na
Noite de numerosos representantes dos téc-

nicos especializados dos partidos políticos,
do sector saúde e hospitalario, da construción e promoción e da enerxía entre outros.
Á xuntanza acudiron máis de 300 profesionais das telecomunicacións e das novas
tecnoloxías da información e as empresas
máis representativas do sector xunto conas
principais asociacións sectoriais, institucións
públicas e privadas, etc. Asemade, interveu
na apertura de actividades a directora en
funcións da Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), Mar
Pereira.
Amais dun encontro profesional, a Noite
foi de novo unha oportunidade para recoñecer o traballo ben feito das nosas e os
nosos profesionais do sector, sobre todo por
ter destacado no impulso á modernización
tecnolóxica da nosa terra. Un dos recoñecementos da Noite foi dar a mans de José Luis
Barreiro Conde, profesional TIC do Grupo
Televés, que a AETG-COETG nomeou Enxeñeiro do Ano. Con esta distinción, a AETGCOETG quixo amosar o seu destacado labor
como enxeñeiro de Telecomunicación, quen
desde o punto de vista colexial participou
activamente na fundación da AETG e desde
o punto de vista profesional foi o responsable de impulsar o moderno modelo produ-
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NÚÑEZ FEIJÓO SALIENTA O PODER
TRANSFORMADOR DAS TIC

Carlos Negreira, alcalde
de A Coruña, deu conta
do proxecto Smart City

tivo de Televés e máis da implantación da
loxística do Grupo. O galardón foi entregado
polo presidente da Xunta, que fixo fincapé
na relevancia de Televés como principal
representante das empresas galegas de
fabricantes, destacando a importancia do
grupo como impulsor do sector industrial
TIC galego.

PICTODROID LITE DE ACCEGAL
Pero houbo máis recoñecementos no
transcurso da Noite. O Premio ao Mellor
Proxecto TIC con Beneficios Sociais, outorgando pola AETG e impulsado pola AMTEGA
recaeu na aplicación móbil Pictodroid Lite
de Accegal. Segundo informa a asociación
galega de enxeñeiros, estamos ante un
proxecto de colaboración entre o Centro de Educación Especial Manuel López
Navalón (centro público da Consellería de
Educación) e o Grupo de Tecnoloxías da
Información (GTI) da Escola de Enxeñería de
Telecomunicación da Universidade de Vigo
para a creación de solucións accesíbeis para
as persoas con diversidades funcionais e/ou
motrices baseadas en dispositivos móbiles. Trátase, engade a AETG, dun sistema
alternativo e aumentativo de comunicación
destinado aos devanditos colectivos.
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O PREMIO INEO, PARA A
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

No tocante ao Premio INEO ao Produto ou
Servizo TIC máis innovador do 2012, o galardón
recaeu no Proxecto LIFE+ Viñas Atlánticas
da Deputación de Pontevedra, quen lidera o
proxecto en colaboración coas adegas Martín
Códax, Condes de Albarei e Paco&Lola. Este
premio, destinado a recoñecer as aplicacións das novas tecnoloxías aos sistemas de
operatividade empresarial e industrial, foi dar
á iniciativa LIFE+ Viñas Atlánticas polo seu importante potencial na mellora dunha actividade de longa tradición na nosa terra como a
da viticultura. Estamos ante un proxecto que
xorde co obxectivo de desenvolver un Sistema de Xestión Ambiental sostible e produtivo
para as adegas, e todo mediante a protección
da biodiversidade, a redución de emisións de
carbono e a explotación sostíbel.

PULO AO PROXECTO INTELLIXENTE
No que atinxe ao Premio Enxeñeiro
Gerardo García Campos á Mellor Iniciativa
Empresarial no sector TIC, recoñeceu o labor
da firma Vmodal (pertencente a 2Mares) polo
proxecto Intellixente. Este galardón, patrocinado pola Fundación do mesmo nome e
dotado con 6.000 euros, quere distinguir este

No marco da XVII Noite Galega das Telecomunicacións e da Sociedade da Información
2012 o presidente en funcións da Xunta,
Alberto Núñez Feijóo, salientou que o uso
das TIC debe ser un dos instrumentos clave
para saírmos reforzados da crise, grazas
ao seu papel transformador das estruturas
económicas, sociais e culturais. O titular do
Goberno galego referiuse á Axenda Dixital
2014.gal, “que dous anos despois da súa
posta en marcha conseguiu avanzar na modernización da Administración e da Xustiza;
na transformación do sistema educativo
con iniciativas como Abalar; na vertebración
territorial de Galicia grazas ao Plan de Banda
Larga; na mellora continua da sanidade a
través de proxectos tecnolóxicos nos que a
comunidade é líder, como a receita electrónica ou o historial electrónico; e apoiando
economicamente grandes proxectos tecnolóxicos innovadores. A estas medidas uniuse
a creación da Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia”.
Tamén adiantou que na vindeira lexislatura aprobarán a Lei de desenvolvemento
dixital de Galicia, que permitirá que a nosa
comunidade continúe nunha boa posición
no impulso das redes de telecomunicacións
de alta velocidade na liña coas directrices
marcadas pola Unión Europea, que establece
que para o ano 2020 o 100% da poboación
poida gozar de conexións á Rede de 30 Mbps
e o 50% a 100 Mbps. Así mesmo, destacou
a blindaxe das telecomunicacións como un
servizo público máis para todos os galegos
“e para conseguilo daremos continuidade á
tramitación da Lei de impulso e ordenación
das infraestruturas de telecomunicacións de
Galicia”.
ano o valor da solución achegada por Vmodal, unha tecnoloxía que facilita ás empresas
a comunicación total cos seus clientes, tirando partido das redes sociais. Segundo explica
a AETG, estamos ante “unha solución segura
e fiable que en 5 pasos permite entender o
cliente e utilizar a súa voz como material de
aprendizaxe organizativa para a mellora de
procesos”.

DISTINCIÓN A GUILLERMO LÓPEZ
TABOADA
Finalmente valoráronse como razóns
determinantes para a concesión do Premio
Gradiant á Mellor Tese Doutoral aplicada ao
sector TIC, que lle correspondeu ao profesor
da Universidade da Coruña (UDC) Guillermo
López Taboada pola súa tese Design of Efficient JAVA Communications for High Performance Computing, a innovación e potencial
do proxecto así como o esforzo realizado na
comercialización e obtención das licenzas
correspondentes. A tese premiada, dirixida
polos profesores Juan Touriño Domínguez e
Ramón Doallo Biempica, propuxo unha tecnoloxía que acelera o rendemento das comunicacións en aplicacións Java. Este resultado
ten un gran potencial nos ámbitos TIC, militar,
aeroespacial e en servizos financeiros.
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reportaxe | LIBRE SOFTWARE WORLD CONFERENCE

