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Neste número....
O número 9 de Código Cero, saia
do prelo en marzo -abril do 2003.
Os efectos do Prestige coleaban
aínda naquel ano no que se falaba
dos proxectos do I+D+i como
solución os efectos daquela traxedia. A parti xuvenil de Santiago
uníase á nosa publicación da que
seriamos durante 9 anos a súa
revista oficial recollendo amplos
reportaxes sobre unha iniciativa
que está a esmorecer, e que cada
vez ten menos repercusión entre
os sectores mozos.
A proposta do fomento do
emprego por parte da Universidade de Vigo, era recollido naquel
número no que coñeciamos mais
polo miúdo o labor do CESGA , o
centro de supercomputación de
Galicia, que daba e da, servizo ás
universidades do pais e o sector
tecnolóxico.
A e-administración e o incipiente e-comercio, unha aposta desde
o principio de codigocero.com,
eran analizados na nosa revista na
que recolliamos que o noso pais
era o primeiro que permitía dar
partes de accidentes por internet .
A sección didáctica e de lecer
completábase cun manual para
montar unha tenda on-line e ensinabamos como ocultar arquivos
confidenciais. Un número
completo centrado na busca de
alternativas que se aveciñaban na
rede.
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a colaboración entre
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SICON dá acceso a tódolos medios
dixitais da Administración galega en
materia de contratación pública

O CITIC concorre en 10
proxectos presentados á nova
edición de Innterconecta





Entre as ferramentas que as empresas da nosa terra teñen á súa
disposición para facilitarlles o camiño
cara as licitacións das administracións,
sen dúbida a que aglutina e centraliza
este vieiro é o portal SICON (conselleriadefacenda.es/sicon/inicio_es.html),
Contratación Pública da Comunidade
Autónoma de Galicia, un servizo posto
en marcha e mantido pola Consellería
de Facenda. En palabras deste depar-

tamento da Xunta, o que temos aquí
é unha plataforma para permitir o
acceso a tódolos medios electrónicos,
informáticos e telemáticos que a Administración autonómica desenvolveu en
materia de contratación pública. Entre
outros servizos, a través da Plataforma
de Contratos Públicos de Galicia, podemos acceder a unha ampla información
das licitacións da Administración e o
sector público autonómicos e das entidades locais dadas de alta no sistema.
Ademais, temos á nosa disposición os
Sistemas de Facturación Electrónica e
Licitación Electrónica implementados
polo CIXTEC (Consellería de Facenda)

para facilitar a presentación de facturas
e ofertas por vía telemática (trátase
dunha adaptación a modelos tecnolóxicos e telemáticos máis innovadores e
seguros das operacións de facturación
tradicionais en formato papel, dende a
Xunta cara aos seus provedores, achegando con estas novidades máis rapidez e eficacia na recepción dos pagos,
ao que hai que engadir as vantaxes de
manter contacto cunha administración
que, grazas ao eido dixital, está aberta
as 24 horas do día e non require desprazamentos para este tipo de xestións).
Máis en detalle, o portal achéganos acceso a tres seccións principais:
e-Trámites, Contratos e Información. O
primeiro apartado achéganos a servizos
como o devandito Sistema de Factura
Electrónica, os Servizos Telemáticos
do Rexistro Xeral de Contratistas da
Comunidade Autónoma, o Sistema de
Licitación Electrónica (SILEX), e a Administración Tributaria (Pago Tributaria).
A sección de Contratos danos acceso
á Plataforma de Contratos Públicos
de Galicia (PCG), con información dos
procedementos de licitación da Xunta
de Galicia e sector público autonómico
e das universidades públicas e entidades locais dadas de alta en el sistema.
Inclúe buscador de anuncios, adxudicacións, pregos e demais documentación
de interese e forma de contacto cos
órganos de contratación. No apartado de Información, ponse ao noso
alcance o acceso á Xunta Consultiva
de Contratación Administrativa da
Comunidade Autónoma de Galicia, ao
Rexistro Xeral de Contratistas de Galicia,
ás Clasificacións estatísticas CPV e CPA
e máis a outras plataformas de ámbito
autonómico. 

Videoxogos, cómic e ciencia ficción
daranse cita na Coruña en xullo



O Palacio de Exposicións e Congresos da Coruña (PALEXCO) será o escenario para a primeira edición da Hobby Con, un evento multi-salón de
carácter lúdico-cultural que mesturará 4 tipos de feiras: un salón do cómic, unha
convención de ficción científica, un salón do manga e unha feira do lecer na que
teñan cabida as principais novidades dos videoxogos, os wargames e os xogos
de taboleiro, entre outros. Esta primeira edición desenvolverase entre os días 4
e 7 de xullo e para darse a coñecer aposta fortemente pola Internet, para o que
contan con páxina de Facebook, presenza en Twitter, unha plataforma social en
liña (HobbyCon Social) e canle en YouTube (onde publican un vídeo cada 15 días
a xeito do anticipo do evento principal).
O encontro tampouco esquece as actividades no mundo físico, polo que a
través do proxecto Camino a Hobby Con pretenden acadar difusión participando
nunha xira de actividades por toda Galicia, que van dende unha competición de
videoxogos de loita a un desfile de seareiros de Star Wars en Santiago de Compostela (organizado pola Tropa Korriban). 

O Entre as entidades que están a amosar
máis actividade ao abeiro do segundo
programa FEDER-Innterconecta está o Centro
de Investigación TIC da Universidade da Coruña
(CITIC), que participa na convocatoria galega
dos ditos fondos (edición 2013) en 10 proxectos, cun importe medio superior a 2 millóns de
euros. Lembrar que estes recursos, xestionados
polo CDTI en colaboración coa Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia, buscan
promover grandes proxectos integrados de
desenvolvemento experimental e investigación
industrial en áreas estratéxicas para impulsar a
I+D+i na Comunidade.
O CITIC asinou para esta convocatoria un total
de 22 contratos con empresas. Xunto ao CITIC
nestes consorcios, que mobilizan máis de 20
millóns de euros, participan máis de 40 firmas
e “en varios deles é o único Organismo Público
de Investigación”, informan fontes do CITIC.

Este programa europeo-galego promove, como
lembraremos, a cooperación entre empresas e
organismos de investigación, polo que ten como
requisito que cada consorcio beneficiario deberá
contar cun mínimo de tres empresas e unha
participación mínima dun 15% dun Organismo
Público de Investigación. As propostas de resolución definitivas publicaranse a través do CDTI e
da Xunta de Galicia.
O CITIC participa nesta convocatoria a través
das súas áreas tecnolóxicas en liñas de especialización nas que os seus investigadores son
expertos, como Intelixencia Artificial, métodos
de usabilidade, comunicacións sen fíos, sensorización, visión artificial, sistemas de información
xeográfica, sistemas de recomendación, media
en Rede e Fogar Dixital, sistemas distribuídos e
matemática (estatística e investigación operativa). Entre os sectores nos que inciden os
proxectos presentados inclúense os seguintes:
saúde, naval, eficiencia enerxética, automoción,
ferroviario e novas tecnoloxías da información.
O CITIC está co-financiado por:
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O Consorcio da Zona Franca de Vigo reforza a
vertente informativa da súa web



O Consorcio da Zona Franca de Vigo
vén de presentar novos contidos na
súa web (zonafrancavigo.es), amais dunha
reestruturación dos mesmos co obxectivo
de facilitar ao máximo o acceso á información das súas actividades “cunha navegación máis doada e intuitiva”, informan
os seus responsábeis. Esta aposta pola
simplicidade, xa en activo e á vista dos internautas (en tres linguas, incluída a nosa),
non implicou unha remodelación da feitura
da páxina, xa que preferiuse manter a súa
estética, afectando máis ben ao miolo da
mesma: o coñecemento fornecido. Deste
xeito, traballouse por acadar unha web con
máis contidos económicos, máis enfoca-

da ao cliente e, en definitiva, con máis
información.
As principais transformacións, informa
o consorcio, incluíronse no apartado
de Parques Empresariais onde se pode
obter un estudo completo do impacto
económico dos ditos complexos na
área de Vigo, engadíndose a análise das
principais variables económicas; sectores
máis representativos e unha comparativa e contribución dos datos dos parques
respecto á contorna da cidade. “Ademais
de mellorar a publicación das informacións
sobre o traballo do consorcio no apartado
de Actualidade, na páxina principal, o novo
e mellorado Buscador de Espazos permite

A Deputación de
Pontevedra presentou o seu
novo portal web, ao servizo
de tódolos cidadáns



Rafael Louzán vén de presentar www.
depo.es, o novo portal web institucional
da Deputación de Pontevedra para cidadáns,
concellos e empresas da provincia; unha plataforma de xestión de contidos dixitais que, en
palabras do presidente do organismo provincial,
“facilita a xestión centralizada e unificada e
permite incorporar novos elementos de comunicación e interacción co usuario, así como novas
formas de acceder á información e ós servizos da
Deputación de Pontevedra”. Asemade, indicou
que o sitio en liña representa a materialización
do proceso de modernización tecnolóxica que
arestora afronta a Deputación, amais de “unha
porta de acceso da cidadanía, os colectivos, as
asociacións, os concellos e as empresas á Deputación de Pontevedra”. Ao seu xuízo, destaca non
só por ser un portal feito por e para os cidadáns,
senón tamén polo especial fincapé que se fixo
en facilitarlle ó usuario a navegación, organizando a información en seccións segundo o seu perfil e conseguindo así que poida obter a información que necesita de xeito doado e intuitivo. 

con simple clic atopar toda a oferta inmobiliaria dispoñible en calquera dos parques
e as instalacións do consorcio”, informan
dende a dirección da Zona Franca. 

O CPETIG organiza un obradoiro de
balde sobre emprendemento TIC



O 26 de abril en sesión de tarde
o Centro Demostrador TIC de
Galicia en Santiago de
Compostela acollerá
un obradoiro de
balde sobre emprendemento organizado
polo Colexio Profesional de Enxeñería
Técnica en Informática de Galicia (CPETIG)
que poderá seguirse
simultaneamente
dende os telecentros
de A Coruña, Ourense, Pontevedra e Vigo,
procurando informar aos asistentes
sobre os diferentes
trámites, xestións e
actuacións que hai
que afrontar á hora
de pór en marcha unha actividade
económica por conta propia.
O obradoiro está enmarcado no
convenio asinado entre o CPETIG e

a AMTEGA hai un par de semanas, e
conta na súa organización coa colaboración do IGAPE.
Está dirixido aos
profesionais TIC que
teñan pensado emprender, aínda que
tamén está aberto a
profesionais doutros
sectores interesados na temática.
Preténdese instruír
aos asistentes nos
trámites, xestións e
actuacións precisos
para cumprir coas
esixencias mercantís,
fiscais, laborais, de
protección de datos
e de ordenamento
municipal que levan
aparelladas as actividades económicas por conta propia.
O curso contará como relatores con
Andrés Villamarín, Mª Begoña Costa
Camino e Guillermo Viña. 

A ACTUALIDADE DO MOTOR
DEZAOITO ANOS INFORMANDO

w w w.sprintmotor.com
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Fernando
Jiménez asume
a xerencia do
centro tecnolóxico
Gradiant



O santiagués Fernando
Jiménez Míguez incorporouse o pasado día 2 de abril ao
equipo de Gradiant asumindo o rol de xerente, cargo dende o
que terá que enfrontarse cos retos do Centro Tecnolóxico de
Telecomunicacións de Galicia e contribuír á acadar a organización interna que un centro maduro como Gradiant precisa. A
súa actividade centrarase en trasladar ao Centro a súa dilatada
experiencia en xestión empresarial para “enfocar exhaustivamente a I+D de Gradiant á empresa e converter o Centro no
referente tecnolóxico de calquera entidade”.
O novo administrador de Gradiant é enxeñeiro superior
de Telecomunicacións pola Universidade de Vigo, máster en
Xestión e Dirección de Empresas por ICADE e con formación
específica en xestión da innovación e tamén en xestión de negocios dixitais, comezando a súa carreira profesional no ámbito das operadoras de telefonía. Tamén foi director territorial
para o norte de España de ACISA, director xeral da plataforma
de contidos dixitais Meubook e responsable da división de
comercio electrónico do selo de moda Adolfo Domínguez, ata
a súa incorporación a Gradiant como xerente. 

Portos do Estado lanza unha
aplicación parta coñecer o estado
do mar



O Organismo Público Portos do Estado
presentou este días o
desenvolvemento iMar, unha
nova ferramenta para dispositivos móbiles que facilita
o acceso a unha completa
información do estado do
mar. A ferramenta, creada
para Portos pola empresa
española Nologin, xa se pode
descargar de balde para
iPhone e Android. Segundo
informa o organismo, é de
gran utilidade tanto para
os traballadores do sector
como para os seareiros dos
deportes náuticos, xa que
facilita información océano-

meteorolóxica en tempo
real, e predicións a tres días.
Así explica Portos do Estado
os seus obxectivos con máis
detalle: “Hoxe en día é cada
vez máis habitual acceder á
información a través de dispositivos móbiles, que están
a desprazar aos tradicionais
navegadores baseados no
emprego dun computador,
polo tanto esta é unha das
motivacións que levou a Portos do Estado a desenvolver
iMar, e ofrecer un mellor servizo ao cidadán facilitando
gratis o acceso á devandita
información a través desta
nova aplicación” . 

Aplicacións intelixentes con marca INEO

O

pasado 31 de marzo concluíu o proxecto IntelligenTIC, unha iniciativa liderada por INEO para
impulsar o desenvolvemento e a implantación do
concepto Smart City en España. Este programa permitiu
identificar no seo dos asociados da Multisectorial múltiples solucións innovadoras, entre as que se encontran os
seguintes exemplos:

A aplicación móbil Smart city heard de Contact Co
municación fai posible que os cidadáns presenten
queixas, suxestións e reclamacións aos seus responsables

políticos. Unha solución que fai de cada cidadán un xestor da calidade da cidade, converténdoa nunha comunidade proactiva e favorecendo unha mellor convivencia.

Crossnet Ingeniería y Sistemas, S.L., creou o soft
ware de mobilidade segura que permite a xestión
integral de dispositivos móbiles para definir e aplicar un
completo conxunto de perfís de traballo e ata contas
persoais de correo electrónico, xeolocalización, etc. Un
modelo que incrementa a produtividade e axilidade na
xestión e no tratamento da información.

Servizos para a cidadanía de promoción do turis
mo e da cultura da cidade, unha iniciativa de Enxenio S.L. que permite recibir nos teléfonos móbiles vales
de desconto comercial e visualizar servizos e puntos de
interese da cidade situados sobre un mapa. Un proxecto
que impulsa a práctica de turismo sostible ao servizo do
cidadán.

Os-Sinergy, un software de xestión de eficiencia

enerxética, é un proxecto deseñado por Open Soft
Servicios Informáticos, S.L. para obter un maior grao
de eficiencia enerxética en edificios e instalacións. Unha
iniciativa que pode conseguir diminuír ata un 30% o consumo enerxético co mellor confort posible.
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“O espallamento da plataforma LIBRA

en Latinoamérica foi probablemente un
paso natural”

Carlos Suárez Rey

Falamos co director xerente e conselleiro delegado
da firma galega EDISA

Carlos Suárez Rey

Para unha empresa como a galega EDISA, centrada en servizos tecnolóxicos para as empresas (xestión, control,
promoción), medrar é algo natural. E facelo en ámbitos como o de Latinoamérica, aínda máis. O motivo? Pois, para comezar, estamos a falar unha empresa TIC, xurdida e desenvolvida ao acubillo da revolución dixital, e isto sempre acaba
por dirixirte o rumbo cara a un destino global. Ademais, en países como Colombia, México ou a República Dominicana, EDISA atopou un mercado especialmente receptivo, que non só demanda solucións tecnolóxicas como a súa
plataforma de xestión LIBRA, senón tamén os servizos que veñen logo da súa implantación: ese día a día de dúbidas
e aclaracións, demandas e solucións. Para afondar nestas e outras incursións da empresa galega (con sedes na Tecnópole de Ourense e máis en Vigo), falamos con Carlos Suárez Rey, director xerente da firma, para quen está claro que o
devandito software LIBRA tamén ten moita responsabilidade neste proceso de espallamento.
A razón principal: estamos a falar dunha plataforma avanzada, recórdanos Carlos, que cobre integramente a través
de 2.500 aplicacións as necesidades dunha empresa. En palabras do director xerente, “a plataforma de EDISA permite
ás organizacións obter todas as vantaxes que achega un produto estándar e integrado, sen perder a capacidade de
adaptación ás necesidades específicas”.
CÓDIGO CERO: Os partes informativos que nos chegan de EDISA ao longo destes
meses confirman un proceso de espallamento no plano internacional que probablemente teña poucos exemplos comparables a nivel do sector galego das novas
tecnoloxías da información. Estades a centrar os esforzos, sobre todo, en Latinoamérica, por que aí? Que posibilidades lle vedes a este mercado para os vosos produtos
e os vosos servizos? Cara a onde vos vai levar, a medio e longo prazo, esta extensión
do voso radio de acción?
CARLOS SUÁREZ: EDISA iniciou a súa saída ao mercado internacional no ano 2008
abrindo a súa primeira filial en México, para logo chegar a Colombia e recentemente á
República Dominicana. A elección de Latinoamérica foi se cadra un paso natural, pois se
trata dun mercado que aínda non está maduro e no que existen grandes oportunidades para as empresas que dispoñen dunha solución tecnoloxicamente avanzada como
é o caso do noso ERP Libra. Ademais, decatámonos de que as empresas neses países
non só están interesados na nosa tecnoloxía senón tamén no soporte e nos servizos de
consultoría que podemos ofrecerlles. Nestes intres estamos a acceder a grandes contas,
con sedes en boa parte de Latinoamérica. Entendemos que nun prazo breve teremos
implantacións na maior parte dos países desta contorna, aínda que as nosas sedes
posiblemente se manteñan nos tres países nos que actualmente estamos. Sinalar que
contamos xa con importantes clientes por exemplo en México onde a maior empresa
de extrusión de aluminio é usuaria de LIBRA, ou en República Dominicana, país no que
o noso ERP está instalado na rede de supermercados máis importante do país.
C.C.: O software LIBRA é sen dúbida a vosa principal carta de presentación e, tamén,
un dos grandes valores de mercado. Como poderiamos definir as súas características
e finalidades? Que vantaxes primordiais obteñen as empresas da súa integración?
Calquera empresa pode tirarlle partido? É un programa para as compañías privadas
ou tamén ten potencialidades para as administracións?
C.S.: Entre as principais vantaxes que a incorporación da solución de EDISA supón para
as empresas, cómpre salientar a de achegarlles unha plataforma completa, avanzada
dende o punto de vista tecnolóxico, cunha metodoloxía na implantación dos proxectos
que permite ás compañías acadar prazos e resultados que hai uns anos serían impensables, nunha implantación dun sistema integral en grandes empresas. O noso sistema
está orientado a empresas medianas e grandes. LIBRA inclúe máis de 2.500 aplicacións
que cobren a totalidade de procesos dunha empresa. No caso das administracións
8|
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públicas, os procesos son significativamente
diferentes aos dunha empresa e, por tanto
LIBRA non está orientado a este mercado.
C.C.: Aproximadamente, en cantas empresas
se atopa arestora implantado o software
LIBRA? Cales son os sectores onde ten maior
presenza? Que experiencia estades a sacar
deste carácter cada vez máis universal do
programa?
C.S.: Actualmente LIBRA está integrada en
aproximadamente unhas 500 empresas
pertencentes a uns 30 sectores empresariais.
O sector máis importante para EDISA é da
alimentación e agroalimentario, incluíndo os
seus múltiples subsectores, tanto a nivel industrial como comercial. Nalgún caso temos
un importante liderado como é o sector da
pesca e o conxelado. Tamén contamos con
outros sectores nos que dispoñemos dunha
posición moi destacada a nivel nacional,
como é o caso da extrusión de aluminio ou a
distribución farmacéutica. Os nosos clientes
están situados en 21 países diferentes
nestes momentos. En España, contamos con
clientes en todas as comunidades autónomas. Nalgunha, como é o caso de Galicia,
a nosa presenza é importante, cunhas 130
referencias, das que 14 atópanse entre as
100 primeiras empresas galegas. Esta gran
variedade de sectores dá idea da versatilidade de LIBRA e sobre todo do traballo de
adaptación a cada unha das actividades empresariais que se realiza no centro de I+D+i
con que conta a empresa.
C.C.: Qué funcionalidades concretas brinda
LIBRA a nivel empresarial?
C.S.: LIBRA inclúe un conxunto de aplicacións totalmente integradas para cubrir
todos os procesos de negocio e os de
xestión de case calquera tipo de empresa,
cunha elevada capacidade de adaptación ás
necesidades de cada firma. A plataforma de
EDISA permite ás organizacións obter todas
as vantaxes que achega un produto estándar
e integrado, sen perder a capacidade de
adaptación ás necesidades específicas da
empresa. Algunhas das funcionalidades que
complementan LIBRA son as seguintes:
• ERP; procesos operativos e procesos de
xestión.
• CRM: xestión da relación cos clientes.
• BPM: xestión de procesos.
• BI: business intelligence.
• Mobilidade: traballo en liña desde dispositivos portátiles.
• Comercio en rede: portais web e comercio
electrónico.
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 Edisa LIBRA
C.C.: É certo que levades en marcha dende
1983? Como se consegue isto, xa non só
sobrevivir no mercado tecnolóxico, tan
competitivo e tan cambiante, senón mesmo medrar produtivamente?
C.S.: Seguimos unha estratexia algo
singular, baseada nun total autofinanciamento, nunha baixa rotación do persoal, no
crecemento sempre por detrás do negocio
e sobre todo pola constancia e a concentración nun ámbito de negocio moi concreto,
sen crear frontes que nos dispersen do
noso eido de negocio. Tamén tratamos de
pór por enriba de todo, sempre, o cumprimento dos nosos compromisos, aínda que
en moitos casos isto nos levara a perder
diñeiro en proxectos individuais. Temos a
máxima de levar sempre a termo os proxectos contratados.
C.C.: Recentemente EDISA anunciou un
fortalecemento da súa vertente investigadora, proceso que se está a materializar xa
dende o centro de I+D que a empresa ten
no Parque Tecnolóxico de Galicia, a Tecnópole de Ourense. Como se está a materializar esta nova aposta pola innovación?
Con cantos profesionais contades no dito
centro? Que porcentaxe aproximado da
facturación lle dedicades cada ano a este
labor de investigación? Poderíase dicir
que a innovación é a vosa principal baza
competitiva?
C.S.:
• Dende o seu nacemento, EDISA apostou
pola Investigación e o Desenvolvemento,
para o que creou en 2006 o seu centro de
I+D+i no Parque Tecnolóxico de Galicia,
a Tecnópole. Cun persoal total de 200
empregados, a compañía inviste cada ano
aproximadamente o 20% da súa facturación neste tipo de actividades, dedicando
ao redor de 50 persoas nun eido, este do
que estamos a falar, que a empresa considera que é a súa principal baza competitiva. A adaptación da plataforma LIBRA ao
mercado latinoamericano ou a posta en
marcha de novos módulos son algunhas
das liñas de desenvolvemento que ten
aberta a compañía nestes momentos de
Galicia. As principais liñas de I+D que a
empresa ten abertas nestes intres viran ao
redor de catro eixos.
• A internacionalización das empresas;
trátase dunha das estratexias que están a
seguir moitas compañías e LIBRA debe ser
un facilitador da saída a novos mercados.

