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tecnoloxía debe ser accesíbel, colaborativa, transversal e abrirse a cantos eidos de
colaboración se poñan ao seu alcance. E
0
mesmo máis alá destes eidos. Esta foi unha
O COETG celebrou a
das mensaxes que se lanzou na Noite Galega
Noite Galega
das Telecomunicacións que organizaron o Colexio Oficial
das Telecomunicacións
e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de
Máis e mellor colaboración entre as
Galicia (COETG‐AETG) e que congregou a preto de 300
nosas empresas TIC e as do motor
profesionais deste sector, entre os que se atopaba unha
AXA CONVÍDANOS Á
SÚA CITA EN PARÍS
delegación da Autoridade Nacional de Regulación das
Tecnoloxías para unha
condución máis segura
Telecomunicacións de Turquía e máis (atención) unha
SISTEMA MIASOFT
DO CITIC
nutrida representación do tecido produtivo galego
Obxectivo: diagnósticos
ao completo do noso sono
relacionado co motor. Cómpre ter isto último en conta,
ACHÉGASE
COMPUTACIÓN
esta cada vez máis estreita cohabitación entre o sector
O CESGA busca empresas para
experiencias de simulación
PACTO DIXITAL DE GALICIA
TIC e os demais sectores, porque é ben probábel que en
Telefónica anuncia un Centro de
Emprendemento TIC no Gaiás
breve se dean máis casos, un tras outro, con máis contornas implicadas e máis vieiros de colaboración abertos,
entre outras cousas porque para entidades profesionais
como o COETG-AETG non se entende o futuro da nosa
terra sen as telecomunicacións e o coñecemento dixital,
nin tampouco se entenden as telecomunicacións e o coñecemento dixital sen un uso e
A tecnoloxía debe ser accesíaplicación universal dos mesmos. En definitiva,
estamos ante un tipo de tecnoloxía transversal
bel, colaborativa, transversal
coma poucas, con potencial de ser esa cousa
e abrirse a cantos eidos de
que todas e todos temos en común máis que
colaboración se poñan ao seu ningunha outra infraestrutura ou recurso, tanto
para a nosa vida cotiá, persoal, como para a
alcance.
nosa vida profesional. De todo isto e de moitas
máis cuestións falouse en detalle na devandita
Noite, unha celebración da que ofrecemos unha crónica
nas páxinas centrais desta revista, páxinas que funcionan
ao mesmo tempo como xanelas dirixidas ao que nos
reserva o futuro en materia de traballo arredor das novas
tecnoloxías. Que en moitos niveis é o mesmo que dicir
simplemente traballo. 
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Humor tecnolóxico de Henrique Neira

Enfilabamos o final daquel
2013 co número 16 de Código
Cero, e iniciabamos unha nova
experiencia na difusión das
novas tecnoloxías. Diciamos
daquela que Internet formaba
parte das nosas vidas. Aproximadamente- un terzo dos galegos estaba daquela conectado
xa á rede, e criamos máis necesaria ca nunca a publicación de
manuais de axuda, auténticas
guías de viaxe que nos axudasen a aforrar tempo, esforzos e
complicacións. Calquera podía,
diciamos, ser navegante na
Rede (non se requiren grandes
nocións) pero son tantos os
camiños e os cruzamentos (vías
de acceso, de saída, de servizo),
que moitas veces, incluso os
máis experimentados, corren o
risco de limitarse a uns poucos
recursos entre infinidade deles.
Algo así como ser propietarios
dun mundo e movernos só
nunha habitación.
Agora que as enquisas
dicían, naquel novembro do
2003, que o 72,5 por cento das
empresas galegas de dez ou
máis asalariados tiñan conexión á Rede, a pregunta que
o lector se podía facer é: ¿por
que a ninguén se lle ocorreu
antes publicar libros como o
que iniciabamos daquela en
“Código Cero”:“Internet fonte
de recursos” e “Internet para
xornalistas”.
Dúas iniciativas de grande
éxito que hoxe desde a perspectiva do tempo quedaron
obsoletos pero sen dúbida
cumpriron unha grande labor
na promoción e difusión das
Tic,s. 

Síguenos en:

facebook.com/codigocero
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Convocada a nova edición do Concurso de
Proxectos Tecnolóxicos da ESEI



A Escola Superior de Enxeñaría
Informática do campus de Ourense e
Expourense presentaron os días pasados a
nova edición, a número 13, do seu Concurso
de Proxectos Tecnolóxicos, un certame dirixido a impulsar a creación de novas empresas,
a competitividade e as novas oportunidades
laborais para os nosos profesionais. O evento,
segundo fixeron saber os seus impulsores,
convida ao alumnado das titulacións de
Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (TIC) das universidades da Eurorrexión
Galicia-Norte de Portugal a presentar os
seus traballo fin de estudos máis innovadores. Segundo engadiron, “estamos ante un
excelente escaparate para que as empresas
coñezan o talento destes futuros profesionais
e tamén o traballo en I+D+i que se realiza nas
institucións académicas”.

Como dixemos, a nova convocatoria
do evento vén da man da Escola Superior
de Enxeñaría Informática do campus de
Ourense e de Expourense, coa colaboración
da Universidade da Coruña e patrocinada
pola Deputación de Ourense. Foi presentada
os días pasados no Centro Cultural Marcos
Valcárcel por Francisco Javier Rodríguez,
subdirector de Sistemas e Infraestruturas da
Escola Superior de Enxeñería Informática;
por Manuel Baltar, presidente da Deputación
Provincial, e por Alejandro Rubín, xerente
de Expourense. Todos eles fixeron fincapé
en como a innovación, o talento e as novas
tecnoloxías son elementos que contribúen a
loitar contra a crise e xerar emprego.
O certame inclúe dúas modalidades nas
que poden participar os alumnos e alumnas
das universidades da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. Á modalidade A do concurso
poden concorrer os estudantes dos títulos
de Grao en Enxeñaría Informática; Grao en
Enxeñaría de Tecnoloxías da Telecomunicación; Enxeñaría Técnica en Informática
e Enxeñaría Técnica de Telecomunicación.
Os participantes poden presentar os seus
proxectos fin de carreira. Á modalidade B
poden optar os estudantes das titulacións
de Enxeñaría en Informática, Enxeñaría de
Telecomunicación e traballos fin de máster de mestrados oficiais relacionados co
eido das tecnoloxías da información e das
comunicacións. Concederanse tres premios en cadansúa categoría cuxa contía
ascende a 1400 euros, sendo os primeiros
galardóns de 350 e de 500 euros respectivamente. Máis datos en esei.uvigo.es. 

Nace GCiencia, o
portal galego da
ciencia



A ciencia galega e todos
aqueles interesados nela
están de celebración, pois dende
culturagalega.org dáse conta do
nacemento dun proxecto xornalístico na Internet encamiñado a
dar a coñecer a investigación da
nosa terra galega en tres idiomas
(galego, castelán e inglés), falamos de Gciencia (gciencia.com),
o portal galego da ciencia que
xa abriu as súas portas. O eixo
desta páxina serán as reportaxes,
informacións e entrevistas, amais
da achega de material audiovisual e tribunas de opinión, blogs e
videoblogs.
Detrás desta idea atópase unha
equipa de xornalistas coordinada
por Eduardo Rolland e Pablo López que afirmaban que “GCiencia
parte da formulación de que o
xornalismo debe realizar un esforzo para axudar a transmitir á sociedade a investigación que se fai
en Galicia, polo xeral dunha alta
calidade”. Cómpre engadir que o
desenvolvemento do proxecto
editorial levouse a cabo grazas a
seren un dos proxectos premiados no programa de bolsas iProx
do Colexio de Xornalistas de
Galicia e Novacaixagalicia.

O MIT recoñece o traballo da galega Cilenis



No verán demos conta de que a
empresa compostelá Cilenis Language
Technology figuraba como semifinalista do
Building Global Innovator co seu proxecto
Avalingua, demostrando que esta spin-off da
Universidade de Santiago de Compostela ten
o suficiente carácter innovador como para
poder competir con outros proxectos de
grande peso nun certame patrocinado polo
Programa MIT Portugal, o Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) e o Massachusets
Institute of Technology (MIT), chegando á
final o pasado 21 de novembro en Lisboa
tras participar nun plan de estudos intensivos durante o verán e meses de traballo
con mentores internacionais e conseguindo
facerse finalmente cunha Mención de Honra
na categoría de IT & Web.
A solución de software presentada por
Cilenis, Avalingua, corrixe automaticamente textos en galego, español, portugués e
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inglés, e ofrece completas métricas sobre o
nivel de coñecemento da lingua empregada
polo usuario, o que pode resultar de grande
utilidade para uso individual (favorecendo a
autoaprendizaxe) como para uso colectivo
(como instrumento para a aula ou método
de avaliación). 

E indo a GCiencia, subliñar que
está estruturada en grandes
áreas: ciencia, industria, mar, Universidade; e a partir de aí unha
división por formatos (vídeo, opinión, etc.) ademais dunha área de
Historias GC., que recollen perfís
biográficos de científicos galegos
do pasado e unha selección de
artigos en inglés. O obxectivo
desta web é analizar proxectos
científicos nos que estean involucradas institucións públicas, universidades ou empresas privadas,
e narrar a actualidade da ciencia
en galego. 
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Tegnix abre rede social



A empresa galega Tegnix vén de abrir o espazo formativo de seu á comunidade en liña. Máis en detalle, falamos da posta en marcha da Rede Social
Profesional (aula.tegnix.com/social) da Aula Tegnix, unha iniciativa que xunta
formación con comunicación e interactividade 2.0 e na que xa podemos participar,
segundo nos conta o compañeiro Roberto Brenlla, responsábel deste espazo formativo, unicamente teremos que inscribírmonos e termos presente que a información
que vaiamos compartir cumpra unha serie de requirimentos. Este coñecemento que
xeremos deberá xirar arredor do software libre, ser sobre todo de carácter profesional e, tamén, vir supervisado previamente para confirmar que lle acae aos ditos
obxectivos.
Polo demais, non hai restricións. Nin de idiomas nas publicacións nin de extensión. Con todo, si que é positivo, coméntanos Brenlla, ter en conta que a rede está
enfocada a toda Iberoamérica, polo que, amais do inglés (considerado o estándar
en informática), serán axeitados o galego (sobre todo pola nosa irmandade con Brasil e Portugal), o castelán e o portugués. Por outra banda,
a intención é tirar partido da rede con fins didácticos, liña de actividade para que xa existen grupos en función das accións formativas da Aula
Tegnix. En definitiva, que grazas a esta iniciativa, poderemos (entre outras cousas) enviar ou recomendar artigos, comentalos, subir fotos ou
vídeos, coñecer de primeira man a profesionais con intereses compartidos, comunicarnos con eles, chatear, etc. 

Galicia Confidencial celebra os seus
10 anos de resistencia



Para celebrar os 10 anos do diario
dixital Galicia Confidencial na Rede
celebrouse o pasado 8 de novembro un
evento na Facultade de Ciencias da Comunicación de Santiago de Compostela que
contou cunha variada participación de
representantes das distintas forzas políticas
da nosa terra, de medios de comunicación e
doutros axentes da nosa cultura, comezando
o encontro cunha mesa redonda conducida
por Xosé Pereira, decano da Facultade que
acubillou o acto.
A primeira intervención correspondeu a
Rocío Castro, primeira directora de Vieiros,
quen fixo un repaso da historia do desaparecido medio en liña, deixando constancia
en todo momento a súa boa acollida e
grande éxito de público, destacando que o
fracaso de tal proxecto non ten nada que
ver coa falta de demanda dos contidos que
publicaban.
A este grande exemplo de medio en galego que conseguiu facerse un oco na Rede
seguiu unha iniciativa máis recente, Que
Pasa na Costa, dirixida por Ubaldo Cerquei-

ro, que quixo incidir no feito de que o seu
medio naceu dunha demanda social ante
a falta de información de proximidade na
Costa da Morte, o que serviu para reivindicar a importancia dos medios hiperlocais e
o xornalismo cidadán.
Pola súa banda, Marcus Fernández,
webmaster de Código Cero, relatou a
experiencia que levou a unha publicación
en galego sobre tecnoloxía a consolidarse
como medio, tanto na Rede como en papel, subliñando en todo momento a aposta
pola comunicación en galego e destacando
a necesidade de ter que deixar unha pegada
da nosa lingua na Rede para que non nos
deixen de lado.
A participación no debate do decano de
Xornalistas de Galicia, Xosé Manuel Pereiro,
non puido realizarse en persoa, polo que
leuse un comunicado remitido polo mesmo
no que reivindicaba a profesionalización
da práctica xornalística, contrastando co
anterior discurso de Cerqueiro ao rexeitar o
“xornalismo cidadán” por non existir variantes cidadás de ningunha outra profesión.

Ás intervencións individuais seguiron
unha serie de preguntas do público para
dar logo paso a unha presentación de Xurxo
Salgado na que fixo un repaso destes 10
anos de Galicia Confidencial, narrando dende as súas orixes ata os distintos modelos
de negocio cos que están a experimentar,
para insistir nunha idea coa que coincidiron
moitos dos presentes durante a quenda de
preguntas: estamos a vivir un período de
crise no que os medios en galego están a
exercer un papel de periodismo de resistencia coa esperanza de que cheguen tempos
mellores nos que o rol da nosa lingua poida
desenvolverse con normalidade. 

Amoeiro pon en marcha un polígono empresarial virtual



A carreira dos concellos galegos cara
a obxectivos como eAdministración
ou a plena integración dos seus habitantes
e empresas na Sociedade do Coñecemento, é unha carreira desigual. Ou sexa, que
algúns van en cabeza e outros moi atrás,
o groso nunha zona intermedia. O lóxico é
pensar que os que levan máis vantaxe son
os urbanos, as grandes cidades e as vilas
con longa tradición industrial. Porén, estes
días soubemos dun proxecto que situaría en
cabeza a un concello que non cumpre con
estas características. Falamos de Amoeiro,
que vén de pór en marcha do primeiro
polígono virtual de Galicia (poligonovirtualdegalicia.com), unha proposta lanzada polo
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Concello en colaboración coa empresa
Ciolet System e a Corporación Eurogalega
de Negocios. A iniciativa, que xa está en
activo, consiste en achegarlles aos empresarios cousas como asesoramento de todo
tipo, nunha primeira fase, e máis adiante
un acubillo para o domicilio fiscal das súas
empresas, onde poderán tirar proveito de
servizos como aloxamento web, rede ou
mantemento por só dez euros ao mes. O
proxecto xa ten empresas, arredor de dúas
ducias a día de hoxe, e a previsión é contar
cun cento antes de que remate o ano. O
Concello, segundo fixo saber a Praza.com,
quere converter Ameiro nun lugar que xunte
tradición e tecnoloxía, chegando a ser “o

primeiro concello 2.0 de Galicia”. E prosegue:
“O que queremos é atraer xente e ofertas
servizos a prezos mínimos”. 
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O satélite galego
Humsat-D, en órbita e en
activo



O 21 de novembro ás 11.21 horas a estación de
seguimento da Escola de Enxeñaría de Telecomunicación da Universidade de Vigo recibiu a confirmación de
que o satélite galego Humsat-D, impulsado por investigadores do campus, estaba xa en órbita e en activo. Era
pois o peche dun ciclo (agora comeza outro ciclo: o da
actividade en si mesma do aparello e a recollida de datos),
o do deseño, desenvolvemento, preparación e posta en
órbita, que levou máis de un ano de traballo e que contou
coa colaboración da Organización das Nacións Unidas e
a Axencia Espacial Europea, figurando en primeira liña,
como responsábeis principais deste importante proxecto
galego, os integrantes do Agrupamento Aeroespacial da
Universidade de Vigo. Para quen non o saiba a estas alturas
(e nunca mellor dito), dicirlle que o Humsat diríxese ao
fomento de capacidades no sector espacial, sobre todo en
países emerxentes. Segundo nos relatan dende a UVigo
retomando o fío dos acontecementos, ás 08.00 horas e co
lanzamento do foguete Dnepr desde o cosmódromo ruso
de Yasni comezaba “unha nova xornada histórica na carreira aeroespacial da Universidade de Vigo que a día hoxe
conta con dous satélites no espazo, o Xatcobeo e o propio
Humsat-D que, cunha vida útil de dous anos, permitirá
facer unha proba completa do sistema, recollendo datos e
verificando o funcionamento da constelación antes de que
os oito satélites que a completan sexan postos en órbita”.
Sinalar que no proxecto que culminou esta semana, financiando polo Ministerio de Ciencia a través do Plan Nacional
do Espazo, participaron arredor de 150 persoas durante os
últimos meses.