CONTRA
A CRISE, Software Libre

E

Expertos sinalan en Santiago que o código aberto aforra
450 mil millóns á economía europea cada ano

ntre as conclusións extraidas a mediados de outubro
en Compostela, con motivo da Libre Software World
Conference (libresoftwareworldconference.com) que
organizou AGASOL (Asociación de Empresas Galegas de
Software Libre), hai unha que vén moi a conto cos tempos de crise que corren e coa nosa busca de xeitos para saír deles:
os programas abertos aforran á economía europea, hoxe en día, 450
mil millóns de de euros cada ano. Con ser unha cifra elevada, aínda
podería ser maior, de apostar as institucións públicas e as entidades
privadas, de xeito máis unánime por este tipo de ferramentas, xeralmente máis económicas (non teñen porqué ser de balde, aínda que
ás veces si que o sexan) e adaptábeis e ceibas de licenzas polas que
pagar de xeito periódico.
A cita compostelá, que reuniu a máis de 400 especialistas internacionais en código aberto, acubillou entre outras cousas unha mesa
redonda con representantes das administracións públicas que teñen
apostado por este tipo de ferramentas. O seu cometido na xuntanza foi falar de cadansúa experiencia de integración de tecnoloxías
libres no ámbito das institucións ao tempo que deron conta das
metodoloxías empregadas para acadar o máximo aforro, principalmente debido ao reemprego de código nos proxectos tecnolóxicos
públicos. Por certo que a visión galega achegouna Adrián Lence, director de Infraestruturas e Comunicacións da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), que afirmou na devandita
mesa redonda que “o éxito do software libre é incuestionable, e
hoxe en día é un piar da Axencia Dixital galga pola súa calidade e a
súa eficiencia orzamentaria”. Lence achegou en cifras o aforro por
empregar programas abertos en algúns dos seus proxectos (como
o proxecto Abalar para dixitalización das nosas aulas), engadindo
que “só entre os anos 2010 e 2011 o aforro superou os 2,5 millóns de
euros, logrando ademais reducir nun 30% os custes de mantemento
e un 27% o consumo enerxético”. Outras estimacións amosaron que

en relación aos custes totais de propiedade da distribución educativa Abalar, “en cinco anos aforraranse máis e 1,8 millóns de euros na
parte cliente e 3,7 millóns de euros na parte servidor”.
Pola súa parte, a visión europea veu da man do italiano Carlo
Daffara, asesor en software libre para a Unión e arestora membro
de CENATIC (achegando a súa experiencia para un informe sobre
aforros derivados dos programas abertos), quen fixo fincapé nos
devanditos 450 mil millóns de euros que se deixan de gastar nun
ano grazas ás ferramentas de open source.
Na cita tamén participou Júlio Cezar Neves, asesor do presidente
do Servizo Federal de Procesamento de Datos do Goberno de Brasil,
quen fixo saber o valor das comunidades asociadas aos proxectos da
Administración que son ceibados. Neves sostivo que “aínda que se
trate de proxectos públicos, é imprescindible apoialos en comunidades de desenvolvedores xa existentes ou creadas para estas
aplicacións”. De feito, dixo, os usuarios introducen máis innovacións
cás propias empresas, e un colectivo de programación aberta, pola
súa forma de funcionar, é a mellor maneira de aproveitar esas innovacións, mellorando e evolucionando o código, xerando ademais
riqueza nas empresa de ámbito local, que coñecen o código e pódeno aproveitar para os seus produtos.
Na mesa redonda tamén interveu Manuel Velardo, director xerente do Centro Nacional de Referencia para o Software Libre en España
(CENATIC), que afirmou que se están a especializar en pór en mans
da comunidade aplicacións das administracións públicas no Estado.
Até o de agora, dixo, iniciaron o proceso os ministerios do Interior,
co controlador do DNI electrónico, Educación, Facenda e Administracións Públicas, coas súas solucións de sinatura dixital, e outras entidades como Red.es ou o Goberno de Estremadura co LinEx. Un dos
traballos de CENATIC estase a desenvolver arestora para o Ministerio
de Industria, sinalou, e até o de agora “permitiu aforrar 2,5 millóns
de euros grazas á incorporación de software aberto nas licitacións
da ferramenta SIGM, unha das aplicacións da Plataforma PALS, e
exemplo de liberación de construción de comunidades de desenvolvedores arredor das aplicacións de software da Administración”.

DETALLES SOBRE O CONGRESO
A Libre Software World Conference (LSWC’12) foi un evento destinado a fortalecer as raizames do deseño e uso de programas abertos
na nosa terra e, tamén, a afianzar as relacións cos centros mundiais
de difusión de open source. A cita, de claro alcance internacional,
amosou un elenco de relatores-especialistas en cultura e tecnoloxía
libre (Bruce Perens, Chris DiBona, Christian Felber, Corinto Meff, Fernando Botelho ou John Sullivan) procedentes dunha chea de países,
ámbitos e sectores.
O congreso veu da man da asociación galega AGASOL e contou
co apoio da AMTEGA. A xuízo de AGASOL, esta conferencia supuxo
unha excelente oportunidade para coñecer de preto as principais
novidades e innovacións técnicas, os novos produtos e proxectos no
eido do software libre que hai en marcha en España, amais de servir
como punto de encontro e networking entre os profesionais e empresas que se dedican a ofrecer servizos arredor do código aberto.


Carlo Daffara durante a súa intervención en Compostela
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reportaxe | AULA CEMIT NA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

ESPAZO ABERTO
DE COMUNICACIÓN
NA DEPUTACIÓN DE
PONTEVEDRA
Posta en marcha do novo Centro para a Modernización e Inclusión
Tecnolóxica (aula CeMIT) na Deputación de Pontevedra

A

Deputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia puxeron en marcha recentemente un novo “Centro para a
Modernización e Inclusión Tecnolóxica” (en adiante
CeMIT) no Edificio Administrativo da institución provincial.
Ao acto de presentación, celebrado o pasado 18 de xullo, asistiron
o conselleiro da Presidencia, AAPP e Xustiza, Alfonso Rueda Valenzuela, o Presidente da Excma. Deputación Provincial Rafael Louzán
Abal, a directora de AMTEGA Mar Pereira Álvarez e o Delegado Territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra José Manuel Cores Tourís.