Esta liña de desenvolvemento supón a
adaptación de LIBRA a diversos mercados
exteriores, a localización do produto a
novos idiomas ou o desenvolvemento de
funcionalidades moi orientadas cara ao
comercio exterior, como son por exemplo
a xestión de expedientes de importación
ou exportación.
• A integración electrónica de empresas,
para optimizar os seus procesos e diminuír os custos.
• A mobilidade.
• A actualización da contorna tecnolóxica
do produto, incorporando as últimas
ferramentas de desenvolvemento.
C.C.: A nivel xeral, que papel credes que
pode xogar a I+D na economía galega?
Considerades que a investigación e a innovación poden axudarnos a superar esta
focha produtiva da que semella que non
damos saído?
C.S.: Nestes intres non só na economía
galega senón en xeral, a innovación é o
único elemento que teñen na súa man as
empresas para saír adiante. Pero non só
innovación entendida desde o punto de
vista tecnolóxico, senón innovación nos
procesos, na forma de deseñar os produtos,
de chegar ao mercado. Temos que atopar
novas fórmulas para ofrecer aos clientes
os servizos e solucións que cubran as súas
verdadeiras necesidades e que poidan
ser adquiridos da forma que eles prefiran.
No noso caso, xa estamos a traballar por
exemplo na entrega do noso produto en
modalidade cloud, en forma dun servizo
(Software as a Service).
C.C.: Que nos vai ofrecer EDISA a medio
e longo prazo? Que sorpresas nos ten
deparadas?
C.S.: Somos unha empresa que chamamos
pouco a atención e que non adoitamos sorprender, xa que temos unha liña moi constante de traballo. Se cadra o máis relevante
a día de hoxe é a vindeira saída ao mercado
da nosa versión 6.0, que marcará a liña
tecnolóxica do produto para polo menos os
próximos 10 anos. Estamos a adaptar LIBRA
á contorna ADF de ORACLE, que é a liña
tecnolóxica que segue tamén este xigante
da informática. Temos tamén moita ilusión
posta en consolidar o liderado a nivel
nacional nos sectores da pesca e conxelado,
aluminio e distribución farmacéutica. 
Código Cero
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| innovación galega | PARA PORSE AO DÍA |

Tan preto como sexa posíbel
Novas organizacións, empresas e administracións galegas súmanse ao
carro dos servizos tecnolóxicos de utilidade para a cidadanía
NOVO PORTAL GALEGO PARA FACÉRMONOS FORTES NO ECOMMERCE



A Federación Galega de Comercio
e a Asociación de Empresarios de
Miño déronse cita a principios de abril cos
comerciantes deste concello coruñés e a
súa contorna para presentarlles o proxecto
comerciogalicia.es, o portal do comercio
galego; unha iniciativa que arrincou hai
un ano como medio para “dotar ao sector
dunha nova vía para incrementar as vendas
e chegar a novos clientes nestes tempos
de crise”, informaron as dúas entidades, ao
que engadiron que se trata dunha iniciativa

que arestora xa conta con máis de 200
establecementos integrados e máis de 10.000
produtos pendurados. Os seus obxectivos
fundamentais, amais do devandito, son os
seguintes: incorporar aos establecementos
ao ámbito do comercio electrónico (un
ámbito en progresivo e imparábel proceso
de medre, segundo informa cada pouco a
CMT) e ofrecer os produtos que se están
a comercializar nos locais a pé de rúa a un
público máis amplo. Ou sexa, que a través da
devandita plataforma quérese acadar o que

AS CANCELAS LANZA UNHA APLICACIÓN NA NOSA
LINGUA, PARA IPAD E IPHONE



O centro comercial As Cancelas,
decididamente, quere estar cos seus
clientes nos seus smartphones, e faino a través
dunha aplicación para iPad e iPhone, presentada e
lanzada este venres, con tódolos datos relativos á
súa actividade como centro comercial e ás firmas
ás que dá acubillo. Achégase, dato a ter en conta,
en castelán e tamén en galego (esta vontade de
apostar pola nosa lingua amosa unha vontade
de apostar polo propio que non podemos deixar
de celebrar). A dita ferramenta, por certo, pode
descargarse na App Store ou na propia web do
complexo comercial compostelán (ascancelas.es).
A idea, en palabras da dirección de As Cancelas, “é
permitir que os usuarios destes trebellos teñan ao
alcance da súa man as novidades do maior centro comercial de Santiago de Compostela:
eventos e promocións das súas tendas favoritas e acceso directo ás súas páxinas web;
novas, calendario e horarios das actividades que programa o centro durante toda a
semana, e toda a información útil sobre o centro comercial, como os mapas de situación
dos diferentes establecementos, calendario e horarios de apertura, rutas de autobús ata As
Cancelas e outros datos de interese.” 

doutra maneira sería imposíbel de conseguir:
o afianzamento do noso sector en mercados
fisicamente afastados pero potencialmente
abertos e rendíbeis. Segundo informou
José María Seijas, presidente da Federación
Galega de Comercio, a nova canle de venda
representa unha moi boa oportunidade e
unha “gran vantaxe nos tempos que corren,
xa que o comerciante suma outro espacio
físico onde ter os seus produtos á venda as
24 horas do día, co mínimo investimento e
menor esforzo”. 

O CONCELLO DE
CULLEREDO ESTREA
APLICACIÓN



O Concello de Culleredo estreou
estes días unha aplicación móbil
desenvolvida pola empresa coruñesa
Movendo, dispoñible inicialmente para
iPhone (está en desenvolvemento a
súa versión para móbiles Android), e
que busca achegar ao peto do cidadán
información municipal dun xeito
inmediato, así como facilitar a interacción
co goberno local, iniciativa na que
aseguran ser pioneiros a nivel galego.
A aplicación conta con 6 apartados
fundamentais: novas (coa actualidade
municipal), fotos (fotografías dos

ASPRONAGA ACHEGA A SÚA EXPERIENCIA NUNHA
NOVA APLICACIÓN DE ESTIMULACIÓN VISUAL



A asociación galega ASPRONAGA, que acubilla colectivos de persoas con
diferentes tipos de diversidades, está a participar no desenvolvemento dunha
nova ferramenta de estimulación visual. Falamos do proxecto Sígueme, que impulsa
a Universidade de Granada (en colaboración con
la Fundación Orange) e que se dirixe a mellorar a
comprensión das persoas con trastorno do espectro
autista ou diversidades intelectuais. Segundo informan
fontes de ASPRONAGA, a asociación é a única entidade
galega que participa no estudo, aínda en fase de proba.
A ferramenta resultante, dirixida como dixemos a
potenciar a comprensión e atención visual e auditiva,
executaríase en computador persoal, iPad e tablets
con sistema operativo Android. Conta con seis fases de
contidos básicos (atención, vídeos, fotografías, debuxossiluetas, pictogramas e xogos) e máis ferramentas de
autor para personalizar contidos, tempos, cores, etc. 
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principais espazos de Culleredo, que
poden gardarse e compartirse), directorio
(con información de servizos dos
diferentes departamentos municipais),
Culleredo (reportaxe turística do
Concello), Suxestións (para enviar
comentarios, queixas ou reclamacións)
e incidencias (que busca a participación
cidadá, permitindo que os veciños
poidan dar conta dalgún estrago nas
rúas remitindo unha fotografía ou vídeo
e unha descrición para que o Concello
poida actuar ao respecto). 
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| Galicia, eixe de investigación | GRADIANT CONSOLÍDASE COMO CENTRO DE I+D |

Acubillo de talento
Gradiant consolídase como centro de I+D para as empresas galegas

O

pasado 27 de marzo, na sede de CITEXVI (Cidade Tecnolóxica do Campus Universitario), o Centro Tecnolóxico
de Telecomunicacións de Galicia, Gradiant fixo balance
dos seus resultados correspondentes ao ano pasado,
nun acto presidido polo director da Axencia Galega de
Innovación (GAIN), Manuel Varela, e polo director xeral de Gradiant,
Fernando Pérez. Nestes preto de 5 anos de actividade, o complexo de
investigación vigués conseguiu manter o seu pulo ata pechar 2012
cuns ingresos totais superiores aos 4 millóns de euros, un 28,10%
máis que a media de 2010-2011, dos que o 73% están derivados
da actividade de I+D. Un dos principais obxectivos de Gradiant é a
colaboración coa industria, que durante o ano pasado concretáronse
en contratos que ascenderon a máis de dous millóns de euros, un
35,52% máis que en 2011.
Durante 2012 Gradiant tamén conseguiu o recoñecemento como
centro tecnolóxico de referencia en Galicia, acadando tamén proxección a nivel estatal grazas ás convocatorias Innpacto, Inncorpora e
Innterconecta, que no último caso captaron 29 propostas presentadas, das que financiáronse nove.
Un total de 27 empresas depositaron a súa confianza en Gradiant
para facer realidade os seus proxectos innovadores, polo que esta entidade están a ter un elevado impacto na competitividade do tecido
empresarial galego.
Aínda que Gradiant botou a andar da man da Xunta de Galicia,
pouco a pouco foi gañando autonomía financeira, dotándose de
financiamento privado mediante a prestación de servizos e a participación de proxectos, e conseguiu en concorrencia competitiva o
apoio da Xunta a preto dunha trintena de proxectos de innovación e
iniciativas para mellorar a dotación de recursos tanto humanos como
materiais do centro.


Manuel Varela
acompañado
por Fernando
Pérez na
súa visita a
Gradiant
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Durante 2012 iniciouse a execución de 9 proxectos con participación de Gradiant do programa FEDER-Innterconecta, xestionado pola Axencia Galega de Innovación e o CDTI, o que supuxo
un financiamento de 3,7 millóns de euros para o centro, converténdose no centro tecnolóxico galego coa participación máis
intensiva en proxecto co financiados a cargo deste programa.
Por outra banda, a organización segue o seu paso firme en Europa con 16 propostas de proxectos europeos presentadas durante
2012, algunhas xa avaliadas e outras pendentes de resolución.
No VII Programa Marco (FP7), presentáronse 12 propostas, 4 delas
lideradas por Gradiant. Recentemente comezou a actividade
dentro do proxecto europeo BATS, no que participan algunhas
das empresas europeas máis importantes do sector das telecomunicacións, como Thales Alenia-Space, a Axencia Espacial Alemá
DLR ou o Instituto Fraunhofer, e as empresas galegas R e Optare
Solutions, que definirán o futuro da banda ancha en toda Europa.
Por outra banda, o Centro prosegue a súa actividade dentro do
proxecto europeo LIFTGATE, dotado con preto de 2,5 millóns de
euros, en cuxo marco finalizar a contratación de 6 investigadores
postdoutorais expertos en varias liñas estratéxicas para Gradiant,
o que supón unha aposta do centro pola captación de talento
internacional.
Neste ano 2012 iniciáronse varios proxectos destacados, como
é o caso do proxecto Scape (co financiado pola Fundación Barrié)
que se centra en solucións de privacidade de datos na nube,
campo no que Gradiant goza de recoñecemento internacional; o
proxecto Travelmovie, que permite gozar dun amplo abanico de
contidos audiovisuais nun dispositivo móbil en calquera medio
de transporte, independentemente do número de usuarios
conectados, e que supón unha nova forma de entender o lecer
mentres se viaxa, e LifeSeeker (comercializado pola empresa
CENTUM) un sistema de localización de persoas en situacións de
urxencia.
O director xeral de Gradiant, Fernando Pérez, atribúe os bos resultados do centro ao apoio das empresas e a Axencia Galega da
Innovación, así como ao traballo realizado polo persoal do centro,
que o levan a ser o primeiro centro tecnolóxico galego en captación de financiamento do Sétimo Programa Marco e durante 2013
vai intensificar a aposta pola consecución de fondos europeos
coa apertura dunha oficina en Holanda. 


O director da
Axencia Galega de
Innovación interveu
na rolda de prensa
de presentación
de resultados de
2012 e retos para
2013 do Centro
Tecnolóxico de
Telecomunicacións
de Galicia


A nova edición das Xornadas EficienTIC, unha
das máis recentes actividades de Gradiant
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| entrevista | BORJA ADSUARA |

“Se non figuras en Internet non existes”

Borja Adsuara
Falamos de cidades conectadas e de
comercio electrónico co director xeral de
Red.es
O pasado 20 de marzo, o Colexio Oficial de Enxeñeiros
de Telecomunicación de Galicia (COETG), o Consello Territorial de AMETIC Galicia e a Asociación para o Progreso
da Dirección (APD) organizaron en Santiago unha xornada de debate arredor dun concepto que nos implica
a todas e todos, como usuarios das TIC e habitantes que
somos: o concepto das cidades intelixentes. O relatorio
principal da xornada Smart Cities e conectividade veu dan
man dunha persoa que, de xeito inevitábel, convive cunha parte dos elementos que integran unha cidade dixital.
Falamos de Borja Adsuara, director xeral de Red.es, quen
tivo a ben falar con Código Cero antes da súa intervención, adiantándonos o miolo da mesma (unha viaxe
con guía e folla de ruta polos segredos dos espazos
urbanos do mañá) e dándonos tamén a súa opinión sobre cuestións como o comercio electrónico
(onde hai fortalezas e tamén feblezas, sobre todo
no que se refire ás empresas familiares, ás que Adsuara anima a participar de cheo na Sociedade da
Información) ou a presenza do tecido produtivo en
Internet. Sobre este último punto, teno ben claro:
“Antes podías permitirte o luxo de non estar na Rede”,
opina, pero agora esta marca a diferenza entre existir ou
non existir.
CÓDIGO CERO: De que nos vai falar hoxe
en Santiago neste foro organizado pola
AETG
BORJA ADSUARA: Pois hoxe pedíronme
que falara de Smart Cities e conectividade,
que coido que é o gran mantra que temos
arestora no sector xunto ao Cloud Computing e o Big Data, un concepto, aquel, de
moita aceptación, en boa medida porque
está moi orientado ao cidadán. Eu creo que
coas cidades intelixentes solucionamos
certas eivas informativas. De feito, o sector
TIC e as tecnoloxías en xeral pecan un
pouco de mirarse o embigo. Pero cando se
descobre un concepto que resulta atractivo
para a xente que non é do sector pero que
é usuaria da tecnoloxía, pois entón triunfa,
como acontece agora con esta etiqueta
de Smart Cities da que estamos a falar. Con
todo, corremos o risco de que fique só niso,
nunha etiqueta. Por iso debemos afondar
entre todos no que é unha Smart City ou no
que queremos que sexa unha Smart City.
C.C.: Como director da entidade públicoempresarial Red.es, terá unha visión
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especialmente ampla sobre a implantación da Sociedade da Información en
España, sobre as fortalezas e feblezas do
país na era dixital. En que é forte España,
tecnoloxicamente falando? En que non
o é e debería mellorar? Cal é, en termos
medios e xerais, a materia pendente, a día
de hoxe?
B.A.: Temos as nosas fortalezas, outra cousa
é que ás veces sexamos críticos... En infraestruturas non estamos mal, en banda larga
tampouco estamos, tanto fixa como móbil.
Cómpre salientar o esforzo que estamos a
facer en adiantar a liberación do dividendo
dixital, facilitando que as infraestruturas
móbiles serán de alta capacidade, botando
man do 4G. Temos por exemplo un escaparate de primeiro nivel como é a Mobile
World Capital de Barcelona onde estamos
a participar todas as administracións e que,
aínda que sexa en Barcelona, é unha oportunidade para toda España, onde eu coido
que temos non só que abranguer o tema da
mobilidade non só dende o punto de vista
da fabricación de terminais senón tamén os
servizos e contidos que se teñen que facer

para eses terminais. E conectándoo co tema
que nos trae hoxe aquí, para min o smarthpone ten que ser a chave da Smart City,
xa que é xustamente o punto de conexión
do cidadán cos servizos intelixentes que lle
pode achegar a cidade. Outra fortaleza sería, alén das infraestruturas, todo o que é a
Administración Electrónica ou o e-goberno,
aspecto no que España goza dun bo recoñecemento e onde acadamos un bo nivel,
dende hai moitos anos véñense premiando
iniciativas españolas, comezando pola
Axencia Tributaria, a Seguridade Social e a
Administración Electrónica en xeral. Dicir
que recentemente recibimos un premio da
ONU arredor desta cuestión da dixitalización das institucións. E para dicilo todo, no
que de verdade fallamos, ou non estamos
tan fortes, é na incorporación ao comercio
electrónico da economía dixital da MicroPEME. Non a grande e mediana empresa,
que esas xa están, pero a MicroPEME -a
empresa familiar- aínda non se incorporou
á economía dixital e ao comercio electrónico. E entón neste apartado onde estamos
tentando facer un esforzo maior.
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Borja Adsuara, acompañado de Mar Pereira,
directora de AMTEGA, durante a xornada sobre
cidades intelixentes celebrada en Santiago