Gradiant lidera un

proxecto europeo para
xestionar e verificar
contidos multimedia

O

proxecto Maven, liderado polo centro Gradiant, desenvolverá ferramentas para a xestión e a seguridade dos
activos multimedia. Os obxectivos do proxecto centraranse en dous conceptos: buscar e verificar, ámbolos dous
integrados de forma coherente. Actualmente, ningunha ferramenta
do mercado soporta este concepto de buscar e verificar de forma
integrada. “Aínda que ultimamente houbo avances significativos no
terreo da seguridade nos medios”, informa o centro galego, “no mercado aínda existe a necesidade de prover á industria audiovisual e de
seguridade de solucións tecnolóxicas avanzadas, que sexan quen de
operar nun amplo rango de escenarios reais”. Por exemplo, circuítos
pechados de TV, imaxes web, broadcast, etcétera. Os resultados de
Maven permitirán a PEME, corpos de seguridade, axencias, compañías de seguros e medios de comunicación (entre outras empresas)
xestionar os seus activos multimedia e verificar a súa integridade
e autenticidade. Todo de forma adaptábel a cambios e contornas,
amais de eficiente. Como líder do proxecto, Gradiant é responsábel
da súa coordinación en xeral. Ademais, como membro activo do
equipo de investigación, Gradiant concorre con novas ferramentas
no eido do recoñecemento facial, de texto e de linguaxe falada en
contidos multimedia e a integración destas ferramentas xunto a
outros módulos no demo funcional do proxecto.
Maven é un proxecto colaborativo entre sete socios europeos que
foi seleccionado pola Comisión Europea como un dos proxectos
financiados dentro do programa Investigación para o beneficio das
PEME, dentro do Sétimo Programa Marco. O obxectivo do programa
é pór en marcha investigacións aplicadas ás necesidades das PEME
coa intención de que produzan beneficios a curto prazo. O proxecto
arrancou oficialmente o día 1 de outubro de 2013, e estenderase
durante dous anos, até o 30 de setembro de 2015. 

Na comparecencia pública que se celebrou no Edificio
Miralles trala recepción do son emitido polo Humsat-D,
tanto os integrantes do equipo como o reitor da Universidade de Vigo, Salustiano Mato, insistiron na importancia
de que a institución conte con dous satélites no espazo
nun período de tan só ano e medio. Unha satisfacción
que o reitor estendeu á Organización das Nacións Unidas,
sinalando que “a ONU ten que estar contenta porque ten
o seu primeiro satélite, o primeiro satélite dunha constelación que ten unha misión claramente humanitaria e isto
empeza hoxe aquí”. Mato fixo referencia tamén á máis que
posíbel experiencia comercial que se extrae do desenvolvemento destes aparellos, nicho de actividade importante
para a nosa terra. 
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| novas | RESUMO DE ACTUALIDADE TIC |

Os piratas galegos únense á
Confederación Pirata para
presentarse ás europeas

Poderanse empregar dispositivos
electrónicos durante todas as fases
dos voos



Na actualidade a Axencia Europea de Seguridade Aérea (EASA) permite o uso de dispositivos electrónicos persoais (tablets, smartphones,
eReaders ou reprodutores multimedia) durante os voos (sempre que estean
no coñecido como modo avión, ou sexa, sen establecer comunicacións de
telefonía móbil), pero non durante as manobras de despegue e aterraxe, limitación que se suprime a finais de novembro, manténdose só tal limitación
no caso de dispositivos de grande tamaños, como ordenadores portátiles,
que deberán gardarse durante as manobras por motivos de seguridade. Esta
decisión da EASA responde á demanda dos usuarios de facer uso dos seus
dispositivos electrónicos mentres viaxan en avión, especialmente porque
non hai evidencias de que os
dispositivos electrónicos persoais afecten á seguridade aérea de
ningún xeito, de aí que poderán
empregarse durante todas as
fases do voo.
E a cousa non remata aí, senón que a EASA incluso admite
que está a explorar métodos
que permitan que durante as
viaxes sexa posible facer uso da
telefonía móbil.
De todos os xeitos, dende a
EASA insisten na necesidade
de que os pasaxeiros atendan ás instrucións de seguridade que reciben ao
inicio de cada voo. 



As agrupacións pirata de todo o Estado,
incluída a galega, veñen de unir forzas para
dar forma á Confederación Pirata, fronte xeral coa
que queren concorrer, a través dunha candidatura
única, ás eleccións ao Parlamento Europeo. E farano
xunto cos demais grupos de toda Unión Europea, os
European Pirates, que acudirán aos comicios cun programa común en tódolos países. Este programa está
a día de hoxe en preparación (estase a desenvolver a
xeito de wiki colaborativa cun uso a esgalla das novas
ferramentas por parte de cidadáns da todo o ámbito
da UE, como non podía ser doutro xeito no seo dunha
fronte política xerada ao abeiro da Rede e do espírito
que alenta a súa parte máis cooperativa). A confederación, segundo nos informan os Piratas de Galicia,
está formada por nodos en todo o territorio e funciona xa de xeito plenamente horizontal. Os obxectivos
compartidos son os mesmos cós das súas diferentes
partes: garantir os Dereitos Humanos, a transparencia
e a participación cidadá, facendo especial fincapé
nunha Rede universal, igualitaria, libre e accesíbel
para asegurar esa transparencia e esa participación.
"Esiximos democracia directa e transparencia en todos os niveis da Unión Europea, dende o Parlamento
Europeo ata os concellos", explica Isabel Fernández,
voceira dos Piratas de Galicia. 

Change.org conta xa con máis de
300.000 ciberactivistas galegos



A plataforma de ciberactivistas Change.org presentou recentemente datos
sobre a súa influencia, e resulta que os galegos somos un piar moi firme
na súa comunidade. De feito, dos 4,5 millóns de valedores que ten no Estado,
320.000 están na nosa terra. Amais do devandito dato, dicir que a comunidade
tamén informou que en España inícianse mensualmente unhas 3.000 peticións
das máis variadas cuestións, algunhas moi xenéricas e outras moi específicas e
que afectan teoricamente a franxas moi reducidas de poboación (pero que logo
reciben a solidariedade de amplos colectivos de ciberactivistas, precisamente
vía Change.org). Os galegos, como dixemos, estamos entre os que máis partido
lle tiramos á plataforma, tal e como se amosa en iniciativas recentes que teñen
ou tiveron unha chea de apoios como por exemplo a campaña para propor aos
veciños de Angrois ao Premio Príncipe de Asturias, a iniciativa para defender aos nosos cabalos salvaxes, a petición para traducir os sistemas
operativos de Apple ao galego, a petición para traducir o Android á nosa lingua, a loita contra minaría de ouro en Corcoesto ou a campaña
para defender o oso pardo. Asemade, e tamén tocando o terreo das TIC, Change.org acubillou recentemente unha proposta para acadar un
trato máis igualitario, dende as institucións, aos enxeñeiros de Informática. 

A ACTUALIDADE DO MOTOR
DEZAOITO ANOS INFORMANDO

w w w.sprintmotor.com

| VODAFONE | INFORME DE SUSTENTABILIDADE |

O futuro da tecnoloxía

a

está aquí

Vodafone anuncia que xa conta con cobertura 4G en Vigo

primeiros de setembro Vodafone adiantaba que estaba a despregar a
súa rede de telefonía 4G pola nosa xeografía, de xeito que as primeiras
cidades galegas que poderían gozar da nova xeración de telefonía móbil
a través de Vodafone serían A Coruña e Vigo, aínda que a súa cobertura
presentaríase bastante limitada inicialmente, indo mellorando de cara ao
mes de decembro. Porén, este mes de novembro confírmannos a través
das plataformas sociais da compañía que o servizo de Vodafone 4G xa está
dispoñíbel en Vigo (aínda que hai usuarios que veñen detectando a súa
dispoñibilidade dende hai varias semanas).
Dende Vodafone aseguran que coas novas conexións, polas que non se
está a cobrar importe adicional, os seus clientes particulares e de empresa poderán gozar dunha velocidade de ata 150 Mbps, o que facilitará
compartir contidos dun xeito case inmediato, poder gozar de vídeos e
videoconferencias de alta definición en mobilidade e mellorar a experiencia de uso da Rede grazas a unha latencia moi reducida que equipara as
redes móbiles ás fixas.

Para poder tirarlle partido a Vodafone 4G hai que contar cun terminal
A dirección territorial de Vodafone xuntouse con Caballero
móbil compatíbel con conectividade LTE (boa parte dos smartphones
para darlle conta da cobertura 4G da cidade de Vigo
actuais a soportan), activar o servizo chamando ao 123
(ou nunha tenda Vodafone) e estar nunha zona con
cobertura desta nova tecnoloxía de comunicación da
Lumia 920/925, os Samsung GALAXY S4/S4 Mini/S III, o LG Optimus G, o HTC One,
que xa podemos gozar na nosa terra.
o BlackBerry Q10 e os Sony Xperia Z/SP (dispoñibles a través do de Vodafone),
Lembrar que en Vigo Vodafone está a pór en marcha
numerosos tablets (tanto con iOS coma con Android) e incluso varios módems para
os seus servizos de banda larga móbil a través da súa
poder tirarlle o máximo partido ao 4G dende equipos informáticos.
rede 4G amais de ter en activo o despregamento da súa
As melloras das infraestruturas de comunicacións de Vodafone para achegar o
rede de fibra óptica (FTTH), sendo a primeira poboación 4G a Vigo e A Coruña están dentro dunha serie de investimentos da compañía na
da nosa comunidade na que se fai tal. Neste momento
nosa comunidade, que no pasado exercicio foron de 41 millóns de euros, aínda
agárdase que a cobertura de Vodafone 4G sexa de ata
que dende o operador aseguran que a contribución económica da compañía para
o 90% da poboación en exteriores e o 60% en interioo desenvolvemento sustentábel de Galicia durante o exercicio 2012-2013 foi de
res, mellorando ata o 99% e o 75% respectivamente a
462 millóns de euros. A este respecto o director territorial de Vodafone, Miguel
finais de ano, segundo comunicou a dirección galega
Fernández, asegura que “Galicia sempre foi unha das rexións que máis apostaron
da compañía ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, nunha
polo desenvolvemento e a innovación responsable, e o lanzamento dos servizos 4G
xuntanza celebrada o pasado seis de novembro.
Vodafone reforzan a nosa aposta por ofrecer aos cidadáns e ás empresas galegas os
Esta nova tecnoloxía de comunicacións móbiles non
mellores servizos de comunicación”.
terá un custo adicional para os clientes, que gozarán de
A Fundación Vodafone España tamén contribúe ao desenvolvemento de proxecmellores conexións dende os dispositivos compatibles
tos sociais e de innovación que melloren a calidade de vida das persoas, para o que
con LTE, como son móbiles como o iPhone 5, os Nokia
no último exercicio destinaron 458.000 euros en Galicia. 

A operadora renova a súa oferta de contrato
Vodafone España vén de informar dunha fonda renovación de toda a súa oferta de contrato, sen deixar modalidade sen actualizar. A iniciativa, que segundo apunta a
operadora responde a súa aposta pola transparencia e a súa
vontade de cumprir polo miúdo co estipulado polo Instituto
Nacional de Consumo en relación aos dereitos dos clientes,
significa entre outras cousas que a partir de xa incluirase o
IVE en toda a comunicación dos novos plans de prezos da
compañía.
Por outra banda, a oferta simplifícase con tres familias
de plans: Vodafone Base (dende sete euros ao mes, dirixida
aos clientes que queren pagar só polo que falan e incluíndo
datos para navegar de até 1GB), Vodafone Smart (dende 18
euros ao mes, inclúe 200 minutos de voz para calquera plan
de prezos da familia e dende 600 MB a 1,2 GB de navegación a velocidade 4G) e Vodafone Rede. A idea básica, a este
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respecto, é achegar custes máis flexíbeis que permitan ao
usuario adaptar a tarifa ao seu uso real, nin máis min menos
(pagarase só polo que se fala ao tempo que se goza de
servizos básicos de navegación).
Por certo que anuncio de Vodafone tamén incorporou novidades sobre os plans de prezos para a vindeira campaña
de Nadal, que son o Rede S (600 MB de datos e chamadas e
mensaxes sen límite por 30 euros ao mes) e Smart L (2GB de
datos e 200 minutos de voz por 30 euros ao mes). Estes dous
plans lánzanse en promoción para seren contratados até o
31 de xaneiro do ano que vén.
Informar tamén que todos os plans Smart e Rede inclúen
gratis e por defecto 4G, ofrecendo a posibilidade de acadar
velocidades de navegación de até 150 MB (en zonas de
cobertura e con terminais compatibles) na rede 4G pioneira
en España.
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| Clúster TIC | VINDEIRA CAPITAL NETWORK 2013 |

Recoñecemento da Iniciativa Europea para a
Excelencia dos Clústers


Presentación do foro celebrada en Santiago, na xornada previa ao
comezo do mesmo

O Clúster TIC Galicia participou os días pasados nas xornadas
ATC4Excellence Conference-Clusters for excellence, que se desenvolveron en Compostela. Neste encontro, a organización foi
recoñecida coa medalla de bronce desta iniciativa europea que
traballa para identificar e promover as mellores prácticas neste
tipo de organizacións. A entrega ao Clúster TIC Galicia deste
recoñecemento supón a súa inclusión nunha base de datos na
que se integran 509 organizaciónes de 34 países, informan fontes
da plataforma empresarial galega. Segundo explican, o acceso a
este grupo tense obtido despois de superar con éxito a avaliación
do European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) que inclúe 36
indicadores cos que se estudan en fondura, entre outros factores,
a estrutura da organización, o goberno, o financiamento, os servizos proporcionados e a interacción internacional. O informe da
ESCA inclúe tamén unha serie de recomendacións cara á obtención do selo de calidade que a Iniciativa Europea pola Excelencia
dos Clústers está actualmente a desenvolver.

O financiamento

móvese

Vindeira Capital Network 2013 contou
con máis fondos e máis variedade nos
proxectos presentados

V

indeira Capital Network, por se alguén non
o sabe, é unha iniciativa que serve para
axudarnos a cruzar a liña entre ideas e realidades a nivel empresarial tecnolóxico-dixital. Dito de xeito oficial: é un foro galego de
captación de investimento TIC, posto en marcha polo
Cluster TIC Galicia e co apoio directo de Xesgalicia e
o IGAPE. A edición 2013 de VCN (que se desenvolveu
o 21 e o 22 de novembro) achegou unha serie de
novidades a ter en conta. Tanto o foro en si mesmo
como a súa presentación celebráronse en Santiago,
contando coa colaboración de Novagalicia Banco en labores de patrocinio, xunto con R e o Concello compostelán.
Na cita fíxosenos saber que este ano e o vindeiro serán cruciais
para a captación de investimento TIC das nosas empresas. O ciclo pechado dos
anos recentes ficou atrás -esa crise- e agora o ciclo ábrese. En definitiva, que aos
investidores, queiran ou non, non lles queda máis remedio que investir.
Antonio Rodríguez del Corral, presidente do Clúster TIC Galicia, confirmounos
horas antes do comezo do evento que nesta convocatoria participan quince
empresas galegas tecnolóxico-dixitais, nove das cales proveñen dos procesos da
academia de formación de Vindeira Capital Network, catro procedentes do eido
da biotecnoloxía (software e aplicacións para os procesos de investigación e desenvolvemento de recursos ligados á bioloxía ou aos fármacos) e as dúas restantes
con categoría de convidadas. Ademais, outros 19 proxectos foron incluídos
tamén no dossier que se entregou aos investidores participantes.
Os responsábeis de todos estes proxectos tiveron un importante reto perante súa: convencer, coa axuda e o asesoramento dos membros do Cluster TIC e
de Xesgalicia, aos investidores que acudiron ao foro (representantes de máis
de vinte fondos de venture capital, capital risco, business angels e investidores
privados de toda España) de que teñen entre mans unha boa oportunidade
de investimento. Os agoiros, segundo nos confirma Rodríguez del Corral, son
e serán (con respecto a vindeiras edicións) moi positivos. Como dixemos, o
ciclo de investimento está de novo aberto, logo de que os anos pasados case
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tódalas billas acabaran por pechar. Facendo un pouco
de reconto, cómpre ter en conta que se ben é certo que
non se acada financiamento para tódolos proxectos nas
diferentes edicións de Vindeira Capital Network, tamén
é verdade que unha boa parte das iniciativas si que o
conseguen. De feito, segundo nos confirmou Rodríguez
del Corral, “en negociacións cos responsábeis dos fondos
entran a metade dos proxectos presentados e cada ano
conséguense entre un e dous millóns de euros para os
nosos proxectos emprendedores”.
Esta cuarta edición do foro (VCN’13) presentou como
grandes novidades a importante cantidade de fondos
convocados e máis o enfoque multisectorial. O evento
mantivo polo demais o mesmo espírito co que naceu en
2010, que en palabras do Clúster non é outro “que o de
achegar emprendedores e investidores para favorecer o
financiamento de proxectos innovadores de base tecnolóxica, abrindo fronteiras para o tecido emprendedor e
empresarial galego, mellorando a súa calidade e competitividade, e ampliando as oportunidades de internacionalización a través do coñecemento e da innovación”.
Lembrar que nas tres primeiras edicións de Vindeira
Capital Network presentáronse un total de 52 proxectos
e contouse cunha participación media de 15 entidades
de investimento privadas de alcance nacional, ademais
de investidores públicos. Este ano contouse novamente
coa participación de analistas, conselleiros delegados e
directores que representan a fondos e entidades de investimento. En total, participaron no evento dúas ducias
de investidores, achegando a posibilidade de tirarmos
partido de 35 millóns de euros. Os proxectos galegos
que participaron en Vindeira Capital Network foron 15
start-ups do eido das novas tecnoloxías da información e
do software aplicado á biotecnoloxía. Son as seguintes:
Cilenis, Creappcuentos, Escompring, Kiply, Neteleven,
OSM Lab, Signedoc, Sinaturas, Torus, Bialactis, Detection
and Radiation Technologies (DART), MD.Use! e AFFINImeter. Os proxectos convidados son Tiivii e Gramifik. Os
investidores participantes foron Active Venture Partners,
Ámbar, Big Sur Ventures, Bullnet, Business In Fact, Caixa
Capital Risc, CDTI, Creaventure, DCN / Realiza Business
Angels, Efizenza, Emprende Capital, Enisa, Everis, Faraday
Venture Partners, Fundación Bankinter, Fundación
Entrecanales, G8 Capital, Inveready, Kibo Ventures, Lanta
Capital Ventures, MITEF e Sitka Capital. 
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| CITIC | INTELIXENCIA ARTIFICIAL PARA FACILITAR O DIAGNÓSTICO DA APNEA |