Esta rede está conformada por unha serie de aulas públicas de acceso libre e de balde, dotadas de avanzado equipamento informático,
audiovisual e multimedia, que contan con acceso a Internet e abarcan
a totalidade das comarcas de Galicia. Na actualidade a Rede CeMIT
está integrada por 98 aulas presentes en 92 concellos e 53 comarcas,
e conta cun programa formativo que ofrece 3.000 cursos no ano 2012,
triplicando a oferta formativa do ano anterior, e prevé chegar aos
15.000 usuarios incrementando nun 50% os usuarios do ano 2011. A
provincia de Pontevedra conta na actualidade cun total de 20 aulas.
Coa posta en marcha desta nova aula na Deputación de Pontevedra

A Rede de Centros para a Modernización e a Inclusión Tecnolóxica
votou a andar en marzo do 2011 co obxectivo de integrar e fomentar o uso das TIC na sociedade galega como medio para o impulso
do emprego e a competitividade empresarial. A rede configurase
deste xeito como un instrumento esencial de soporte á nova estratexia en materia de Sociedade de Información.

búscase potenciar a Sociedade da Información na provincia, configurándose como un importante vehículo para a posta en práctica de
iniciativas orientadas a impulsar as TIC e a Sociedade da Información
na provincia e tamén das políticas de goberno en áreas como a empregabilidade, competitividade empresarial, e-inclusión, benestar e a
e-Administración.
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Coa posta marcha da aula CeMIT na Deputación de Pontevedra
a institución persegue a consecución dos seguintes obxectivos
estratéxicos:
• Ser un espazo aberto de comunicación.
• Vertebrar territorial e socialmente a provincia de Pontevedra.
• Impulsar o crecemento do sector empresarial tradicional da provincia.
• Especializar aos profesionais do sector TIC.
• Potenciar os coñecementos tecnolóxicos dos empregados públicos
da provincia.
• Familiarizar aos cidadáns da provincia coas novas canles e soportes
audiovisuais de comunicación.
• Facilitar o acceso público a Internet como medio de comunicación
favorecendo a democratización de acceso aos servizos que proporciona a Sociedade da Información.
• Alfabetizar dixitalmente os grupos máis afastados do desenvolvemento e implantación das novas tecnoloxías.
• Mellorar a formación dos profesionais do sector audiovisual e multimedia.
Esta nova aula CeMIT atópase no Edificio Administrativo da institución, converténdose no único centro en Galicia situado nunha Deputación Provincial, e inclúe actividades programadas tanto pola Deputación, dentro do Plan de Formación, como por entidades externas
que queren utilizar a Rede.
A aula conta con persoal pertencente á propia Deputación que terá
como responsabilidades a xestión do calendario de acceso á aula, a
realización do seguimento da participación nas accións formativas,
a detección de dificultades e necesidades dentro da aula, a colaboración na difusión das accións formativas, a realización do control do
equipamento da aula ou a realización das labores de dinamización,
entre outras.

EQUIPAMENTO
A aula CeMIT consta con 28 mesas de alumno e 1 mesa de poñentes,
dispón de 28 PC de alumno, ampliables ao dobre no caso de ser necesario, e 1 PC para os relatores. Todos os equipos dispoñen de conexión
a internet de banda larga que se completa cunha rede sen fíos posta a
disposición dos alumnos e dos relatores.
A aula conta cun chan técnico formado por unha serie de paneis colocados sobre pedestais axustables en altura, proporcionando un falso
chan firme sobre o existente. No espazo libre habilitado baixo o chan
técnico posibilitase a instalación da telefonía, electricidade, etc. que
proporciona accesibilidade inmediata.
Co respecto ao equipamento tecnolóxico, a aula conta con elementos de última xeración entre os que destacan:
• Un sistema de audio con son envolvente 5.1 que inclúe dous micrófonos de mesa e 1 micrófono sen fíos.
• Un sistema de proxección con pantalla de 2,40 metros de ancho e
unha pantalla de 42”.
• Un sistema de vídeo conferencia profesional.
• Un conxunto de servidores destinados a prestar o espazo de almacenamento e a conectividade necesarias para o correcto funcionamento da aula.
Todo o equipamento dispoñible está totalmente automatizado e
pode xestionarse a través dunha pantalla táctil que permite controlar, por exemplo, o volume do equipo de audio da sala, os equipos de
proxección, a luminosidade, etc.
En palabras de Amancio Varela, xefe do servizo de Novas Tecnoloxías da Deputación de Pontevedra, “con esta nova iniciativa a Deputación de Pontevedra volve a reafirmar a súa aposta por todas as
actividades que contribúan a emprazar á provincia de Pontevedra á
cabeza no ámbito das novas tecnoloxías como o medio máis rápido
e efectivo para afondar en novos nichos de negocio, así como para
acadar a alfabetización tecnolóxica nos ámbitos empresarial, das administracións públicas e da cidadanía en xeral.”

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
A aula CeMIT da Deputación de Pontevedra conta cun espazo total de 109,75 m2 distribuídos en tres salas independentes:
• A aula CeMIT: espazo reservado para a achega de accións formativas, seminarios, relatorios, etc. Conta cun espazo de 91,69 m2 o
que permite dar cabida a un máximo de 49 alumnos e 3 relatores.
• A sala de arquivo: destinada ao almacenamento de diverso equipamento necesario para a celebración das diferentes iniciativas
planificadas.
• Sala de telecomunicacións: cunha superficie de 4,28m2 ten o cometido de albergar o equipamento informático necesario para o
correcto funcionamento da aula.
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Ponteceso achega dúas rutas 2.0 de
sendeirismo e sobe á nube a Eduardo Pondal
O Concello de Ponteceso presentou a pasada semana na sede do
consistorio local un proxecto de ecoturismo que tira partido das máis innovadoras tecnoloxías da información, a comunicación e a localización.
Falamos de Ponteceso. Os Camiños de Mar, unha iniciativa financiada con
fondos europeos cuxo elemento principal é a ampliación e ordenamento dos contidos de dous roteiros de sendeirismo pertencentes ao dito
concello coruñés: a ruta do Camiño da Ribeira (que segue a beira do río
Anllóns e continúa no seu esteiro e no treito de costa comprendido entre Ponteceso e Corme) e a ruta Pondaliana ou Val Nativo, que homenaxea ao poeta de Ponteceso, Eduardo Pondal. Co fin de acadar a máxima
interacción co camiñante, vía as novas tecnoloxías, ámbolos percorridos
inclúen 15 códigos QR nos seus treitos (30 en total) con información
multimedia.
Isto fai posíbel que o turista reciba coñecemento acerca do seu percorrido con só botar man do seu smartphone, logo de ler os devanditos
códigos. A información dada inclúe textos, imaxes, vídeos e pezas de
audio sobre os lugares que o visitante ve. No caso da ruta Pondaliana,
informa o Concello de Ponteceso, as audicións guían ao camiñante polos
monolitos previamente colocados e, xusto en fronte deles, agora pódese
escoitar a locución dun poema. Cada monolito leva unha inscrición
que é o nome do poema que agora se pode ouvir ademais de ler nun
folleto. “Esta é a primeira vez que a obra dun poeta galego é introducida
nun sistema moderno como son os códigos QR; podería dicirse que Os
Camiños do Mar adoptan un novo soporte para a transmisión do legado
de Pondal”, engaden fontes do Goberno local.
Todo o material está dispoñíbel na web caminosdomar.com.
O gran obxectivo do Concello de Ponteceso é achegar ao visitante
a experiencia turística máis ampla posíbel, facendo fincapé no termo
“experiencia” con todo o que iso implica. Ou sexa, poñendo en xogo un
achegamento ao territorio que vai máis aló do que poda ser a gastronomía, as praias ou a contemplación da paisaxe, que por outra banda tamén están previstas. O proxecto, que conta co financiamento dos fondos
GAC, pon o seu foco “sobre a interesante relación do municipio co mar,
co transporte marítimo, coa cultura mariñeira e coa contorna que rodea
ao litoral pontecesán”, engádese.
Os Camiños do Mar non está proposto de costas aos propios habitantes de Ponteceso. De feito, recolle –en formato audiovisual- testemuñas
de vellos mariñeiros que, na primeira metade do século XX navegaban
en barcos veleiros de gran porte levando e traendo mercadorías a través
de rutas que unían a Costa da Morte con puntos coma Almería, Sevilla,
Mazarrón, Cartaxena, Xixón, etc. A maiores, engádese, “o turista tamén
descubrirá o labor das mariscadoras do Anllóns, os riscos dos percebeiros ou o xeito no que se capturaban angulas ou a solla no esteiro do río”.
A interpretación da paisaxe vén da man da natureza, con especial
atención ao patrimonio ornitolóxico desta zona de Bergantiños, especialmente de aves migratorias que buscan refuxio e alimento nas beiras
das ría de Corme e Laxe, coa enseada da Insua como punto de observación. O ecoturismo tamén chega da man das rutas que atravesan, por
zonas acotadas, ecosistemas como a Barra do Anllóns, a aba do Monte
Branco, xuncais e piñeirais, descubrindo singularidades da paisaxe dende ópticas como a botánica, a xeoloxía ou a fauna.
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PRIMEIRA RUTA 2.0 DA COSTA DA MORTE
Segundo informa o Concello de Ponteceso, Os Camiños do Mar “é
un produto 24x7, é dicir, dispoñible 24 horas ao día e os sete días da
semana”. E engádese: “Grazas ao uso de ferramentas TIC, o proxecto
ten a posibilidade de achegarse aos usuarios en calquera momento;
así, ademais dunha potente páxina web www.caminosdomar.com,
presentada en galego, castelán, inglés, éuscaro e catalán, o proxecto
creou un sitio específico para móbiles, www.ponteceso.mobi, onde
atopar todo tipo de arquivos multimedia como fotografías, vídeos,
locucións ou textos que enriquecerán a visita”.
O acceso faise desde a propia ruta mediante a lectura dos diferentes códigos QR que hai emprazados en 30 puntos de interese. Grazas
á tecnoloxía QR Ibeaken, una ferramenta que se está a empregar
nos principais museos de Europa, o usuario só ten que escanear co
seu móbil un pequeno código que lle descarga os contidos relacionados con ese lugar. Ademais, estes puntos de conexión, contan
cun emisor de sinais NFC, un código que pode ser captado polos
smartphones de nova xeración e que permite una maior axilidade
á hora de acceder aos contidos. Ao xuízo dos responsábeis deste
desenvolvemento, estamos ante a primeira vez que a tecnoloxía NFC
se emprega en España para rutas de ecoturismo.
“O emprego desta tecnoloxía”, engaden fontes do Goberno local,
“converte as rutas dos Camiños do Mar, nas primeiras rutas 2.0 da
Costa da Morte, minimizando ademais o impacto no medio natural e
vertebrando carreiros naturais con acceso a información e xeolocalización GPS; deste xeito, o visitante convértese in situ e con gran
facilidade en intérprete do patrimonio local”.