C.C.: Por exemplo a través de Vendes en
internet?
B.A.: Exacto, a través de Vendes en internet?,
que xa vai pola segunda edición. Trátase
dunha iniciativa para achegar o comercio
electrónico ás PEMES e MicroPEMES sector
por sector, porque con anterioridade
viñamos facendo uns cursos moi xenéricos
de comercio electrónico e nesta edición
quixemos ir a sectores concretos. Tamén
houbo algúns xenéricos pero en casos ben
definidos e delimitados, porque a xente está
a sentir que antes podías permitirte o luxo
de estar ou non estar en Internet pero a
día de hoxe se non figuras en Internet, non
existes. Pois agora todo o mundo procura na
Rede o que quere mercar, aínda que logo se
desprace fisicamente até o lugar en cuestión
para mercalo. Polo cal eu considero que na
actualidade a xente xa o percibe como unha
necesidade, por iso estes obradoiros son
unha das nosas principais liñas de acción.
Tamén temos outra liña para a xente que
xa figura no comercio electrónico e que ten
feitura de programa de mentoring. Trátase
dun curso avanzado para mellorar o posicionamento, a presenza en internet, os xeitos
de pagamento, etc. Pero, volvendo a Vendes
en internet?, cómpre sinalar que é o primeiro
chanzo para dar o pulo á economía dixital
de sectores moi tradicionais que aínda non
posúen a presenza que deberían ter en
Internet.
C.C.: Como é o caso do téxtil, que é o sector
no que se centra o programa que se está a
desenvolver estes días en Galicia.
B.A.: Si, o caso do téxtil é un bo exemplo,
pois acontécelle o mesmo que ao sector do
moble (ao que tamén lle adicamos unhas
xornadas en Madrid): teñen que competir
contra monstros coma Ikea ou Zara que
posúen unha presenza moi ben organizada
na Rede. E como poden facer fronte a esta
competencia? Pois, primeiro, amosando
unha oferta variada pero tamén tendo un
escaparate na Rede tan ben disposto como
teñen estas grandes empresas. Isto facémolo
a través de asociacións sectoriais que tentan
agregar a oferta para que logo a xente que
vai á procura dun determinado artigo nun
mesmo circuíto e plataforma poida atopar
todas as tendas coma se dun centro comercial se tratara.
C.C.: Está vostede en Santiago para falar de
cidades intelixentes e conectadas, que son,
por así dicilo, os espazos urbano-dixitais
onde habitaremos e nos comunicaremos o
día de mañá, integrándose especialmente
os termos habitar e comunicarse (as fronteiras entre ambos os conceptos tenderán
a esvaecerse). A nosa pregunta é: contan as
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cidades españolas cos alicerces apropiados
para sacar o máximo partido do conceptométodo cidade dixital?
B.A.: Eu penso que si existen os alicerces e
se comparamos a unha cidade cun organismo vivo coma o propio ser humano, temos
por unha banda unha base fisiolóxica -de
infraestruturas- e logo, xa avanzando cara
ao ámbito da intelixencia, ten que haber
despois de todos os proxectos de sensorización unha especie de centro de control
onde se monitorice toda a actividade da
cidade como a dun organismo -como se do
noso cerebro se tratara- e iso serán datos
que axudarán a tomar decisións estratéxicas.
Polo tanto, podemos dicir que os alicerces
están e tamén xa se están a facer proxectos
moi importantes que axudan aos cidadáns,
como a luceciña que nos avisa de se nun
aparcadoiro hai prazas dispoñibles, feito que
nos axuda a aforrar tempo e combustible e
contaminar menos. En definitiva, o concepto
intelixente nunha cidade tradúcese como
útil.
C.C.: A grandes liñas, en que nos vai a
beneficiar vivir nunha cidade intelixente?
Serán cidades máis limpas, máis accesibles,
máis seguras?
B.A.: Pois se se fai ben, si. Eu sempre digo
que as cidades non son intelixentes, se se
xestionan ben si que o serán, comezando
porque calquera proxecto proposto supoña
un aforro para os servizos municipais e tamén para os cidadáns e que se traduza nun
incremento da calidade de vida. E nestes
tempos de crise hai que reempregar máis
que nunca os recursos, ordenalos do xeito
máis intelixente e eficiente posible. E en
definitiva, se se fai ben, serán os mesmos cidadáns os que xulguen se unha cidade está
xestionada intelixentemente, sendo entón
unha cidade intelixente.
C.C.: Hai algún sector do que haxa probas
especialmente palpables de que as cousas
lle van ben facendo uso do ecommerce?
B.A.: Si, eu sempre cito un caso: canta xente
merca unha casa por internet? Poderiamos
dicir que ninguén, sen embargo proxectos
como idealista.com e outra empresas españolas teñen axudado moito á hora de vender
casas. O mesmo acontece cos coches, antes
de mercar un botan unha ollada á Rede,
comparan prezos, fabrícase o seu propio
coche nunha web de concesionario... pero

ao final quere dar unha volta e probalo así
que ten que acudir a un concesionario. Pero
Internet foi unha grande axuda para que esa
venda se levara a cabo. Con todo, o importante, non é o comercio electrónico senón o
comercio. En definitiva, o importante é que
as empresas españolas vendan máis grazas
a Internet.
C.C.: Cal é, a día de hoxe, o principal obxectivo da entidade que vostede dirixe?
B.A.: Red.es ten como obxectivo xeral o de
consolidar a sociedade da información e
máis polo miúdo xestionar os rexistros dos
dominios .es, a RedIris (red española para la
interconexión de recursos informáticos) e
programas de desenvolvemento da Sociedade da Información con fondos FEDER. Á
parte temos o Observatorio da Sociedade
da información e das Telecomunicacións e
en INTECO (que está en León) o noso centro
especializado en seguridade en Internet.
Temos outra fundación de software libre
chamada CENATIC (en Estremadura) e participamos noutra fundación privada co nome
de FUNDETEC.
C.C.: Está vostede ao tanto das cousas TIC
que se están a facer dende a nosa terra?
B.A.: Si, estou ao tanto, amais de ter moito
contacto tanto coas asociacións sectoriais
galegas como co Colexio de Enxeñeiros
de Telecomunicacións e logo coa propia
Administración, temos proxectos en común
con AMTEGA, con Mar Pereira. E o que atopamos en Galicia (non así noutras comunidades autónomas) é unha colaboración en
programas nacionais, temas que se desenvolven en Galicia e logo se empregarán en
toda España. Grazas a estas colaboracións
entre comunidades puidemos levar adiante
proxectos como os do sistema nacional de
saúde (coa receita electrónica, o historial
clínico dixital, a tarxeta sanitaria...), en educación (conectividade, equipamento, contidos
educativos). Cónstame que Galicia sempre
actuou con moita xenerosidade neste aspecto, pois sempre optou por compartir os seus
achados co resto das administracións. E eu
coido que nunha época de crise como a que
estamos a vivir, esa actitude é a axeitada,
por iso colaboramos de maneira estreita coa
Administración galega. E boa proba diso é
que nos últimos premios FUNDETEC case
se podería dicir que todos os galardoados
foron galegos. 
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José Juan Nimo

| Dismedia | ENCERADO QUE NON CEGA |

Sombra cero
A galega Dismedia leva aos colexios e ás
asociacións un encerado que non cega

As nosas empresas e centros de investigación seguen a traballar para que ninguén, absolutamente ninguén, fique fóra das
vantaxes da Sociedade da Información. Estes esforzos teñen especial valor canto menores son os orzamentos e dimensións das
entidades galegas que traballan contra a fenda dixital, é o exemplo da firma Dismedia (dismedia.com), unha pequena empresa
TIC da nosa terra que abriu as súas portas no ano 2000 e que se propuxo no seu día atender ás necesidades de aprendizaxe de
todo tipo de colectivos con diversidades funcionais, intelectuais ou motrices. Deste compromiso xurdiu (entre outras cousas)
PSS, Pizarra Sen Sombra, unha tecnoloxía propia que ten a vantaxe de ser útil para usuarios con calquera característica de seu,
abranguendo os cativos máis pequenos, persoas con problemas de mobilidade e visión, persoas maiores, etc.
A principal vantaxe é que non xera sombras nin excesos de luz que impidan a visión dos elementos que se amosan. A tecnoloxía en cuestión xa foi instalada en diversos centros públicos, sobre todo de infantil, pero tamén nas sedes de Down Galicia.
Para saber máis destes novidosos encerados, falamos con José Juan Nimo, desenvolvedor de proxectos TIC do eido educativo e
un dos principais responsábeis de Dismedia.
CÓDIGO CERO: Fálenos brevemente da tecnoloxía PSS (Pizarra
Sen Sombra), patentada pola empresa Dismedia, e que vantaxes
pon en xogo o feito de que sexa unha pantalla que non proxecte
sombra. Por que é tan importante que non achegue sombra?
Poderiamos dicir que, visualmente, está máis preto dos encerados
tradicionais que dos primeiros achados dixitais que vos substituíron?
JOSÉ JUAN NIMO: A nosa PSS (patentada) é un dos moitos equipos
TIC que comercializamos. Máis polo miúdo, para PSS desenvolvemos
un novo sistema de proxección baseado na colocación do vídeo
proxector na parte de atrás da pantalla (retroproxección), o que
unido a un sistema PDi por infravermellos ou ultrasóns, dá como
resultado a nosa nova PSS. Deste xeito, conseguimos proxectar a
imaxe na pantalla evitando a sombra e o efecto cegador. A nosa PSS
ten un triplo funcionamento:
• Emprégase como lousa clásica con rotuladores de borrado en
seco.
• Emprégase como pantalla de proxección: vídeos, fotos, etc.
• Emprégase como PDi (lousa interactiva) coas mesmas utilidades
que calquera outra marca.
Esta sinxela utilidade, vale para calquera tipo de alumnado e centro educativo: dende unha autoescola até a universidade. Emporiso,
onde se obtén un maior aproveitamento é ao traballar con nenos
pequenos (infantil), alumnos con calquera tipo
de discapacidade (física,
motora, intelectual, etc)
ou mesmo con alumnos
da terceira idade. Tamén
pensamos no grupo de
profesores con problemas de visión e que
durante toda a súa vida
profesional desexaron
traballar con este tipo
de equipos, xa que neste
caso sofren bastante co
efecto cegador do foco
do vídeo proxector.
C.C.: Comenta que PSS ten un elevado potencial de uso non só
para os cativos, senón tamén para persoas con problemas de mobilidade e diversidades funcionais ou motrices. Por que motivo?
J.J.N.: É obvio que traballando con nenos ou persoas con discapacidade se obtén o uso máis axeitado. É moi molesto e difícil pór a
un neno diante dunha PDi normal e ver a dificultade que ten á hora
de ter que seleccionar unha icona, figura, etc. Pensemos tamén nas
persoas maiores que arestora comezan a súa andaina con Internet
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nos centros sociais, residencias... A estas persoas, cústalles situarse
perante unha pantalla e ter que esquivar a proxección da imaxe;
adoitan separarse, torcer o corpo, adoptar posturas incómodas...
C.C.: Que lles levou a traballar neste desenvolvemento? Cal era o
obxectivo?
J.J.N.: Dende hai tempo traballamos coas PDi clásicas (Smart,
CalComp, Promethean, Luidia...) pero detectamos a dificultade que
xera a sombra e o xa citado efecto cegador. Nun principio, o noso
obxectivo dirixiuse cara á solución destes problemas pero co tempo
decatámonos de que se os usuarios da PDi (alumnos) tiñan calquera
tipo de discapacidade, a nosa PSS gañaba en utilidade, xa que permite a non discriminación deste segmento de alumnos.
C.C.: Con quen están a traballar a día de hoxe: colexios galegos,
colexios do exterior, algunha asociación de persoas maiores ou de
persoas con diversidades funcionais ou intelectuais?
J.J.N.: Arestora estamos a instalar equipos en centros públicos da
Xunta, tamén nas Sedes de Down de toda Galicia e temos presenza
nun proxecto da UDC con alumnos con parálise cerebral. Gustaríanos chegar a toda España, aínda que neste intre hai un problema
de comunicación e penetración no mercado por mor da situación
económica. Con relación á saída a outros países, non o descartamos
xa que o prezo da PSS é sumamente económico e podería perfectamente entrar en programas educativos de países pouco desenvolvidos.
C.C.: Teñen algunha novidade para incluír nesta vosa tecnoloxía?
J.J.N.: Neste intre temos deseñada unha serie ecolóxica, fabricada a
partir de panel de policarbonato (procedente da reciclaxe selectiva
de CD e DVD). Asemade, estamos a tratar novos desenvolvementos para persoas con graves deficiencias visuais, mesmo persoas
invidentes.
C.C.: As pantallas tamén teñen potencial en congresos e exposicións de presentacións de empresas?
J.J.N.: Por suposto que si. Fabricamos na Coruña a medida. Dicir que
o lado da nosa PSS pode chegar a medir arredor de 2,7 metros.
C.C.: Falemos agora de Dismedia. Cales son os seus obxectivos
onde lle gustaría estar o día de mañá...?
J.J.N.: Dismedia é unha consultora TIC centrada na educación. Asesoramos a profesionais da educación e proxectamos aulas con TIC:
instalación, orientación, equipamento, contidos dixitais, etc. Somos
unha pequena empresa familiar que vén traballando neste eido
dende hai máis de 12 anos. Creo poder dicir que fomos os pioneiros
en Galicia, en canto á achega de PDi ás aulas, aínda que o fixemos
na medida da nosa capacidade, xa que tivemos que competir con
grandes empresas ás cales as institucións contratan normalmente.
Por último, facer fincapé na nosa especial atención ao sinxelo; o
noso lema de facer útil e práctico o sinxelo. Fomos inventores do
elemental, que tamén é moi interesante. 
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| ePocketGuide | GUÍA GALEGA DE VIAXES |

Dispoñíbel para Android
e (en breve) para iOS a
innovadora guía galega
de viaxes ePocketGuide

M

alia todo o que se ten avanzado en e xeolocalización,
aínda temos posibilidades de
extraviarnos á procura dun
emprazamento turístico, dun
hotel ou dun restaurante, coa consabida perda
de tempo, de combustíbel, de enerxía (nosa e dos
demais), de paciencia e de confianza. Ou sexa, que
non están os tempos para facer o parvo co coche
adiante. Acurtar na medida do posíbel estas e outras marxes de erro é unha das grandes prioridades dos creadores do servizo galego ePocketGuide
(epocketguide.com), do que xa temos falado
noutras ocasións para dar conta das súas vantaxes
e do interese que estaba a suscitar entre viaxeiros,
operadores turísticos e mesmo institucións. Pois ben,
a novidade agora é que xa está dispoñíbel, segundo nos conta
o seu creador Víctor Ayán, que fai fincapé nun dos grandes
puntos fortes desta ferramenta: agora, o difícil de verdade non
será atopar un sitio concreto, senón perderse.
Na nosa axuda teremos unha ruta debuxada no mapa, onde
nós mesmos apareceremos figuraremos como unha bóla de
cor azul. E sen necesidade de conectarnos a Internet. A guía
pódese descargarse xa para móbiles con Android e, en breve,
para aparellos iPhone. O servizo ePocketGuide, como lembraremos, é unha guía de viaxes para teléfonos intelixentes.
Xurdiu cos mellores agoiros posíbeis (incluíndo un premio da
asociación EGANET, antes de que estivese accesíbel na Rede
para descarga) e suscitando importantes mostras de interese
na feira madrileña FITUR, onde tamén se deu a coñecer. Agora
ponse ao alcance dos turistas incluíndo unha ruta de balde
por Santiago e outras 50 por toda España.
O proxecto naceu cando Víctor Ayán, canso de non atopar a
ferramenta perfecta para as súas viaxes, decidiu pórse mans á
obra e creala. Para iso baseouse en diferentes estudos e na súa
experiencia como emprendedor de éxito doutros proxectos.
Ao seu xuízo, “se queres emprender tes que ter claro o obxectivo que persegues, porque durante o camiño vas atopar
moitas dificultades”, asegura. A idea foi, segundo el mesmo
nos conta, materializar unha aplicación útil, “moi sinxela e
completa, que permitise ter toda a información necesaria: os
sitios máis interesantes para visitar, reservar os mellores hoteis
e restaurantes, comprar as entradas para as actividades máis
divertidas e, todo isto, desde o propio teléfono”. O servizo ten
contidos de seu, creados por viaxeiros e xornalistas, todos eles
integrados no equipo editor da guía. As rutas teñen información propia, fotografías en alta definición e algunhas mesmo
audioguías e vídeos. Nas vindeiras versións o usuario poderá
xerar os seus propios contidos e compartilos cos seus amigos
das redes sociais, de modo que entre todos vaian creando
rutas alternativas, que só verán eles e as persoas coas que
queiran compartilas. A idea, como nos recorda Víctor, era crear
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algo innovador polos seus catro costados. É dicir, que este espírito
de creatividade tamén afectase ás metodoloxías de traballo, non
só ao produto en si mesmo. A xuízo de Ayán, “o sistema aseméllase
máis a Google cá unha empresa tradicional, e isto débese principalmente á forma de xestionar ás persoas, ao traballo a través de
computación na nube e a unha filosofía baseada en obxectivos”.
Polo tanto, está claro que un dos obxectivos era facilitarnos unha
compaña para viaxar. Así nolo explica o creador da ferramenta: “A
mellor forma de viaxar é acompañado por alguén do lugar que nos
leva aos sitios máis apaixonantes e cóntanos, de forma amena, o
máis destacado de cada un, así como as anécdotas e segredos que
gardan; precisamente iso é o que fai ePocketGuide”.
Durante dous anos, o seu equipo editor, formado por viaxeiros,
expertos en turismo e xornalistas, elaborou máis de 60 rutas por
España. Cada unha delas é única e o seu prezo oscilará entre os 2 e
3 euros. En todas, ademais de poder seguir o mapa no que estamos
xeolocalizados, temos fotografías e unha detallada descrición dos
puntos nos que nos paramos, información práctica como prezos e
horarios e un botón de saber máis que nos liga á Wikipedia. Algúns
dos itinerarios teñen audios e vídeos. “A gran novidade”, engade
Víctor, “é que todo isto podemos descargalo no teléfono antes de
emprender a nosa viaxe, ou aproveitando o acceso Wi-Fi do hotel,
para non ter que consumir datos en roaming ou non estar pendentes de se hai ou non cobertura cando, por exemplo, fagamos unha
ruta de sendeirismo polo río Cares, entre Asturias e León”.
A aplicación pódese descargar, sen ningún tipo de custe, desde
as tendas de Android e, proximamente, tamén de iOS. Permite,
entre outras cousas, compartir os contidos que estamos a ver e, na
versión que sairá para o verán, deseñar rutas propias e partillalas
con amigos, para que as usen ou as melloren. Tamén se poderán reservar hoteis e restaurantes, “así como outras actividades que farán
de cada viaxe unha experiencia única”. Fóra das rutas elaboradas
polo equipo de expertos e colaboradores de ePocketGuide, todos
os demais servizos que ofrecerá a aplicación son gratuítos. 
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| AMTEGA |

Na procura da

comunicación total

AMTEGA e R informan que as redes de fibra óptica de 100 Mbps
chegarán en 2013 á metade dos galegos

A

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
(AMTEGA) e o operador galego R xuntáronse este mércores en Santiago, no Centro de Novas Tecnoloxías (CNTG),
para dar conta ante os medios do acadado en materia de
despregamento conxunto de redes e das previsións vindeiras en cobertura e en servizos. A axencia autonómica e a empresa
de telecomunicacións coincidiron en salientar un fito vindeiro que
nos vai poñer por enriba do establecido pola Axenda Dixital Española. Máis polo miúdo, coincidiron en destacar que “a metade dos
galegos terán acceso a redes de fibra óptica de 100 Mbps a finais de
2013”. En representación de AMTEGA interveu Mar Pereira, directora
da axencia, e do operador fixérono Arturo Dopico e Antonio Rodríguez del Corral, conselleiro delegado e e xerente de desenvolvemento de negocio, respectivamente.
Respecto do traballo feito en implantación de Redes de Nova Xeración, subliñaron a eficacia posta ao servizo dos recursos achegados
(públicos e privados) e as moitas vantaxes que nos van achegar estas
infraestruturas: son, por así dicilo, o alicerce e a materia prima do
fogar dixital e a Smart City.
Mar Pereira, no transcurso da presentación, subliñou dous grandes
obxectivos: levar redes de alta xeración a tódolos galegos ao tempo
que nos convertemos en punteiros nas ditas tecnoloxías. De feito,
dixo, “Galicia é unhas das primeiras comunidades da Unión Europea
que está a subvencionar a implantación de Redes de Nova Xeración,
as máis punteiras do mercado, con velocidades de ata 100 Mbps”. Os
traballos despregados con R, dos que se falou polo miúdo no CNTG,
céntranse no despregamento das ditas redes en núcleos de máis de
500 habitantes, fóra polo tanto das grandes cidades. Este obxectivo,
fixado no Plan de Banda Larga da Xunta, contou cun orzamento
público privado de 127 millóns de euros, 27 dos cales viñeron da
man da Administración autonómica. O fornecemento destes recursos é un proceso que culminará en 2013 chegando a 1,4 millóns de
galegos. Isto significa que terán, ao alcance da man, acceso a redes
de fibra óptica de 100 Mpbs. O dato, sinalou Pereira, adiantámonos
en dous anos ao obxectivo concreto da Axenda Dixital para España
en 2015. “En total, dixo serán máis de 200 núcleos de toda a Comunidade os que teñan acceso a estas infraestruturas, que son a base de

novos servizos dixitais e condición indispensable para competir nun
mundo globalizado”.
Como informamos, Pereira veu acompañada de Arturo Dopico, o
conselleiro delegado do operador R, empresa responsábel destes
traballos concretos incluídos no Plan de Banda Larga. Dopico comezou a súa intervención lembrando o detalle da nosa vantaxe europea
e máis o esforzo desenvolvido en materia de eficacia para sacar
o máximo partido posíbel dos orzamentos dos que se dispuñan,
públicos e privados. Ou sexa, que se fixo e se vai facer o máximo que
se podía facer. “Todo isto”, dixo, “ten aínda máis valor se temos en
conta que somos a poboación máis dispersa, demograficamente, de
toda Europa”. Ao seu xuízo, non estamos a falar dun despregamento
calquera de infraestruturas. Do que se está a facer da man de R e
AMTEGA depende, en boa medida, o futuro da nosa terra en materia
de fogar dixital, cidades intelixentes ou saúde en liña, por citar
algúns dos conceptos que se derivan. Falamos, máis concretamente,
de 100 Mbps, unha taxa que permite, con moita marxe, accesos de
plena calidade nuns fogares, os actuais, que xa non acubillan só un
único punto de acceso, senón múltiples accesos e modalidades de
conexión á sociedade dixital (varios PC e portátiles, varios smartphones, etc). Arestora, indicou, hai dispoñibilidade de Redes de Nova Xeración para preto de un millón de domicilios particulares e empresas
da nosa xeografía.
Tras a intervención de Mar Pereira e Arturo Dopico, Antonio Rodríguez del Corral, xerente de desenvolvemento de negocio da operadora conectou en directo cun establecemento físico do operador
galego en Lalín a través do chamado sistema de telepresenza. Dende
unha das salas do Centro Demostrador TIC, Antonio Rodríguez puido
entaboar unha conversa presencial pero a distancia na pantalla dunha tele dixital co monologuista galego Isi, a quen os asistentes ao
acto viron e escoitaron en tempo real. Amosouse así unha das moitas
aplicacións da dispoñibilidade de accesos de 100 megas, que, a xuízo
dos responsábeis de AMTEGA e R, “van formar parte da nosa vida
cotiá de xeito progresivo e que nos van permitir, por exemplo, contactar con outras persoas próximas do noso contorno ou con profesionais da sanidade e doutros eidos da administración simplemente
acendendo a nosa TV e premendo unha canle determinada”. 


