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s nosas asociacións, entidades e empresas relacionadas coas novas tecnoloxías
comparten, amais da súa orixe e ámbito
de traballo comúns, o seu compromiso
por ser, estar e vivir en Galicia. Con isto
quere dicir que non só non lles dan ás costas ás demais
asociacións, entidades ou empresas coas que comparten
escenario, senón que xa non conciben a súa actividade
sen xuntar forzas con elas, dialogar, colaborar e pactar
alianzas. En realidade, do que se trata é de aplicar o
principio máximo da Sociedade do Coñecemento á vida
real, e levándoo logo de volta para amplificalo. Falamos do principio de compartir e cooperar. Un exemplo
deste traballo con múltiples ramificacións e múltiples
receptores de proximidade é o traballo que desenvolve
o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia, CPEIG, do cuxa actividade colaborativa recente (con
colexios, con institucións, con empresas, con asociacións
da nosa terra) ofrecemos un resumo nas páxinas centrais.
Pero hai máis, dende logo. Como por exemplo o que está
a facer a Asociación Puntogal a través do dominio galego
recentemente acadado (o seu diálogo constante con
empresas e institucións e entidades para pechar fronte
común arredor do .gal) ou os esforzos desenvolvidos
pola Escola Superior de Enxeñaría en Informática de Ourense, un centro de referencia a nivel estatal en materia
de empregabilidade dos seus alumnos e que nos serve
de exemplo de como hai que facer as cousas: tendo sempre ben engraxada a maquinaria da comunicación coa
contorna. E da comunicación á colaboración xa sabemos
que só hai un paso. 

Humor tecnolóxico de Henrique Neira

Tres congresos. Tres citas en Galicia que, de maneira máis oumenos
directa, acaban de poñer a Código
Cero fronte a fronte coa información.
Información a tres bandas. Primeiro,
a do Congreso Iberoamericano de
Xornalismo Dixital, segundo, a da
mostra Expoenter e terceiro, a do
Congreso Galego do Audiovisual. De
todos eles dabamos conta naquel
número 27 de hai dez anos da nosa
revista.
Avanzabamos ós nosos lectores
cales eran as actividades destes
encontros que non podían deixar de
perderse. Tres xuntanzas que poñían
a Galicia en primeira liña dunha
serie de cuestións que non só tiñan
importancia para a nosa cultura
senón tamén (e sobre todo) para a
nosa economía, dous aspectos que
están moito máis relacionados do
que a xente cre.
De feito, todo o que sexa traballar
por unha “imaxe de marca” de Galicia, un concepto de pobo coas súas
singularidades que sexa interesante
para o resto de España e do mundo,
será traballar a prol da nosa riqueza.
Así o entendían tódalas entidades
que estaban detrás desas tres citas,
xuntas para traballar nunha causa
común. Código Cero estivo alí, con
elas, durante a preparación das actividades, e como ven facendo desde
hai xa trece anos estar en primeira
liña. Esperamos contar convosco,
unha vez máis, para cando chegue
ese momento.
Como é habitual na nosa revista
completabamos o número coas
seccións habituais barlovento,
opinión, xogos, Pc práctico...e agora
como daquela seguimos acudindo
á cita diaria dos nosos subscritores e
lectores en www.codigocero.com e
“www.codigocero.gal”.
Mentres tanto, deixámosvos co
número 136. Agardamos que vos
guste. 
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UCGAL destaca a relación
calidade-prezo de Movistar