PONDAL NA NUBE
A figura de Eduardo Pondal tamén queda patente no percorrido
que parte da súa casa natal e que nos leva por diferentes lugares da
contorna que o bardo reflectiu na súa poesía. De novo, mediante a
tecnoloxía QR Ibeaken, o sendeirista poderá escoitar os poemas de
Pondal co seu teléfono móbil tras escanear o código QR que se atopa
a carón de cada monolito. Segundo apunta o Concello, “é a primeira
vez que se emprega esta tecnoloxía para divulgar a obra dun autor
galego, dándolle una nova dimensión á poesía de Pondal e ofrecendo unha nova experiencia ao camiñante”.
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Catro días
para amosar
o futuro da
industria
Máis apoios para as xornadas JAI,
que comezan o día 12 de novembro
en Vigo

A

s Xornadas de Automatización Industrial da Universidade de Vigo, impulsadas polo profesor Ignacio Armesto,
xa teñen arestora máis de 470 asistentes particulares
inscritos, 230 profesionais rexistrados e unha manchea
de empresas colaboradoras (ABB, Rockwell Automation,
Siemens ou Schneider) achegando o seu apoio para asegurar o
meirande número de éxitos nesta nova edición dunhas xuntanzas,
coñecidas como as JAI, dirixidas a xuntar futuros traballadores da
enxeñaría e a robótica e compañías e centros de I+D con capacidade para contratalos. As xornadas, que van pola súa quinta edición
celébranse entre o 12 e o 16 de novembro (agás o 14, para o que
está convocada unha folga xeral) no Centro Social Novacaixagalicia.
Arestora, a organización segue a pechar máis apoios, o último o
da Fundación Novacaixagalicia, que porá a disposición dos asistentes as maiores facilidades para acceder ao seu programa de bolsas
de iniciación laboral.
Lembrar que nestes encontros, amais de achegar un acubillo
común para pór en contacto ao alumnado coa empresas da automática, trátase de favorecer a interacción, a inserción laboral e o
coñecemento das necesidades destes eidos da industria. “Robótica
e automática teñen cada vez máis peso nas plantas industriais
e é preciso que formar futuros profesionais preparados para un
mercado en constante evolución e coñecedores das necesidades e
tendencias do sector; para isto, o contacto directo coas empresas
durante estes catro días é unha achega dun enorme valor”, informa
en detalle a Universidade de Vigo.
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Para os que non poidan asistir, as JAI2012 serán retransmitidas
en directo a través de UvigoTv.
Nesta quinta edición das JAI colaboran 13 empresas do eido da
automática (ABB, Beckhoff, Harting, Imatia, Kuka, Mdt Software,
Omron, Phoenix Contact, Rockwell Automation, Schneider Electric,
Siemens, Weg e Wonderware), ás que cómpre sumar outras entidades participantes como Base2, DNET, Logitek, Macraut, Solidq, así
como asociacións nacionais como o Comité Español da Automática, a Sección Española da International Society of Automation e
internacionais como OPC Europe e PLCopen.
Ignacio Armesto destaca tamén a participación de catro egresados das antigas escolas de enxeñería industrial, como José Manuel
Pazo Paniagua, socio consultor de Enermed e general advisor de
Eurus Energy; Óscar Fernández Besteiro, responsable de automatismos e manutención dos centros de produción de PSA Peugeot
Citroën en Vigo e Mangualde; Alfonso García Cerezo, catedrático da
Universidade de Málaga e Antonio Casal Lago, director do centro
de operacións de ENCE Pontevedra.
Este programa de bolsas trata de poñer en valor o talento e o
desenvolvemento profesional dos mozos e mozas galegos con
titulación universitaria. A idea é que os egresados ou estudantes
de último curso poidan poñer en práctica os seus coñecementos,
adquirir experiencia e ampliar as súas relacións profesionais, ao
tempo que favorecen o desenvolvemento de proxectos de carácter
innovador e medioambiental en empresas galegas. Así, a través das
JAI tanto o estudantado como as empresas participantes poderán
tomar parte neste programa de
O profesor Ignacio Armesto, axudas que ofrece un total de 40
promotor das xornadas.
bolsas dinamizando outros tantos
proxectos xeradores de valor e

competitividade.
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innovación galega | O NOSO SECTOR EMPRESARIAL SOBE UN NOVO CHANZO