A directora de
AMTEGA, Mar
Pereira, e o conselleiro delegado
de R, Arturo
Dopico
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Accións TIC no camiño de impulsar os s
O Consello Reitor da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) vén
de aprobar un plan de actividades para o ano
en curso que abrangue sete obxectivos estratéxicos que acubillan, á súa vez, 32 programas
TIC. O Plan de Acción 2013, así se fai chamar,
ten un orzamento de 94 millóns de euros e
aglutina os esforzos TIC de seis consellerías a
través da integración destes en AMTEGA. A
directora da Axencia, Mar Pereira, fixo saber
no Consello Reitor que o Plan actuará en dúas
direccións, afianzando os proxectos que se están a desenvolver no marco Axenda Dixital de
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Fronte común a prol da
tecnoloxía aberta

O Plan de Software Libre 2013 inclúe a xestión para
acadar a galeguización de Android

C

AMTEGA vén de solicitar ao
buscador Google a tradución ao
galego do seu sistema operativo para móbiles, Android. Con
esta petición, que conta coa
colaboración da Secretaría Xeral de Política
Lingüística, “procúrase que o devandito
programa, baseado en software libre,
estea dispoñible en galego para todos os
cidadáns, independentemente do terminal
que usen”. Así se expresou o luns 8 de abril
a directora da axencia, Mar Pereira, durante
a presentación do Plan de Software Libre
2013 da Xunta, que achega unha contía de
923.000 euros para o desenvolvemento de
120 actuacións para impulsar o emprego
de programas libres e código de fontes
abertas (FLOSS) na nosa terra. O plan desenvolverase en colaboración coas asociacións galegas de usuarios de software libre
(AGUSL), as empresas do sector (AGASOL),
o Consorcio para o desenvolvemento de
aplicacións para a Xestión Universitaria de
Galicia (CIXUG, que integra as tres universidades) e o Colexio Profesional de Enxeñaría
Informática de Galicia (CPEIG).
Meténdonos xa en materia de accións no
seo da Administración autonómica, sinalar
que a finais de 2013 coñecerase o resultado
da análise exhaustiva que se está a realizar
sobre a viabilidade da migración a software
libre dos ordenadores dos empregados da
Administración Xeral. O estudo, que está
a realizar AGASOL, “identificará o impacto económico do cambio a ferramentas
ofimáticas de fontes abertas nos postos de
usuario, así como as necesidades tecnolóxicas, organizativas e formativas que
require esta medida”. Con esta información
elaborarase o plan de migración.

sectores primarios
Galicia 2014.gal e abordando, “por primeira
vez”, iniciativas tecnolóxicas para mellorar a
competitividade dos sectores primarios e optimizar servizos de especial importancia para
a sociedade galega como os de emprego e
benestar, subliñou.
Entre as actuacións dirixidas aos principais
sectores produtivos e os sectores primarios
está a potenciación da xestión telemática no
sector agrogandeiro, coa posta en marcha
de novos servizos de tramitación e consulta
directa na Oficina Agraria Virtual, o impulso
da tarxeta sanitaria veterinaria e de sisteNúmero 116

Polo que atinxe ao programado para a
En canto á implantación e o emprego de
sociedade galega, dicir que por unha banprogramas abertos nos sistemas informáticos e proxectos tecnolóxicos da Administra- da temos a xestión para a adaptación ao
galego de Android e, pola outra, unha serie
ción autonómica, Mar Pereira destacou que
de accións de divulgación. Unha vez máis,
os sistemas para a monitorización e control
as aulas da Rede CeMIT serán, en boa mada infraestrutura do Centro de Proceso da
neira, os eixes desta actividade de difusión.
Datos Integral (na Cidade da Cultura) susAlén dos eventos máis xenéricos, AMTEGA
tentaranse sobre software libre. A maiores,
prepara (en colaboración coas Asociacións
fixo saber que se empregará tamén en
Galegas de Usuarios de Software Libre e as
iniciativas TIC de diferentes áreas como no
Universidades) até 50 actividades formatiproxecto do Xeoportal de indicadores territoriais (Desourb), que
será liberado no Repositorio de Software Libre
da Xunta este ano, ou
no desenvolvemento de
novas funcionalidades
no sistema de licitación
electrónica da Xunta de
Galicia (Silex). No eido
educativo, a terceira fase
de Abalar permitirá a
instalación de 200 novos
servidores de centros e
a actualización doutros 450 baseados en
software libre. Ademais,
informou, dotaranse 300
novas aulas con kits dixitais (portátil e encerado)
con solucións libres.

Por outra banda, tamén
Presentación do Plan de Software Libre 2013
lembrou que durante
este ano impartiranse
vas e divulgativas coa celebración de xorpreto de 900 horas en formación específinadas, cursos e obradoiros e a elaboración
ca de software libre para os empregados
de materiais didácticos que se publicarán
públicos, tanto a través da EGAP, como nas
no Repositorio Documental de Software
actividades formativas en colaboración co
Libre. Sinalar que este ano convocarase o
Colexio Profesional de Enxeñaría InformáIV Premio ao mellor proxecto universitario
tica.
de fin de carreira con Software Libre en
colaboración co CIXUG, que integra as
tres universidades.
No que respecta ao ámbito empresarial, celebraranse 14 obradoiros e
mas de detección e vixilancia de incendios
seminarios prácticos sobre solucións de
forestais ou a creación da Plataforma de
software libre no Centro Demostrador TIC
xestión de servizos para o sector da pesca e
e 136 horas de formación. Ademais, en
do mar. Polo que respecta ás accións para o
colaboración con AGASOL “crearase un
impulso ás administracións, sinalar que farase
conxunto de solucións tecnolóxicas de
fincapé en iniciativas que xa están en marcha
software libre especificamente deseñadas
como o Plan de Modernización da Adminispara cubrir as necesidades de xestión das
tración, que ampliará os servizos dixitais que
microPEME e dos autónomos que será
se ofrecen a cidadáns e empresas a través da
presentado no CDTIC”, informou AMTEGA.
sede electrónica. “O obxectivo é duplicar os
Asemade, AGASOL ofrecerá asesoramenprocedementos que se poden tramitar de
to sobre solucións tecnolóxica libres ás
xeito electrónico e na sede pasando dos 500
empresas de Galicia. 
aos 800 a finais de 2013”, sinala AMTEGA.
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Emprendemento
de calidade

N

A incubadora
da Cámara de
Comercio de
a nosa terra,
cada vez máis,
Santiago acubilla
a innovación
empresarial
xa a quince firmas
ten o punto
de partida nun compartir de recursos
de gran potencial e nunha situación de adestramento e
preparación para o que veña despois.
innovador Falamos do papel despregado por lanza-

deiras, viveiros e incubadoras, presentes
en boa parte das nosas cidades e vilas e
algunha delas especialmente interesantes
para quen segue de preto esta revista. Ou
sexa: especialmente representativas do
emprendemento TIC. Un exemplo disto é
o Viveiro de Empresas de Costa Vella, en
Compostela, dirixido polo Departamento
de Creación de Empresas da Cámara de Comercio de Santiago, que acolle na actualidade 15 empresas con emprazamento físico
de seu e 20 firmas que reciben servizos do
viveiro virtual. En 2012 incorporáronse oito
novas empresas.
Segundo nos contan fontes da Cámara,
dende a creación do acubillo en 2006 pasaron polo seu seo 105 iniciativas. A isto que
cómpre engadir unha taxa de supervivencia
empresarial do 78% que, segundo engaden
os responsábeis do viveiro, débese ao correcto
funcionamento do mesmo e, sobre todo, á calidade do propio emprendemento alí radicado.
Entre as firmas de base tecnolóxica da incubadora podemos salientar unha proposta de recente creación. Falamos de 4gotas Atmosfera e
Océano, 4gotas.com, unha empresa que xa está
constituída e que iniciou a súa actividade no mes
de febreiro no devandito viveiro compostelán.
Esta empresa céntrase basicamente na achega de
produtos e servizos baseados na meteoroloxía e
a oceanografía nas súas tres liñas de negocio: os
servizos web e aplicacións móbiles, os produtos
audiovisuais para medios de comunicación e a
consultoría técnica en meteoroloxía e oceanografía
para empresas e institucións. Está composta por
catro socios de perfil técnico e un alicerce científico
común, titulados en Física e Matemáticas, Beatriz
Hervella, Eduardo Penabad, Carlos Fernández e
Pablo Carracedo. Contan cunha máis que completa
experiencia laboral tras anos de traballo en Meteogalicia e como presentadores do tempo en varias
canles de televisión, os catro especialistas decidiron
crear o seu proxecto empresarial a través do apoio e
asesoramento do viveiro da Cámara de Comercio de
Santiago.
Outra das empresas de alicerce científico-tecnolóxi-

co emprazada na incubadora de Costa Vella é Hércules
Control (herculescontro.com), iniciativa centrada, nun
plano máis específico, en servizos de investigación,
desenvolvemento e innovación, produción e venta de
equipos de tecnoloxía hidrográfica (relacionados coa
oceanografía, monitorización ambiental de calidade de
augas e prospección submarina intensiva). A maiores,
Hércules Control fornece axudas á navegación a través
de sinalización marítima e balizamentos e outra serie
de servizos de consultoría hidrográfica, en batimetrías,
xeofísica, I+D+i e formación. Segundo nos conta o
seu director técnico, Carlos Durán, “Hércules Control é
unha spin-off de base tecnolóxica que xa desenvolveu
varios produtos como as lanternas de sinalización
marítima, software de control ambiental e de información marítima; pero sen dúbida o seu produto estrela é
a HidroBoia, un sistema intelixente de monitorización
de calidade de augas, tecnoloxicamente moi superior
a calquera outra boia que se emprega na actualidade,
tanto en España como no estranxeiro”. Esta tecnoloxía
naceu froito do traballo realizado polo Grupo de Procesado da Imaxe e Realidade Virtual da Universidade
de Vigo e o departamento de I+D+i da empresa CIS
(Centro de Investigacións Submarinas). A innovación
do produto, engade Carlos Durán, permitiu “acadar
en pouco tempo a patente concedida pola Oficina de
Patentes de Estados Unidos, documento que garante a
propiedade intelectual do sistema aos seus creadores”.
Máis polo miúdo, a Hidroboia introduce no mercado
un sistema de mostraxe de auga a distintas profundidades que, sen modificar a natureza e características
de mostras, permite a obtención de datos sobre as
súas características físico-químicas mediante sensores
situados na superficie e albergados nun ou varios compartimentos con condicións ambientais controladas
que garanten a calidade de lectura de datos e reducen
de xeito significativo o mantemento do sistema.
O viveiro de Costa Vella tamén serve de acubillo á
unha empresa que nos toca en Código Cero especialmente de preto, sobre todo polo que ten de modelo
de apertura de novos vieiros de actividade nun eido
en especial proxección: o do desenvolvemento de
aplicacións para smartphones en calquera das súas
feituras. Falamos de MPS-MobileSoft (mps-mobilesoft.
com), unha startup especializada como dixemos no
fornecemento de novas ferramentas para os dispositivos móbiles das principais plataformas do mercado
(Android, IOS e WP7). Asemade, a firma céntrase no
desenvolvemento web de tipo corporativo tirando o
máximo proveito das últimas tecnoloxías dispoñibles
no mercado. O obxectivo: conseguir un deseño e unha
manexabilidade que permitan diferenciar, a través da
calidade, os seus traballos dos da competencia. 
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Reconto de
éxitos

Wiimbo, Anubía, VouAxenda e 104
Cubes amosan a súa experiencia no
remate do Proxecto NACCE

O

Proxecto NACCE (nacce.es/gl), como lembraremos posto
en marcha para fortalecer o tecido galego-portugués
das PEME tecnolóxico-dixitais, pechaba as súas portas
o pasado 14 de marzo na Escola Galega de Administración Pública de Santiago de Compostela (Fontiñas)
contando coa participación de Beatriz Mato (conselleira de Traballo
e Benestar), Odilo Martiñá (director xeral de Traballo e Economía
Social), Francisco Javier Rodríguez (subdirector da Escola Superior
de Enxeñaría Informática de Ourense), Sonia Rábade (secretaria xeral
de AGESTIC); José Manuel García (xerente da Cámara de Comercio
de Vigo); Ana Campos (da entidade empresarial lusa AIMinho) e
Eduardo Pinto (director executivo do Centro de Computação Gráfica). Cómpre engadir a presenza entre o público dos emprendedores
xurdidos no marco de NACCE, que quixeron contar a súa experiencia, amais dos promotores de catro iniciativas que xa foron presentadas o pasado 24 de xaneiro no Campus de Ourense.
Trátase de Wiimbo (wiimbo.com), unha aplicación móbil que permite aos usuarios consultar a música que se escoita en cada local
de lecer e participar na súa selección musical (elixindo tamén
as cancións que soan nos seus locais favoritos e coñecendo en
tempo real o que se está a pinchar en calquera emprazamento,
como din os seus creadores: un claro exemplo de de democracia musical); Anubía (anubia.es), un servizo de implantación de
software de xestión empresarial de código libre a pequenas empresas (Anubía Solucións na Nube é unha empresa de consultoría, formación, desenvolvemento e implementación de solucións
de programas abertos para a xestión completa das empresas
de aplicación en chave de cloud computing, a súa aposta a prol
da tecnoloxía aberta para o eido corporativo débese á busca
de flexibilidade para adaptarse ás necesidades específicas dos
clientes); VouAxenda (vouaxenda.com), un portal coa actividade cultural en Ourense (e que nos abre a porta, ao estarmos
rexistrados, á participación en sorteos, ao foro da propia axenda,
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á edición de mensaxes ou mesmo á achega dos nosos propios
eventos); e 104 Cubes (104cubes.com), que desenvolve ferramentas
para converter os deseños de clientes en aplicacións informáticas (a
empresa, cuxo nome fai referencia ao número de teclas estándar do
teclado universal, é responsable -entre outras cousas- do software
de xestión documental Nyddo Doc, realizado para á compañía
Nydoo).
Informar que o Proxecto NACCE (Núcleo de Apoio á Competitividade e á Creación de Empresas TIC) atópase enmarcado dentro
do Programa de Cooperación Transfronteiriza España–Portugal
2007-2013 e organizado pola Consellería de Traballo e Benestar, a
Escola Superior de Enxeñaría Informática, a Asociación Galega de
Empresas TIC AGESTIC, a Cámara de Comercio de Vigo, a Associação
Empresarial AIMinho e o Centro de Computação Gráfica CCG/ZGDV.
O dito proxecto conta cun orzamento de 1,2 millóns de euros e está
co-financiado por fondos FEDER, a iniciativa persegue dinamizar o
sector das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC) a
ámbolos lados da fronteira e apoiar aos emprendedores neste eido.
A xeito de resumo: ao longo destes dous anos NACCE supuxo
unha grande axuda para o emprendemento tecnolóxico e a modernización das empresas. Isto amósano as 19 novas empresas TIC
creadas e o apoio emprestado a máis de 200 pequenas e medianas
empresas nos últimos dous anos, favorecendo 8 proxectos de I+D e
achegando formación de calidade en colaboración, internacionalización e creación de negocios a 370 alumnas e alumnos. 

Captura da
axenda en liña
Vouaxenda, un
dos proxectos
presentes na
última xornada
de NACCE (1)
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Un proxecto
á nosa medida

NACCE deu acubillo á participación directa de
máis de 460 novos empresarios


Participantes
na última cita de
NACCE, celebrada
na EGAP en
Santiago

O

recente remate do Proxecto NACCE, Núcleo de
Apoio á Concorrencia e a Creación de Empresas TIC,
sérvenos entre outras cousa para facer un percorrido polas cousas que se acadaron ao seu abeiro
e, tamén, polo que aínda está por desenvolverse
a través das moitas liñas de colaboración que ficaron abertas
grazas á iniciativa, coma estradas das que só tivemos oportunidade de percorrer unha pequena parte e agora ramifícanse
e esténdense cara a novos mercados e perspectivas. NACCE,
como lembraremos, foi unha proposta para innovar e impulsar o
sector tecnolóxico-dixital na contorna Galicia-Norte de Portugal
baixo unha arela internacional. O eixe fundamental da iniciativa foi a cooperación entre empresas, entidades do sector e do
emprendemento e profesionais, estudantes e profesores, entre
outros, de ámbalas beiras da raia. Dito máis claramente: NACCE
(www.nacce.es) constituíse como unha plataforma de cooperación para a creación de empresas TIC. Presentouse como unha
rede composta por socios e colaboradores que potenciou a
formación e asesoramento de pequenas e medianas empresas
galegas e lusas co obxectivo de ampliar a cifra de negocios e
impulsar o seu medre. O obxectivo foi o de estimular a aparición
de novas iniciativas empresariais, aumentar a concorrencia das
empresas xa existentes e, como consecuencia directa, dinamizar
o emprego.

Cifras e froitos
Xa metidos máis en materia, ou sexa, en datos concretos que
acheguen luz sobre o acadado, dicir que na última xornada de
NACCE déusenos a coñecer (da man do subdirector da Escola
Superior de Enxeñaría Informática, Francisco Javier Rodríguez
Martínez) que as diferentes actividades desenvolvidas ao abeiro
de NACCE dende o seu comezo, serviron para dar acubillo á
participación directa de 463 emprendedores. Asemade, logrouse a concorrencia de 340 persoas na actividade formativa da
plataforma de e-learning de NACCE e un total de 286 asistentes
ás diversas xornadas e foros celebrados ao longo deste tempo
(foi presentado oficialmente ante os medios de comunicación
en outubro de 2011, aínda que a actividade xa vén de máis
atrás). Polo que respecta aos mentores galego-portugueses que
acompañaron a andaina desta iniciativa, achegando a súa experiencia e os seus coñecementos en materia de posta en marcha
e desenvolvemento de proxectos empresariais TIC, dicir que
foron un total de 56.O seu labor, como dixemos, foi o de fornecer asesoramento personalizado aos emprendedores. Asemade,
celebráronse catro Foros NACCE: o Foro de Internacionalización
do 13 de setembro de 2012, en Vigo; o I Foro de Innovación do
día 18 do mesmo mes, desta volta en Ourense, o Foro de Colaboración da xornada do 20, en Pontevedra; e o segundo Foro
de Innovación, o día 27 do mesmo mes, esta vez con emprazamento en Guimarães (Portugal). Os foros estruturáronse en
dúas partes: por unha banda unha xornada de mañá na que se
convidaba a expertos e mozos emprendedores a que compartiran as súas propias experiencias, e por outra banda unha xeira
de tarde, na que os emprendedores que así o desexaban podían
recibir sesións de asesoramento e formación personalizados por
parte de membros do Núcleo NACCE.
A maiores do devandito, o desenvolvemento de NACCE veu
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acompañado de tres xornadas de presentación de resultados, cada unha
delas unha ollada a un ámbito concreto do pasado recente da iniciativa
e, tamén, un convite á adhesión de novos proxectos empresariais e novos
achados competitivos e de mercado. Vigo acolleu a primeira destas citas
(a Xornada de Presentación de Proxectos de Internacionalización, o día
29 de novembro de 2012), Braga deu acubillo á segunda (a Xornada de
Presentación de Proxectos de Colaboración, o día 11 de decembro de
2012) e Ourense serviu de escenario á terceira (a Xornada de Presentación
de Proxectos de Creación de Empresas e Novas Liñas de Negocio, o día 24
de xaneiro deste mesmo ano).
Segundo nos fixo saber Francisco Javier Rodríguez, neste tipo de
xornadas, amais de convidar a novos expertos no eido tecnolóxico-dixital,
tamén se deu a oportunidade a novos empresarios de NACCE para presentar perante o público presente as súas iniciativas. Do mesmo xeito ca
nos foros, tirouse proveito da xornada de tarde para realizar novas sesións
de mentoring do Núcleo con emprendedores. Nestas sesións concretas,

Financiamentos
O Proxecto NACCE está cofinanciado pola Unión Europea a través dos
fondos FEDER. Asemade, tamén ten o apoio orzamentario e de recursos
do Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza EspañaPortugal 2007-2013, cuxo importe estimado acadou os 207,18 millóns
de euros en 2007 (a parte de España). A parte de Portugal ascendeu a
60,22 millóns de euros de axudas. O total do Programa sería de 267,40
millóns de euros. Abrangue un territorio composto por 17 NUTS III fronteirizas, territorio este que constitúe o ámbito básico de aplicación. A
Comunidade galega forma parte da Área de Cooperación Galicia-Norte
de Portugal (PO de CTT España-Portugal), que alcanza unha programación comunitaria de 54,10 millóns de euros en 2007. A Xunta de Galicia
xestiona neste ámbito axudas por un importe de 28,86 millóns de euros
2007, o que representa o 53,35%, mentres que o AGE inviste 25,24
millóns de euros. Os eixes de intervención nos que se materializan os
ámbitos da Estratexia da Axuda de Cooperación Territorial Transfronteiriza en Galicia no período 2007-2013 son os seguintes: cooperación e
xestión conxunto para o fomento da competitividade e a promoción do
emprego, para o medio e o patrimonio, para ordenación do territorio e
accesibilidade, para a integración socioeconómica e institucional e para
a asistencia técnica de cooperación en ámbalas beiras da fronteira.
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por certo, concorreron case media centena de persoas, ao longo das
diferentes xornadas e foros.
Como dixemos na páxina anterior, a xornada final do proxecto
celebrouse o pasado 14 de marzo de 2013 en Santiago de Compostela. Polo que respecta aos proxectos de negocio-resultados, sinalar
que para quen queira ampliar información e extraer detalles máis
concretos do amosado nestes eventos, está habilitada na Rede, na
web Televisión da Universidade de Vigo, unha longa listaxe de vídeos
das presentacións da xornada do 24 de xaneiro celebrada en Ourense.
Poderemos ver interesantes pezas con explicacións de iniciativas de
clara proxección empresarial como Wiimbo, Anubía, Desoños, Saborplace, Entremetidos, Vouaxenda ou 104 Cubes. A listaxe de vídeos en
cuestión témola aquí: http://tv.uvigo.es/serial/index/id/1633#1633.