O Sistema Miasoft do CITIC, a solución
para o complicado diagnóstico da
síndrome da apnea do sono
Permite realizar unha análise máis rápida e efectivA da Síndrome
desta alteración que afecta a máis de 3 millóns de persoas en
España e que pode causar a morte

F

atiga permanente, estrés crónico, patoloxías cardíacas, somnolencia diúrna. Estes son algúns dos síntomas e/ou problemas que pode implicar a síndrome de apnea do sono, unha
doenza que en España afecta a aproximadamente 3 millóns
de persoas e que pode ocasionar a morte. Pola súa natureza e
características, esta síndrome é dificilmente diagnosticable polo paciente ao manifestarse no proceso do sono, algo no que as investigacións do CITIC están traballando para darlle solución. Neste contexto,
a creación de Miasoft por
integrantes do Laboratorio
de Investigación e Desenvolvemento en Intelixencia
Artificial (LIDIA) do CITIC, é o
último desenvolvemento, e
está listo para a súa comercialización inmediata.
Miasoft é un sistema de
monitorización intelixente da
síndrome de apnea do sono
resultado de máis de quince
anos de investigación en
Intelixencia Artificial que analiza os sinais monitorizados en pacientes sometidos á polisomnografía nocturna, tanto relacionadas coa función respiratoria do paciente,
como co sono do paciente.
O sistema Miasoft identifica episodios apneicos durante o sono,
clasificándoos en obstrutivos, centrais ou mixtos, e establecendo un
diagnóstico global da síndrome no contexto do hipnograma do paciente. Durante estes episodios e segundo o tipo de apnea, a persoa
afectada ou sofre unha oclusión das vías respiratorias, ou “esquécese
de respirar”, o que provoca unha diminución do osíxeno en sangue.
Cando este nivel descende a un 95%, dispáranse todas as alarmas e o
individuo responde fisioloxicamente e de formas distintas á hipoxemia asociada.
Entre as vantaxes que
presenta Miasoft atópase
a súa total adaptabilidade,
xa que se trata dun sistema
100% configurable, desde o
principio ata o final. En total,
Miasoft inclúe 12 canles
de monitorización máis o
contexto da análise. Para o
desenvolvemento do seu

software empregáronse diferentes tecnoloxías de lóxica difusa, redes
de neuronas e recoñecemento de patróns.

Listo para a súa explotación comercial
Segundo Vicente Moret, Investigador do CITIC responsable de Miasoft,
“este sistema está listo para a súa
explotación comercial. Realizamos
análises exhaustivas próximas aos
15.000 minutos en eventos de difícil
clasificación para validar o sistema de
xeito meticuloso e con absoluto rigor,
contrastando as súas análises coas
dos expertos médicos e obtendo uns
resultados extraordinarios”.
Na actualidade a versión 1 de
Miasoft está rexistrada e segue uns

criterios de uso e ergonomía que
Vicente Moret, investigador do
permiten que sexa empregada en
CITIC responsable de Miasoft
calquera unidade de sono. “Estamos
a traballar na versión 2 de Miasoft,
que implica un traballo máis complexo có reto da portabilidade, xa que
o noso obxectivo é achegar a medicina ao paciente, podendo desprazar
Miasoft ao seu domicilio mediante unha aplicación que leve daquela os
datos -vía telemática, por exemplo- ata unha unidade centralizada de
análise”, engade Vicente Moret.
Ademais das vantaxes médicas de Miasoft, hai outros beneficios
asociados ao sistema entre os que se atopa a súa capacidade formativa: a información facilitada por Miasoft é tan concreta que permite
mostrar aos estudantes a que se deben os diferentes eventos que
recolle o sistema dun xeito sinxelo e cun alto grado de fiabilidade.
Incluso o aforro de custos e tempo é outra das melloras que fornece:
normalmente, tras unha polisomnografía un especialista do sono
ten que dedicar en torno a unhas catro horas a analizar os rexistros,
mentres que con Miasoft simplifícase o diagnóstico e en tan só uns
minutos realízase unha proposta do mesmo.
Segundo apuntan dende o CITIC, con Miasoft non só se melloran
os recursos hospitalarios, tamén se obtén un diagnóstico máis rápido
e rigoroso do diagnóstico da síndrome de apnea do sono que afecta
aproximadamente ao 85% dos pacientes que sofren algún tipo de
trastorno do sono e, posiblemente, unha das máis complicadas de
diagnosticar. 

http://citic-research.org/
Axudas do programa de consolidación e estructuración de unidades de investigación competitivas: Agrupación Estratéxica CITIC (CN2012/211). Cofinanciado por:
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| AMTEGA | ADHESIÓN DE TELEFÓNICA AO PACTO DIXITAL |

Lanzamento do Proxecto
ARPAD

Enerxía de
investimento

Telefónica entra no Pacto Dixital de Galicia
coa achega dun Centro de Emprendemento
TIC no Gaiás

N

a mañá do pasado 11 de novembro asinábase un acordo por parte do presidente da Xunta de Galicia -Alberto Núñez Feijóo- e o presidente de Telefónica
-César Alierta- polo cal ficaba selada a adhesión do operador ao Pacto Dixital
de Galicia, un pacto no que tanto o Goberno galego coma as empresas asinantes asumen un decálogo de compromisos para atraer investimento a Galicia,
favorecer a internacionalización da PEME galega e acadar a colaboración activa entre as grandes e pequenas firmas de cara ao medre do sector. Cómpre dicir que Telefónica súmase así ás
11 empresas tecnolóxicas -HP, Indra, Everis, Tecnocom, Iecisa, Satec, Televés, R, Altia, Coremain
e o Clúster TIC Galicia- que o pasado mes de xullo subscribiron este acordo co Goberno
galego, o primeiro deste tipo que se realiza en España e que ten como finalidade investir na
Comunidade e contribuír a converter Galicia nun punto tecnolóxico de referencia.
Emporiso, con esta resolución quérese que as empresas asinantes se comprometan a colaborar de xeito activo na captación de financiamento en programas como o Horizonte 2020 para
o desenvolvemento de novas liñas de negocio e novos produtos en Galicia.
Tamén se subliña o valor de apostar polo rural galego coa extensión de tecnoloxía de nova
xeración; a apoiar aos emprendedores dixitais de Galicia e a participar como mecenas dixitais
impulsando actuacións que capaciten a cidadanía. Amais disto, búscase a vontade de garantir
(mediante un programa de bolsas) a incorporación ao mercado laboral de universitarios e
estudantes de Formación Profesional Obrigatoria do eido tecnolóxico. Pola súa banda, o
Goberno galego comprometeuse a elaborar a Lei de desenvolvemento dixital para a transformación de Galicia cara a unha economía baseada no coñecemento.
A primeira medida que Telefónica adoptará no marco deste pacto é a posta en marcha dun
Programa de Apoio ao Emprendemento TIC en Galicia co obxectivo de detectar iniciativas
de proxectos tecnolóxicos con alto potencial de crecemento, con pegada a longo prazo na
Comunidade e que, á súa vez, permitan o descubrimento de talento e o fortalecemento do
tecido empresarial galego.
Engadir, por último, que a primeira fase do programa ten como obxectivo a creación dun
Centro de Emprendemento TIC, que ocupará unha superficie de 420 metros cadrados nas instalacións da Cidade da Cultura, o cal entrará en funcionamento na primavera de 2014. O dito
centro achegará a 60 emprendedores do eido tecnolóxico (na súa etapa inicial) un espazo
para desenvolver os seus proxectos, recibir asesoramento, orientación e formación.
A segunda fase do proxecto centrarase na constitución e desenvolvemento dunha aceleradora de proxectos tecnolóxicos de alto potencial en Galicia, con capacidade para impulsar até 8
iniciativas TIC. 
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A comezos de novembro desenvolveuse a reunión de lanzamento do
Proxecto ARPAD, un Arquivo Dixital para
Galicia que contribuirá á conservación
e difusión do patrimonio documental
conxunto, á habilitación de servizos
dixitais e á eliminación do papel nas
relacións administrativas da Eurorrexión
Galicia-Norte de Portugal. Ao encontro
asistían o vicepresidente e conselleiro de
Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza, Alfonso Rueda e a directora da
Axencia para Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), Mar Pereira,
líder da iniciativa. Cómpre dicir que no
Proxecto ARPAD participan sete socios,
amais de AMTEGA.
Así, interveñen a Secretaría Xeral
de Cultura da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria; a
Dirección Xeral de Administración Local
da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza; o Centro
Informático para a Xestión Tributaria a
Xestión Tributaria Económico-Financeira
e Contable (CIXTEC) da Consellería de
Facenda; a Comunidade Intermunicipal
do Minho-Lima (CIM Alto Miño), que
integra dez concellos do norte de Portugal; o Concello de Tui e a Deputación de
Pontevedra.
É preciso sinalar que esta idea se
atopa inserida no Programa Operativo
de Cooperación Transfronteiriza EspañaPortugal (POCTEP) e está dotada con 4,7
millóns de euros, cofinanciados nun 75%
por fondos FEDER.
E que achegará este Arquivo Dixital?
Pois permitirá eliminar paseniño o papel
na Administración e xestionar e conservar con todas as garantías de seguridade
e dispoñibilidade a documentación
dixital durante todo o ciclo de vida
administrativa. É chave para garantir a
interconexión dos servizos coas entidades locais e coas iniciativas previstas coa
Eurorrexión no marco deste proxecto. Co
ARPAD reforzarase o Centro de Proceso de Datos do Gaiás como nó central
de custodia de toda a información do
Arquivo Dixital Integrado, desde onde se
facilitarán máis de 200 procedementos
administrativos, amais de emprestarlles
servizos de aloxamento documental
ás entidades locais galegas. Sobre este
arquivo organizarase unha rede de rexistros interconectados, que permitirán a
cidadáns e empresas de ambos lados da
fronteira entregar documentación en
calquera rexistro. O obxectivo é habilitar
servizos públicos online (como a e-factura ou a plataforma electrónica tributaria)
para empresas que teñan actividade comercial coas administracións de ambos
lados da fronteira, e pór en marcha un
proxecto piloto de Rexistro Administrativo na Eurocidade de Tui-Valença para
poder estender este modelo a outros
municipios fronteirizos.
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| AMTEGA | IMPULSO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL NO SECTOR TIC |

Solidariedade TIC
AMTEGA, Traballo e catro
plataformas empresariais galegas
unen forzas para impulsar a
responsabilidade social do sector

A

actividade económica e produtiva débese á sociedade na que se insire, e por extensión a tódalas
sociedades. Non hai riqueza que se extraia da nada e
salientou “o labor de mecenas dixitais que están a desenvolver as 23
cada persoa que nos rodea é responsábel, en maior
empresas tecnolóxicas adheridas ao Programa de Voluntariado Dixiou menor medida, do medre empresarial da súa
tal, que se puxo en marcha en 2012 e cuxos mecenas-colaboradores,
terra. Isto sábeno ben moitas das nosas empresas TIC, un exemplo
este último ano, cooperaron activamente co programa para achegar
destacábel deste beneficio mutuo e deste fluxo de ida e volta, da
as TIC aos colectivos máis afectados pola fenda dixital contribuíndo
cidadanía á empresa e da empresa á cidadanía. Falamos de Responeconomicamente no programa de formación, mediante a doazón
sabilidade Social Empresarial, o eixo temático do protocolo asinado
de equipamento TIC e outros bens, cedendo o uso de espazos TIC,
en Santiago co obxectivo de impulsar aínda máis esta responsabiliapoiando a comunicación ou financiando eventos específicos”.
dade no sector TIC e fomentar a difusión de produtos e solucións de
Desde a Consellería de Traballo e Benestar destacouse o impulso
tecnoloxía social. Estes son os seus obxectivos globais.
Por certo que o protocolo foi asinado pola a conselleira de Traballo da RSE a través das tecnoloxías como o software XUNTA-PRO-RSE,
que o departamento autonómico ten a disposición de todas as
e Benestar, Beatriz Mato, a directora da Axencia para a Modernizaempresas galegas para axudalas a integrar as variábeis da Responción Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), Mar Pereira, e os presidentes
sabilidade Social Empresarial (RSE) na súa xestión. “Con iso”, sinalou
as entidades empresariais AGESTIC, José María López Bourio; EGABeatriz Mato, “conseguiranse empresas máis sólidas, comprometidas
NET, Víctor López García; o Clúster TIC Galicia, Antonio Rodríguez del
co emprego e coa sociedade e eficaces, mellorando o seu posicionaCorral e o vicepresidente de AGASOL, Javier Castaño Garcia.
mento e visibilidade para competir nun mundo globalizado”. 
Esta colaboración inscríbese no marco de actuacións que a Xunta
está a desenvolver no eido da Responsabilidade Social Empresarial
(RSE), e para potenciar as actuacións que está a realizar o sector TIC
nesta materia, facendo fincapé na tecnoloxía social.
"as 23 empresas tecnolóxicas adheridas ao
Entre outras medidas o protocolo
asinado na Cidade da Cultura prevé a
Programa de Voluntariado Dixital, cooelaboración dunha Guía de Boas Prácticas
peraron activamente para achegar as TIC
de RSE para o sector TIC, coa información
achegada polas asociacións asinantes e
aos colectivos máis afectados pola fenda
que servirá de base para a creación dunha
dixital"
plataforma sectorial TIC de fomento
da RSE. Asemade, fíxose saber que ao
longo de 2014 realizaranse 7 xornadas de
difusión e boas prácticas organizadas por
todas as partes asinantes así como actividades de formación práctica sobre como
Xornada sobre Boas Prácticas de RSE
implantar e xestionar a RSE no sector TIC
en colaboración coas asociacións.
Tras a sinatura do acordo celebrouse unha Xornada sobre Boas Prácticas de RSE no
Tamén se informou na sinatura do
sector TIC galego, organizada pola AMEGA en colaboración con Traballo. Grazas a este
protocolo que o Observatorio da Sociedaevento, os asistentes coñeceron de primeira man 12 iniciativas de empresas TIC en catro
de da Información e da Comunicación de
ámbitos distintos da Responsabilidade Social Empresarial. A primeira mesa de debate
Galicia (OSIMGA), dependente da AMTEexpuxo solución ou produtos TIC orientadas ao eido da saúde, o benestar ou o envelleceGA, elaborará o vindeiro ano un estudo
mento activo, cos casos concretos de Imaxdi, Bahía Software e Wireless Galicia. Na mesa
monográfico sobre a RSE no sector TIC,
de boas prácticas para mellorar o lugar de traballo, Elogia, Everis e Igailia deron conta das
“que será resultado das respostas ás premedidas que desenvolveron para conciliar a vida laboral e familiar, promover a igualdade
guntas específicas que se incluirán sobre
de oportunidades, mellorar a comunicación interna e facilitar a formación do seu persoal. A
este tema na súa enquisa anual sobre as
terceira mesa abordou as boas prácticas con impacto na comunidade da man de Iterdaempresas TIC galegas”, fíxose saber.
ta, Balidea e Abertal que expuxeron iniciativas como o voluntariado corporativo, as que
Por outra banda, no transcurso da prefavorecen a integración social ou laboral a nivel local, doazóns en metálico ou especies a
sentación deste protocolo público-empreinstitucións sociais...
sarial, a Consellería de Traballo e AMTEA cuarta e última mesa de mañá analizou casos integrais de boas prácticas, coas emGA salientaron que a colaboración “dá
presas Ednon , R e Tecnocom, como exemplos de entidades que integran a RSE de forma
continuidade ás actuacións que os seus
transversal en todas as funcións de negocio.
departamentos están a desenvolver nesta
materia”. No caso de AMTEGA, Mar Pereira
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| Ineo | AS EMPRESAS SOCIAS DE INEO CONTINÚAN INNOVANDO |

TIC

MADE IN GALICIA

A

s empresas socias de INEO seguen a
innovar para ofrecer servizos adaptados ás
necesidades reais da sociedade, lanzando
ao mercado novidades como aplicacións
web para intercambiar información en
liña entre asesor e cliente, servizos de voz IP a través de
centraliñas virtuais, solucións na nube para a xestión de
empresas de vending, servizos de conectividade e centros
de procesamento de datos e aplicacións que permiten a
xestión e préstamo de libros electrónicos en bibliotecas.