Innovando si ou si
O noso sector empresarial das novas tecnoloxías sobe un novo chanzo da
escaleira cara á excelencia: ofrecemos algunhas.
TSR: medidas para espandir mercado da man de Televés
Televés Corporation vén de crear unha nova marca de cara a
achegar asesoramento e loxística en mercados internacionais para
pequenas e medianas empresas (PEME). A idea aparece baixo unhas
siglas -TSR ou Trade Supply Research- unha especie de pescuda
e abastecemento para moverse no mercado internacional. Pois
ben, poderanse beneficiar desta proposta aquelas PEME que
precisen adquirir subministros en mercados exteriores pero
que non posúan a estrutura necesaria nin coñezan o xeito
de levalo a cabo. E entón cando entra en xogo a chamada
TSR que empregará a súa bagaxe de máis de vinte anos con
subministradores de máis de 30 países, os 10.000 metros
cadrados de superficie dos seus almacéns e centros loxísticos, e
a vantaxe que supón dispor de centro aduaneiro propio.
E que oferta TSR? A marca de Televés Corporation propón
un servizo integral que consta de asesoramento previo
á operación, selección e negociación con provedores,
verificación de ofertas, garantía da calidade e especificacións
do produto, contacto directo con forwarders e transitarios, e xestión
global das operacións internacionais.

Asemade, as empresas que o queiran terán a opción de
contratar servizos concretos con TSR, como prospección de
mercados, proxectos de redución de custos, proxectos tecnolóxicos

de software de xestión ou mesmo propostas de provedores
alternativos.

Redegal aposta polo adaptábel na nova tenda web de Bimba&Lola
A empresa galega Redegal, nada en 2004 con profesionais
do sector TIC para afianzarse no desenvolvemento
de solucións tecnolóxicas no eido da comunicación
(empregando a fondo software libre), vén de materializar
a nova tenda de comercio electrónico de Bimba&Lola
(bimbaylola.com). De entrarmos na web da marca de
moda, espazo en liña desenvolvido logo de meses de
traballo, á primeira ollada albiscaremos unha diferenza
salientábel en canto a amplitude e flexibilidade de contidos.
O segredo atópase na aplicación dun deseño adaptábel
-responsive design- que fai que as usuarias e usuarios non
noten a diferenza entre a súa experiencia online dende un

monitor de escritorio a grande resolución, unha tableta, un
smartphone...
De feito, o contido axústase de xeito automático ao
tamaño da pantalla do dispositivo, achegando unha boa
visualización sexa cal for o caso. Cómpre dicir que a nova
pantalla de inicio é a primeira mostra dos cambios no
tratamento de contidos: fotos amplas, calidade, produtos
agrupados por seccións... contribúen a unha meirande
visibilidade. Asemade, se atendemos a un senso funcional,
a páxina posúe tamén un novo deseño do Lookbook,
que achega unha pasarela a través da cal será ben doado
localizar os modelos e acceder ao miolo de cada produto.

Unha aplicación galega de Android para aprender
idiomas supera as 100.000 descargas
O ano pasado demos conta de Escucha y Aprende Inglés, aplicación que naquel
intre estreaba versión para iPad, trasladando ao tablet de Apple un método de
aprendizaxe de idiomas baseado na escoita binaural que na I Edición dos Premios
INNOVA-G xa figurara entre os finalistas na categoría de Mellor idea de negocio
2.0/mellor startup galega; pero esta solución formativa non quixo limitar o seu
mercado a reprodutores multimedia e dispositivos con iOS, senón que tamén
está presente en Android a través das aplicacións Listen and Learn Spanish e
Escucha e Aprende Inglés, que contan con versións de balde e de pagamento (cun
prezo de só 1 euro), e recentemente estivo de celebración, pois a versión gratuíta
de Escucha y Aprende Inglés conseguiu superar as 100.000 descargas, deixando
constancia do interese que atrae esta ferramenta.
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innovación galega | O NOSO SECTOR EMPRESARIAL SOBE UN NOVO CHANZO

Persoal da USC crea un buscador web
dirixido a emprendedores
Un grupo de especialistas en
emprendemento e computación
da Universidade de Santiago
de Compostela desenvolveu
MentorEmprende, un concepto de
buscador web especializado no ámbito

do emprendemento e do proceso
de creación de novas empresas,
particularmente desde o contorno
universitario que pode utilizarse
de balde dende a páxina web de
RedEmprendía (redemprendia.org)
e que polo momento está
dispoñible só en español.
A parte informática vén
do Centro Singular de
Investigación en Tecnoloxías
da Información (CITIUS)
da USC baixo a dirección
de Manuel Lama e David
E. Losada. O deseño
de contidos, definición
e axuste das buscas é
responsabilidade de
Loreto Fernández, experta
en emprendemento e
profesora do Departamento
de Economía Financeira e
Contabilidade da USC.

A aplicación móbil Imos?
destaca en vendas na App Store
No verán o estudo de desenvolvemento de
aplicacións móbiles GalApps estreou a apliación Imos?
para iPhone e iPod Touch, estreándose no modelo
de negocio do pagamento (pois as súas anteriores
aplicacións eran de balde), e esta guía da gastronomía
e enoloxía galegas que é coñecida como a app dos
furanchos está a sorprender pola súa boa aceptación,
pois pese a estar destinada a
un público galego vén de
colocarse no 6º posto das
aplicacións de pagamento
na tenda de descargas
de Apple, despois
de grandes éxitos
como WhatsApp,
Bad Piggies (o novo
xogo dos creadores
de Angry Birds) ou
o propio FIFA 13
e, evidentemente,
liderando a categoría
de Comida y bebidas
da App Store.

Un vigués entre os 10 mozos innovadores máis brillantes de España
A publicación Technology Review en
español elixe por segundo ano consecutivo
aos 10 innovadores máis brillantes menores
de 35 anos nos galardóns TR35 Spain, que
buscan recoñecer o labor de mozos españois
que estean a abrir novas posibilidades no
ámbito da tecnoloxía entre os que destaca
o galego Elías Pérez Carrera, co fundador
da consultora tecnolóxica Quobis en 2004
e na que que traballan actualmente máis
de 20 persoas e dende a que concibiu o
proxecto IdentityCall, co que busca ofrecer
a a institucións e grandes empresas unha
solución de alta seguridade para chamadas
de voz.
Precisamente esta solución foi a que
valeulle o recoñecemento de Technology
Review, por amosar evidentes vantaxes
fronte aos seus competidores ao combinar
un elemento que a persoa que chama posúe

(un certificado dixital ou unha smartcard)
e un elemento que precisa coñecer (un
código PIJN) o que en palabras de Pérez
Carrera “garante a identidade e o non
repudio no ámbito das redes de voz
de nova xeración”.
Esta solución pode empregarse
dende un ordenador empregando
DNI electrónico para identificar
ao usuario, mentres que dende
dispositivos como un tablet ou un
smartphone precisaría dun certificado
dixital, medidas de seguridade que
permitirían asegurar o contido e a
autoría das chamadas de voz sobre
IP. Dende o xurado dos premios TR35
aseguran que Pérez Carrera e a súa
empresa (Quobis) souberon entender
que “a innovación é dinámica,
complexa, global e non lineal”,

convertendo a “fortaleza innovadora” no seu
modelo de negocio.