A quen se encamiñou NACCE?

NACCE dirixiuse a persoas interesadas en crear unha empresa de
base tecnolóxica ou que a tivesen creado recentemente en Galicia
ou no Norte de Portugal. As firmas empresariais puideron ser de
tecnoloxías aplicadas á saúde, educación, comercio, banca, Internet,
aplicacións móbiles, realidade virtual ou contidos dixitais. A iniciativa
tamén se dirixiu a firmas interesadas en desenvolver proxectos en
colaboración e novas liñas de negocio, ou que desexasen internacionalizarse. Empresariado e emprendedores TIC de éxito, profesionais,
consultores e expertos en todas as áreas empresariais, desde a internacionalización ata a promoción, pasando pola fiscalidade, e membros de institucións tanto públicas como privadas que ofrecen apoio,
asesoramento, orientación personalizada e ferramentas necesarias
ás empresas e emprendedores do sector... todos eles constituíron o
miolo de NACCE. Este núcleo operou de xeito virtual nunha plataforma web 2.0 e de xeito presencial nos foros que se organizaron e máis
nas xornadas e mesas de traballo.

Foros e xornadas

Foros e xornadas presenciais incorporaron ao proxecto NACCE
a experiencia de distintos emprendedores para guiar e orientar ás
novas firmas e consolidar as xa constituídas. Na cidade de Pontevedra, por exemplo, celebrouse o Foro sobre Colaboración de PEME
Transfronteirizas o pasado día 20 de setembro. Tamén tivo lugar en
Braga, recentemente, a Xornada de Presentación de Resultados Proxectos de Colaboración, o día 11 de novembro. Pola súa parte, a Cámara
de Comercio de Vigo acolleu o pasado día 13 de setembro un foro
sobre internacionalización. Neste foro, como lembraremos, participaron 75 empresas e emprendedores do sector tecnolóxico-dixital
galego-portugués, que puideron manter entrevistas individualizadas
con profesionais expertos deste eido produtivo ligado ao coñecemento (os integrantes do Núcleo NACCE). O evento contou, entre
outros, coa presenza de reputados profesionais como José Ramón
Pais (vicepresidente da Fundación Innovapyme Galicia), Elías Pérez
(cofundador de Quobis) ou José Manuel García, actual responsábel
de Binaurality. Este foro constituíse como unha oportunidade de
primeira orde para as empresas TIC da Eurorrexión interesadas en
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coñecer os vieiros de internacionalización da súa iniciativa de mercado. Asemade, o día 18 de setembro celebrouse na Escola Superior de
Enxeñaría Informática de Ourense (Universidade de Vigo) unha xeira
de traballo sobre innovación, en concreto sobre marketing dixital,
start-ups e emprendedores. Nesta última participaron, entre outros,
Fran Muíños (CEO de UNE de Comunicación), Lolo Rey (Loroestudio),
Camilo Ameijeiras (Primate), Ignacio de Francisco (Compring.com),
Eva López (Womenemprende da USC), Luisa Pena (directora da Tecnópole), Roi Correa (Menus.es) e Carlos Corsino (Stratia). O encontro
foi inaugurado por Francisco Javier Rodríguez, subdirector da Escola
Superior de Enxeñaría Informática de Ourense; José Manuel García,
xerente da Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación de
Vigo; Eduardo Pinto, director executivo do CCG; José María López
Bourio, presidente de AGESTIC, e María Amparo González Méndez,
directora xeral da Dirección Xeral de Promoción do Emprego da
Xunta de Galicia.

Sobre os apoios e impulsores

O Proxecto NACCE inscríbiuse dentro da segunda convocatoria do
Programa de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal 20072013, e participaron a Consellería de Traballo e Benestar da Xunta
de Galicia, AGESTIC (Asociación Galega de Empresas TIC), Cámara de
Comercio de Vigo, Universidade de Vigo, AIMinho (Associaçao Empresarial) e o CCG/ZGDV (Associaçao Centro de Computaçâo Gráfica).
O obxectivo primeiro foi crear un gran estímulo para o sector TIC de
Galicia e do norte de Portugal favorecendo a creación de emprego e
de empresas tecnolóxicas.
NACCE foi un programa de mentorización sobre mellora da
competitividade, internacionalización ou apertura de novas liñas de
negocio en empresas TIC, e tamén sobre como crear unha empresa
TIC, como levar unha idea de negocio tecnolóxica ou de internet á
realidade. Todo iso de forma on-line e gratis, e apoiado por profesionais de prestixio que conforman o Núcleo de Apoio á Competitividade e Creación de Empresas, “polo que é unha oportunidade
única para formarse, asesorarse, facer contactos de primeiro nivel ou
montar unha empresa da man da experiencia do día a día”, sinalaron
os impulsores da iniciativa.

Presentación en novembro de 2011 en Ourense

NACCE presentouse ante os medios a finais de 2011 en Ourense. Aí
fíxose saber que se trataba dunha iniciativa para paliar as feblezas do
sector TIC na Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal, tanto en cantidade de empresas, como en competitividade, e en internacionalización. A encargada de lanzar esta mensaxe foi a conselleira de Traballo
e Benestar, Beatriz Mato, que subliñou que a posta en marcha deste
proxecto, que lidera o departamento autonómico, permitiría, entre
outros fins: a formación e asesoramento das nosas PEME tecnolóxico-dixitais no desenvolvemento de proxectos comúns; a formación
de arredor de emprendedores e de 50 empresas na posta en marcha
de novas liñas de negocio; e a celebración de 20 mesas de traballo
sobre a creación de empresas TIC. 
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“NACCE achegou apoio a 200 PEME e favoreceu a
creación de 19 novas firmas do sector”

Odilo Martiñá
Falamos do proxecto
transfronteirizo co director xeral de
Traballo e Economía Social.

O Proxecto NACCE celebrou os días pasados a súa
última xornada de traballo, un encontro que serviu para
dar a coñecer diversos froitos recollidos (participación
empresarial, asesoramento, emprendemento, busca
de novos mercados no exterior) e diferentes casos de
éxito. Nas páxinas anteriores dedicámonos a rastrexar
as pegadas que deixou, as obras visíbeis, pero precisabamos saber o que vai acontecer a partir de xa. Para
tentar visualizalo, falamos co director xeral de Traballo
e Economía Social, Odilio Martiñá Rodríguez, cuxo departamento (Consellería de Traballo) é un dos grandes
impulsores da iniciativa. Martiñá amosa o seu convencemento na influencia que vai ter NACCE no noso proceso
de dinamización empresarial futuro, a curto, medio e
longo prazo. “Se unha persoa ou varias emprende unha
actividade impulsada dalgún xeito polo aprendido dentro do proxecto NACCE xa sería unha forma de seguir en
activo”, comenta. A experiencia adquirida (19 empresas
TIC novas, apoio a 200 PEME, etc) apunta a unha clara
repercusión futura.
CÓDIGO CERO: Logo desta última xornada, que temos a partir
de agora? Rematou NACCE ou vai seguir activo a través dunha
actividade menos visíbel, soterrada, pero igual de eficaz?
Haberá máis edicións do programa?
ODILO MARTIÑÁ RODRÍGUEZ: Aínda que é certo que, como
vostedes saben xa se celebrou a xornada final do proxecto, en
Santiago de Compostela o 14 de marzo, o Proxecto NACCE continúa nunha fase máis administrativa e financeira como é o peche
físico do proxecto en si, fase común por outra banda a todos os
proxectos POCTEP.
Esperemos que o xermolo de NACCE dea os seus froitos e siga
medrando en diferentes ámbitos e que poida ser aproveitado
por todas aquelas persoas participantes nas diferentes accións
do mesmo, se unha persoa ou varias emprende unha actividade impulsada dalgún xeito polo aprendido dentro do proxecto
NACCE xa sería unha forma de seguir en activo.
Todos aqueles proxectos cun compoñente innovador teñen
cabida dentro do programa de apoio ás Iniciativas de Emprego
de Base Tecnolóxica (IEBT) xa que constitúe un elemento clave
para o desenvolvemento e creación de novas empresas de
alicerce TIC na nosa comunidade. A Dirección Xeral de Traballo e
Economía Social apoia e impulsa o espírito emprendedor a través
de dous procedementos, un deles artellando os instrumentos
de apoio e de avaliación técnica dos proxectos presentados en
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colaboración coas 3 Universidades galegas para dar un maior pulo
ao trinomio formado por: investigación, tecnoloxía e emprego e un
segundo procedemento no que se articula un marco específico de
axudas económicas para facilitar a creación de postos de traballo e o
inicio e posta en marcha dos proxectos innovadores.
C.C.: O Proxecto NACCE (Núcleo de Apoio á Competitividade e a
Creación de Empresas TIC) é unha proposta de impulso empresarial, unha proposta TIC, que conta cun variado grupo de entidades
promotoras de Galicia e Portugal. Unha destas entidades é a Consellería de Traballo e Benestar, incluída a Dirección Xeral de Traballo
e Economía Social, da que vostede é responsábel. Por que este
compromiso da consellería a prol de NACCE? Que cre vostede que
tivo esta iniciativa de vantaxoso para as nosas empresas?
O. M. R.: A Consellería de Traballo e Benestar leva anos apostando
polo emprendemento e polas iniciativas empresariais innovadoras, un
exemplo claro e o programa de Iniciativas de Emprego de Base Tecnolóxica (IEBT) que tan bos resultados ofrece ano tras ano. Ademais hai
que ter conta que o proxecto NACCE era un complemento ás políticas
de emprego que a Consellería ven desenvolvendo nas súas dúas vertentes: máis emprego e de maior calidade. Outro factor que tivemos
en conta a hora de impulsar o proxecto NACCE foi a posibilidade de
traballar con diferentes institucións públicas e privadas tanto galegas
como portuguesas o que sempre é un elemento enriquecedor.
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As vantaxes dun proxecto coma NACCE
para alguén que teña unha idea, ou que
queira iniciar unha actividade é indubidable: o proxecto tiña dúas partes ben diferenciadas, unha parte presencial de foros e
xornadas de carácter técnico onde diferentes emprendedores e empresas contaban
as súas experiencias desde un punto de
vista moi práctico e moi próximo, así como
diversos profesionais explicaban os pros
e contras á hora de emprender desde os
eixos básicos do proxecto NACCE: colaboración, internacionalización e novas liñas de
negocio TIC e unha área de formación on
line onde a través de módulos e con titores
especializados ofrecíase unha formación
especializada nos tres eixos antes mencionados.
C.C.: Como se canalizou este apoio da
Consellería de Traballo a NACCE?
O. M. R.: O proxecto NACCE é un POCTEP
–Proxecto de Cooperación Transfronteiriza
España –Portugal co-financiado polo FEDER
(Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional) que ten as súas particularidades
propias que se derivan desa condición,
Fomos seis socios os que formamos o
partenariado NACCE. A Consellería de
Traballo e Benestar a través da Dirección
Xeral de Traballo e Economía Social asumiu
a posición de líder, este compromiso significa non só participar no orzamento do
proxecto NACCE e na realización das tarefas
encomendadas senón que como xefe de
fileira do proxecto o que leva implícito é
unha maior responsabilidade na coordinación do proxecto, unha maior responsabilidade tanto no control administrativo
coma financeiro ante os responsables do
POCTEP e a autoridade de xestión, así mesmo coordina as actividades dos diferentes
socios, elabora as directrices de actuación e
metodoloxías a seguir,…
C.C.: Como foi a comunicación, o diálogo
e o traballo coas entidades portuguesas
participantes no proxecto, máis polo miúdo coa Associação Empresarial AIMinho
e máis co Centro de Computação Gráfica.
Que cre vostede que se saca en claro
deste tipo de propostas transfronteirizas? Debera aplicarse con máis fondura
e frecuencia esta fórmula na procura de
meirande competitividade e presenza
internacional das nosas empresas?
O. M. R.: O traballo e a relación cos nosos
socios portugueses foi moi frutífero, unha
comunicación fluída, constante e moi doada. Estes proxectos serven para obter un
maior coñecemento do que se está a facer
en outros países, noutras administracións e
noutras empresas, e tamén serven para pór
en común sinerxías, e ter unha visión máis
ampla e clara dun mundo tan cambiante
como é o das TIC. Penso que que a colaboración e a cooperación, tanto entre administracións como persoas de Galicia e Norte
de Portugal deberían ser os eixos do futuro
para asentar unhas bases sólidas posto que
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en Galicia xa existe un amplo número de
empresas TIC que xeran emprego e están a
traballar en múltiples eidos.
C.C. A nivel de creación de postos de
traballo e de novas empresas, que cre
vostede que puxo en xogo este proxecto?
Podemos dicir que xa viron froitos palpábeis ou teremos que agardar un tempo
para telos diante?
O. M. R.: A nivel de proxecto NACCE creo
que os obxectivos conseguidos neste intre
son indiscutibles: prestouse apoio a máis
de 200 PEME, xurdiron 19 novas empresas
TIC que agora se atopan en proceso de
creación, apoiáronse 8 proxectos de I+D,
ofreceuse unha formación de calidade a
370 alumnos, realizáronse máis de 50.000
horas de formación a través da plataforma
NACCE.
C.C. Considera vostede que o sector das
novas tecnoloxías da información ten
posibilidades de abondo como elemento dinamizador de emprego e, tamén,
de actividades económicas diferentes e
alternativas ás que nos levaron á crise que
agora estamos a vivir? Nunha escala de
prioridades para o futuro do país, en que
lugar situaría o departamento que vostede dirixe ao sector das TIC?
O. M. R.: Estou totalmente convencido, pense vostede que o sector TIC é un sector moi
dinámico que engloba calquera actividade
económica, dende a sanidade, educación,
agricultura, a xestión do medio ambiente,… por iso as TIC tenden a ocupar un
lugar crecente na vida humana e no funcionamento das sociedades. Para a Dirección
Xeral de Traballo e Economía Social o sector
TIC ocupa un lugar prioritario xa que a
ningún de nós nos cabe ningunha dúbida
de que estamos ante unha transformación
nas organizacións empresariais, independentemente do seu tamaño e o sector ao
que pertenzan. As empresas e a sociedade

en xeral atópanse claramente afectadas
pola incorporación das Tecnoloxías da información e da Comunicación (TIC) e este
feito repercute notablemente no mercado
de traballo, coa conseguinte demanda ou
aumento da forza laboral con coñecementos e habilidades en TIC. Por iso para nós
é fundamental axudar a ser cada vez máis
innovadores e eliminar os obstáculos para
facernos máis competitivos e estimular o
crecemento e o emprego, este é o obxectivo e un reto que nos marcamos de cara o
futuro.
C.C.: Cre que era necesario unha iniciativa
interdepartamental como esta do que
estamos a falar para impulsar as nosas
PEME TIC? Había baleiros que cubrir, feblezas que solucionar? De que tipo? Serve
NACCE, tamén, para pór de manifesto
que é necesario seguir apostando pola
fórmula da colaboración aberta entre institucións públicas, empresas, asociacións
e centros de investigación?
O. M. R.: Por suposto, todas as iniciativas
que se fagan neste eido de actividade
serán sempre necesarias, e aínda así hai
moito por facer en termos coma a exclusión
dixital. Temos que tender a desterralo e
debemos traballar entre todos para que
homes e mulleres teñan acceso ao coñecemento e ao manexo de novos formatos
que facilitan a vida cotiá pero que tamén
capaciten e formen para un traballo mellor.
A colaboración, internacionalización e a
creación de novas liñas de negocio, piares
centrais do Proxecto NACCE, son extrapolables a calquera actuación que se leve
a cabo no eido das TIC. Hai que lembrar
que Galicia conta con tres universidades
onde se imparten carreiras técnicas e que
a cooperación entre elas, a administración
pública, as empresas e os centros de investigación é fundamental para desenvolver
un alto potencial de medre das iniciativas
TIC e para aumentar a súa produtividade.
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| Deputación de Pontevedra | REDE DE CENTROS PROVINCIAIS DE ASESORAMENTO EMPRESARIAL (CPAE 2.0) |

Recursos

para combater
a situación económica
A Deputación de Pontevedra porá en marcha unha rede de Centros Provinciais
de Asesoramento Empresarial (denominado CPAE 2.0) para o asesoramento e
acompañamento en materia TIC ós autónomos e micropemes na provincia de
Pontevedra

A

Deputación de Pontevedra continúa apostando polo impulso do uso das TIC na provincia de
Pontevedra coa posta en marcha, dende o Servizo de Novas Tecnoloxías, dunha rede de Centros
Provinciais de Asesoramento Empresarial (CPAE
2.0) destinada ó asesoramento e acompañamento para a incorporación das TIC ó colectivo de autónomos e microPEME
da provincia. Na situación actual este colectivo, entendendo
como tal aquelas empresas que ocupan menos de 5 persoas
cun volume de negocios ou balance xeral anual que non supere os 2 millóns de euros, é un dos máis castigado pola crise. A súa mellora competitiva implica a innovación nos seus
produtos e servizos. Por outra banda e segundo os datos do
IGE no ano 2011 este colectivo está composto por 64.682 empresas na provincia, das cales 42.563 corresponden a traballadores autónomos sen asalariados e 22.119 son pequenas
empresas que teñen en nómina entre 1 e 5 traballadores. En
termos de porcentaxes os traballadores autónomos e microPEME na provincia de Pontevedra supoñen o 91,68% do total
das empresas da provincia.
No tocante ó uso das TIC por este colectivo o Observatorio
Nacional das Telecomunicacións e Sociedade da Información
destaca que no ano 2011 tan só o 69,7% dos seus integrantes
dispoñen de polo menos un ordenador e o 64,1% conta con
acceso a Internet, poñendo de manifesto que as microPEME
con maior número de empregados (de entre 3 a 9) amosan un
nivel de equipamento TIC e acceso a Internet máis próximo ó
de PEME e grandes empresas.
Coa finalidade de reverter esta situación, dende o Servizo
de Novas Tecnoloxías da Deputación de Pontevedra estase a
traballar dende o ano 2011 na posta en marcha da mencionada rede de Centros Provinciais de Asesoramento Empresarial.
Neste senso, a Xunta de Goberno da institución provincial, na
sesión do 21 de decembro de 2012, aprobou o expediente de
contratación para a creación e posta en marcha dos Centros
Provincias de Asesoramento Empresarial (CPAE 2.0) dentro do
proxecto “depoTIC, a tecnoloxía nas túas mans”, que conta con
financiamento do FEDER e que na actualidade está na fase de
adxudicación.
Coa posta en marcha do CPAE 2.0 a Deputación de Pontevedra persegue acadar como obxectivos a promoción e o uso
eficiente das TIC por parte dos autónomos e microPEME da
provincia; proporcionar, de forma personalizada a autónomos e microPEME, información, asesoramento, capacitación e
apoio no campo das TIC como ferramenta de mellora da produtividade e competitividade, realizando accións de acompañamento tecnolóxico a través de distintas canles (presencial,
Internet, telefónica); poñer a disposición das empresas un