Con motivo do traslado da
compañía ao Centro de Negocios do Parque Empresarial de Porto
do Molle en Nigrán, Crossnet desenvolveu novos servizos de comunicación orientados especialmente ás empresas situadas neste novo
edificio promovido pola Zona Franca de Vigo. Aos servizos de
xestión de rede e seguridade perimetral ou de administración
de sistemas informáticos, sumáronse os de voz IP a través dunha
centraliña virtual que proporciona completas funcionalidades
para a xestión de chamadas a prezos altamente competitivos.



Esta firma proporciona servizos de
conectividade e datacenter ás empresas emprazadas no Parque Empresarial
de Porto do Molle. Empregando unha
rede de última xeración, Ultreia Comunicaciones prové a estas compañías de conectividade simétrica
para actividades como VoIP, videoconferencia, streaming de
vídeo, teletraballo, conectividade con sedes remotas… Ademais, ofrécelles tamén un servizo de centro de proceso de datos
virtual que permite montar os seus servizos centrais de informática na nube privada de Ultreia, favorecendo que dispoñan dos
mellores medios técnicos cun modelo de pago por uso e que se
esquezan das complicacións técnicas, centrándose no desenvolvemento do seu negocio.
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CAI Sistemas Informáticos vén de
lanzar ao mercado CAIWII, unha
innovadora aplicación web para o intercambio de información en liña entre
o asesor e os seus clientes. Deste xeito
os clientes da asesoría poderán xerar, manter e rexistrar as súas
facturas, tanto expedidas como recibidas, e estar informados en
tempo real do estado da súa empresa. O asesor, pola súa parte,
disporá dunha web personalizada coa súa imaxe de empresa
desde a que poderá facer o envorcado de facturas, minimizando
o tempo e o esforzo ao non ter que introducilas de xeito manual.



Esta compañía dispón dunha nova solución na nube para a xestión de empresas
de vending denominada EacVending Cloud. Un
servizo que permite desenvolver as compañías
de venda e distribución nun sistema 100%
web e totalmente sincronizado con dispositivos móbiles para a consulta e captura de datos. Este produto
pódese usar aboando una cota mensual axustada á dimensión
da empresa, acceder a el desde calquera lugar, empregando PC
ou tablets, e dispón dun sistema sempre actualizado e axeitado
á evolución da tecnoloxía e do sector e dos cambios lexislativos
sen ter que pagar adicionalmente novas versións ou cotas de
mantemento.



Especialista en xestión documental especializada, Xercode lanzou ao mercado
a plataforma Xebook® que permite a xestión e
préstamo de libros electrónicos en bibliotecas.
Esta plataforma ofrece unha canle editorial nun ecosistema de
confianza onde as bibliotecas e editoriais aborden as condicións
para o acceso ás coleccións dixitais na modalidade de préstamo.
A través de Xebook®, as bibliotecas poden ofrecer novos servizos
de acceso á lectura acorde aos novos hábitos e demandas dos
seus usuarios.
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| CESGA | CONVOCA EMPRESAS PARA REALIZAR EXPERIENCIAS DE SIMULACIÓN |

Ofrécese cálculo
de primeira liña

O

O CESGA busca empresas manufactureiras para realizar
experiencias de simulación

Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) vén de informar
dunha nova iniciativa na que está a traballar, achegando a súa longa
experiencia en recursos de cálculo, eficiencia e formación, unha
iniciativa centrada desta volta nun ámbito claramente empresarial.
Máis polo miúdo, do que se trata é de convocar pequenas e medianas empresas interesadas en realizar experiencias de simulación co
fin de que entren en contacto cos especialistas do CESGA, que lles
axudarán na preparación das súas propostas para acceso a bolsas de
financiamento. O centro galego informa que coordinará a presentación de propostas de enxeñarías e industrias de España e Portugal.
Estas empresas disporán de acceso “ás meirandes estruturas de
computación en Europa e aos mellores expertos en computación e
simulación para avaliar o seus problema”, engade o CESGA.
Para os investigadores do centro galego a simulación é unha ferramenta clave para a competitividade das empresas. Nisto, coinciden
punto por punto co establecido no programa de Factorías do Futuro
da Comisión Europea, que tamén engade o potencial de ámbitos
como a robótica no desenvolvemento das nosas PEME. Este convencemento da Comisión levouna a crear a iniciativa I4MS (ICT Innovation for Manufacturing SMEs, en galego Innovación TIC para as PEME
Manufactureiras) a través da que está a financiar diversos proxectos
demostradores e avaliadores das posibilidades que estas tecnoloxías
ofrecen. Dentro deste programa, precisamente, o centro de infraestruturas e servizos CESGA, o centro tecnolóxico AIMEN e a empresa
de enxeñaría Texas Controls participan no proxecto Fortíssimo. Entre
outras responsabilidades, o CESGA encárgase de coordinar a preparación de propostas de experimentos por parte de PEME españolas e
portuguesas.
Lembrar que Fortíssimo é un servizo paneuropeo de cómputo
de altas prestacións na nube para empresas. O proxecto financia
experiencias innovadoras para contribuír ao deseño e a demostración do potencial dun conxunto de servizos de computación de altas
prestacións na nube. O seu obxectivo principal é facilitar á industria
manufactureira europea, sobre todo PEME, o beneficio das vantaxes
competitivas e de eficiencia do uso da simulación. “Isto”, explica o
CESGA, “conseguirase a través da provisión de servizos de simulación
baseados nunha infraestrutura cloud sobre contornas de computación de altas prestacións (HPC)”.
Fortísimo, neste senso, fará accesíbeis os servizos avanzados de
simulación para usuarios industriais, empregando o concepto de
portelo único, onde o hardware, o software, o coñecemento técnico,
a visualización e as ferramentas ficarán accesíbeis de xeito doado.
Arestora están a executarse 20 casos de uso industrial. Fortíssimo
busca neste intre máis experiencias para investigar e amosar os servizos de simulación para empresas manufactureiras e de enxeñaría.
Para iso, abriuse este mes de novembro unha convocatoria de novos
experimentos cun financiamento total de 5 millóns de euros e cun
financiamento por caso de 250.000 euros. As empresas interesadas
en propor proxectos de uso e acceder a este financiamento podar
contactar con CESGA a través de fortissimo@cesga.es. 
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Javier García Tobío, director do centro galego

O centro galego, premiado na nova edición dos
Galegos do Ano
O Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), arestora
mergullado na celebración dos seus vinte anos de actividade
(achegando recursos informáticos e tecnoloxía de cálculo avanzado para institucións, centros de investigación e empresas de
toda a nosa terra e a nosa contorna), vén de ser recoñecido polo
Grupo Correo Gallego nos seus premios Galegos do Ano, que
chegan tamén a unha data conmemorábel: os seus 25 anos de
vida. O galardón ao CESGA, outorgado o pasado mes de outubro,
vai dirixido a recoñecer as dúas décadas de servizo á comunidade
investigadora galega e ao Consello Superior de Investigación
Científicas (CSIC), ao que cómpre engadir a súa participación en
máis de 170 proxectos de I+D que mobilizaron 532,7 millóns de
euros.
Segundo lembra o Grupo, o Centro de Supercomputación ten
dado múltiples mostras de compromiso coa I+D da nosa terra,
amais de establecer unha chea de ligazóns colaborativas con
proxectos de investigación e de formación e divulgación tecnolóxica de toda a contorna europea. A día de hoxe, o Grupo lembra
que unha das grandes prioridades do CESGA é apoiar a modernización do tecido produtivo galego, promovendo a transferencia
de resultados dende o ámbito da investigación ao da industria.
Segundo fixo saber o director do centro, Javier García Tobío,
con motivo desta distinción da empresa editorial compostelá, entre os principais éxitos do CESGA ao longo das súas dúas décadas
de actividade atópanse a prestación de servizos de calidade aos
usuarios e a participación en múltiples proxectos baseados na
interdisciplinariedade científica e tecnolóxica, “o que nos permitiu
estar en grandes proxectos internacionais coma a European Grid
Infraestructure, integrada por máis de 350 institucións de I+D+i
dos cinco continentes”.
Código Cero | 15

| especial | Noite Galega das Telecomunicacións |

O Colexio de Enxeñeiros de Telecomunicación
celebrou a súa tradicional Noite Galega
Reclamando a cooperación entre o sector TIC e o da
automoción para contribuír ao crecemento da nosa economía

O

Gran Hotel da Toxa acolleu o pasado 25 de outubro
a XVIII Noite Galega das Telecomunicacións e da
Sociedade da Información 2013, punto de encontro para os profesionais das telecomunicacións, as
novas tecnoloxías e a Sociedade da Información, dedicada, nesta edición, ás TIC e a mellora da seguridade viaria (o que poden facer as novas tecnoloxías
a prol dunha mellor condución, máis protexida,
eficaz, rendíbel e respectuosa co medio ambiente).
Ao evento asistiron destacadas personalidades autonómicas, provinciais e locais como a presidenta do Parlamento de Galicia, Pilar Rojo
Noguera, o delegado do Goberno en Galicia, Samuel Juárez Casado,
o conselleiro de Economía e Industria da Xunta de Galicia, Francisco
Conde López, a directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), Mar Pereira Álvarez, e o alcalde de O Grove,
Miguel Ángel Pérez García. Asemade, a Noite contou cunha importante representación do sector da automoción e dos distintos organismos
reguladores do tráfico con competencias na nosa Comunidade.
O acto, organizado polo Colexio Oficial e a Asociación de Enxeñeiros
de Telecomunicación de Galicia (COETG‐AETG), congregou a preto de
300 profesionais das telecomunicacións, entre os que se atopaba unha
delegación da Autoridade Nacional de Regulación das Telecomunicacións de Turquía, composta por dez compañeiros de profesión, que
grazas á Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información, abriu a porta a futuros proxectos entre ámbolos
países.
No marco da Noite o decano do COETG, Ramón Bermúdez de Castro
Olavide, avogou por establecer una colaboración estreita entre as
telecomunicacións e a automoción, manifestando o convencemento
de que ambos sectores punteiros, non só poden colaborar para levar a
cabo grandes proxectos, senón que están obrigados a facelo, “porque
xuntos están chamados a ser o motor de crecemento económico de
Galicia”.
Neste contexto, Ramón Bermúdez de Castro lembrou que o sector
TIC en Galicia dá emprego directo a 15.473 persoas, alcanzando unha
facturación de 2.240 millóns de euros, o que representa un 2% do PIB
galego.
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“Non podemos esquecer ademais que este sector supón un 25%
do crecemento do PIB da UE e que contribúe en máis dun 40% ao
incremento anual da produtividade do vello continente”, apuntou
durante a súa intervención, que xirou en boa medida arredor da
necesidade de xuntar forzas. Por outra banda, tamén lembrou o
importante compoñente económico, produtivo e investigador que
achega a industria galega do motor, cunha plataforma integradora,
o Clúster da Automoción, que acubilla a 18.500 traballadores e
empresas cunha facturación equivalente ao 11% galego (e co 64%
do total da facturación destinado ao mercado exterior).
Ao seu xuízo, por estes e outros motivos é especialmente necesario intensificar o nivel de cooperación do sector das telecomunicacións co resto dos sectores chaves da economía, incluído por
suposto o automobilístico, para contribuír a mellorar a produtividade e a competitividade”. Tamén lembrou as primeiras e máis
visíbeis vantaxes dunha cooperación intersectorial como a descrita:
sistemas de transporte intelixentes, coches que se auto‐conducen,
que se comunican entre si ou coas infraestruturas, paneis de realidade aumentada, airbags que axudan aos vehículos a deterse
mediante sensores ou carrozarías que almacenan enerxía, entre
outras.
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O xerente de
Galicia Calidade,
Alfonso Cabaleiro
Durán, á
esquerda, foi
recoñecido como
socio de honra

O director xeral de Imatia, Fernando Vázquez
Núñez, recibindo a distinción Enxeñeiro do
Ano 2013 de mans de Pilar Rojo

Beneficios Sociais concedéuselle ao proxecto
MBeat de ImaxDI. Un innovador dispositivo
que permite o telediagnóstico cardiolóxico en tempo real, acurtando os tempos e
minimizando o dano cardiovascular, o que
aporta un gran beneficio social aos pacientes e aos sistemas de saúde.
O Premio INEO ao Produto ou Servizo TIC
máis innovador foi para a Plataforma Galega
de Telexestión de Contadores PRIME para
as redes eléctricas intelixentes, de Telecon
Galicia, como proxecto industrial asentado
na Comunidade galega que xerará novas
oportunidades de desenvolvemento baseadas nos datos obtidos polo sistema e que
abre a porta a novas aplicacións no estratéxico sector da eficiencia enerxética.
E o Premio Gradiant á Mellor Tese Doutoral
aplicada ao sector TIC recaeu en Alejandro
Nieto Lareo pola tese titulada Dynamically
Reconfigurable Architecture for Embedded
Computer Vision Systems, que aborda o problema real da limitación das arquitecturas
de hardware dispoñibles para aplicacións de
visión por computador.

Premios Galicia das
Telecomunicacións 2013
Durante a gala, o COETG tamén fixo entrega dos seus xa tradicionais premios Galicia
das Telecomunicacións. Nesta ocasión, o
director xeral de Imatia, Fernando Vázquez
Núñez, foi nomeado Enxeñeiro do Ano 2013.
Unha distinción instituída polo COETG para
recoñecer o destacado labor profesional
deste enxeñeiro de telecomunicación que,
nacido en EE.UU. e coa dobre nacionalidade,
apostou polo potencial de Galicia, desenvolvendo numerosos proxectos tecnolóxicos
punteiros. Destaca, entroncando coa temática do evento, a súa colaboración con PSA
Citröen nunha innovadora aplicación.
Durante o seu discurso, o director xeral de
Imatia defendeu a necesidade de converter
o potencial galego en empresas capaces de
crear produtos e servizos diferenciados cos
que se poida competir no mercado internacional. “De ser tradicionalmente un país
importador de tecnoloxía, agora estamos en
condicións de cambiar esa situación e empezar a ser un país capaz de crear e exportar a
súa propia tecnoloxía”, afirmou durante a súa
intervención.
O xerente de Galicia Calidade, Alfonso
Cabaleiro Durán, converteuse nesta XVIII
edición da Noite en Socio de Honra da AETG,
galardón co que se premia ás personalidades destacadas no apoio e na promoción das
telecomunicacións, en recoñecemento ao
compromiso que amosou co sector na súa
etapa á fronte da Secretaría Xeral de Medios
da Xunta de Galicia.
O galardón “Gerardo García Campos” á
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Organizadores e apoios


A Noite contou coa presenza da
Autoridade Nacional de Regulación das
Telecomunicacións de Turquía

Mellor Iniciativa Empresarial no Sector TIC
correspondeulle, nesta edición, á empresa
Confirmsign pola aplicación que leva o seu
nome e que conta cunha clara orientación
á internacionalización e consolidación de
mercados e por ser unha iniciativa novidosa
con proxección de crecemento.
O Premio ao Mellor Proxecto TIC con

Como dixemos, a Noite Galega das Telecomunicacións e da Sociedade da Información
vén da man, cada ano, da Asociación de
Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia e
do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia. Conta co apoio
directo da Xunta de Galicia e das principais
empresas e centros de investigación TIC da
nosa terra ou directamente implicadas/os na
actividade económica da nosa Comunidade,
como son Abertis Telecom, Acuntia, Cisco, a
Compañía de Radio Televisión de Galicia (a
CRTVG), Proxecto Smart City Coruña, Ericsson, a Escola de Enxeñaría de Telecomunicación, Gas Natural Fenosa Telecomunicacións,
o centro Gradiant, Imatia, Indra, a asociación
empresarial INEO, Itelsis Group-Fundación
Enxeñeiro García Campos, Oracle, Orange,
o operador R, o operador público galego
Retegal, Satec, Telecon, Telefónica, Televés,
Tesec, Tredess e Vodafone España. 
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Co agradecemento do
Colexio Oficial e da Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia
aos patrocinadores da