Organizan unha campaña en liña para
reivindicar OS X e iOS en galego





A Unión de Consumidores de Galicia vén
de publicar os datos do seu XII Observatorio de Calidade Prezo dos Operadores de
Telecomunicacións, no que Movistar continúa
a manter a súa posición de liderado cunha
puntuación de 8,45 sobre 10, dando a entender que continúa a ser crucial que os operadores realicen investimentos en infraestruturas
para poder subministrar un bo servizo. O resto
de compañías non superan os 8 puntos, e compañías como R (cun 6,95) incluso queda por
debaixo do 7, só por diante do 6,78 de Orange.
En calidade da Internet Movistar volve a superar sobradamente á competencia, con 8,55
puntos, conseguindo achegarse Vodafone cun
7,87, mentres que R continúa moi lonxe, coa
peor puntuación da táboa (6,05). Os puntos
febles das compañías neste ámbito son moi
variadas, e no caso de R afecta especialmente
a porcentaxe de avarías, que supera o 7%; pero
tamén padece duns tempos de reparación
superiores aos dous días e medio. En velocidade, compañías como Movistar poden presumir
de caudais de descarga próximos ao 100% en
velocidades de máis de 40 Mbps, mentres que
R apenas chega ao 80%. No caso de falarmos
de liñas DSL as velocidades baixan do 80% do
contratado, e no caso de Jazztel apenas chega
ao 70%.
No tocante aos prezos básicos, os 1.000 minutos de comunicación non bonificados máis
caros son os de ONO (141 euros), e sobre os
130 euros tamén están R e Euskaltel. 

Hai máis dun
ano dende o
blog Mallando no
Android emprenderon unha campaña
na que convocaban
aos usuarios de
Android a esixir a
Google que incorporasen a lingua
galega a Android,
o que finalmente
fíxose en Android
5.0, e dado que
Windows Phone 8
tamén incorporou o galego nos novos terminais, temos que Apple convértese practicamente na excepción, xa que continúa a dar as costas á
nosa lingua tanto nos seus dispositivos móbiles como nos seus sistemas
de escritorio, o que levou a Diego Boquete e Brais Fortes, a xuntarse para
reivindicar a galeguización do software de Apple a través da páxina web
Queremos Apple Galego (queremosapplegalego.me).
Dende este novo espazo na Rede destacan a importancia da lingua
galega e da nosa sociedade, polo que queren que Apple inclúa o galego
en OS X e iOS, de aí que meses atrás creasen unha conta en Twitter co
nome @AppleEnGalego, para comezar a facer presión a compañía de
Cupertino, podendo agora centralizar a información ao respecto desta
campaña nun espazo na web.
É de agardar que nas vindeiras semanas realicen distintas actividades
na liña do que se fixo coa campaña a prol do galego en Android, para
instar a Apple a ofrecer os seus produtos en galego. Cómpre destacar
que a compañía da mazá si ofrece tanto OS X como iOS en catalán, polo
que facer o propio coa nosa fala non parece un imposible, senón que
respondería máis á vontade da empresa de achegarse á nosa lingua. 

TEDxGalicia quece motores para a súa
vindeira edición



Para xuntar interesantes relatorios sobre temas que van
dende a tecnoloxía até o deseño, pasando polo lecer,
consolidouse na nosa comunidade o evento anual TEDxGalicia,
que este ano sorprende fixando como data de celebración do
encontro de 2014 o 23 de xaneiro de 2015, nunha xornada de
tarde que desenvolverase no Pazo da Cultura de Carballo, e
para o que xa é posible adquirir entrada pese a que aínda non
se anunciou o cadro de relatores desta edición, demostrando a
confianza da organización en que será do agrado dos asistentes.
A temática xeral do TEDxGalicia 2014 será o Faino ti, chamamento a través do que buscan provocar a reflexión das
responsabilidades individuais e a capacidade persoal que
temos para alterar a realidade. Adicionalmente tamén celebrarse unha actividade chamada TEDxGalicia U, sesión previa (que
comezará as 12:30 horas) na que os inscritos que teñan algo
interesante que contar poderá contar cun espazo no que expor
as súas ideas durante un máximo de 6 minutos. Para participar
nesta actividade será preciso presentar unha solicitude antes
do 31 de decembro, seleccionándose a 10 oradores para o que valorarase a achega dun vídeo. Dende
a organización pretenden que este espazo sirva para dar visibilidade a inventos, prodixios, artistas,
axentes de cambio, contadores de historia, provocadores, métodos para compartir coñecemento... en
definitiva, contidos na liña do que habitualmente podemos ver nas distintas edicións de TEDxGalicia. 
Número 136
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A galega Torus Software, Premio
Nacional Emprendedor XXI