24 | Código Cero

conxunto de recursos que lles facilite unha mellor utilización dos servizos
tecnolóxicos así como fomentar o traballo en rede entre os axentes do territorio: emprendedores, empresas, asociacións empresariais, axentes de
desenvolvemento local, empresas TIC, etc.; constituíndose en puntos de
encontro entre empresas.
O CPAE 2.0 contempla no seu alcance o despregue dunha rede de asesores e oficinas comarcais ó longo de toda a provincia de Pontevedra.
A rede de asesores prestará un servizo de asesoramento individualizado, personalizado, completo e de calidade utilizando unha metodoloxía
que dea resposta ás consultas dos autónomos e microPEME no eido das
TIC e poñendo á súa disposición todos os recursos e ferramentas existentes. Esta rede estará composta polo menos de 11 técnicos cualificados en
materia TIC e cun amplo coñecemento do tecido empresarial da comarca
onde desenvolvan o seu traballo.
A rede de oficinas comarcais vertebrará o territorio achegando desNúmero 116

ta forma a posibilidade de informarse e asesorarse en materia TIC
practicamente á porta das empresas, prestando un servizo de atención multicanle (presencial, web e telefónico) cun horario flexible
de luns a sábado, que facilite o acceso ó servizo por parte de todos
os autónomos e microPEME, que principalmente teñen que atender
o seu negocio. A rede de oficinas estará formada por unha oficina
central situada na sede da Deputación que, ademais da prestación
dos servizos de asesoramento, actuará como coordinadora e onde
se crearán os contidos do CPAE 2.0. Ó mesmo tempo habilitaranse 5
oficinas comarcais que darán cobertura á provincia e que se situarán
en zonas de alta concentración empresarial.
Todas as oficinas do CPAE 2.0 disporán de conexión de banda larga, e contarán con despacho de asesoramento debidamente amoblado e equipado, sala de espera, aula de actividades amoblada e
equipada con ó menos 8 postos para a realización de actividades de
información, divulgación, etc.
Con esta rede de oficinas que integran o CPAE 2.0 proporcionaranse un conxunto de servizos de asesoramento e acompañamento
no ámbito das TIC baseados nun catálogo de actividades e servizos
a prestar que incluirán, polo menos, os seguintes:
• Actividades de sensibilización e divulgación tecnolóxica.
• Actividades de dinamización no uso do comercio electrónico
como nova canle de venda.
• Atención de consultas tecnolóxicas e relacionadas co comercio
electrónico remitidas a través das distintas canles.
• Actividades de capacitación para a adquisición de competencias
dixitais vinculadas coa actividade empresarial.
• Asesoramento e acompañamento tecnolóxico individualizado ós
autónomos e PEME. Este asesoramento incluirá:
• A realización inicial dun diagnóstico do uso das TIC por parte
do autónomo e microPEME (madureza dixital).
• A proposta dun conxunto de recomendacións para un mellor
aproveitamento das TIC.
• Un plan de titorías de seguimento e apoio en relación ás medidas propostas.
• Actividades complementarias ó asesoramento TIC en cada unha
das oficinas comarcais. Dentro destas actividades englóbanse
a achega de charlas, talleres e actividades de información (individualizada e conxunta) de curta duración que serán propostas
dende a oficina coordinadora do CPAE 2.0.
Os servizos de asesoramento contemplarán dende un asesoramento básico, consistente na resolución de consultas puntuais
relacionadas coa utilización eficaz da tecnoloxía existente, ou con
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necesidades de incorporación de novos elementos tecnolóxicos por
parte dos autónomos ou microPEME, ata un asesoramento integral
nas instalacións dos propios autónomos ou microPEME. Este asesoramento integral realizarase dende unha perspectiva global de todos os procesos de negocio tendo en conta a forma en que utiliza as
TIC en cada un destes procesos. Posteriormente, a partir do diagnóstico tecnolóxico obtido, elaborarase unha proposta de implantación
de diversas solucións de mellora competitiva baseadas na optimización e/ou incorporación do uso das TIC nos distintos procesos, así
como un plan de implantación das solucións propostas.
As materias sobre as que versarán os servizos de asesoramento
estarán vencelladas a diferentes áreas de interese, como son: presenza web, equipamento informático, ferramentas informáticas de
xestión (contabilidade, facturación, ERP, CRM, etc.), acceso a Internet, banca on line, sinatura e administración electrónica, redes sociais (uso empresarial), comercio electrónico, factura electrónica, solucións sectoriais (por exemplo: utilización de terminais de punto de
venda, plataformas de comercio, etc.), axudas e subvencións para a
incorporación das TIC polos autónomos e microPEME. En todo caso,
as devanditas áreas de interese axustaranse en función das demandas detectadas na rede de oficinas e realizaranse sempre dende a
perspectiva de neutralidade tecnolóxica e comercial.
Para a prestación dos servizos de asesoramento desenvolverase
unha ferramenta informática destinada á xestión dos datos relacionados cos servizos prestados que terá como finalidade a coordinación das actividades do CPAE 2.0 facilitando un medio de comunicación e de intercambio de información para os asesores TIC das
oficinas comarcais do CPAE 2.0. Tamén se desenvolverá un portal
web do CPAE 2.0 que servirá como punto de referencia da difusión
do proxecto e canle de prestación dos servizos de asesoramento TIC
a autónomos e microPEME, e ofrecerá recursos e ferramentas ás empresas da provincia. Para dinamizar a actividade dos centros, estes
contarán con actuacións que permitirán ós usuarios informarse, a
través de talleres temáticos, das últimas novidades tecnolóxicas a
través dunha serie de eventos TIC.
En palabras de Amancio Varela, xefe do Servizo de Novas Tecnoloxías da Deputación de Pontevedra “A posta en marcha da rede de
oficinas do CPAE 2.0 e a prestación dos servizos de asesoramento
tecnolóxico ós máis de 64.800 autónomos e microPEME da provincia
de Pontevedra reafirman a aposta da Deputación por impulsar a mellora competitiva deste colectivo que contribúa a acadar unha maior
taxa de crecemento económico na provincia nun contexto de crise
como a que estamos a vivir”. 
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| entrevista | NORMAN BENZONI |

“FOGA-Online representa unha porta

aberta á comunicación co cliente que non é
habitual neste tipo de negocio”

Norman Benzoni
Norman Benzoni, director de Marketing da firma galega

FOGA desvélanos as liñas diferenciais da súa plataforma de
venda de material e servizos tecnolóxicos e reprográficos

Temos nova plataforma galega de distribución de
material tecnolóxico e non queríamos deixar correr
a oportunidade de preguntar aos seus responsábeis
polos obxectivos e finalidades da web e, tamén, por
eses pequenos-grandes detalles que atopamos nela
e que nos indican que houbo un esforzo grande por
facer algo diferente, competitivo e que perdurase
no tempo. Falamos da plataforma FOGA-Online,
canle de venda aberta ao mundo -aínda que con
vontade profesional- de servizos vinculados á reprografía, informática, redes, dixitalización, xestión
e comunicación. Norman Benzoni, director de
Marketing da empresa santiaguesa Foga, responsábel deste novo achado de comercio electrónico,
foi quen nos puxo ao tanto da filosofía seguida pola
plataforma. Unha filosofía, cóntanos, ao servizo do
útil. Isto conséguese nin máis nin menos que falando co cliente e escoitando o que nos di. E a Internet,
aínda que non o creamos, dáse a isto.
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CÓDIGO CERO: Foga lanzou a plataforma de comercio electrónico FOGAOnline (fogaonline.es) co obxectivo de presentar algo máis que unha
simple tenda de hardware e software. Como se consegue facer algo
diferente, particular, singular, no medio dun escenario tan ateigado de
actores como é o de Internet? Que diriades que é aquilo que verdadeiramente vos diferenza?
NORMAN BENZONI: Certamente, consideramos que FOGA-Online ofrece
elementos diferenciais de valor para os nosos clientes. Potenciar unha
plataforma de venda online sen elementos singulares, nun panorama tan
masificado, representaría limitarse a un papel de “actor secundario” que
unha empresa como a nosa non está disposta a asumir. Nese sentido,
podemos dicir que dous son os factores principais que nos diferencian,
a transparencia e a filosofía de empresa de servizos. A transparencia de
FOGA-Online é un diferencial se nos comparamos coas outras empresas de
servizos integrais da comunicación que actúan no mercado galego. Nese
sentido somos, por exemplo, a primeira empresa do sector que se decidiu
a publicar en internet os PVP dos seu equipos reprográficos vinculados a
contrato de mantemento.
Por outra banda, o que chamamos “filosofía de empresa de servizos” é o
que nos diferenza das webs de venda de venda online “tradicionais”. FOGAOnline representa unha porta aberta á comunicación co cliente final que
non é habitual neste tipo de negocio. Por iso quixemos dotar a nosa web
de canles para que os nosos clientes poidan indicarnos o que precisan e
incluso cal é o seu presuposto ou gasto actual. Encontrar unha solución a
medida corre da nosa conta.
C.C.: Facéndonos un balance breve da vosa experiencia de distribución
de tecnoloxía e servizos a través da Rede. Está a ser positiva? Será positiva en breve? É posíbel, para unha empresa galega (non emprazada, a
priori, preto dos principais eixes de actividade e fluxo de coñecemento
TIC), facerse un oco firme entre os grandes axentes do comercio electrónico?
N. B.: Máis que como “positiva”, poderíamos describir a nosa experiencia
como “inevitable”. A experiencia de FOGA-Online é claramente positiva
porque nos permite atender mellor os nosos clientes actuais e gañar novos
clientes reducindo as limitacións espaciais e temporais que caracterizan
a venda directa. Pero se definimos FOGA-Online como unha experiencia
“inevitable” é porque non podemos esquecer que a nosa compañía deseña
e comercializa plataformas de venda online. Para cumprir as expectativas
dos nosos clientes nesta liña de negocio, a propia experiencia é un valor
incuestionable.
C.C.: En que servizos e equipamentos se centra a vosa plataforma FOGAOnline? A quen se dirixe, principalmente, e cal é a área xeográfica que
cobre?
N.B.: No relativo á área xeográfica, FOGA-Online é unha plataforma que nos
permite operar a nivel estatal, salvando certas limitacións xeográficas que
existían de maneira efectiva para a venda dalgúns dos nosos produtos. No
relativo ao tipo de cliente, a web, como a nosa empresa e os nosos produtos, está pensada para dar servizo profesionais.
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C.C.: Polo que respecta a marcas, que se
canaliza a través da vosa web de venda
e asesoramento? Hai unha intención
concreta na elección de determinadas
marcas en detrimento de outras?
N.B.: A selección específica de marcas para
FOGA-Online é inexistente. Os produtos
que se comercializan vía web son os dos
partners principais da nosa compañía.
Nese sentido, consideramos que pouco ou
nada hai que buscar cando se leva anos
traballando con líderes da tecnoloxía
e a innovación como Kónica Minolta,
Samsung, Fujitsu ou Brother. A nosa
dilatada experiencia e o sabérmonos servizo técnico oficial das nosas
marcas son o fundamento da nosa
elección.
C.C.: Dende o punto de vista do acceso e do manexo da vosa plataforma,
que destacariades de FOGA-Online?
N.B.: Principalmente o que consideramos que debe esixirse a unha plataforma deste tipo. Darse de alta como
cliente e fácil e implica un desconto
na primeira compra, hai diferentes
vías para localizar ampla información
sobre os produtos e, como dixemos, o
cliente pode solicitarnos solucións a medida de maneira áxil e sinxela. FOGA-Online
está pensada para facilitar información,
comprar con facilidade facer o seguimento
do estado do pedido unha vez efectuada
a compra.
C.C: O panorama económico crítico polo
que estamos a pasar ten algún tipo de
resposta nas vosas ofertas e na vosa actividade? Dito de outra maneira: podemos
agardar que nas vosas achegas haxa
sempre a posibilidade de atopar produtos ou servizos para tódalas economías,
incluídos produtos e servizos accesíbeis
para os profesionais e as empresas en
situación máis complicada?
N.B.: Por suposto. A web conta cunha
sección de oportunidades con prezos realmente inmellorables. Ademais de reducir
custos adquirindo packs de produtos ou
aproveitando ofertas especiais, os usuarios
poden acceder tamén a produtos usados
de calidade que contan cun ano de garantía. FOGA-Online ten produto para todas as
tipoloxías de cliente, sexan cales sexan as
súas necesidades ou os seus recursos.
C.C.: Que nos ten preparado FOGA para
un futuro próximo? Con que nos vai
sorprender en materia de innovación e
busca de novas respostas para a crecente listaxe de demandas dos clientes
de produtos e servizos relacionados co
tecnolóxico-dixital?
N.B.: Aínda que sería precipitado proceder
xa ás presentacións “en sociedade”, si podemos avanzar que FOGA fará apostas pola
innovación neste ano 2013. Haberá apostas
no reforzo da comercialización online, pero
tamén na modernización dos servizos que
actualmente presta a compañía. En FOGA
queremos, cada ano, ser máis e mellores. 
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Unha innovadora tenda en liña de produtos tecnolóxicos
Hai uns meses, a compañía galega
FOGA (foga.es) lanzaba a súa plataforma
de comercio electrónico de produtos tecnolóxicos. Baixo o nome de FOGA-Online
(fogaonline.es) a empresa santiaguesa
preséntase no mercado de Internet
como algo máis que unha simple tenda
de hardware e software, pois leva á Rede
a filosofía de Solucións Integrais da Comu-

nicación que, informan fontes da firma,
“caracteriza a súa empresa matriz”. Desta
maneira, poderíamos dicir que, se ben
o obxectivo primario de fogaonline.es é
o de ofrecer equipamento tecnolóxico
“a empresas e profesionais liberais que
demandan produtos de calidade contrastada e unha atención post-venda eficaz e
profesional”, existen tamén outros obxectivos máis ambiciosos que diferencian
esta plataforma no masificado, e ás veces
caótico, mercado de Internet.
Ademais de superar as limitacións
espaciais que sempre impón un em-

Minolta, Samsung ou Fujitsu), se non que
permite que, desde calquera lugar do
mundo, os profesionais máis esixentes
poidan obter información sobre os servizos que FOGA pode ofrecerlles.
A diferenza das webs de venda en liña
tradicionais, onde os clientes só teñen a
opción de ir engadindo produtos ao seu
carro da compra, FOGA-Online permite
aos seus usuarios comunicarse
cos consultores de FOGA para
ampliar información sobre os
servizos que ofrece a compañía, como por exemplo os
mantementos de equipamentos de impresión ou os packs
de dixitalización.
Esta interactividade que
singulariza a FOGA-Online é
o reflexo na Rede do espírito
de empresa de servizos que
a caracteriza. Un usuario
rexistrado pode, por exemplo,
demandar solucións a medida,
indicando que equipamento
necesita e de que presuposto
dispón, podendo incluso crear
un plan de aforro en impresión personalizado.
Outra das características da plataforma
que nos ocupa é o seu fácil manexo. Norman Benzoni, o responsable da plataforma, explícanos que “a web foi deseñada
para facer o máis doados posíbeis os
seus procesos de información, selección
e compra; achegamos unha navegación
fácil e intuitiva, que permitirá aos seus
usuarios atopar de contado os produtos
e servizos máis axeitados ás súas necesidades”.
Como complemento a esta simplicidade, fogaonline.es achega un
buscador avanzado para axilizar e
facer máis eficaces as nosas pescudas,
permitíndonos “localizar produtos
con total comodidade e realizar
procuras por marca, modelo ou referencia”. Ademais, e para satisfacer as
demandas de información dos máis
esixentes, a web facilita os datos máis
relevantes sobre as características dos
seus produtos, tanto en fichas técnicas como en catálogos orixinais. 

prazamento físico para a venda de
equipamentos, neste caso o da Vía
Pasteur do compostelán Polígono do
Tambre, esta web ofrece solucións
máis amplas, relacionadas coas áreas
da Reprografía, Informática e Redes,
Dixitalización, Xestión documental
e Comunicación e Marketing. Desta
maneira FOGA-Online non se limita
a facilitar a compra por Internet dos
mellores produtos dos principais
partners da compañía matriz (Konica
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| Retegal | SISTEMA DE SUPERVISIÓN |

Seguimento e solución

de incidencias
a distancia

O operador galego RETEGAL pon en
funcionamento un novo sistema de
supervisión de infraestruturas

A

esencia mesma das telecomunicacións é permitir a comunicación a distancia. Dende a difusión da voz ou da imaxe
(que comezaron coa radio e a televisión) até os modernos
sistemas de telecomunicacións (que nos permiten navegar
por Internet, facer compras no outro extremo do planeta
ou realizar unha videoconferencia cun amigo que vive a miles de
quilómetros de nós) produciuse unha evolución vertixinosa.
Esta evolución reflíctese no ámbito interno da súa propia xestión.
Así, hoxe en día é posible para os operadores de telecomunicacións
xestionar as súas redes dende centos de quilómetros de distancia.
RETEGAL -operador público de telecomunicacións da Xunta de
Galicia- dispón dunha das redes de infraestruturas de telecomunicacións máis extensas e con meirande capilaridade da nosa terra, conta
con máis de 200 centros de telecomunicacións. Estes centros -pola
súa propia necesidade funcional e de cara a conseguir unha ampla
cobertura xeográfica e de poboación- sitúanse en contornas illadas,
dominantes e cunhas duras condicións ambientais. Estas singularidades dificultan e encarecen os labores de xestión e mantemento, tanto
das infraestruturas como do equipamento asociado aos servizos,
problemas comúns a calquera operador de telecomunicacións.
Así, pola propia localización dos centros de telecomunicacións, o
estado e prestacións dos elementos asociados á infraestrutura (obra
civil, subministración de enerxía , sistemas de emerxencia e de climatización...) teñen un peso moi significativo nos índices de calidade e
de continuidade do servizo.
En base á experiencia de RETEGAL, que coincide cos datos doutros
operadores, máis do 80% das incidencias nos servizos veñen provocados por fallos derivados da subministración eléctrica.
RETEGAL ten como principal obxectivo emprestar servizos aos
cidadáns e aos seus clientes cos máis altos índices de calidade. Así,
para o deseño e operación da súa rede, ten establecidas as seguintes
liñas mestras:
• Fortalecemento das infraestruturas civís e dos sistemas de enerxía,
creando unha rede de infraestruturas sólida que permita garantir
o seu funcionamento en condicións extremas (todos lembramos temporais como o Klaus tan frecuentes no noso territorio),
empregando mesmo fontes alternativas de enerxía, como grupos
electróxenos, SAI’s ou baterías de alta capacidade.
• Un coidadoso deseño da rede de telecomunicacións e do equipamento asociado, dotándoa dun elevado grao de redundancia.
• Telesupervisión e telexestión tanto do equipamento coma das
infraestruturas civís. Mediante ferramentas baseadas en protocolos
SNMP e http, que permiten ter un coñecemento en tempo real do
estado de funcionamento da rede no senso máis amplo e que, asociadas a ferramentas de ticketing, fan posible realizar un seguimento exhaustivo dos históricos da rede.
Como complemento a todo o anterior, RETEGAL dispón dun Centro
de Operacións (con asistencia 24 horas x 365 días/ano), que amais de
monitorizar e controlar o estado de funcionamento da rede -mediante unha serie de procedementos establecidos- realiza as actuacións
precisas e coordina os recursos necesarios para a resolución de
incidencias ou anomalías.
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Logo do antedito, non é difícil deducir a importancia que neste
eido ten o novo Sistema de Supervisión de Infraestruturas (SSI) que,
dende o ano 2011, vén implantando RETEGAL.
Xa a mediados dos anos 90 -en colaboración coa Facultade de
Físicas da Universidade de Santiago de Compostela- RETEGAL poñía
en funcionamento un Sistema de Monitorización e Telexestión de
Infraestruturas que entre outros: monitorizaba a intrusión, a presenza
de subministración eléctrica, o funcionamento e alarmas de grupos
electróxenos e os sistemas de enerxía en corrente continua e mesmo
o funcionamento do equipamento de difusión (naqueles anos o dito
equipamento de difusión non tiña as prestacións de hoxe e controlábase mediante contactos). A presentación das alarmas e comando
realizábase nun PC dotado dunha aplicación específica que reflectía
na pantalla un mapa de Galicia coas localizacións dos emprazamentos. Para a transmisión das alarmas e teleordes (daquela nin RETEGAL
tiña a capilaridade de rede actual nin a telefonía móbil tiña as prestacións e cobertura actuais) empregábase a canle de control da Rede
Oficial de Comunicacións Móbiles da Xunta de Galicia (Rede Trunking,
baseada no estándar MPT-1327).
No ano 2010, dentro das actuacións que figuraban no Plan Director
de Banda Larga 2010-2013 da Xunta de Galicia (no que se incluía o
fortalecemento das infraestruturas de rede de RETEGAL e a conversión da empresa nun operador neutro), RETEGAL comezaba o estudo
e deseño do SSI, coas seguintes premisas:
• Solución técnica interoperable. É dicir, independente tanto do
equipamento de recompilación de alarmas e teleordes (sensores e
unidades remotas) coma do medio de transmisión empregado.
• Robusto, fiable, de sinxela implantación e reducido mantemento a
nivel software e hardware.
• Flexible e integrable cos sistemas e ferramentas dos que dispón
RETEGAL.
• Económico, considerado o número de centros a integrar.
Logo dunha detida análise das diferentes solucións de mercado
dispoñibles que abranguían, por exemplo: sistemas de autómatas
de avultado custo e complexidade, RETEGAL decidiu desenvolver
un sistema baseado na toma de datos a través de unidades remotas
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que permitía reportar información sobre diversos aspectos (o estado
da subministración eléctrica, temperatura, grupos electróxenos,
sistemas de alimentación ininterrompida e de corrente continua,
intrusión...) enviando esta información ao Centro de Xestión e
Atención de Rede (CEXAR) a través da rede mediante protocolo
SNMP e integrándoa na ferramenta de monitorización corporativa
da empresa.
O sistema aplicado supervisa en detalle, á súa vez, o resto dos
equipos do centro que interveñen na achega enerxética, permitindo
identificar avarías nos mesmos e definir os protocolos de actuación
en cadanseu caso para evitar cortes de servizo. Amosa en cada intre
cal é a fonte de enerxía que se está a empregar de xeito inequívoco e
indica a carga de baterías, estado do grupo electróxeno, etc.
Outro punto importante a controlar nos centros son as condicións
ambientais, xa que é preciso que se garantan os criterios definidos
polos fabricantes, evitando o envellecemento prematuro do equipamento e reducindo o índice de avarías. Así, a monitorización da temperatura do centro (acadada tamén a través deste sistema) detecta
posibles fallos nos sistemas de climatización e comunica a superación de limiares térmicos, permitindo facer tratamentos correctivos
nas condicións da contorna ou preventivos no equipamento.
Este sistema permite tamén supervisar polo miúdo os accesos de
persoal aos centros e incorpórase un sistema de chaves electrónicas
que restrinxe a entrada aos clientes e provedores. Acompañado dun
conxunto de cámaras de vixilancia permite garantir a garda e custodia do equipamento e actuar minimizando o fallo de servizos en
casos de vandalismo, xa que perante aperturas non autorizadas das
portas de acceso, envía alarmas mediante protocolo SNMP.
Deste xeito, as ferramentas de supervisión en tempo real relacionan todos estes datos co reporte de alarmas dos diferentes equipos
da rede de transporte e servizos do operador público e facilitan a
información precisa para ordenar e dar prioridade ás intervencións
correctivas e preventivas dos técnicos.
O custo total da instalación completa por centro emisor deste
sistema está por debaixo dos 1.300 euros. Logo de dous anos da súa
posta en marcha, podemos dicir que o SSI facilitou a RETEGAL:
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• Unha mellora na calidade de servizo, pola proactividade acadada
ante as diversas incidencias.
• Unha importante redución nos custos de desprazamentos.
• Un incremento elevado tanto da eficiencia do persoal de mantemento coma da dispoñibilidade dos recursos, evitándose desprazamentos improdutivos.
• Unha mellora da valoración de RETEGAL por parte dos seus clientes
e cidadáns.
En consecuencia, transcorridos dous anos dende a posta en servizo
do SSI, podemos considerar que o Sistema de Supervisión de Infraestruturas ten reportado a RETEGAL un aforro de custos e vantaxes
adicionais que superan en boa medida o investimento realizado.
A flexibilidade da solución achegada permite que RETEGAL estea a
desenvolver novas funcionalidades e aplicacións da mesma, así sobre
a solución inicial:
• RETEGAL incorporou circuítos adaptadores de sinal para controlar que a calidade da enerxía que lle subministran os provedores
eléctricos se atope dentro dos parámetros normativos, e que en
ámbitos rurais ou de montaña poidan sufrir anomalías. En caso de
haber deficiencias, o centro de control informa ao subministrador
de enerxía eléctrica.
• Estase a incorporar o control de consumo en cadanseu centro da
xeografía galega para poder así detectar avarías ou consumos
excesivos por parte de calquera equipo instalado no centro ou en
liñas de subministración eléctrica en propiedade.
Noutro eido -e dentro do proxecto denominado GREEN “Xestión
e monitorización da eficiencia espectral e enerxética dun operador
de telecomunicacións” do Programa FEDER-Innterconecta do CDTI, e
tendo en conta as melloras das prestacións das enerxías renovablesformúlase a utilización de enerxía solar fotovoltaica e/ou minieólica
para subministración eléctrica aos centros aínda que (debido á capacidade limitada destes sistemas para garantir unha subministración
constante, e ás necesidades de consumo) a solución pasa polo seu
uso como achega extra de enerxía e non tanto como fonte independente permanente. Achega que, en calquera caso, suporá un aforro
enerxético e unha redución das emisións de CO2 á atmosfera. 
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| software libre | EVENTOS E INICIATIVAS GALEGAS |