XVIII Noite Galega das Telecomunicacións
e da Sociedade da Información

As TIC e a mellora da seguridade vial

| especial | Noite Galega das Telecomunicacións |

Conectados si,

pero da mellor maneira

C

A AETG presenta unha guía para optimizar o
despregue dos equipamentos de telecomunicación

o fin de encher os posíbeis baleiros informativos no
que se refire a equipamento urbano para termos os
nosos fogares e empresas de tecnoloxías plenamente conectados, a Asociación de Enxeñeiros de
Telecomunicación de Galicia e AMTEGA presentaron
recentemente un documento-marco que aborda
a devandita problemática nos distintos ámbitos administrativos
(municipal, autonómico e estatal) salientando a importancia de desenvolver redes ultrarrápidas e das vantaxes de coordinar os traballos
cos responsábeis doutros servizos. Asemade, a Guía de boas prácticas para o despregamento das infraestruturas de Telecomunicación
encamíñase a pór de relevo as necesidades dos ditos equipamentos
nos plans das obras a realizar no eido local. Ou sexa, que estamos
ante un conxunto de pautas para que os traballos resultantes sexan
máis eficientes, harmónicos, ordenados, rendíbeis e respectuosos co
medio ambiente e o patrimonio.
A guía recolle polo tanto unha serie de recomendacións e medidas
para estimular o afianzamento e integración de redes que sexan
“sempre coherentes tanto coa lexislación autonómica como coa
estatal existente”. O documento elaborouse ao abeiro das recentes
modificacións normativas, “para que poidan ser levadas a cabo polos
concellos acadando despregamentos máis áxiles”, fixeron saber na
presentación o presidente da Asociación, Ramón Bermúdez de Castro, e máis a directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia, Mar Pereira, as dúas entidades responsábeis deste traballo
(froito dun convenio de colaboración). Bermúdez de Castro e Pereira
tamén destacaron que a guía busca emprazar a Galicia dentro dos
obxectivos contemplados na Axenda Dixital Europea 2020 de cara
a consolidación dun mercado único dixital, “e servirá de referencia
a todos os actores involucrados, desde empresas de telecomunicacións, provedores de rede, instaladores ou técnicos municipais entre
outros”.
Para Pereira, a guía é unha ferramenta fundamental para apoiar
aos técnicos dos concellos no que se refire a velar polos ditos despregamentos, a nivel local, de equipamentos TIC de cara aos edificios.
Bermúdez de Castro, pola súa banda, aproveitou a presentación
deste documento na Cidade da Cultura de Santiago para lembrar
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que é preciso concienciar á sociedade galega da importancia destes
traballos de achega tecnolóxica, traballos que deberan ser levados a
cabo da mellor maneira posíbel, cousas ámbalas dúas imprescindíbeis (as redes e as pautas para implantalas) para o noso desenvolvemento e modernización.
Na presentación tamén participou Javier Fernández Fraga,
responsábel do proxecto e voceiro da AETG, fixo un percorrido
detallado polo miolo da guía. Para comezar, lembrou aos asistentes
que é necesario facer todo o posíbel por equiparar en importancia o
subministro aos edificios de servizos de telecomunicación co subministro de gas natural, electricidade ou auga. Hoxe en día, apuntou, a
Rede é fundamental para o noso medre económico, social e cultural,
e isto veuse acompañando nos últimos anos cunha mellora do servizo que non ten parangón co acontecido noutros sectores. “O sector
das telecomunicacións”, sinalou, “foi que máis baixou os prezos e
aumentou as prestacións das súas ofertas e servizos, un feito moi
notábel que foxe de tódalas estatísticas que se poidan elaborar”. En
base a isto, dixo, é preciso manter ben engraxadas as infraestruturas
que nos permiten estar conectados e mesmo renovalas cada certo
tempo. A revolución dixital, a inxente cantidade de usuarios dos
servizos da Sociedade da Información, as demandas de velocidade
e calidade cada vez máis grandes que lles pedimos ás redes, así nolo
esixen, subliñou.
Tamén fixo saber que hoxe en día hai normativas vixentes que nos
aseguran que os edificios contarán coas infraestruturas axeitadas
para estarmos conectadas, pero que existen aínda certos baleiros
no que atinxe aos traballos que se teñen que facer na rúa, dende
a rúa aos edificios. Aí entrarían en xogo, polo tanto, os concellos e
máis a guía que se presentou en Santiago da man da AETG. “Tódolos
despregues teñen a súa complexidade”, engadiu Fernández Fraga,
que lembrou que as actuacións na rúa non son unha excepción, e
que afectan a tres administracións: a local, a autonómica e a estatal.
Por estes motivos, sinalou, cómpre regular este eido de actividade, “e
cara aí diríxese a nosa guía”. Poñendo orde, eficiencia e achegando o
maior respecto posíbel polo medio ambiente e o patrimonio. 
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| Telefónica | AS SETE GRANDES CIDADES GALEGAS TERÁN 4G EN 2014 |

Máis e mellor
conectados
As sete grandes cidades galegas
terán 4G propio de Telefónica en
2014

T

elefónica amosouse especialmente activa o mes de novembro con relación á nosa terra. Sen ir máis lonxe, o luns
día 11 estivo en Compostela para lanzar a mensaxe de que
a crise rematou (da man do seu presidente, César Alierta)
e, tamén, para anunciar a posta en marcha dun centro de
emprendemento no Gaiás (na Cidade da Cultura), cousa esta última
da que damos conta nas páxinas anteriores desta revista. Porén, máis
tarde volveu á carga cun anuncio que non só ten interese para os
usuarios galegos dos seus servizos, senón para todos aqueles que
algunha vez, nos últimos tempos, chegaron a pedirlle ao seu móbil
algo máis do que este lle podía dar. Falamos da tecnoloxía 4G, que é
o seguinte paso da tecnoloxía que nos permite conectarnos á Rede
a través do noso aparello. Pois ben, Telefónica fixo saber o martes 12
que as principais cidades galegas terán o devandito servizo (infraestruturas propias da compañía) en 2014. Con todo, tamén informa que
na nosa terra a operadora xa fornece ao cliente estas solucións, nas
principais cidades, aínda que a través de redes alleas.
A nivel xenérico, a operadora lembra que comezou a prestar
servizos coa súa rede propia 4G desde o pasado mes de outubro en
28 municipios de todo o Estado, e que neste mes outras 23 cidades
vanse unir á cobertura de banda larga móbil de Telefónica. “Desta
maneira”, informa, “a compañía despregaría máis de 1.500 nodos
de cuarta xeración en tan só dous meses”. Máis en detalle, entre os
meses de outubro e novembro as poboacións con servizo e cobertura 4G de Telefónica son Alacante, Badalona, Barcelona, Cornellà de
Llobregat, Esplugues de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Prat de
Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma
de Gramenet, Palma de Mallorca, Alcalá de Henares, Alcobendas,
Alcorcón, Fuenlabrada, Xetafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla,
Pozuelo de Alarcón, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz,
Sevilla, Málaga, Murcia, Valencia, Valladolid, Zaragoza, Benidorm, Elxe,
Orihuela, Torrevieja, Cáceres, Alxeciras, Cádiz, Chiclana, Porto de Santa
María, Xerez de la Frontera, San Fernando, Fuengirola, Marbella, Mijas,
Vélez-Málaga, Cartaxena, Lorca, Gandía, Manises, Sagunto, Torrent e
Badaxoz.
En decembro Telefónica ten o obxectivo de completar a cobertura 4G, previsión de 2013, até chegar a outros 16 concellos, o que
significa instalar ao redor de 440 nodos que se sumarán aos máis de
1.500 xa despregados entre outubro e novembro. Isto quere dicir que
a finais de ano a operadora “despregaría rede propia e servizos 4G

en 65 municipios de máis de 100.000 habitantes coa instalación de
ao redor de 2000 nodos”. Esta achega significará unha cobertura dun
50% da poboación, ao redor duns 20 millóns de habitantes, engade a
compañía. Os concellos que se incorporarán en decembro son Almería, El Ejido, Roquetas de Mar, Córdoba, Granada, Huelva, As Palmas
de Gran Canaria, Telde, Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas, Barakaldo,
Bilbo, Guetxo, Santa Cruz de Tenerife, Xaén e Mérida.
Xa ao longo do primeiro semestre do ano vindeiro será a quenda
dos concellos galegos. Así, segundo informa Telefónica incorporaranse nese treito outros 39 municipios da contorna dos 70.000
habitantes, e outros 750 nodos adicionais aos preto de 2.000 do tres
últimos meses de 2013. Así, sumaranse en 2014 cidades como A
Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vitoria-Gasteiz, Avilés, Xixón,
Oviedo, Cerdanyola del Vallés, Granollers, Rubí, San Cugat del Vallés,
Burgos, Santander, Castelló, Xirona, Donostia, Lleida, Lugo, Coslada,
Las Rozas, Majadahonda, Rivas Vaciamadrid, Valdemoro, Pontevedra,
Vigo, León, Tarrasa, Reus, Tarragona, Sabadell, Palencia, Salamanca,
Logroño, Pamplona, Arona, San Cristóbal de la Laguna, Melilla, Ceuta
e Ourense.
Lembrar que Telefónica traballa con Alcatel-Lucent e Ericsson
como subministradores para realizar o despregamento. A banda de
frecuencias na que se está achegando infraestrutura inicialmente é a
de 1.800 Mhz, ata que estea dispoñíbel a de 800 Mhz que ficará ceibe
polo dividendo dixital. “Desta maneira”, explica a operadora, “as velocidades máximas de transmisión dos datos en mobilidade que este
primeiro despregamento permitirá aos clientes de Movistar serán de
até 75 Mbps de baixada e 25 Mbps de subida”.
Sinalar tamén que o servizo 4G de Movistar non ten custo adicional, está integrado na oferta de tarifas de datos desde 1 GB de
franquía. “Desta maneira os clientes de Fusión, Movistar Total e
Navega 20, así como calquera outro cliente que contrate un Extra
GB, poderán gozar da máxima velocidade sen cambiar de tarifa e sen
custo adicional”, explica a compañía, que engade que os usuarios tan
só precisan dispor dun terminal compatíbel e estar nunha zona de
cobertura 4G. 

Telefónica completa finalmente a compra de Tuenti
Xa é oficial. Finalmente Telefónica proclamouse en novembro propietaria ao cen por cen da rede social Tuenti logo de
rematar o proceso de achegamento entre ámbalas partes e facerse a operadora co restante capital de Tuenti que aínda non
tiña. Lembrar que a operación remóntase a 2010, intre no que en Código Cero dimos conta da compra por parte da compañía
española do 90% da dita comunidade 2.0 por un prezo total de 70 millóns de euros. Daquela reflectimos como o máximo
responsable de Tuenti, Zaryn Dentzel, confirmaba no blog oficial da compañía que o operador telefónico incorporárase coma
socio para “garantir a continuidade do proxecto” e aportar “músculo financeiro e toda a súa experiencia en comunicacións”.
Con todo, ficaba pendente unha porcentaxe do capital, que até o de agora estaba en mans de socios minoritarios entre os
que figuraban empregados e directivos desta, que exercitaron a súa opción de venda. O remate da operación confirma en
palabras de Telefónica “a aposta por Tuenti, que salienta polo talento e a innovación cun equipo novo de máis de 200 profesionais cunha idade media de 29 anos formado principalmente por enxeñeiros”.
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| cultura galega na rede | AS REDES E A NOSA CULTURA |

Google España
recibe a
representantes da
campaña Android en
Galego



A campaña de Mallando no Android para solicitar a Google a tradución do sistema
do mesmo nome ao galego parece estar a colleitar os seus froitos, e a mediados de
novembro tivo lugar a primeira xuntanza dos organizadores desta iniciativa con persoal
de local da compañía de Mountain View, a quen se lle expuxo que o galego conta cunha
comunidade lingüística con máis de 3 millóns de persoas, que os galegos estamos implicados na localización do software e na nosa presenza na Rede (destacando éxitos como a
tradución de Twitter ou o dominio .gal), que o galego é unha das linguas máis empregadas
na Internet e que moitos dos servizos de Google están dispoñibles na nosa lingua.
Dende Google amosáronse receptivos e comprometéronse á adoptar o galego nos seus
servizos, asegurando que a nosa lingua xa figura entre os 60 idiomas prioritarios para eles,
o que significa que para novos servizos a localización ao galego e relativamente rápida,
pero acumulan certo adiamento en produtos con máis anos (como Gmail e Android). 

Cultura galega,
onde vaiamos

Votacións na
Rede e moita,
moita cultura
galega



A nova edición de Culturgal (culturgal.com), malia non tratarse
dun encontro puramente tecnolóxico,
vai vir cargada dunha serie de novidades TIC a ter moi en conta. De feito, xa
é imposíbel albiscar un camiño futuro
das industrias culturais galegas ceibe
da intromisión das novas tecnoloxías
da información e a comunicación.
Unha intromisión que semella positiva
en moitos dos casos. Culturgal, a Feira
das Industrias Culturais da nosa terra,
celébrase os dias 29 e 30 de novembro
e 1 de decembro no Pazo de Cultura
de Pontevedra. Dende o punto de
vista TIC, a nova convocatoria veu coa
novidade de convocar ao público para
que elixira, votando dende a web de
Culturgal, a entidade ou evento cultural
máis destacábel do ano (o Premio
do Público á iniciativa cultural máis

Damos conta da vindeira edición
de Culturgal e de outras
novidades que relacionan a nosa
terra coa Rede
A revista galega Luzes, na rúa
e en Internet o 29 de novembro



Xa se albisca novo medio
de comunicación galega
(sempre unha boa nova), en
formato papel e tamén con
presenza na Rede. Falamos de
Luzes (revistaluzes.com), un
proxecto que vén da man de
Manuel Rivas e Xosé Manuel
Pereiro, con Facebook de seu, e
que sairá á rúa con feitura de revista o vindeiro 29 de novembro, incluíndo 132 de páxinas
“cheas de cousas escritas por bos profesionais”, coméntanos Pereiro. Para acadar meirandes
presenza e autonomía, o proxecto estase a acompañar dunha campaña na Rede para xuntar cincocentos subscritores-fundadores, que entre outras cousas terán tarifas reducidas,
adiantos dos contidos e serán consultados sobre aspectos da revista. Ademais de axudar no
sostemento de Luzes. A revista poderase adquirir o día 29 nos seus puntos de venda físico e
tamén a través da web de seu. Por certo que tódolos detalles ficarán ao descuberto, tamén,
na vindeira edición do salón Culturgal, do 29 de novembro ao 1 de decembro no Pazo da
Cultura de Pontevedra. Recentemente en Compostela tivemos un adianto de Luzes, e na
presentación Pereiro e Rivas describiron a súa iniciativa (revitalizadora dunha prensa galega
que arrastra todo tipo de condenas, e entre as non menos importantes atópase a da falta
case absoluta de espírito crítico e de independencia con respecto do poder en calquera
das súas manifestacións) acompañados de Iago Martínez, que é quen coordina o proxecto.
“A nosa”, dixeron “non é soamente unha revista. É un lugar. Un ecosistema propicio para
o xornalismo. Para contar as cousas como é debido, con tempo, rigor e campo aberto por
diante”. Estaremos ao tanto do que aconteza. 
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innovadora e con meirande proxección
de futuro e potencial asociativo). A
este respecto, houbo tres candidaturas:
Asociación PuntoGal, Festival de Cans
e Salón do Libro Infantil e Xuvenil de
Pontevedra. Finalmente deuse a coñecer hai uns días a iniciativa gañadora:
o dito Salón do Libro pontevedrés.
Culturgal, que volve ter o apoio directo
de EGANET (o seu presidente, Víctor
López, está implicado na directiva do
evento), aumentou para esta edición a
contratación de stands. Haberá cinco
espazos definidos, sen renunciar á idea
da casa común da cultura: Espazo libro,
Espazo carpa, Espazo infantil, Espazo
libro, Espazo tecnoloxía e Espazo cinema. Como é de agardar, as editoriais
galegas tirarán proveito do evento para
presentar as súas principais novidades.
E tamén darase acubillo á presentación de proxectos de comunicación
novos, como a revista Luzes, da man
de Manuel Rivas, da que falamos nesta
mesma páxina con motivo do seu primeiro número e da posta en marcha da
súa web. Igualmente darase a coñecer
revista Oink, dirixida ao público infantil.
Por outra banda, nun terreo tecnolóxico-audiovisual, celebrarase un maratón
de webseries o sábado na tarde. 
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| Software libre | EVENTOS E INICIATIVAS GALEGAS ARREDOR DO SOFTWARE LIBRE |

Libres até para o
Damos conta nestas páxinas do fervedoiro de ideas é proxectos
que é a día de hoxe a comunidade galega de usuarios e creadores
de programas abertos
Anunciado o proxecto de robótica libre
gañador da convocatoria de GALPon

Bricolabs prepara as xornada
libre na Coruña

F

P

inalmente xa temos proxecto recoñecido na convocatoria lanzada
recentemente polo colectivo GALPon co obxectivo de mobilizar
o enxeño da nosa mocidade en materia de robótica e automática
empregando software e hardware libre. Pois ben, a asociación vén de
dar a coñecer a iniciativa gañadora do certame, unha proposta que se
verá beneficiada coa cesión do hardware
libre preciso para o proxecto (neste caso en
concreto 807,59 euros sen incluír o IVE) e
con asesoramento técnico para un axeitado
desenvolvemento na escolla do software
a empregar e das licenzas a aplicar, na
programación dos scripts, aplicativos ou
programas necesarios. A iniciativa en cuestión (a única que superou a fase administrativa) vén da man de Alberte Xosé (Tucho)
Méndez López, en representación do CPI
Alcalde Xosé Pichel de Traba (Santa María)
en Coristanco. Segundo informa GALPon e
reflicte Mancomún, o proxecto presentado
consta á súa vez de dous pequenos proxectos, a creación dunha estación meteorolóxica de centro empregando
hardware libre e a creación dun robot móbil empregando Arduino e
impresoras 3D. “En ámbolos dous casos documentarase todo o proceso
de xeito que poida ser reproducido noutros centros”, engádese. 

ara aqueles que non o saiban, non só hai
software, tamén hai hardware libre. Falamos de equipamentos ceibes de licenzas
pechadas que achegan unha incríbel marxe de
manobra, xa que na súa natureza mesma vai
implícita a adaptación a múltiples obxectivos,
funcións, tecnoloxías, usos e intereses. Destas
cuestións teñen un amplo coñecemento as
nosas asociacións ligadas aos programas abertos, asociacións como GHANDALF, que o ano
pasado por estas mesmas datas convidounos
a participar na primeira edición da OSHWDEM,
xornadas de hardware libre na Coruña. Pois ben,
esta semana soubemos que vai haber segunda
parte. Así nolo contan Bricolabs (a entidade
organizadora) e a dita asociación GHANDALF
(entidade colaboradora), que queren facer da
nova edición do encontro (e das que veñan) un
evento de referencia en todo o que teña que
ver co Open Source Hardware (OSHW).
A cita será no Centro Cultural Ágora de A
Coruña o sábado 30 de novembro e o domingo
1 de decembro. Trátase dun evento de especial
relevancia para todos os interesados en Open
Source Hardware, en Arduino, nas impresoras