Un proxecto galego chega á final do Premio
RedEmprendia da Idea á Acción
Entre o 27 e 28 de novembro decidirase
no marco de RedEmprendia Spin2012
-foro internacional sobre emprendemento
universitario a celebrar en Madrid- o
proxecto gañador do Premio RedEmprendia
da Idea á Acción. RedEmprendia é unha rede
de Universidades que promove a innovación
e o emprendemento responsables en
colaboración coa entidade financeira
Santander. Emporiso, nesta primeira
edición do certame, 14 foron os traballos
que chegaron á final, entre eles atópase a
proposta dun grupo de universitarios de
Santiago de Compostela e Vigo. UseFeeling
Número 111

-a idea dos mozos galegos Diana Candelero
García, Luís Manuel Morán Hermida e
Moisés Vilar Vidal- é unha aplicación gratuíta
para smartphones que permite acceder a
todas as ofertas da cidade desde o móbil.
Máis polo miúdo, UseFeeling é unha
plataforma de comunicación para que os
propietarios de locais de lecer promovan
as súas ofertas e eventos online, facéndoas
chegar ao móbil dos seus clientes. Amais
disto, os clientes poderán conectar con
amigos da súa mesma cidade e competir
entre eles cumprindo diferentes retos que
propón a aplicación.
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V

LVE
funcionar,
ordenador

En marcha LazarusHack, obradoiro de
computadores a prol da reciclaxe e o software
libre
A reciclaxe de computadores, o seu
reaproveitamento, non debe ser unha
moda ou unha postura ideolóxica: debe ser
unha práctica habitual, real e intensiva, que
ademais poña de manifesto que hai outro
xeito de consumir tecnolóxica e acceder ao
coñecemento, sen necesidade de efectuar
grandes desembolsos económicos que,
nos tempos que corren, están ao límite do
inmoral. Este ben pode ser un dos piares
de LazarusHack, obradoiro de reciclaxe de
equipos que vén de ver a luz en Vigo, da
man dun grupo de seareiros da informática
e co patrocinio de TodoVigo e 15MCS. O seu
lema: en informática si hai vida despois da
vida.
O taller xorde para dar resposta a unha
serie de preguntas que, quen máis quen
menos, xa se fixo: que se fai con toda esa
infraestrutura que de contado fica obsoleta? Por que temos que ir correndo á tenda
de informática a facernos co novo aparello
TIC cando hai dous días que mercamos a
anterior achega ou versión? De querer darlles unha segunda vida aos nosos equipos,
que facer? Pois ben, respecto a esta última
pregunta, petar na porta de obradoiros
como LazarusHack non semella unha mala
alternativa. Máis
ben o contrario.
Ade-
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mais de contribuírmos á optimización de recursos, o seu reemprego, é ben posíbel que
estamos a botarlle unha man ás asociacións,
entidades ou usuarios que, por contar con
recursos económicos limitados, non teñen
posibilidade de mercar aparellos en óptimo
funcionamento. O caso é que cunha serie de
intervención nos mesmos e cun bo ingrediente de software libre, poden funcionar
como o primeiro día, ou mellor.
O principal obxectivo de LazarusHack é
polo tanto o reaproveitamento para uso social de elementos informáticos supostamente obsoletos, cando “uso social non significa
soamente comunitario”, sinalan os responsábeis do obradoiro. Asemade, o que se quere
é botar unha man aos particulares que necesiten ordenadores para traballar, estudar ou
exercer a súa liberdade de expresión.
A metodoloxía de traballo, informa Todo
Vigo, baséase sobre todo en dous elementos:
1. A posta a punto dos computadores
obtidos mediante doazóns. Coa axuda de
técnicos e enxeñeiros recuperaranse as
máquinas dándolle a cada unha a máxima
capacidade que a súa natureza e os elementos dispoñibles permitan.
2. A integración de software libre en todas
as unidades xa que ao contrario que o
software encarcerado, o software
libre non só non participa
da mafia da obsolescencia programada senón
que xera ferramentas
para o máximo aproveitamento do hardware ao
longo do tempo. Asemade, informan fontes do
taller, “tamén se axudará
a pasarse a Linux a persoas
e institucións que xa teñan
equipos informáticos pero
non os estean aproveitando ao máximo das súas
posibilidades por estar a usar
sistemas operativos vendidos
ou regalados polas mafias
da informática carcelaria e
consumista”.
Polo de agora, LazarusHack ten un só
punto para recibir doazóns: Asociación Ser-

EQUIPOS DA UNIVERSIDADE
PARA AS ONG GALEGAS
O pasado verán, a Universidade de
Vigo, nunha liña semellamente á de LazarusHack, procedeu a favorecer o traballo
das ONG galegas mediante doazóns de
computadores reciclados. En total, 22
entidades beneficiáronse do seu tren TIC.
Entre os colectivos atopábanse (entre outros moitos) a Asociación Galega contra
as Enfermidades Neuromusculares, ANPA
Valentín Paz Andrade, Asociación de Veciños de Ventosela, Comité Universitario
do Campus de Ourense, Cáritas Interparroquial de Arousa, etc. Cada entidade
recibiu cadanseu equipo informático que
no seu día quedou obsoleto para o traballo diario na institución educativa pero
que tras pasar polo Grupo de Reciclaxe
Informática da Universidade de Vigo,
Gruvi, foron recuperados e actualizados
con software libre para doalos a asociacións, fundacións, ONG, etc. Segundo
indicou no transcurso do acto de doazón
Xosé Henrique Costas, vicerreitor de
Extensión Universitaria, trátase dunha
serie de material que no Campus xa non
se empregaba, pero que si que amosa
utilidade para moitas outras partes da
sociedade. A maiores dixo que non se
trata de equipos aos que se lles vaia
aplicar unha política de desprendemento
total, senón que o obxectivo é facer un
seguimento de cada un deles, poñendo
en marcha un plan de trazabilidade para
seguir o seu itinerario “por se algún día
non serve que non vaia ao lixo senón que
volva a nós”. Respecto ás solicitudes de
aparellos recibidas, Ricardo Corderí (xefe
do Servizo de Extensión Universitaria)
explicou que este ano contabilizáronse
solicitudes de 66 asociacións “pero non
temos para todas polo que foi precisa
unha criba”, subliñou.