Modelos alternativos

Falamos a continuación de novos eventos e iniciativas galegas para
promover o coñecemento libre
FXII Xornadas Libres do GPUL

X
A Aula TIC PEME da Universidade
de Santiago organiza un curso con
Dolibarr

A

Aula TIC PEME da Universidade de Santiago está a preparar
unha actividade formativa de especial interese para os empresarios do mañá. Falamos do Curso de Planificación de Recursos
Empresariais (ERP), que tomará inicio a finais deste mes de abril e estenderase até o mes de maio. A actividade está baseada na ferramenta de software libre Dolibarr e diríxese a todo tipo de profesionais da
nosa terra, autónomos, responsábeis de PEME, por suposto estudantes e público particular en xeral interesado nas ditas cuestións. O contido deste curso inclúe a instalación e posta en marcha da aplicación
Dolibarr ERP e a introdución ás liñas de traballo que se abren ao seu
abeiro: xestión dos clientes, provedores e terceiros; administración
do inventario; tratamento do proceso comercial e xestión financeira,
entre outras funcionalidades.
Trátase dun obradoiro eminentemente práctico, baseado en código
aberto. Amais disto, impártese en liña a través dun espazo virtual
habilitado para tal efecto, acubillándose neste espazo, cada semana,
novos materiais compostos sobre todo por vídeo-titoriais explicativos
das temáticas devanditas, “de tal xeito que cada participante deberá
revisar os materiais facilitados e completar as tarefas semanais para
comprobar cal é o grao de aproveitamento dos módulos”, informan
dende a Aula TIC. 

a se albisca a nova entrega (a número doce) dos
encontros de cultura e tecnoloxía en aberto do
Grupo galego de Programadores e Usuarios de Linux
(GPUL). Falamos das XII Xornadas Libres do GPUL, que
se celebran entre o 22 de abril e o 26 do mesmo mes na
Facultade de Informática da Coruña e que estiveron os días
pasados en proceso de enriquecemento do seu programa
de actividades (conferencias, concursos e obradoiros con
contidos do máis variado, pero sempre xirando arredor da
tecnoloxía e o coñecemento sen atrancos). Como dixemos
os días pasados, a nova edición destas xuntanzas será
unha proba máis de que o open source non é só un tipo de
tecnoloxía, é tamén un xeito de traballar e unha filosofía de
vida aplicábel a todo. Neste caso concreto, aplicábel ao formato tradicional
dunhas xornadas de divulgación e
reflexión, que serán (as do GPUL)
como software libre cobrando
vida. Indo ao miolo do asunto,
dicir que teremos a oportunidade de asistir a conferencias,
obradoiros e concursos “con
contidos do máis heteroxéneo,
pero sempre xirando arredor
do mundo da cultura libre”.
Ou sexa, xirando arredor do
software libre, hardware
libre, estándares abertos,
licencias, propiedade
intelectual e un amplo
etcétera de cousas. 

Melide acolle o Festival de Instalación

M

eLiSA, a asociación de Melide a prol da programación aberta, vén de anunciar a celebración do chamado Festival de Instalación 13.04, un evento de divulgación do software
libre, no cal se farán instalacións gratuítas e legais de aplicativos libres nos equipos dos
participantes. Asemade, levaranse a cabo diferentes presentacións de programas libres para
empregar en contornas de oficina, deseño, multimedia, internet, etc. Os interesados e interesadas poderán asistir ao evento co seu equipo informático e os voluntarios de MeLiSA axudarán no
proceso de instalación dos programas libres.
O festival en cuestión levarase a cabo o sábado 20 de abril (de 10 a 14 horas) na cervexería
A Fundación, situada na Avenida Toques e Friol, 23 de Melide. Engadir que non é obrigatorio
instalar un sistema operativo GNU/Linux, tamén se instalarán diferentes programas libres sobre
o sistema operativo do equipo do usuario (LibreOffice, Mozilla Firefox, Gimp, Thunderbird, etc),
recomendándose realizar un respaldo de seguridade dos ficheiros persoais.
Como lembraremos, baixo o nome de MeLiSA atópase a Asociación de Usuarios de Software
Libre da Terra de Melide, un grupo de veciños de Melide afeccionados á tecnoloxía que decidiron
xuntarse para realizar actividades a prol da difusión do software libre. 
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O portal Mancomún achega a oferta
de código aberto galego

D

e falarmos de tecnoloxías libres,
a nosa terra estaría situada
nunha boa posición se nos
referimos a oferta; con todo, existen
algúns atrancos que aínda hai que
solventar, é o caso da falta de información sobre produtos e provedores de
software libre. Co propósito de mellorar esta situación, a Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia
(AMTEGA) vén de presentar o Catálogo
de Produtos, Servizos e Provedores de
Software Libre de Galicia no portal
Mancomún (mancomun.org/descargarprogramas/catalogodeswlgalego/), unha web que, como lembraremos, recolle as iniciativas de tecnoloxía
libre da Comunidade. E que utilidades achega esta listaxe? Pois basicamente
consiste nunha ferramenta de consulta web que permite a procura por
categorías dos produtos de programación aberta así como a información
dos provedores que emprestan servizos sobre eles: solucións de xestión empresarial, plataformas web ou mesmo software especializado. Esta interface
de consulta está integrada xa no portal mancomun.org e recompila os datos
do MapaTIC.gal, nel atoparemos rexistradas 178 empresas e 400 solucións
tecnolóxicas de todo tipo. Así, os produtos que se dean de alta no MapaTIC
baixo a etiqueta de software libre pasarán a formar parte de xeito automático
neste novo inventario, coa referencia aos provedores que os ofertan.
Cómpre engadir que, coincidindo coa publicación do devandito catálogo,
tamén se publicou a documentación e a ficha de datos dos servizos web do
MapaTIC.gal en Abert@s, o portal Open Data da Xunta de Galicia. Con esta publicación poderanse reutilizar os datos dos provedores tecnolóxicos de Galicia de
cara ao desenvolvemento de aplicacións. Dicir que os servizos foron publicados
cunha licencia Creative Commons con Atribución (CC-BY) permitindo calquera
tipo de uso, sempre que se cite a orixe dos datos do MapaTIC. 

Ábrese
a inscrición
para o V Fiadeiro
de localización de
open source da USC

A

té o día 22 de abril ficará aberto o
prazo de matrícula para o V Fiadeiro
de localización de software libre no
que alumnos, docentes e traballadores da Universidade de Santiago de Compostela traballarán
xuntos cun obxectivo común: a galeguización de
aplicacións informáticas de software libre. A actividade desenvolverase en 2 xornadas a finais de abril
na Escola Técnica Superior de Enxeñaría, supervisados
por Enrique Estévez Fernández, coordinador do equipo galego de localización dos produtos de Mozilla, e
Antón Méixome, lingüista e coordinador do equipo
galego de localización de OpenOffice e LibreOffice,
ambos do proxecto Trasno. O Fiadeiro de localización
de software consta dun proceso formativo previo de
3 horas o 25 de abril, á que seguirá unha xornada de
tradución supervisada o 27 de abril (de 10:00 a 19:00
horas, con descansos de lecer e xantar incluídos). 

A cooperativa GZ Imaxinaria lánzase a
promover a cultura e a tecnoloxía en aberto

A

cultura libre a a súa irmá tecnolóxica, o software libre, teñen na
cooperativa GZ Imaxinaria unha das súas principais valedoras
actuais (aparte do importante traballo despregado dende as
asociacións e os grupos de usuarios de software libre). GZ Imaxinaria,
que xa leva tres anos camiñando, tivo a súa raizame na Feira Imaxinaria que se desenvolveu en Vigo en 2010 e agora segue a coller folgos
para lembrarnos que hai maneiras diferentes de nos organizar e
acceder ao coñecemento e á cultura e para dotar ao consumidor dun
privilexio extra: o privilexio de ser el tamén, como produtor, responsábel directo de que haxa cultura. Falamos pois dun modelo alternativo ao que se impón dende hai anos dende a Rede, cunha boa parte
dos internautas actuando como simples
receptores a esgalla de contidos que
dificilmente van dar asimilado, e moito
menos impulsado.
Segundo informa o CCG nunha completa reportaxe sobre a andaina deste
proxecto, a cooperativa ten os mesmos
obxectivos cá Feira Imaxinaria: vincular diferentes colectivos e iniciativas que se fan
na nosa terra, xa estean ligadas ao software e á tecnoloxía, á creación artística, á
edición ou a conceptos de universidade
libre. Entre as entidades que promoven
GZ Imaxinaria están vellas coñecidas de
Código Cero, como a asociación Alg-a (da
que falamos hai pouco con motivo da súa
participación na rede mundial Wikisprint) ou a editorial Axóuxere (un
dos baluartes do noso pensamento, creadora entre outras cousas da
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web Zoopolitik.com). Tamén achegan (entre outros) o seu pulo o colectivo
Baleiro ou a iniciativa de acción Teatro Resoante.
Segundo conta o CCG, a fórmula de traballo é o dunha cooperativa
de usuarios, na que as persoas ou os colectivos interesados en participar achegan unhas cotas que lles permiten compartir unha serie de
servizos. O proxecto bebe das fontes das redes sociais, polo menos
dos seus aspectos máis positivos (a implicación e a acción social). Así,
adáptase ao seo do proxecto galego un dos grandes achados dos
servizos como Twitter ou YouTube: quen os usa para o seu interese,
tamén contribúe a eles. Entre as medidas concretas de GZ Imaxinaria,
iniciativas concretas, cómpre falar dunha
rede física de espazos para a creatividade, a expresión, a investigación e o
coworking. Dito doutro xeito: espazos
para que os socios se reúnan e traballen.
Como por exemplo o Autobús Hacker
(unha achega móbil preparada para
operar como obradoiro de creación e difusión itinerante, arestora en preparación
e na procura dun acondicionamento idóneo para moverse con enerxías limpas), a
Cousateca (un acubillo de coñecemento
e servizos que están ao alcance da man
de tódolos participantes no proxecto, sen
emprazamento físico concreto e a xeito
de sharewiki) a televisión en liña Adtlántida RTV, arestora en proceso de obtención de financiamento a través
da metodoloxía do crowdfounding. 
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Os técnicos do CDTI amosan o potencial de desenvolvemento
empresarial galego da segunda convocatoria de Innterconecta

A

Dixital do CDTI, fixo un percorrido polos froitos acadados a través
Axencia Galega de Innovación (GAIN) e o Centro para
das convocatorias pasadas dos fondos FEDER (case un centenar
o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI), coa
de proxectos galegos co-financiados por medio do primeiro e no
colaboración de asociacións empresarias como INEO
segundo FEDER, entre 1994 e 2006) e polos froitos que se agardan
(entre outras), está a organizar estes días unha serie de
recoller nesta segunda
actividades divulentrega. Tamén detallou o
gativas para dar a coñecer
obxectivo desta (fomentar
a segunda convocatoria de
a colaboración estábel
FEDER-Innterconecta II, un
público-privada en Investinovo programa orzamengación e Desenvolvemento
tario do Fondo Europeo de
e en áreas de importancia
Desenvolvemento Rexional
estratéxica para o impulso
no que colabora a Xunta
da economía en xeral e a
con 15 millóns de euros de
galega particular) e os tipos
co-financiamento e que pon
de proxectos aos que se
a disposición das empresas
dirixe: como norma xeral,
galegas 75 millóns de euros
grandes proxectos integraen subvencións a fondo
dos de desenvolvemento
perdido para cadanseu
experimental de carácter
proxecto de innovación. As
estratéxico e con potencial
sesións deron comezo en
de avance tecnolóxico e
Vigo e logo estendéronse
industrial relevante para a
a Ourense e Lugo. O día 18
nosa terra.
desenvolveuse en Vigo unha nova
Polo que atinxe ás áreas prioritarias,
xeira informativa (a cuarta), na sede
primeiro obradoiro
sinalou que serán eidos temáticos
da Confederación de Empresarios de
que teñan un elevado nivel tecPontevedra, que contou co apoio de
O primeiro dos obradoiros de presentación
nolóxico e que fornezan dun gran
INEO e coa presenza de María José
dos fondos Innterconecta II celebrouse o martes
valor engadido aos participantes e
Tomás, do Departamento de Saúde,
12 de marzo en Vigo, sendo inaugurado perante
estimulen a creación de emprego
Bioeconomía, Clima e Recursos Namáis de 80 persoas por Teresa Pedrosa (delegada
cualificado. Por sectores, serían os seturais; e máis Sergio Lourenso, Dpto.
especial do Estado para a Zona Franca de Vigo) e
guintes: agroalimentación e recursos
de Enerxía, Transporte, Fabricación
por Higinio Antuña (xerente da Fundación para o
mariños, tecnoloxías biosanitarias,
e Sociedade Dixital, ámbolos dous
Fomento da Calidade) contándose para a clausura
TIC (Tecnoloxías da Información e a
profesionais do CDTI.
con Manuel Varela (director da Axencia Galega de
Comunicación), tecnoloxías da proA xornada xirou arredor das caracInnovación e responsable en Galicia do Innterdución, materiais e nanotecnoloxías;
terísticas desta segunda edición do
conecta). O obxectivo deste obradoiro práctico
enerxía, construción, medio ambiente
programa FEDER-Innterconecta, co
-con entrevistas personalizadas entre as empresas
e transporte sustentábel.
obxectivo de axudar ás empresas a
interesadas- foi o de explicar e resolver as dúbidas
Segundo fixeron saber os proferesolver as dúbidas que poidan ter
das empresas para que os proxectos que acaden
sionais do CDTI, estaríamos a falar
ao respecto. Ao fío disto, ofreceuse
as ditas axudas o fagan con éxito.
dunha convocatoria, a segunda dos
a posibilidade de realizar entrevistas
Pilar Sanz (do departamento de Saúde, Bioecofondos Innterconecta, que pon ao
bilaterais cos técnicos de CDTI para
nomía, Clima e Recursos Naturais) e Raúl Garalcance das nosas empresas un total
revisar ideas ou propostas de proxeccía (do departamento de Enerxía, Transporte,
de 75 millóns de euros en subventos. Xa nun plano máis concreto, na
Fabricación e Recursos naturais do CDTI) foron os
cións, sendo os gastos subvencionásesión cos emprendedores e empresaencargados de explicar as características desta sebeis os que citamos a continuación:
rios fíxose fincapé na potencialidade
gunda convocatoria do Programa Innterconecta, á
• Amortización de activos (Equipos,
destes fondos para os seus proxectos
que seguiu unha rolda de reunións cos consorcios
Investigación Industrial, Licenzas)
de innovación, proxectos que deben
de proxectos en preparación para aclarar dúbidas.
• Persoal adicado ao proxecto
contar cun orzamento mínimo de
Expúxose que cada proxecto debe contar cun
• Materiais
1,5 millóns de euros, cunha duración
orzamento mínimo de 1,5 millóns de euros, que a
• Subcontratación organismos de
que non debe superar os dous anos
súa duración non debe superar os dous anos natuinvestigación
naturais, coa participación de tres emrais, que como mínimo debe contar coa participa• Outras colaboracións externas
presas independentes (como mínimo)
ción de tres empresas independentes e de, polo
• Custes xestión
e de, polo menos, un centro de invesmenos, un centro de investigación e que o prazo
• Outros gastos (auditoría)
tigación. Sergio Lourenso, técnico do
de presentación de proxectos a esta segunda
Departamento de Enerxía e Sociedade
convocatoria finaliza o vindeiro 4 de abril. 

O
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| Apalabrados | INCORPORA A OPCIÓN DE XOGAR EN GALEGO |

U

n dos xogos multi-plataforma móbilFacebook de máis éxito en España,
onde conseguiu destacar como Xogo
do Ano 2012 na App Store, e que hai
un par de meses superou os 10 millóns
de usuarios rexistrados, Apalabrados, actualizouse nas
súas versións para iOS, Android e Facebook, incorporando melloras visuais, un novo menú na listaxe de partidas
e dous novos idiomas, o noruegués e o galego, conseguíndose este último grazas a unha achega da empresa
compostelá Cilenis, spin-off da USC especializada en
tecnoloxía lingüística.
O xogo, que consiste en formar palabras cruzadas nun taboleiro xuntando as
letras que se reparten entre os usuarios,
goza de grande éxito en boa medida
porque é asíncrono (pois as súas partidas son por quendas), multi-plataforma
(pode xogarse dende iOS, Android,
BlackBerry, Windows Phone e Facebook) e multi-partida, que dende o seu
lanzamento foi incorporando linguas
de xeito progresivo, estreando o pasado
verán a posibilidade de xogar en catalán
e éuscaro, o que levounos a contactar
coa empresa arxentina Etermax, responsable do seu desenvolvemento, que
recoñeceu estar a traballar en levar a súa
aplicación tamén á nosa lingua.
Cuestionado sobre o tema ante os
micrófonos da Radio Galega, o fundador de Etermax, Máximo Cavazzani,
asegurou que estaban en contacto coa
Real Academia Galega para adaptar o
xogo á nosa lingua, recoñecendo que estaban abertos a
achegas que puideran axilizar o labor, o que levounos a
contactar con distintos profesionais galegos ata chegar
a Isaac González, de Cilenis, con que coincidimos na celebración do terceiro aniversario da LaconNetwork, que
dende o primeiro momento amosou a súa disposición
para contribuír con este labor que axuda á normalización do galego a través do seu uso lúdico.
Deste xeito, tendeuse unha ponte entre Etermax e
Cilenis, encargándose a empresa galega de facer “un
dicionario de formas, é dicir, un dicionario normal, pero
expandido con masculino, feminino, plural de masculino, plural de feminino e as conxugacións verbais...
todas as palabras que se poden pronunciar en galego
que sexan correctas”, tarefa desenvolvida collendo o vocabulario da lingua galega e expandíndoo con módulos
e aplicacións lingüísticas. Pero a contribución non se
limitou á elaboración desta listaxe de palabras, senón
que tamén analizaron as puntuacións que deberían
asignarse ás distintas letras en función da súa frecuencia, o que xerou bastante debate dentro de Cilenis
“porque existen varias letras en galego, que se ben non

se consideran do alfabeto, si que determinados estranxeirismos as teñen” o que
dificultan moito o xogo no caso de topar con algunha. Actualmente Apalabrados conta con esas letras, pero desaparecerán na vindeira actualización por
recomendación de Cilenis.
Isaac González compara a posibilidade de xogar a Apalabrados en galego “co
impacto que tivo Cifras e Letras a nivel social, por utilizar o galego, palabras e
expresións nun xogo, no lecer”. Considera así que Apalabrados “vai chegar a un
maior número de xente de maneira activa, porque se ben un programa de televisión é só recibir, salvo os poucos concursantes que poden ir, realmente xogar ao
Apalabrados en galego cos amigos é unha contribución a socializar a lingua de
moitos e a darlle unha normalidade que é importante”. 