{ }
Trasno lanza unha nova
actualización do corrector
ortográfico libre para a nosa lingua

O

s días pasados o Proxecto Trasno anunciou a publicación dunha nova
versión do corrector ortográfico Hunspell para galego (dispoñíbel en
trasno.net) e do engadido para tirarlle partido co navegador aberto Mozilla Firefox. Estas nova versión do corrector non é outra que a 13.10, coñecida
xa co sobrenome de Padre Sobreira polo noso colectivo de tradutores, usuarios
e desenvolvedores de software libre. Os traballos de adaptación á nosa lingua
contaron coa coordinación de Antón Méixome e con importantes contribucións
de Adrián Chaves. Con esta publicación, preséntase unha salientábel actualización do corrector e que podemos empregar xa con LibreOffice, OpenOffice,
Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird e Chromium ademais de diversas aplicacións privativas. Sinalar que Hunspell é a única ferramenta de corrección
ortográfica de código aberto que existe para o galego. Entre as novidades que
achega inclúense a refeitura do código de xeración do dicionario, o engadido
de novas fontes (especialmente derivadas da Galipedia), a incorporación de
suxestións da comunidade, o agregado de ducias de regras de suxestións para
erros frecuentes, o amaño de erros de morfoloxía e afinación de determinadas
conxugacións verbais e unha completa recollida de datos histórico sobre o
desenvolvemento informático en cuestión. 
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A ferramenta galega

O

software galego xeoPesca, solución informática
aberta encamiñada a
achegar rexistros da actividade
pesqueira das flotas e barcos
dos nosos armadores (facendo máis doados a xestión e o
traballo diario dos profesionais
do mar), é estes días unha das
solucións máis votadas dentro
do certame posto en marcha
pola comunidade Portalprogramas.com para elixir
as mellores ferramentas
abertas. Máis polo miúdo,
xeoPesca atopábase en
primeiro lugar a mediados
de novembro e na categoría de software revolucionario, acaparando o día 19
case a metade dos votos
da modalidade.
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software

as sobre hardware

MeLiSA
organiza
en Melide un
obradoiro de
gravación de son
con software libre

A

3D, en GNU/Linux embebido, en montaxe de circuítos electrónicos, nos robots
ou na electrónica en xeral. Segundo nos
recordan os organizadores e lembra
Mancomún, haberá charlas, obradoiros,
espazos de exposición, proxectos persoais, demostracións, concursos e agasallos. E engaden: “Todo de forma libre e
gratuíta, pensado para todas as idades,
tanto para expertos como para aqueles
que queiran coñecer o movemento faino
ti mesmo”. 

asociación de software libre
MeLiSA, con centro de operacións en Melide, vai organizar
o vindeiro 30 de novembro un obradoiro de gravación e edición de son con
ferramentas abertas, co obxectivo de dar
a coñecer a existencia e o funcionamento
de diferentes recursos open source que
poden ser usados por toda persoa interesada na edición de son. O obradoiro terá
lugar na aula CeMIT, situada no edificio
multiusos de Melide, de 10 a 14 horas.
Dispóñense dun total de 20 prazas,
engade a asociación, polo que se recomenda que os interesados realicen a
inscrición antes de acudir ao obradoiro.
A idea básica é fornecer aos asistentes
dos coñecementos e habilidades
precisos para poderen realizar gravacións e edicións de son dos seus
instrumentos musicais, empregar
recursos libres dispoñíbeis na
Web e ter acceso a ferramentas que poidan achegar un
aspecto profesional ao
seu traballo cotián. 

Tegnix
participará
na iniciativa
europea
WikiSkills

T

egnix, empresa galega centrada na achega de solucións
empresariais e formativas
baseadas en software libre,
infórmanos de que vén de recibir
o convite do Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA)
para participar directamente na
construción do proxecto WikiSkills, unha iniciativa de alcance
europeo que se dirixe a aglutinar un grupo de expertos nas
vantaxes colaborativas da Rede e
na apertura do coñecemento. Ou
sexa, a base fundamental do software libre e tódolos movementos
parellos que se dan ao abeiro das
redes de fóra delas. Cuestións
como a formación continua, as
ferramentas wiki, as redes sociais
ou, sinala Tegnix, iniciativas emprendedoras baseadas directamente na colaboración, como a
Aula Tegnix.
Segundo nos conta persoalmente Roberto Brenlla, coordinador deste espazo de formación da
empresa galega, WikiSkills sinala
ten como obxectivo potenciar e
fomentar o uso de wikis e desenvolver cursos de formación para

a xeoPesca, votadísima
No certame participan os
internautas achegando cadanseus votos (o proceso xa
está aberto e durará até o 16
de decembro de 2013).
Os Premios Portalprogramas ao mellor software libre
é unha iniciativa que vén da
man da dita comunidade e
que se convocan de forma
anual para valorar o traballo
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dos desenvolvedores que
basean os seus proxectos na
filosofía do software libre.
Ademais, prémiase tamén ao
mellor blog de difusión sobre
programación aberta cunha
doazón en metálico de 300
euros.
Lembremos que xeoPesca
deuse a coñecer este verán,
vindo da man dun proxecto
de fin de carreira presentado por Pablo Belay Fernández na Universidade
da Coruña, onde acadou,
na súa defensa, unha avaliación de 9,5. A aplicación
resultante, que se distribúe
baixo código libre, achega
como dixemos a creación
dun rexistro de actividade
que, entre outras cousas,

facilitaría o intercambio de
información entre patrón e
armador e achegaría análises
completas sobre os recursos
mariños (co fin de optimizar
as capturas en función da
experiencia previa rexistrada
no sistema). Este cómputo de
áreas de meirande presenza
de recursos, sinala Pablo
Belay, pode ser axustado en
base a diferentes variábeis
como son a temperatura, a
dirección do vento ou a fase
luar.
XeoPesca tamén amosa un
importante potencial como
factor de seguimento do
produto ao longo da cadea
de comercialización, xa que
posibilita unha maior trazabilidade alimentaria. 

consolidar as habilidades wiki na
sociedade actual. Ou sexa, que
o que se busca é tirar o máximo
partido deste espírito de traballo
e coñecemento aberto e dispoñíbel, facilitando o seu pulo e
correcto desenvolvemento cunha
serie de normas para gobernar os
comportamentos dos usuarios e
co fin de garantir unha interacción
respectuosa. Segundo informan
os responsábeis de WikiSkills, este
proxecto lánzase a investigar o
impacto das wiki na sociedade
actual, “porque implican comportamentos sociais moi importantes,
tales como cooperación, respecto,
traballo en equipo, desenvolvemento de contidos e xestión
comunitaria”. 
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| Deputación de Pontevedra | PROXECTO DepoGAP |

DepoGAP:

máis eficiencia para os concellos
O proxecto da Deputación de Pontevedra avanza no
desenvolvemento das súas probas piloto

T

al e como fixemos saber dende Código Cero, no noso anterior número en papel, a Deputación de Pontevedra, a través
do Servizo de Novas Tecnoloxías, puxo en marcha xa, en tres
concellos, as primeiras probas piloto do proxecto depoGAP:
Xestión de Activos da Provincia de Pontevedra. Esta iniciativa
desenvolvida polo órgano provincial, que podemos consultar en detalle na web depo.es/depogap, está financiada nun 70% polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a través de fondos
FEDER. Como lembraremos, o seu obxectivo principal é dotar aos
concellos dos medios precisos que lles permitan optimizar a xestión
dos seus activos mediante modelos de mellora continua da calidade, eficiencia e optimización de custos. A través do mesmo, téntase
proporcionar información aos concellos que lles facilite a toma de
decisións, ademais de reforzar a participación cidadá na xestión de
asuntos públicos.
O alicerce do proxecto, o porqué da súa posta en marcha, hai que
rastrexalos na carga orzamentaria que representan para as administracións públicas os activos municipais (constitúen unha das principais partidas de gasto de aquelas), “polo que a optimización da súa
xestión antóllase fundamental", sinalou no seu día a Deputación de
Pontevedra. O proxecto depoGAP, como unha boa parte do que está
a impulsar o organismo provincial en materia TIC (recentemente recoñecido polo Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática, na
súa gala anual, co Premio Iniciativa da Administración), basea a súa
maduración en experiencias de campo. Dito doutro xeito: en probas
piloto cos e nos concellos. A través destas experiencias prácticas,
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Presentación das probas piloto de DepoGAP, celebrada a finais de
outubro

arestora xa en marcha, estase a facer un estudo profundo do estado actual dos activos existentes en tres concellos de distintos rangos
de poboación: A Estrada, Mos e Ribadumia. A idea foi a de procurar
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tres concellos representativos da realidade provincial co obxectivo
de definir a estratexia que se vai seguir dentro do alcance global no
proxecto depoGAP.
Como fixemos saber no anterior número, o xefe de Servizo de Novas
Tecnoloxías da Deputación de Pontevedra, Amancio Varela, foi quen
presentou aos alcaldes dos devanditos concellos os principais obxectivos e vantaxes que lles achegará o proxecto depoGAP e a necesidade
de desenvolver as probas piloto nos concellos aos que representan.
Amancio Varela, explicou que con este proxecto “optimizarase a xestión de activos e servizos municipais, o cal suporá un aforro económico, proporcionándolles información actualizada que lles axude á
toma de decisións e fomentando a participación cidadá na xestión
dos servizos municipais”. Tamén salientou que para o éxito do proxec-


Presentación de DepoTIC e DepoGAP ante as empresas TIC e
institucións galegas, en febreiro de 2012

to será fundamental a implicación e colaboración dos municipios.
A orixe do proxecto puidemos coñecela nos seus detalles xenéricos a comezos de 2012 cando foi presentado, xunto con depoTIC, perante as empresas galegas do sector das novas tecnoloxías da información. A presentación veu da man das deputadas provinciais Ana
Isabel Vázquez e Begoña Estévez, acompañadas do xefe do Servizo
de Novas Tecnoloxías da Deputación de Pontevedra, Amancio Varela,
e dun grupo de técnicos do Servizo da entidade: Francisco Couñago,
Juan Gabriel Fernández e José Ramón Pérez. Daquela puidemos saber que depoGAP inclúe cun orzamento de 8.794.257,70 €, sendo a
axuda FEDER de 6.155.980,39 €. Tamén soubemos que o seu obxectivo principal é o de xestionar os activos públicos da provincia, controlando a eficiencia, modernización e contención do seu gasto, e fornecendo información aos concellos para apoiar a toma de decisións.
Este proxecto, engadiu daquela Varela, incide na redución do
impacto sobre o medio ambiente das actividades de mantemento dos activos públicos e no fortalecemento da participación cidadá na xestión dos asuntos públicos, incrementando a súa implicación na mellora dos servizos locais.
Para cumprir con estes obxectivos o proxecto depoGAP conta coas
seguintes actuacións:
• Inventario de activos provinciais. Dotará aos concellos de información detallada que lles permita optimizar a xestión dos seus
activos e desenvolver accións de contención do gasto.
• Ferramenta de xestión de activos provinciais. Permitirá unha xestión eficiente e centralizada dos activos provinciais e do territorio
para dar servizo tanto á Deputación de Pontevedra como aos municipios da provincia.
• Proba piloto de eficiencia enerxética. Permitirá identificar a utilidade da ferramenta de xestión de activos e o seu correcto funcionamento.
• A iniciativa, a maiores, conta cunha serie de entidades adxudicatarias. En primeiro lugar temos unha UTE constituída por Oesia, iA
Soft e Summa, á que se engade o centro tecnolóxico ITG e máis a
empresa Audyr. 

Expediente Social Único en municipios de menos de 20.000 habitantes

A

Deputación de Pontevedra informa que comezou no mes
de novembro unha rolda de encontros cos profesionais da
área de Servizos Sociais dos concellos de menos de 20.000
habitantes co obxecto de analizar as súas necesidades tecnolóxicas e poñer en marcha o Expediente Social Único. O motivo
destas xuntanzas –que se iniciaron no concello de Sanxenxo– é desenvolver a actuación Potenciación dos Servizos Sociais, cuxo obxectivo principal é xestionar os expedientes sociais dos concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia de Pontevedra cunha única
ferramenta informática, dándose forma deste xeito ao denominado
Expediente Social Único. Esta actuación, informa a Deputación, está
enmarcada no proxecto depoTIC: a tecnoloxía nas túas mans, que ten
como misión reforzar a Sociedade da Información no ámbito social,
administrativo e económico dentro da provincia, mediante a integración das novas Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC).
Este proxecto está financiado con fondos propios da Deputación e
do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a través dos
fondos FEDER.
A futura posta en marcha desta plataforma pretende acadar os seguintes beneficios:
• Mellorar as ferramentas de servizos sociais para os profesionais
desta área nos concellos, mediante un sistema de información común que dea soporte á tramitación dos expedientes de atención
primaria baseándose na creación dun Expediente Social Único.
• Mellorar a xestión dos servizos sociais ofrecidos polos concellos,
mediante un cadro de mando con informacións estatísticas para
o persoal de cada concello. Esta ferramenta proporcionará, entre
outros aspectos, a posibilidade de facer seguimento integral da
información e a extracción de informes a medida.
• Mellorar a xestión dos servizos sociais ofrecidos por parte da Deputación, reducindo os tempos administrativos e perfeccionando
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a calidade do servizo prestado, mediante a creación dunha ferramenta para o persoal do ámbito de servizos sociais da institución,
que permita, entre outras utilidades, extraer información estatística de todos os servizos ofrecidos a través dun cadro de mando, e a
xestión de subvencións e convenios.
• Mellorar a información dos servizos sociais cara á cidadanía,
mediante un portal web que poña á disposición do cidadán a información dos servizos, convenios e programas que ofrece o seu
concello; posibilidade de consultar o estado dos servizos que ten
asociados e as axudas e recursos mediante este portal web.
Os técnicos de Novas Tecnoloxías da Deputación de Pontevedra,
en colaboración coa área de Servizos Sociais da propia institución,
están a organizar unha axenda para reunirse cos traballadores sociais e os profesionais dos diferentes concellos. Estas xuntanzas teñen como obxectivo detectar as carencias tecnolóxicas e funcionais
das ferramentas de traballo actuais no sector dos servizos sociais, “de
maneira que permitan definir un alcance funcional adecuado para a
posterior posta en marcha desta plataforma”, informa a Deputación.
Nesta primeira fase os técnicos de Novas Tecnoloxías están a reunirse cos profesionais de servizos sociais dos concellos de Sanxenxo,
Mos, O Porriño e Ribadumia. A intención é ampliar estas visitas a outros concellos ao longo destes meses, de forma que se dea cobertura a municipios de diferentes características (distintos perfís dos
profesionais de servizos sociais; concellos das áreas metropolitanas,
semiurbanas ou rurais), “para obter así unha visión ampla e representativa da realidade provincial e poder, a partir das conclusións
obtidas e en estreita colaboración cos concellos, dotar aos ditos departamentos sociais das tecnoloxías e ferramentas necesarias para
a implantación do dito Expediente Social Único”, engade o órgano
provincial.
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| innovación galega | RESUMO DO MÁIS DESTACADO EN INNOVACIÓN TIC |

Atención, estamos innovando
A creatividade dos nosos profesionais TIC sobe cada mes un pouco máis o
seu listón: aquí van unhas cantas probas
FERRAMENTA VIGUESA PARA A
CREACIÓN DE CONTOS INFANTÍS

CONFIRMSIGN RECIBE O PRIMEIRO
PREMIO ONDA EMPRENDE





{

Startup Pirates organizou os días pasados un concurso de
startups vía web, no que premiar ao proxecto máis votado
con dúas prazas para a vindeira edición do Startup Tour de Berlín
(valoradas en 1.000 euros), e o proxecto que finalmente acadou
a primeira posición, o máis votado, foi o proxecto galego creAPPcuentos. A devandita iniciativa vén da man de Avelino Correa e
Maribel Martínez (coa colaboración de ilustradores como Pepe
Carreiro, Alberto García Ariza, Abraham Carreiro, Raquel López,
Pirusca...) e consiste nunha aplicación para dispositivos con Android e iOS que permitirá a creación de contos ou historias dun
xeito sinxelo e intuitivo,
converténdose nunha
interesante ferramenta
para pais que gocen de
inventar historias para
os seus fillos e queiran
adaptalas a cada situación concreta que
vivan os cativos.
CreAPPcuentos
tamén podería ser de
interese para o seu
uso no ámbito escolar,
empregándoa como
ferramenta educativa.
Para a parte máis
técnica do desenvolvemento desta aplicación, CreAPPcuentos
decidiu contar coa compañía Pumpún Dixital (que vén a ser a versión empresarial de Escoitar.org, proxecto do que temos falado en
numerosas ocasións en Código Cero) e que está a encargarse de
facer que este proxecto chegue en breve en forma de aplicación
para tablets. 