Hacer: Praza Santa Rita Nº 3 -local 1- 36204.
Vigo. Teléfonos: 986.431.331 - 658.771.015.
As doazóns deben deixarse a nome de “Ben
(LazarusHak)”.
Con todo, podemos poñernos en contacto
cos membros de LazarusHack, tanto para
doar como para pedir ou ofrecer axuda, a
través da páxina web de seu: lazarushack.
piesnegros.org.

Número 111

TREBELL

S

TECNOLÓXICOS
Samsung prepara un móbil básico con
Android 4.0 e altofalantes estéreo
Samsung vai colocar no mercado un
novo terminal móbil con Android, que pese
a estar englobado na gama máis baixa da
familia Galaxy como resulta evidente ao
ver que ten unha pantalla de 3 polgadas
cunha resolución de 240 x 320 píxeles, ten
algúns elementos que poderiamos destacar,
como que funcionará con Android 4.0 e
terá antena de radio FM integrada, toma de
auriculares de 3,5 milímetros e altofalantes
frontais estéreo con efecto envolvente, de aí
que o seu nome comercial vaia ser Samsung
Galaxy Music.

Este móbil chegará con 512 Mb de RAM,
4 Gb de almacenamento interno (ampliable mediante tarxetas microSD de ata
32 Gb), Bluetooth 3.0, Wi-Fi N (con Wi-Fi
Direct), GPS, cámara de 3 Mpíxeles, unha
batería de 1.300 mAh, un grosor de 12,25
milímetros e un peso de 106,9 gramos.
O prezo e a data de lanzamento deste
smartphone aínda non se fixeron públicos,
pero ten toda a pinta de que este dispositivo pode acadar unha boa aceptación
entre os móbiles básicos con Android de
Samsung.

Hi-Call permítenos falar polo móbil sen
arrefriar as mans
Coa chegada do
frío do inverno pode
resultar complicado empregar os
smartphones actuais,
pois na meirande
parte dos casos as
súas pantallas non
responden ao contacto dos dedos enfundados en luvas, para o que
xorden distintas solucións entre as que podemos destacar as orixinais
luvas hi-Call, que tanto serven para utilizar pantallas táctiles como
para falar a través de Bluetooth dun xeito curioso, xa que integran
un micrófono e un auricular nos espazos reservados para os dedos
polgar e meniño.
Este sistema de mans libres que non deixa as mans libres poden
comunicarse co móbil ata unha distancia de 12 metros, cárganse
mediante USB, a súa batería ten unha autonomía de 20 horas en con-

versa e 10 días en espera e véndese en modelos para home e muller e
cor negra ou gris por 49,99 euros.
O mesmo fabricante comercializa outros accesorios orixinais (a
través de hi-fun.
com) como as luvas
hi-Glove (para poder
empregar pantallas
capacitivas, pero sen
integrar Bluetooth),
o altofalante hi-Sleep
que tamén fai de
coxín, ou a gorra con
altofalante hi-Hat
(para poder escoitar
música ou responder
ao móbil sen arrefriar
a cabeza.

Devolo estrea unha nova solución de
conectividade baseada en PLC
Para fogares e oficinas nas que as redes Wi-Fi teñen problemas de
cobertura a tecnoloxía PLC supón unha
boa solución para levar o acceso á Rede
aos currunchos máis remotos valéndose
da instalación eléctrica, o que normalmente limítase a configuracións de cable, pero
algunhas solucións incorporan tamén WiFi, á vez que conseguen velocidades tan
elevadas como para facilitar o consumo
de contidos de alta definición sen cortes,
como o Starter Kit que este mes lanza
Devolo por uns 160 euros, o dLAN 500 AV
Wireless+ (establecementos en liña como
Amazon.es xa o teñen á venda).
Esta solución conta con 2 elementos: un
emisor PLC cun porto Ethernet que podemos conectar ao noso router, e un receptor PLC que conta con 3 portos Ethernet (o
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que facilitará a conexión de varios equipos ou de dispositivos como
consolas de videoxogos e televisores) e punto
de acceso Wi-Fi N (que funciona nas frecuencias
de 2,4 e 5 GHz). Ambos terminais teñen toma
de corrente, para non inutilizar o enchufe no
que se conecten.
O dLAN 500 AV Wilreless+, como ben indica
o seu nome, permitiría unha transferencia de
datos bruta de 500 Mbps a través da rede eléctrica, mentres que a través de Wi-Fi permitiría
velocidades de ata 300 Mbps. Resulta ideal para
salóns ou despachos que estean a certa distancia do router con acceso á Rede, e ao contar
con Wi-Fi permite achegar o acceso á Rede
non só a ordenadores, televisores e consolas,
senón tamén a smartphones, tablets e outros
dispositivos móbiles, o que supón un bo xeito
de espallar a nosa rede local.
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LG presenta unha impresora
fotográfica para móbiles
LG vai comezar a vender en Corea do
Sur unha impresora fotográfica de peto
cunhas medidas de 7,2 x 12,1 x 2,4 centímetros e un peso de 212 gramos pensada
en comunicarse co noso móbil a través
de Bluetooth ou NFC para poder levar as
fotografías que temos no móbil ao papel
(nun tamaño de 7,5 x 5 centímetros) empregando tecnoloxía ZINK (considerada
como a Polaroid moderna).
Para poder empregar a LG Pocket Photo

debemos instalar unha aplicación que
podemos atopar de balde en Google
Play dende un terminal con Android,
e que permite aplicar filtros e editar as
imaxes antes das súa impresión.
Esta impresora de peto venderase en
distintas cores a un prezo de 189.000
wons (130,93 euros), mentres que os
paquetes con 10 papeis fotográficos
ZINK terán un prezo de 5.000 wons
(3,46 euros).

Synology lanza un NAS capaz de
ampliar a nosa cobertura Wi-Fi
En outubro ponse á venda por uns 250 euros a completa solución
para compartir datos sen fíos Synology DiskStation DS213air, que
é nunha caixa que pode albergar no seu interior ata 2 discos duros
SATA de 2,5 ou 3,5 polgadas (polo que a súa capacidade máxima
sería de 8 Tbytes) os que dota de alta conectividade para poder
acceder aos mesmos dende distintos equipos grazas a que conta con
conectividade Wi-Fi N e Gigabit Ethernet. Pero
este dispositivo non se limita a facilitar o acceso
en rede a discos duros, senón que aproveita a
súa conectividade sen fíos para operar tamén
como enrutador sen fíos, incluso accedendo á
Rede a través de Wi-Fi, de xeito que podería servir para ampliar a cobertura de Wi-Fi no fogar
ou en pequenas empresas onde haxa zonas
con mala cobertura.
Os discos duros conectados no DiskStation
DS213air conformarían unha especie de almacenamento na nube dispoñible para ordenadores na nosa rede local ou incluso dende
calquera equipo conectado á Internet grazas
á tecnoloxía ezCloud de Synology, podendo
incluso empregarse a aplicación DS file para acceder aos documentos dende dispositivos con

iOS ou con Android.
Tamén pode operar
como servidor de contidos multimedia, o
que resulta ideal para
o fogar, pois os contidos almacenados nos
discos duros poderían
estar dispoñibles dende
a aplicación de
iTunes e dispositivos con DLNA/
UPnP (como televisores
conectados ou consolas de videoxogos domésticas).
O DiskStation DS213air inclúe a aplicación Synology Data Replicator para facer copias de seguridade baixo Windows, mentres que os
usuarios de equipos de Apple poden aproveitar Time Machine para
facer o mesmo.
Se non chegase con albergar 2 discos duros no interior deste NAS,
tamén temos a posibilidade de ampliar a súa capacidade mediante
ata 2 discos duros externos por USB 3.0. Tamén cómpre destacar que
estamos ante un dispositivo que funciona con moitos outros servizos, sendo capaz de albergar páxinas web, servidor de FTP, servidor
de correo electrónico... e incluso pode empregarse para descargar
documentos con distintos protocolos (que inclúen a BitTorrent e
eMule).