Isaac González, CEO de Cilenis, foi quen fixo
posible que hoxe poidamos gozar de Apalabrados en galego
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Un xogo irmandado coa TVG

Consultado sobre a posibilidade de xogar
a Apalabrados en galego o profesor Jorge
Mira salientou o seu pracer porque tal
fito fose posible grazas a unha spin-off da
Universidade de Santiago de Compostela
e convidou aos usuarios do xogo a participar no novo concurso da TVG Verbas Van,
que colle o relevo do anterior Cifras e Letras. O
propio Mira asegura que Apalabrados en galego
e Verbas Van son iniciativas irmáns, engadindo que
sería interesante combinar o xogo de Apalabrados con
outro de cifras, mesturándose no que podería ser “un
curmán irmán do Verbas Van”.
A súa compañeira televisiva, a escritora galega
de literatura infantil e xuvenil María Canosa,
comenta pola súa banda que a posibilidade de
xogar en galego a Apalabrados parécelle algo
“marabilloso” pois “todas as cousas que haxa,
todos os avances que se poidan importar á nosa
lingua parécenme fantásticos”.
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Chega a España o Kindle Fire HD 8,9"
No outono Amazon presentou novos tablets da familia Kindle,
pero esta liña de produtos chegou incompleta a España, o que
veñen de corrixir, de xeito que o Kindle HD xa non está dispoñible
só no seu modelo con pantalla de 7 polgadas (que non parece
ter conseguido destacar fronte ao Nexus 7 de Google), senón que
tamén poderá mercarse nun moito máis atractivo modelo con
pantalla de 8,9 polgadas cunha resolución de 1.920 x 1.200 píxeles,
ou sexa, que consegue meter a alta definición nun tablet relativamente compacto que está practicamente á altura da pantalla Retina
do iPad.
Co Kindle Fire HD 8,9” achégase unha oferta que, en vez de
optar por un prezo moi reducido, aposta por unha pantalla de alta
calidade, polo que pode ser unha das
opcións máis interesantes
para
os usuarios que queren gozar de películas
en alta definición con
son estéreo e, máis
especialmente, para
os que gustan de
ler no tablet (pois o
texto gaña moita definición nas pantallas
de alta densidade de
píxeles).
Este novo tablet
chega con 16 ou 32
Gb de capacidade de almacenamento de
disco por 269
e 299 euros res-

pectivamente para a súa
versión con publicidade
(amosa ofertas especiais
cando o dispositivo non
está en uso), podéndose
eliminar tal posibilidade
ao adquirir o dispositivo
por 15 euros máis.
Tamén resulta atractivo o feito de que os
tablets de Amazon teñen
acceso a un amplo catálogo de contidos (películas, música, libros...), e
concretamente no caso do Kindle Fire HD 8,9”
podemos destacar tamén a velocidade da súa Wi-Fi (dual), a súa cámara
frontal de alta definición (ideal para
videoconferencias) e a súa batería
cunha autonomía de ata 10 horas.
As súas medidas son de 23,9 x 16,3 x
0,9 centímetros e pesa 567 gramos,
polo que podería describirse como
unha especie de iPad estreito (pois
a súa pantalla é panorámica) cun
prezo inferior ao do iPad mini (o
que o converte nunha opción moi
interesante, sempre que teñamos
en conta que os tablets de Amazon funcionan cunha versión de
Android controlada pola compañía
de Jeff Bezos). 

Fujifilm anuncia unha nova cámara resistente
Fujifilm presentou nos EE.UU: unha nova cámara fotográfica ideal
para aventureiros, a FinePix XP200, que aparte de contar cun sensor
CMOS de 16 Mpíxeles e zoom de 5x, pode presumir de ser quen de
ser resistente á auga ata a 15 metros de profundidade, soportar caídas de ata 2 metros de altura, soportar temperaturas de ata 10 graos
baixo cero e resistir o po.
En vista dos usos movidos desta cámara dixital, a FinePix XP200
tamén conta cun estabilizador de imaxe que fai que as súas instantáneas sexan máis nítidas
e definidas, incluso en
condicións con pouca luz,
e fai doado transferir fotografías e vídeos da cámara
a smartphones, tablets e
ordenadores para compartilos en Facebook e Twitter
en poucos segundos, para
o que pode empregarse
a aplicación oficial de
Fujifilm para iOS ou para
Android, en mobilidade (que
incluso permiten ver as imaxes almacenadas na cámara en precisar
dun punto de acceso Wi-Fi), mentres que para PC tamén ai o software correspondente, que incluso facilita a realización de copias de
seguridade sen fíos das nosas fotografías nun cartafol do ordenador.
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Esta nova cámara é
capaz de disparar ata
10 imaxes por segundo
a resolución completa,
mentres que en vídeo
pode gravar a 1.080i a
60 imaxes por segundo (contando tamén
cun modo de ata 240
fotogramas por segundo
para facilitar reproducións
en cámara lenta).
A pantalla de 3 polgadas da cámara tampouco queda curta,
tanto pola súa resistencia como polo feito de ten un recubrimento
anti-reflexos que facilita a súa visualización baixo a luz do sol
(para o que a pantalla tamén
conta cun sistema de axuste
de brillo automático).
Chegará ás tendas norteamericanas no mes de maio
a un prezo de 299,95 dólares
(233,32 euros) con carcasas
en cor negro, amarelo, azul e
vermello. 
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GlassUp: unhas lentes de realidade
aumentada que custarán só 299
euros
Moito está a dar que falar o proxecto de lentes de realidade aumentada de Google, pero existen iniciativas moito máis modestas,
con obxectivos a un prazo mais curto e prezos máis asumibles como
GlassUp, que consiste nuns lentes que integran un proxector cunha
resolución de 320 x 240 píxeles no que podería amosarse información de Facebook, Twitter, o correo electrónico ou as mensaxes de
texto que cheguen ao noso móbil, co que se comunicaría a través
de Bluetooth 4 ou 3.1, e que ten xa aberto o seu proceso de reserva
(na páxina web glassup.net), tendo fixado como prezo 299 euros e
data de lanzamento o mes de setembro. O mes que vén está previsto que tamén capte financiamento a través de Kickstarter.
Aínda que inicialmente o produto estea destinado a usar con móbiles con iOS e Android, os seus responsables aseguran ter a intención de facelo funcionar tamén con Windows Phone, intencións que
resultan moi prometedoras, pois non estariamos ante unha solución

excesivamente
atada a unha
plataforma móbil.
Esta solución de
realidade aumentada pretende ser
lixeira e cómoda, utiliza unha tecnoloxía
que aseguran que non fatigará a vista, será doada de utilizar e
incluso poderá adaptarse a lentes graduadas. Un dos grandes retos
que terá que superar este proxecto para facerse realidade será o
conseguir cartos para atender a súa demanda inicial, pois actualmente corre o risco de morrer de éxito, xa que cos pedidos iniciais
estiman unhas vendas de 1 millón de unidades nun ano, o que nun
principio é unha boa nova, pero iso supón que teñen que arrincar
con varios millóns de dólares só para asumir os custos de produción
das primeiras lentes. 

Wacom comercializa un pequeno lapis para
dispositivos con pantallas capacitivas
Cada vez estamos máis afeitos a empregar
pantallas táctiles, pero non sempre podemos
traballar con precisión cos nosos propios dedos, de aí que xurdiran no mercado distintas
solucións que pretendían trasladar a funcionalidade das stylus de pantallas resistivas ás
pantallas capacitivas, e nesta liña chega agora
unha solución moi intelixente de Wacom, o
lapis Bamboo Stylus mini, dispoñible en 6
cores, con alta capacidade de tacto e sensibilidade e só 4,7 centímetros de tamaño, que
permite o seu uso en practicamente calquera
tablet ou smartphone actual, cunha orixinal

solución para evitar a súa
perda: pode engancharse ao noso dispositivo a
través dunha cinta que
leva a un falso conector de auriculares.
Esta solución
resulta especialmente
atractiva para usuarios de iPad, que incluso poden
aproveitar a Bamboo Stylus mini para tomar anotacións e realizar esbozos grazas á aplicación Bamboo
Paper (tamén dispoñible para Android) e o seu prezo
de venda é de 14,90 euros. 

Dell anuncia un ordenador todo-en-un que
pode facer ás veces de tablet xigante
Os ordenadores todo-en-un son unha tendencia que gaña peso
ano tras ano, e pola que Dell aposta firmemente, atrevéndose incluso
a sorprender con equipos como o Dell XPS 18, o ordenador deste tipo
máis delgado, lixeiro e versátil da compañía que sairá á venda dentro
dun mes por
un prezo de
899,99 dólares (en EE.UU.
e algúns países europeos
aínda non
detallados) e
que goza dunha
pantalla táctil
Full HD de
18,4 polgadas
e unha batería
recargable (cunha
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autonomía dunhas 5 horas), de xeito que incluso podería empregarse
como tablet dentro do fogar.
O Dell XPS 18 sería unha especie de tablet xigante con Windows 8,
que ao empregalo cun teclado e cun rato funcionaría como calquera outro ordenador todo-en-un (grazas a que integra un
pé abatible), mantendo o seu peso sobre os 2
quilogramos, polo que cargar con el
sería moi semellante a transportar un
ordenador portátil.
Como é costume en Dell, o
equipo poderá configurarse para
funcionar cunha unidade SSD,
o que xunto co seu procesador
Intel Core de terceira xeración
permitirán que funcione a unha
velocidade máis que satisfactoria para a meirande parte dos
usos dun ordenador persoal. 
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Cousas feitas dende aquí
Achegamos uns cantos exemplos que certifican o pulo
creativo actual no eido gaming
Memoria Pixelada sortea cinco códigos de promoción de Push Cars 2
Memoria Pixelada, medio galego de información sobre videoxogos e consolas do que
falamos hai pouco con motivo da súa terceira gran remodelación, está estes días a organizar
un sorteo de cinco códigos de promoción do xogo Push Cars 2, desenvolvido por profesionais
da nosa terra. Con estes códigos, informan, poderemos descargar de balde a devandita achega
de lecer para dispositivos iOS. E todo por cortesía de RaLight Software (RLS), o selo distribuidor
do devandito xogo. Este, para ir meténdonos en materia, consiste na segunda entrega dunha
das propostas que máis sorprenderon aos seareiros en 2011 (Push Cars) e que ostenta hoxe o
fito de ter sido obxecto de máis de 3 millóns de descargas para trebellos iOS e con Android. O
argumento, como lembraremos era o seguinte: unha enleada a xeito de crebacabezas onde os
coches bos e ecolóxicos foxen das cidades mentres que os contaminantes fican nelas esnafrándose entre si. Agora, coa segunda entrega, volve o seu protagonista, Sparky, ensarillado nunha
lea con máis e mellores coches e con características de mobilidade optimizadas. O xogo, como
dixemos, foi desenvolvido por mans galegas e isto reflíctese, entre outras cousas, no feito de
terse incluído a cidade de Santiago como escenario de xogo para a comunidade internacional
de seareiros. 

A saga galega Dragal converterase en
videoxogo, cómic e filme
Na nosa terra temos a nosa particular J.K. Rowling (creadora de Harry Potter), falamos de Elena
Gallego Abad, autora de Dragal I: A herdanza do dragón -Premio Frei Martín Sarmiento 2012- e de
dúas entregas máis desta serie, Dragal II: A metamorfose do dragón, e o terceiro libro, Dragal III: A
fraternidade do dragón. Perante o triunfo que supuxo a saga Dragal, Ficción Producións decidiu
facerse cos dereitos dos libros e ten previsto introducir a novela no mundo crossmedia. A idea
consistiría nunha adaptación ao cinema da triloxía, no desenvolvemento de videoxogos para
varias plataformas, cómics e a creación dunha comunidade de seareiros a través das redes sociais,
a Fraternidade do Dragón. Na presentación de onte -20 de xaneiro- marcáronse as primeiras datas
para a publicación das novelas gráficas de Dragal, que estarán nas librarías antes da fin de 2013.
A equipa de Ficción está a traballar mediante bosquexos baseados nos escenarios descritos na
triloxía, modelados 3D, a adaptación do texto para o guión dos filmes e outros materiais que arestora se están a desenvolver. Deste xeito, Dragal únese a outros proxectos con vocación internacional da produtora galega, como o proxecto
transmedia Tutu e a longametraxe Schimbare, que serán presentados os vindeiros días en varios festivais audiovisuais na Arxentina e Alemaña.
Pola súa banda Elena Gallego deu xa o primeiro paso para exportar as novelas fóra das fronteiras da nosa comunidade coa súa tradución ao
castelán.
Engadir a xeito de curiosidade que a presentación oficial de Dragal acontecía onte, 20 de marzo, coincidindo a mantenta co equinoccio de
primavera, intre de grande importancia dentro da saga tanto na ficción coma na realidade. Pois ese mesmo día, pero hai catro anos, era inscrito
no rexistro da propiedade intelectual o primeiro libro de Dragal... E as coincidencias non rematan aí, pois tamén Ficción botaba a andar como
empresa un 20 de marzo, pero de hai 10 anos. 

O primeiro capítulo de AR-K estréase de balde na App Store
Nos últimos días chegou á App Store sen facer ruído o capítulo 1 do xogo galego AR-K de Gato Salvaje Studio, unha aventura gráfica desenvolvida na Coruña que apostou polo clásico estilo point and click,
aínda que con gráficos xerados en 3D e destacando especialmente pola súa dobraxe profesional en
varias linguas (con voces recoñecidas como as de María Castro e Antonio Durán-Morris).
Tras unha tibia acollida do xogo para PC, e un fracaso en Kickstarter, os seus responsables optaron
por atreverse a lanzalo para dispositivos móbiles, onde os xogos point and click están a vivir unha segunda xuventude, e para chegar á meirande parte de público posible nesta primeira entrega, ofrécese
de balde, de xeito que calquera posuidor dun dispositivo con iOS (é compatible con iPhone 4, iPod
Touch de cuarta xeración e iPad 2 e posteriores) pode gozar de horas desta aventura gráfica que tamén
ten previsto chegar a Android nas vindeiras horas.
Agardemos que unha vez completado o relanzamento deste primeiro capítulo do xogo poidamos
ver a seguinte entrega das aventuras de Alicia, nas que levan meses traballando dende Gato Salvaje. 
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Por Marcus Fernández

StarCraft II
Estréase a primeira expansión

A mediados de marzo chegou ás tendas de videoxogos e ás
plataformas de descargas StarCraft II: Heart of the Swarm, primeira
grande expansión de StarCraft II, que pode adquirirse nunha edición
estándar (dixital ou física) por 39,99 euros, en edición Coleccionista
por 69,99 euros e en edición Digital Deluxe por 54,99 euros. Esta
nova expansión no seu modo campaña céntrase na vinganza de
Kerrigan, a antiga Raíña de Espadas, que deberá planear a súa fuxida
das tropas do Dominio terran para reclamar o seu lugar no corazón
do Enxame.
O xogo, dispoñible para Windows e OS X, conta con 20 misións
de campaña incorporando ás forzas de Kerrigan a numerosos zerg
(evolucionables) para poder vingarse de Arcturus Mengsk; o seu

modo multixogador tamén conta con novas armas de guerra á vez
que actualizan algunhas das unidades de Wings of Liberty.
Un xogo imprescindible para os seareiros desta saga iniciada en
1998 e da que pasaron máis de 2 anos e medio dende a súa anterior
entrega, polo que a súa expectación era moi grande, polo que pode
ser un dos supervendas do ano. 

FEZ
Chegará a Steam o 1 de maio

O desenvolvemento do xogo independente FEZ foi tortuoso, pero conseguiu
publicarse en 2012 para Xbox 360 cunhas vendas bastante boas e cunha crítica
magnífica, que incluso levouno a ser considerado coma o Xogo do Ano 2012 por
parte de Eurogamer, pero a vida deste título está lonxe de rematar, e agora está
a prepararse o seu salto a novas plataformas, sendo a primeira das mesmas o
PC, confirmándose que o vindeiro 1 de maio chegará a Steam, tenda en liña
que máis adiante tamén incorporará versións para OS X e Linux deste orixinal
xogo protagonizado por Gómez, unha criatura bidimensional que descubre a
terceira dimensión, o que permítelle atopar solucións a numerosos quebracabezas e descubrir segredos e tesouros ocultos.
Este xogo foi un dos títulos que protagonizou o documental Indie Game: The
Movie, o que contribuíu a facelo moi agardado entre xogadores de PC, e nun
encontro dixital en Reddit, o desenvolvedor do xogo, Phil Fish, desvelou non
só o lanzamento en Steam da súa creación, senón tamén que tamén podería
chegar a PlayStation Network e PS Vita, e incluso á consola baseada en Android
OUYA. O que parece desbotar polo momento e o lanzamento do xogo para
Nintendo 3DS, pois considera que non tería moito sentido amosar FEZ nunha
pantalla 3D. 
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XCOM:
Enemy Unknow
Chegará a iOS no verán

Tras unha magnífica acollida en consolas domésticas e PC, anunciouse que o xogo XCOM: Enemy Unknown ía contar con versión para
OS X, lanzamento que producirase finalmente o vindeiro 25 de abril
grazas ao traballo de Feran Interactive, pero a cousa non vai quedar
aí, e 2K e Firaxis Games anuncian que este galardoado xogo de estratexia por quendas terá no verán unha versión para iOS, de xeito que
os usuarios de iPhone, iPod Touch e iPad poderán xogar a protexer á
raza humana dunha invasión alieníxena.
En XCOM: Enemy Unknown tanto hai que repeler ataques dos
invasores como xestionar bases de operacións, asignar recursos e
estudar tecnoloxías alieníxenas para a súa asimilación, o que facilitará a defensa do planeta Terra. Dende Firaxis Games tiñan dúbidas
de que fose posible levar o seu xogo a iOS, pero grazas ás facilidades
que achega Unreal Engine a conversión deste título foi relativamente

doada, polo que tiveron que centrar os esforzos en adaptar a interface de uso para pantallas táctiles, o que foi un tanto máis difícil no
caso das pantallas do iPhone e o iPod Touch, mentres que no iPad o
xogo parece atoparse na súa salsa.
XCOM: Enemy Unknown non será unha versión inferior do xogo,
senón que pretende ser unha conversión bastante directa, á que só
eliminaron algúns mapas para reducir o seu tamaño, aínda que é
de agardar que non saia a un prezo moi reducido, pois procurarán
achegar o xogo completo, sen abusar dos contidos descargables de
pagamento como fan moitos outros xogos ultimamente. 

FX Fútbol
Entra en beta

FX Interactive vén de anunciar que o seu prometedor xogo FX Fútbol, herdeiro
espiritual do clásico PC Fútbol, entrou xa na súa fase de probas, que será o último
paso antes de chegar ás tendas de videoxogos de toda España. Aproveitan a ocasión
para dar conta dalgunhas posibilidades do xogo, que permitirá controlar a un club
grandeno modo Mánager participando en competicións nacionais e europeas, ou
optar por un reto maior no modo Desarío, no que haberá que comezar a carreira nun
equipo modesto que pode chegar a converterse en campión de Europa.
O xogo permitirá decidir o once inicial dos partidos e pór en práctica as tácticas
que queiramos e que poderemos comprobar se funcionan sobre o terreo de xogo,
sen deixar a un lado a xestión do club (fichando a estrelas, ampliando o estadio ou
elixindo a un bo equipo técnico e directivo).
Este mánager opta por un manexo intuitivo que pretende ser moi accesible a calquera afeccionado; ten un editor para crear o equipo dos nosos soños personalizando xogadores, equipamentos e escudos; os mellores futbolistas poderán gañar a súa
Pro-Card, decisiva no seu rendemento e no dos seus xogadores; as xestións do club
poderán monitorizarse a través do sistema TMI; e cando se deciden os partidos entre
en xogo unha eCam (emotion camera) para poder ver o desenlace da xogada. 
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