Co fin de pór en valor a capacidade galega para abordar
proxectos empresariais baseados na innovación, a creatividade e a tecnoloxía Onda Cero Galicia organizou o Premio Onda
Emprende, que este ano celebra a súa primeira edición e que
aspira a ser un escaparate para pequenas empresas e emprendedores que apostaron por unha idea orixinal que os sitúa en vangarda e os converte en tendencia. Este galardón aberto a PEME
e autónomos cun proxecto empresarial innovador entregouse
recentemente nunha gala celebrada no salón de actos do Museo
Nacional de Ciencia e Tecnoloxía (MUNCYT) da Coruña, sendo a
compañía que recibiu
o recoñecemento á súa
iniciativa emprendedora
a oleirense ConfirmSign,
que recibirá un aval de
ata 25.000 euros para
acceder a financiamento
bancario de SOGARPO,
un bono-formación de
3.000 euros da Escola
de Negocios NovacaixaGalicia e unha viaxe ao
CERN en Xenebra, para
coñecer o meirande
centro de innovación
do mundo. ConfirmSign
xa recibira outros recoñecementos no pasado, como o Premio
EGANET ao mellor proxecto innovador en 2010, o Premio EmprendedorXXI en Galicia en 2011, o Premio Gerardo García Campos á Mellor Iniciativa Empresarial do sector TIC 2013 e o Premio
INNOVA-G 2011 ao Mellor Emprendedor Galego (que recaeu en
Frakie Gómez, fundador da compañía). 

O ATENEO DE SANTIAGO E O CONSORCIO RECREAN A
MURALLA DE COMPOSTELA A TRAVÉS DUNHA WEB



Na tarde do pasado luns 4 de novembro -inserida no marco de Os luns do Ateneocelebrábase na sede da Fundación Caixa Galicia (rúa do Vilar, 19) unha conferencia
baixo o título Un paseo pola muralla de Santiago. Na dita conferencia, organizada polo Ateneo de Santiago e o Consorcio, estivo presente a xerente do Consorcio -María Antón- encargada de amosar a web-ferramenta Vive a muralla (murallasantiagodecompostela.com), unha
aplicación informática (levada a cabo por arquitectos do Consorcio) que permite descubrir
que Compostela segue amurallada. Tamén asistiron ao evento os arquitectos do Consorcio
Idoia Camiruaga e Pablo Tomé, que deron a coñecer todas as posibilidades que achega este
recurso. Trátase dunha guía para descubrir que a cidade segue amurallada, pois Santiago de Compostela, como toda cidade medieval, estivo
delimitada e defendida por unha muralla. Porén, pensouse que levaba destruída máis dun século, aínda que de certo consérvanse algunhas
partes, poucas á vista e a maioría ocultas tralas fachadas dos edificios e baixo o pavimento das rúas e prazas da cidade. Con esta aplicación recóllese o resultado dos últimos traballos levados a cabo polo Concello de Santiago e o Consorcio e poderá verse tanto dende un computador
conectado a Internet coma con calquera tablet ou smartphone con conexión de datos.
Engadir que esta aplicación achega planos e información sobre a historia da muralla: a súa orixe, significado, características, usos e a súa
evolución ao longo dos séculos, xa que se derrubou de xeito paulatino no século XIX. Asemade, recompílase unha galería de mapas, planos de
detalle da construción, fotografías antigas da cidade e imaxes actuais do casco histórico, debuxos e mesmo sons e vídeos do fluír da cidade en
diferentes intres do día, ou mesmo un crebacabezas que permite construír a muralla. 
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SMART GALAPPS ESTREA UN
SERVIZO DE PROMOCIÓNA
TRAVÉS DO MÓBIL



Smart GalApps, estudo responsábel
de aplicacións móbiles como Smart
Weather, Imos? e ConxuGalego, entre outras,
renovou a súa páxina web (smartgalapps.com)
para convertela nun escaparate dos seus servizos, que van dende o desenvolvemento de
aplicacións móbiles para iOS e Android a medida das necesidades do cliente (abordando
tamén desenvolvementos web con tecnoloxías
avanzadas) ata o novo produto Smart Promo, que ofrece unha solución de promoción
integral de tecnoloxía móbil para grupos de
establecementos, asociacións culturais, locais
comerciais...
A través de Smart Promo achegan aplicacións móbiles nativas para Android e iOS,
distintas vistas de asociados (mapas, listaxes
ordenadas, rankings...), sistema de valoracións
e comentarios dos usuarios, integración con
redes sociais e internacionalización en varios
idiomas.
Este novo servizo chega en 3 plans cun
prezo anual de 36, 60 e 84 euros/ano + IVE por
establecemento (cun mínimo de 50 establecementos), e pretende converterse nunha boa
ferramenta de marketing que mellore a visibilidade, faciliten o achegamento aos clientes e
engada valor aos negocios para contribuír ao
seu crecemento. 

A REDE TELGalicia
BOTA A CAMIÑAR UNHA
APLICACIÓN 2.0



Os investigadores universitarios da
rede TELGalicia veñen de desenvolver unha serie de recursos tecnolóxicos
de utilidade para os nosos docentes. Estas
achegas para profesores de Primeira e
Secundaria están xa accesíbeis a través
da aplicación Edu-AREA, unha ferramenta
desenvolvida co obxectivo de facilitar o
día a día dos mestres e, ademais, facer
posíbel unha introdución integral das
tecnoloxías 2.0 e 3.0 nese continuo fluxo
de información e experiencias que son as
clases nos colexios e institutos. Segundo
informa a UVigo, os investigadores de
TELGalicia levan dende febreiro traballando arreo nesta aplicación, sendo este

mesmo (a recta final de outubro) o intre
elixido para “presentala en sociedade” e
botala a camiñar. Así nolo conta tamén o
profesor da Escola de Enxeñaría de Telecomunicación, Manuel Caeiro, coordinador
dunha rede na que tamén participan
investigadores dos campus de Ourense
e Pontevedra, así como da Universidade
de Santiago de Compostela e do CESGA.
Segundo sinala Caeiro, un dos puntos
fortes da ferramenta é sen dúbida a súa
potencialidade interactiva. De feito, está
aberta a que os docentes se apropien dos
recursos que acubilla, “facéndoos seus
e modificándoos para afacelos ás súas
necesidades e intereses propios”. En base
a isto, engade o investigador, o profesor
adquiriría un papel moito máis activo na
planificación da súas clases, pasando de
ser transmisor de coñecementos prefabricados a ser un verdadeiro autor. 

OCIOENGALICIA ESTREA APLICACIÓN PARA ANDROID



Tras a renovación o pasado mes de
xuño de OcionenGalicia, cun deseño actualizado e o incremento de servizo, nos
últimos días chega unha aplicación móbil para
Android desta guía de lecer en liña nunha versión
de balde con publicidade e outra sen a mesma a un
prezo de 0,99 euros.
A nova ferramenta que se estrea en Google Play
permite visualizar eventos en Galicia, podendo
consultarse por cidades (Lugo, Santiago de Compostela, A Coruña, Ourense e Pontevedra), por
categorías (música, teatro, exposicións, cine,
deportes...) e por data. Tamén permite buscar
por data, visualizar por lugares/locais, permite compartir eventos a
través de redes sociais, localiza os eventos valéndose dos mapas
de Google, achega a carteleira cinematográfica galega (con
horarios, fichas dos filmes e localización dos cines),
sorteos e feiras. 

A GALEGA SETPAY AVANZA NA SÚA INTERNACIONALIZACIÓN



A empresa compostelá SetPay, creadora dunha solución que facilita a realización de cobros
con tarxeta dende dispositivos móbiles que lle valeu
o pasado verán o recoñecemento do CPEIG como
mellor Iniciativa Empresarial, está a ampliar aos súas
miras de cara á internacionalización en Europa e
América latina, para o que vén de pechar un acordo
estratéxico coa estadounidense Charge Anywhere,
compañía con máis de 10 anos de experiencia no
desenvolvemento de tecnoloxía de pagamentos,
sistemas de business intelligence e loyalty de última
xeración e que dispón dunha ampla rede de colaboradores e clientes en todo o mundo. O director de
tecnoloxía de SetPay, Xoán González, asegura que
“SetPay fundouse como unha organización cun xeito
de pensar, enfoque e marco de traballo global, e para
acadar eses obxectivos de grande envergadura en
todo o mundo a empresa sempre buscou os mellores
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socios”, destacando que “en Charge Anywhere atopamos a experiencia requirida, madurez tecnolóxica
e presenza internacional que, xunto coas sinerxías
entre as nosas empresas, convértese no complemento perfecto para a nosa plataforma”.
SetPay, que está a iniciar contactos para unha
nova rolda de financiamento co obxectivo de consolidar a súa internacionalización, conseguiu ata o
momento 200.000 euros de capital risco achegado
por business angels como Jordi Priu, co fundador do
fondo de investimento 101 Startups.
Este proxecto galego non só se fixo co devandito recoñecemento do CPEIG, senón que tamén
resultou finalista na categoría de Mellor Aplicación
nos premios EGANET, na categoría Emprendes do
Certame Emprendedor XXI de La Caixa e na categoría Nova Banca dos BBVA Open Talent EspañaLatinoamérica. 


Xoán González, de SetPay, explicou
ante os micrófonos da Radio Galega
algunhas das vantaxes que supón
a súa solución de pagamentos con
tarxeta
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| AXA | RENOVOU AS SÚAS APLICACIÓNS MÓBILES |

AXA tira proveito dos

móbiles para mellorar
a nosa condución

A aseguradora AXA renovou as súas aplicacións
móbiles para Android e
iPhone, e para dar a coñecer estas novidades organizou en París o #AXAdriveday, evento ao que
acudiron representantes
de numerosos medios
dixitais para poder coñecer as novas ferramentas
e probalas en primeira
persoa nos circuítos de
competición de La FertéGaucher.
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A

ta o momento AXA estaba a
centrar os seus esforzos na aplicación AXA Contigo (dispoñible
para Android e iPhone), que a
finais de outubro actualizouse
á versión 5.0, o que supuxo un importante
redeseño da ferramenta que busca servir
de utilidade para os asegurados no caso
de accidentes, xa que facilita a comunicación de sinistros e a solicitude de asistencia, así como a localización de oficinas e
talleres de AXA, así como doutros servizos
de utilidade (hospitais, estacións de servizo, hoteis...).
Segundo comentan dende AXA,
estamos ante unha aplicación móbil que
naceu para atender a unha realidade, pois
son conscientes que, tras un accidente de
tráfico, o normal é chamar por teléfono
aos servizos de emerxencia (cando é
preciso) e á familia, para despois chamar á
compañía aseguradora, e este último paso
pode facilitarse moito grazas ás funcionalidades dos smartphones actuais, dotados
de GPS, acceso á Rede e a posibilidade de
gravar voz e facer fotografías, detalles que
resultan moi prácticos á hora de declarar
un sinistro e facer un seguimento do mesmo a través da Internet.

AXA Drive, a condución con

pingas de xogo
Pero a grande novidade da xornada non
era a renovación de AXA Contigo, senón a
estrea dunha nova aplicación, AXA Drive,
que busca facilitar ao condutor o coñecemento e a mellora das súas habilidades
ao volante, gravando e analizando as súas
viaxes mediante a aceleración, o freado
e os xiros, xerando unha puntuación da
condución final de cada viaxe. Conta
tamén con desbloqueo de insignias,
rexistra cando se gaña experiencia e da
consellos para mellorar a condución, de
xeito que temos unha ferramenta que
aproveita o concepto de gamificación para
axudarnos a mellorar a nosa condución (e
instar aos usuarios a facer un uso a longo
prazo da aplicación), permitindo incluso
compartir os nosos resultados a través
de redes sociais para competir cos nosos
amigos, aínda que non sexamos clientes
da aseguradora (e incluso sen rexistrarnos
na aplicación, aínda que é recomendable
facelo para tirar un mellor proveito da
ferramenta).
AXA Drive está dispoñible para Android
e iPhone, e cando emprendemos unha
sesión de condución dedícase a rexistrar
os movementos do acelerómetro do móbil (para o que hai que colocalo nalgunha
parte do vehículo na que poida manterse
nunha posición estable) e a posición do
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de grande utilidade á hora de revisar as
nosas sesións ao volante, o que pode axudarnos a mellorar os nosos hábitos e gañar
confianza na estrada.
Cómpre destacar que esta aplicación
móbil respecta a privacidade dos usuarios,
limitándose a rexistrar os datos relativos a
puntuacións das distintas sesións, e non
aproveitando a aseguradora a información
recollida para determinar a taxe de seguro
de automóbil, aínda que non desbotan
aproveitar a aplicación no futuro para apoiar
investigacións científicas que poidan reverter nun beneficio para todos.

Unha xornada de velocidade

GPS, o que permitiranos comprobar logo se
realizamos unha boa condución, amosando
os puntos conflitivos (como os xiros bruscos
ou as fortes freadas) no mapa, o que resulta
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Aínda que a presentación formal das
aplicacións de AXA foi nunha cea nas augas
do río Sena de París, para poder probarse
en primeira persoa a ferramenta AXA Drive
organizouse unha visita aos circuítos de La
Ferté-Gaucher, para vivir unha completa experiencia que sería do agrado para calquera
amante do mundo do motor, repartindo aos
asistentes en tres grupos para realizar organizadamente tres quendas de actividades.
A persecución sería a actividade máis pasiva, pois consistía en subir (de acompañante)
a un Honda Civic type R que competía con
outro nun circuíto, con curvas pronunciadas
e grandes aceleróns e freadas que facían
agradecer en cada momento o contar con
cinto de seguridade e casco dentro do
vehículo, á vez que podiamos rexistrar o percorrido coa aplicación AXA Drive, comprobando claramente que os expertos pilotos
suspenderían en prudencia. A quen non lle
chegase con esa experiencia de velocidade, tamén era posible montar de paquete a
unha motocicleta pilotada por un auténtico
campión francés, para vivir unha sensación
dificilmente reproducible fóra dun circuíto.
Máis participativas eran un par de compe-

ticións que consistían en, por unha banda,
superar uns conos cun tractor mentres se
levaban postos uns lentes que simulaban
a percepción dun estado de embriaguez e
se sostiña un vaso de auga para comprobar
que equipo era capaz de completar a proba
no menor tempo e conservando a meirande cantidade de augo; e, por outra banda,
superar uns conos nun automóbil levando
os ollos vendados, atendendo ás indicacións
dun compañeiro.
Pero a actividade máis envexada por
moitos era a que consistía en poder pilotar
un vehículo GT nun circuíto, podendo elixir
entre un Porsche 911 GT3 RS, un Audi R8
V10, un Ferrari F430 e un par de Lamborghini Gallardo, para pór a proba os aparatos
sobre os asfalto, coa asistencia dun monitor
que explicaba o funcionamento do automóbil e o percorrido. Unha vez máis podiamos
comprobar en AXA Drive o noso desempeño
no circuíto, que claramente non correspondía ao de bos condutores, aínda que a
poucos deixáronlle repetir para mellorar a
súa puntuación. 
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| Foro Unirede | VISIT-PONTEVEDRA |

A Internet resumida
A terceira edición do Foro Unirede destacou
o papel de Pontevedra na web social

a

cidade de Pontevedra quixo abrirse ao mundo nos últimos
meses aproveitando as posibilidades da Internet, para o que a
Concellaría de Turismo local desenvolveu unha serie de iniciativa centralizadas na páxina web Visit-Pontevedra (visit-pontevedra.com/gal), entre as que destaca a campaña Ponte al loro
protagonizada polo papagaio de Pontevedra, Ravachol, que percorreu
distintas localizacións para dar a coñecer a cidade galega. E toda esta actividade potenciada polas redes sociais foi o catalizador que fixo que o Foro
Galego da Web 2.0, Unirede, mudase de ano a súa sede, para celebrarse
no Centro Social de Novacaixagalicia, onde uns 140 profesionais do sector
xuntáronse o sábado 23 de novembro para enriquecer o seu coñecemento neste ámbito e relacionarse con outros axentes do social media galego.
A actividade que abriu a xornada, na que se desenvolveu o formal Foro
Unirede, foi un relatorio sobre a presenza da marcas nas canles 2.0 impartida por Fátima Martínez, blogueira e directora executiva en Social Media
Fidelity Management e directora do Máster Executivo en Social Media
e Marketing Dixital da Universidade de Alacante en Madrid. Martínez
expuxo numerosos casos de uso de Facebook, Twitter e mesmo aplicación
móbiles por parte de marcas para potenciar a súa imaxe a través das TIC,
conseguindo captar tal interese que a etiqueta #unirede converteuse en
trending topic estatal.
Tras ver moitos grandes exemplos de aproveitamento da Internet por
parte das marcas, chegou unha visión máis humana, achegada polo
cociñeiro Pepe Solla, que salientou que a súa presenza nas redes sociais é
persoal, e como exemplo desta filosofía, o estrela Michelín apareceu ante
o auditorio cun lentes vermellos para dar conta da campaña ¿Con que ojos
estás viendo el mundo?, iniciativa á que quixeron sumarse o condutor do
evento, o comunicador José Manuel García e a concelleira local, Carlota
Román, que presentou a campaña de promoción Where is Ravachol, da
que deron detalles no encontro, así como presentaron o vídeo no que se
resume a viaxe do papagaio pontevedrés.
Tras un breve descanso, retomou a sesión matinal Javier Sanz, autor do
blog Historias de la Historia, que contou a súa experiencia que o levou
do blog ao éxito, dando conta de como, partindo de vivir unha afección
no seu caderno virtual, conseguiu colaborar en varias emisoras de radio,
escribir para numerosas revistas e incluso publicar varios libros.
Para pór peche á sesión matinal, abriuse a porta a un par de experiencias
de interese, para dar a coñecer a súa historia aos asistentes. Comezou