Ve a luz o Samsung Galaxy S III Mini
Tras numerosas filtracións que deixaron pouca marxe para a
sorpresa, fíxose oficial o Samsung Galaxy S III Mini, móbil baseado
no popular Galaxy S III, pero cun tamaño máis reducido e unhas
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prestacións máis modestas o que o fai máis asumible e incluso máis
cómodo para moitos usuarios. Groso modo poderíamos dicir que o novo
dispositivo chega cunha pantalla Super AMOLED de 4 polgadas cunha
resolución de 800 x 480 píxeles, Android 4.1, procesador de dobre núcleo
a 1 GHz, 1 Gb de RAM e cámaras de 5 e 0,3 Mpíxeles.
Entrando en detalles podemos comentar que o Samsung Galaxy S
III Mini pode gravar vídeo a 720p, conta con receptor de radio FM, ten
conectividade Wi-Fi N, Bluetooth 4.0 e NFC, 8 ou 16 Gb de almacenamento interno (ampliable mediante tarxetas microSD de ata 32 Gb), batería
de 1.500 mAh, un grosor de 9,85 milímetros e un peso de 111,5
gramos. En definitiva, que en vez de estarmos ante un enorme dispositivo con pantalla de 4,8 polgadas aseméllase
máis ao resto de terminais que hai actualmente no
mercado, podendo resultar así máis competiivo
e chegando a un maior público grazas a un
prezo máis popular (rumoréase que podería custar uns 399 euros en vez dos 549
euros do seu irmán maior).
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xogos | AS BOLAS MÁXICAS

HE-MAN

Marcus Fernández

As Bolas
Máxicas
Estrean xogo para Kinect

Tras xerar moita expectación e curiosidade, Namco Bandai puxo á venda en Europa
Dragon Ball Z para Kinect, xogo para Xbox
360 que aproveita o sensor Kinect para
rexistrar os movementos do xogador para
poder controlar a distintos personaxes da
serie de televisión As Bolas Máxicas nos
seus míticos combates, contando con máis
de 100 movementos entre os que non falta
a lendaria onda vital coa que Son Goku
derrotaba a moitos dos seus inimigos.
Neste xogo hai máis de 50 personaxes

recreados a partir da serie de televisión,
contando este título coa posibilidade de
desbloquear personaxes e obxectos no
xogo mediante o escaneo de códigos QR
coa cámara de Kinect.
Un título que destaca pola forma de plasmar a popular serie de animación na Xbox
360 e permitir vivila dun xeito sen precedentes, por non precisar do uso de mandos
físicos para poder participar nos numerosos
combates que no seu día puidemos ver na
pantalla da Televisión de Galicia.

He-Man
Estreará xogo para iOS no outono

Código QR
Grazas á colaboración de Chillingo, Mattel e
Glitchsoft, a serie de televisión de He-Man e os
Amos do Universo que puidemos ver nos anos
oitenta na TVG vai contar cun novo videoxogo
para dispositivos móbiles de Apple titulado
He-Man: The Most Powerful Game in the Universe,
que transcorrerá nas 7 rexións de Eternia a
través de 27 niveis de acción para derrotar a
Skeletor e a moitos outros dos seus esbirros
como Beast Man.
No xogo poderase evolucionar o personaxe
de He-Man desbloqueando novos poderes e
habilidades segundo vaian progresando as
misións a completar. Chegará á App Store no
outono como aplicación universal, ou sexa, que
poderá gozarse en iPod Touch, iPhone e iPad.
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xogos | CARMAGEDDON

SONIC JUMP

Carmageddon
O clásico e violento xogo estrea
versión para iOS

Hai 15 anos o xogo para PC Carmageddon
provocou numerosas polémicas por todo
o mundo ao ser un título de carreiras de
automóbil que, aparte de permitir superar
as distintas fases gañando a competición
superando aos rivais en velocidade, tamén
permitía a opción de destruír aos demais
coches ou matar aos peóns, premiándose o
volume e a creatividade das mortes, e volve
a ser actualidade por estrearse na App
Store como aplicación universal cun prezo
de 1,59 euros.
O xogo chega con 11 salvaxes escenarios

que poden converterse nunha
auténtica carnicería, 26 perigosos opoñentes, modo carreira
con 36 niveis violentos, 30
novos coches dispoñibles para
desbloquear, logros, marcadores,
integración no Game Center, varios modos
de control (dixital, analóxico ou mediante
inclinación), gravación das xogadas para
poder revivilas e gardalas en YouTube
e numerosos detalles que farán gozar a
quen gustase do título orixinal e entenda
esta profusión de violencia como algo tan

esaxerado como divertido.
Este retorno do xogo de Stainless Games
foi posible grazas a un proxecto que xuntou 625.143 dólares en KickStarter e está
previsto que o xogo conte con versión para
Android, que debería ver a luz a finais de
ano ou primeiros de 2013.

Sonic Jump
Estréase en dispositivos móbiles de
Apple

A mediados de outubro incorporouse á
App Store o xogo Sonic Jump, que vén a ser
un dos típicos xogos de plataformas con desprazamento vertical no que controlamos ao
personaxe protagonista (que neste caso é o
popular ourizo cacho azul de SEGA) inclinando para os lados o noso dispositivo móbil,
evitando inimigos, recollendo power-ups e
superando distintos retos, aínda que neste
caso, ao estar ambientada a aventura como
unha historia de Sonic, incluso teremos xefes
finais que derrotar ata poder enfrontarnos ao
malvado Dr. Robotnik.
Este título permitiranos xogar como Sonic,
Tails ou Knuckles, percorrer mundos como
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a clásica Zona Green Hill
ou as Zonas Mountain ou
Jungle, superar 36 niveis
diferentes, coleccionar logros e desbloquear
numerosos elementos. Podemos gozar tanto
do seu Modo Historia (no que percorrer os
seus niveis sucesivamente ata enfrontarnos
ao Dr. Robotnik) como do se Modo Arcade
(no que saltaremos ata o infinito, co reto
de manterse xogando o máximo tempo
posible).
Sonic Jump é unha aplicación universal
que está á venda por 1,59 euros e que recibirá actualizacións de balde con máis personaxes e novos mundos.
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