Alicia Gil, quen explicou a súa viaxe profesional no mundo da
moda e a beleza; tomou o relevo Edurne Baines, quen este ano
veu como o seu proxecto Vivir Galicia conseguiu o recoñecemento como Mellor Blog Turístico no MexilOnseTuits; e Jorge
Guitián e Anna Mayer conseguiron chamar a atención co seu
proxecto #5eurosaldía, co que quixeron demostrar que é posible comer ben, san e variado 4 persoas por 5 euros/día realizando un consumo eficiente.
Xa pola tarde Luís Taboada e Marcos Suárez, de Qubitia
Solutions, contaron a súa experiencia como empresa galega
que foi á busca de fortuna a Silicon Valley. Esta compañía xa fora
galardoada hai poucos meses pola edición galega do Premio
Emprendedor XXI de La Caixa.
A este proxecto seguino outra iniciativa á que nos temos
achegado en varias ocasións, 4gotas, que presentouse ao
público da man de Beatriz Hervella, que contou moitos detalles
do seu proxecto e adiantou algúns detalles dos pasos que vai
seguir, deixando claro que é posible innovar incluso en ámbitos
que parecen tan establecidos como o da meteoroloxía.
A parte central da sesión vespertina repartiuse en 3 mesas
redondas temáticas, das que destacaremos a de Comunicación
e Tecnoloxía, na que puidemos coñecer os puntos de vista de
Fernando Rodríguez (Briefing Galego), Manuel Bustabad (Expreso.info), Laura Camino e David Serantes sobre varios dos retos
que está a afrontar o ámbito da comunicación para sobrevivir
nun contorno cambiante, dando conta do forte impacto que están a ter os novos hábitos de consumo provocados pola banda
larga móbil e dispositivos como os smartphones e os tablets; así
como as dificultades de facer sustentable a creación de contidos
a través da publicidade ante a dificultade de cobrar aos lectores
pola información.
A xeito de colofón do encontro, Diego Pons (Viajando con
Diego), contou a súa transición de guitarrista a videoblogueiro
de viaxes e aventuras polo mundo. Deu conta dos sacrificios
que tivo que facer ata acadar un éxito que puidese converter a
súa actual paixón nunha actividade profesional que consiste en
publicar vídeos dando a coñecer distintos lugares do mundo,
servindo como exemplo a súa viaxe por Pontevedra. 
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Unha empresa española
desenvolve uns lentes
intelixentes asumibles
O proxecto de lentes intelixentes de
Google está a levar a outras compañías
a desenvolver produtos semellantes,
para cubrir distintas necesidades, e incluso a prezos moi asumibles, como un
proxecto que dende Elche leva a nova
empresa ION Eyewear, S.L., que a través
do micromecenado fará realidade no
mes de febreiro as súas ION Glasses,
que consisten nunha montura que
pode empregase para montar lentes
graduadas ou de sol que na súa patilla
dereita integra un chip Bluetooth 4.0
LE, un LED de notificacións de 256
cores, un par de botóns e unha batería
recargable cunha autonomía de preto
dunha semana, e que serviría para
recibir notificacións dende o móbil ou
tablet, así como para controlar dispositivos sen fíos.
Non estamos así ante unhas sofisticadas lentes con proxección de vídeo,
senón ante un sinxelo sistema de notificacións que pode controlarse a través
dunha aplicación móbil para iOS ou
Android, de xeito que cando recibamos
unha mensaxe de texto, unha chama-

da, un e-mail ou un evento dunha das
nosas redes sociais un indicador nas
lentes iluminarase da cor que teñamos
definido, incluso cando o dispositivo
estea en silencio.
Ao empregar a tecnoloxía Bluetooth
4.0 LE tamén é posible empregar o dispositivo móbil para localizar os lentes a
través dunha especie de aplicación de
radar, á vez que se perdemos o móbil
tamén podemos empregar os lentes
para facelo soar, e así atopalo cando
estea nas nosas proximidades.
Pero o máis destacable destes lentes
é sen dúbida o seu prezo de lanzamento a través de Indiegogo, que era duns
59 euros para a versión que inclúe só a
montura e duns 79 euros de incluír lentes de sol (de cor verde ou azul espello).
Cando as ION Glasses sexan un produto
comercial o seu prezo estaría no contorno dos 100 euros, o que animou a
moitos consumidores a contribuír a
este proxecto facilitando que poida
facerse realidade en breve. 

LG anuncia oficialmente o seu
smartphone con pantalla curva
Tras numerosas filtracións faise oficial o curioso LG G Flex, que sairá
á venda no mes de novembro en Corea do Sur, e que destaca pola
súa pantalla curva de 6 polgadas, deseñada para que o dispositivo
colocado en panorámico consiga envolver coa imaxe presentada, o
que supón un aproveitamento desta tecnoloxía oposto ao que fai
Samsung con seu GALAXY Round (que busca
un agarre máis cómodo
reducindo a distancia entre os lados do
terminal).
O LG G Flex ten unha
pantalla que pese ao
seu grande tamaño
limita a súa resolución
a 1.280 x 720 píxeles,
funciona cun procesador Qualcomm
Snapdragon 800 de
catro núcleos a 2,26
GHz con gráfica Adreno
330 a 450 MHz, 2 Gb
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de RAM, 32 Gb de almacenamento interno, cámaras de 13 e 2,1
Mpíxeles, Bluetooth 4.0, USB 3.0, Wi-Fi AC, NFC, Android 4.2.2, batería
de 3.500 mAh, un peso de 177 gramos e un grosor de entre 7,9 e 8,7
milímetros.
A curvatura deste terminal aseguran que consegue unha maior
calidade do son (a forma do terminal fai que teñamos o auricular
máis pegado á orella e o micrófono á boca, á vez que cando temos
o dispositivo sobre unha superficie lisa os altofalantes non chegan a
taparse); o LG G Flex tamén herda os controis na súa parte traseira do
LG G2; e presume de facer uso dunha tecnoloxía auto-reparable na
súa carcasa traseira, dando a entender que será bastante resistente a
rabuñaduras.
Queda por ver se este produto terá unha distribución masiva, ou se
optará por comercializarse a xeito de
proba, como fai Samsung co seu
GALAXY Round. 
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Motorola volve ao terreo de
xogo co atractivo Moto G
Actualmente un dos smartphones máis recomendados pola súa relación calidade-prezo é sen
dúbida o Nexus 5, que por 349-399 euros ofrece
unhas prestacións propias de moitos móbiles de
alta gama, pero hoxe dáse a coñecer un terminal que pode quitarlle o protagonismo, o Moto
G, que suporía o regreso ao mercado español
de Motorola, de xeito que o novo smartphone
podería mercarse libre dende o 1 de decembro a
un prezo que parte dos 179 euros.
Pero non pensemos que o feito de estarmos ante un smartphone a un prezo axustado
significa que esteamos ante un produto de baixa
gama, senón que o novo terminal busca ofrecer
unha experiencia de uso propia de terminais de
alta gama, para o que conta cunha pantalla de
alta definición de 4,5 polgadas, un procesador
Qualcomm Snapdragon 400 de 4 núcleos a 1,2

GHz, 1 Gb de RAM,
batería de 2.070 mAh, cámaras de 5 e 1,3 Mpíxeles,
Bluetooth 4.0, sistema operativo Android 4.3 actualizable a Android 4.4 KitKat a primeiros de 2014
e numerosas opcións de personalización a través
de carcasas traseiras intercambiables, cubertas e
marcos protectores, que estarán dispoñibles en
cores rechamantes para quen queira engadirlle un
toque diferente a este móbil elegante.
Espérase que o móbil teña 8 Gb de almacenamento interno no seu modelo básico, contando
tamén cunha versión con 16 Gb de capacidade por
só uns 20 euros máis. 

O HP Omni10 chega a España
a un prezo de 399 euros
HP, atendendo á venda de usuarios que
buscan un equipo con formato de tablet que
sexa capaz de desenvolver as tarefas diarias
e empregarse para usos lúdicos, preparou o
seu HP Omni10, que dotado cunha pantalla
IPS de 10,1 polgadas cunha resolución de
1.920 x 1.200 píxeles, procesador Intel Atom
Z3000 e 2 Gb de RAM, é capaz de correr
Windows 8.1 e ter unha autonomía de ata 9
horas, detalles xa de por si atractivos, pero
que melloran se comentamos que inclúe o
Microsoft Office 2013 percargado e que sae á
venda este mes a un prezo de só 399 euros.
Este atractivo equipo ten un almacenamento interno de 32 Gb ampliables

mediante tarxetas microSD, contan
con cámaras de 8 e 2 Mpíxeles, micro
USB, HDMI, Bluetooth 4.0, Wi-Fi N, un
grosor de 9,9 milímetros e un peso
de 630 gramos, ou sexa, que vén a
ser un ordenador completo metido
na forma dun tablet a un prezo
máis que asumible, de xeito que
non só sería unha boa alternativa aos actuais tablets que hai
no mercado, senón que tamén
podería substituír a un ordenador portátil
(sempre que sexamos conscientes de que a
nivel de potencia estariamos ante un equipo
no rango dos netbooks). 

A cámara deportiva iON Air Pro
3 Wi-Fi pode controlarse dende
dispositivos móbiles
As cámaras deportivas continúan
o seu constante avance, e para pórllo máis difícil
ás populares GoPro, a mediados
de mes vai pórse á venda a nova iON
Air Pro 3 Wi-Fi, cámara de pequeno tamaño
que pode levarse enriba de xeito doado para capturar vídeo de alta calidade e fotografías para recoller
grandes momentos principalmente nunha perspectiva de
primeira persoa que neste caso destaca pola súa resistencia á auga e
por contar con conectividade Wi-Fi para permitir a súa configuración
e manexo a través de dispositivos con iOS e Android.
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Esta impresionante cámara de só 142 gramos de peso (cunhas medidas de 37 x 107 milímetros) pode somerxerse ata 15 metros, integra
unha batería de 1.200 mAh (o que permítelle unha autonomía de
ata 2,5 horas de gravación), a súa lente grande angular permite unha
visión de ata 160 graos, pode disparar fotografías de 12 Mpíxeles e
grava vídeo ata a 1.080p a 60 imaxes por segundo (ou ata 720p a
120 imaxes por segundo). Emprega como almacenamento tarxetas
microSD de ata 64 Gb (suficiente para almacenar unhas 8 horas de
vídeo Full HD) e grava os vídeos en formato Quicktime (MOV) con
compresión H.264.
O prezo de venda desta atractiva cámara deportiva será de 349,99
dólares (253,42 euros) nos EE.UU. Dende España podemos adquirir
polo momento a iOS Air Pro 2 Wi-Fi por 299,99 euros. 
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| PREGUNTADOS | ASTERIX:

REPRESALIA TOTAL |

Preguntados
O novo xogo de preguntas dos
creadores de Apalabrados

A compañía detrás de éxitos como Apalabrados e Mezcladitos, Etermax,
estreou o que pretende ser o novo fenómeno do lecer en dispositivos móbiles, o xogo Preguntados, un título que podemos descargar de balde para
iOS e para Android e que vén a ser un xogo de preguntas e respostas por
categorías nas que se enfrontan dous xogadores en liña cunha mecánica
moi semellante á do resto de xogos do seu estudio.
Preguntados divide as partidas en quendas nas que cada opoñente terá que facer rodar unha ruleta na que decidirase entre as
6 categorías dispoñibles (Arte e Literatura, Ciencia e Tecnoloxía, Xeografía, Historia, Deporte e Lecer) para a seguinte pregunta a
responder, existindo unha sétima opción que permitirá elixir entre gañar a coroa dunha categoría (equivalen neste xogo aos queixiños do Trivial Pursuit) ou retar ao contrincante a un duelo. A partida rematará cando un xogador xunte as coroas das 6 categorías
dispoñibles ou supere un duelo final de superaren as 25 quendas sen un gañador.
Para potenciar a compoñente free-to-play deste xogo, poderanse empregar catro power-ups ou comodíns que dan vantaxes á
hora de superar as preguntas máis complicadas. Deste xeito, poderemos eliminar respostas incorrectas, contar cunha segunda
oportunidade para responder, ter máis tempo para pensar as respostas ou gozar de tiros adicionais por se non estamos satisfeitos
coa sorte que tivemos na ruleta. Estas opcións poden gañarse no xogo ou comprarse con cartos reais.
Polo momento o xogo está dispoñible en español (de España e América latina) e en inglés (de Reino Unido e EE.UU.), e conta
polo momento con máis de 5.000 preguntas, que están abertas á colaboración dos usuarios, que poderán propor cuestións para
futuras actualizacións do xogo. 

Astérix:
Represalia Total
Convídanos a defender a
aldea gala dos romanos

Os afeccionados ás aventuras en banda deseñada do galo Astérix que gusten de
xogos como Plants vs. Zombies estarán entusiasmados co novo xogo de Bulkypix, Astérix: Represalia Total, un xogo de defensa no que haberá que protexer a aldea gala dos
romanos colocando obstáculos no seu camiño, así como a moitos dos populares galos
das historietas gráficas, que terán cadansúas habilidades, polo que a súa colocación dependerá das estratexias que queiramos adoptar. Non falta a poción máxica de Panoramix e a posibilidade de convocar a heroes como Astérix ou Obélix para botar unha man
contra as hordas romanas.
Este divertido xogo permite empregar poderes especiais dos deuses galos
contra os romanos, mini xogos e a posibilidade de vivir a experiencia de xogos como unha aventura de rol ou un arcade. Está dispoñible para Android e
para iOS a un prezo de 1,79 euros, en vez de apostar polo free-to-play como o
Trailer do xogo
recente Astérix: Megabofetón. 

Número 124

Código Cero | 33

| SOCCER

MOVES | OCEANHORN |

Soccer Moves
Converte o fútbol nun
quebracabezas para móbiles

Nun momento no que os xogos musicais tipo Rock Band ou Guitar HeSumar xéneros de éxito parece unha boa idea, e para demostralo Fuzzy Logic estrea o seu xogo
Soccer Moves para iOS e para Android, un título que leva os quebracabezas ao fútbol,
de xeito que poderemos participar en partidos do deporte rei repartindo un número
limitado de movementos para conseguir marcar a porta. Deberemos empregar o
Trailer do xogo
noso enxeño para pasar, correr ou disparar á portería ata superar á defensa e facer
gol.
Soccer Moves permítenos progresar de novato a profesional, mellorando a técnica e desbloqueando obxectos, de aí que esteamos ante un xogo que pode descargarse de balde que inclúe compras
dentro da aplicación (que van dende 0,89 euros para desbloquear o modo carreira ata a compra de
créditos dentro do xogo para facilitar a compra de melloras). O xogo permite superar 8 defensas inspirados en xogadores lendarios; permite dominar varias técnicas como picar o balón, driblar e tirar con
efecto; conta con máis de 90 niveis exclusivo para superar; desenvolve a acción a través de 5 contornos
únicos; permite desbloquear equipamentos (dende potencias futbolísticas ata zombis e heroes de
acción); e incorpora recompensar por completar obxectivos en cada nivel. 

Oceanhorn
Un xogo para iOS imprescindible para
os seareiros de The Legend of Zelda

Vídeo
promocional

Hai un par de anos soubemos que os fineses Comfox & Bros estaban a traballar en
Oceanhorn: Monster of the Uncharted Seas, considerado como o Zelda de iOS (pola súa
semellanza co xogo The Legend of Zelda: The Wind Waker), xogo que finalmente veu
a luz para iPhone e iPad a un prezo de 7,99 euros, que parece máis que xustificado
se vemos que é un xogo que garante máis de 10 horas de diversión a través da súa
historia, conta cuns gráficos moi coidados e incluso goza dun excepcional apartado
sonoro grazas á música de mestres como Nobuo Uematsu (principal autor dos temas
de Final Fantasy) e Kenji Ito (creador da música das series Mana e SaGa).
Oceanhorn métenos na pel dun neno que ten que explorar as illas dos mares inexplorados para converterse nunha lenda ao percorrer un mundo cheo de perigos,
resolver múltiples quebracabezas, enfrontarse a monstros, aprender a usar a maxia
e descubrir tesouros antigos. Este xogo de acción e aventuras ten uns impresionantes
gráficos 3D (polo que é esixente en hardware, de xeito que só funciona en dispositivos a
partir de iPhone 4S, iPod Touch de 5ª xeración e iPad 2 ou mini), manéxase mediante xestos
táctiles e tamén é compatible con mandos de xogos (en iOS 7).
Este xogo editado por FDG Entertainment conta con textos en varios idiomas (entre os
que non faltan o español e o portugués) e promete converterse en todo un referente para
os amantes das aventuras de Link na popular saga para consolas de Nintendo. 
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