Novamente, e xa van moitos, temos que falar dun
recoñecemento para a empresa galega Torus Software
Solutions, unha nova distinción que pon de relevo a súa capacidade innovadora e o seu potencial de proxección en múltiples mercados. E o de “novamente” vén a conto porque, como
lembraremos, Torus obtivo recentemente galardóns do CPEIG
(Premio á Mellor Iniciativa Emprendedora) ou da AETG-COETG
(Premio Gerardo García Campos). Ademais, a todo isto hai que
engadir que en xuño soubemos que La Caixa decidiu outorgarlle o seu Premio EmprendedorXXI en Galicia, convocatoria
2014. Precisamente, o pasado 5 de decembro a empresa galega
recibiu este último galardón, na súa edición estatal, de mans
da devandita entidade financeira e a Consellería de Economía,
colaboradora do certame a través do IGAPE.
Por certo que na entrega do devandito galardón, o propio
conselleiro de Economía, Francisco Conde, felicitou en persoa
aos responsábeis da compañía coruñesa “pola obtención dun
recoñecemento que premia tanto o seu labor innovador como
o potencial de crecemento”.
Como dixemos, Torus Software Solutions recibira o pasado
5 de xuño o premio Emprendedor XXI a nivel galego, fase
organizada por La Caixa en colaboración coa propia Consellería
de Economía e Industria, nun acto desenvolvido na Coruña que
contou coa participación do director do IGAPE, Javier Aguilera.

Lembrar que a empresa distinguida desenvolve e comercializa arestora
un novo protocolo de comunicacións substitutivo do clásico protocolo
de Internet (IP), co obxectivo de aumentar a capacidade de procesamento e acelerar o funcionamento das aplicacións informáticas, diminuíndo
os seus tempos de resposta.
No acto do pasado 5 de decembro, esta spin off nacida na Universidade da Coruña obtivo tamén o premio especial á Innovación concedido
pola Embaixada de Israel para distinguir, entre todos os finalistas das
diferentes autonomías, o proxecto máis destacado neste ámbito.
Promovidos por La Caixa, os premios Emprendedor XXI distinguen
cada ano os proxectos innovadores máis destacados, que teñen a oportunidade de acceder a formación especializada e financiamento. 

A tendas 2.0 de Vodafone,
recoñecidas pola súa accesibilidade



Vodafone España informou que vén de obter a renovación da certificación de Accesibilidade Universal segundo UNE 170001 para
as súas tendas propias 2.0. A distinción, froito da última auditoría levada
a cabo por Bureau Veritas entre o 20 de outubro e o 7 de novembro de
2014, recoñece os esforzos da operadora en materia de adaptación a
todo todo tipo de usuarios, sexan cales sexan as súas características funcionais, motrices ou cognitivas. engaden fontes da empresa. Esta adaptación consistiu, basicamente, nun redeseño integral co obxectivo de
crear espazos máis amplos, sen atrancos nin mostradores, “espazos que
faciliten a visita e melloren a accesibilidade das persoas con necesidades
especiais ou maiores”, explica Vodafone.
Lembrar que en maio de 2010, a empresa converteuse na primeira
empresa de España en obter este recoñecemento para unha rede comercial de tendas. Ademais, durante os últimos anos, a compañía puxo en
marcha un plan de transformación da canle de distribución que se prevé
abranguer 453 puntos de venda antes de marzo de 2017, supoñendo un
investimento de máis de105 millóns de euros. 
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FXStreet entra a formar
parte da galega Qubitia



Qubitia, empresa galega da que falamos os días
pasados para dar conta da visita ás súas instalacións do conselleiro de Economía (Francisco Conde), vén
de informar da entrada directa no seu accionariado de
FXStreet, mediante unha adquisición dun 6,5% das súas
accións. Lembrar que FXStreet é unha compañía catalá
de software enfocada aos mercados financeiros que
fornece, nun nivel específico, programas para simplificar
e mellorar a xestión de investimentos. A compra da devandita participación na empresa pontevedresa insírese
na súa arela de reforzar negocio e afianzarse no negocio
do trading algorítmico, tamén coñecido como comercio
automatizado, que consiste -en liñas xerais- no uso de
ferramentas tecnolóxicas para entrar en operacións de
negocio por medio dun algoritmo que nos libera en boa
medida da nosa intervención (á hora de facer compras
ou vendas).
Xa nun plano máis concreto, a primeira área de colaboración FXStreet-Qubitia centrarase no servizo de novas
en tempo real de FXStreet, onde se combinará “a excepcional tecnoloxía da firma galega coa experiencia en
contido da compañía catalá para crear novos produtos
líderes no mercado”, sinala Francesc Riverola, presidente
e fundador de FXStreet, que valora especialmente recursos de Qubitia como Qcaid, unha innovadora plataforma
de trading cuantitativo que permite aos investidores automatizar, probar, optimizar e executar as súas estratexias
de investimento sen necesidade de programalas. 
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O CPETIG e a UVigo facilitarán o recoñecemento
da experiencia profesional en Enxeñaría
Técnica en Informática



O Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica Informática de Galicia
(CPETIG) vén de asinar un convenio
de colaboración coa Universidade de
Vigo (UVigo) para favorecer e impulsar o recoñecemento académico da
experiencia profesional na área da
Enxeñería Técnica Informática avalada
polo CPETIG a través do seu servizo CEPRAL (cpetig.cepral.net), un servizo do

que xa temos falado dende estas
páxinas destacando que se trata dun
sistema para que os profesionais da
informática poidan dispor dunha certificación colexial de recoñecemento
obxectivo da súa experiencia profesional demostrábel, froito da súa actividade laboral e formación académica.
Desde xeito, cun único documento
os usuarios poderán acreditar ante

terceiros a súa experiencia profesional
de maneira fidedigna. Lembrar tamén
que o Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia
(CPETIG) é o primeiro organismo da
comunidade galega que ofrece a
certificación da experiencia profesional
nas actividades propias da enxeñaría
técnica informática mediante o servizo
CEPRAL (Certificación da Experiencia
Profesional para Recoñecementos Académicos e Laborais).
Volvendo á sinatura do convenio,
dicir que se celebrou a comezos de
decembro no salón de graos da Escola
Superior de Enxeñería Informática
(ESEI) do Campus de Ourense, e no
acto participaron Salustiano Mato, reitor da Universidade de Vigo, e Marcos
Mata Mansilla, presidente do CPETIG.
Grazas ao convenio, os estudantes
da UVigo que conten cun certificado
CEPRAL poderán convalidar esa experiencia por créditos para as titulacións
de informática. A Universidade de Vigo
convértese tras esta firma na primeira
Universidade de Galicia en aceptar
estes certificados, tras a sinatura do
acordo coa Universidade Oberta de Cataluña o pasado outubro. Nas vindeiras
semanas está previsto formalizalo
tamén coas Universidades de Santiago
e A Coruña. 

A Deputación de Lugo mobiliza 76 dinamizadores para
loitar contra a fenda dixital por idade



A Deputación de Lugo, amais da segunda fase de InnovaTE, puxo
en marcha os días pasados unha iniciativa dirixida a facilitar que
haxa máis uso natural das novas tecnoloxías onde antes non había, ou
onde antes era incompleto. Falamos de Sempre en activo, un programa
da Deputación dirixido desta volta aos maiores da provincia e no que
van participar até 76 dinamizadores promovendo o uso das novas
ferramentas entre os veciños que teñan máis de 55 anos. As actividades,
directamente encamiñadas a contrarrestar a fenda dixital por idade (a
que separa, por nivel de uso, ás novas xeracións dos nosos maiores)
abrangueran todos os concellos da provincia e desenvolveranse a través
da Fundación TIC, cuxa sede principal é o Centro de Innovación Social
InLugo.
Alí, segundo explica a Deputación, os devanditos profesionais levarán
a cabo accións de índole variada e especialmente programadas para
que as persoas maiores aumenten a súa autonomía e melloren as súas
capacidades cognitivas e funcionais a través das novas ferramentas.
A iniciativa insírese no compromiso da Deputación “por corrixir as
desigualdades entre todos os lucenses para que poidan acceder ao
meirande número posíbel de actividades e recursos relacionados coas
novas tecnoloxías, contribuíndo á comunicación e ao intercambio de
ideas como mecanismos para aumentar a calidade de vida”.
As actividades realizaranse de xeito individual ou colectivo, tanto en
centros socioculturais, como nos propios fogares dos usuarios, empregando para isto diversos medios tecnolóxicos, como computadores,
dispositivos móbiles ou mesmo consolas de videoxogos. Tanto este
programa como a segunda fase de InnovaTE están cofinanciadas nun
80% por fondos europeos a través do Innova-TE2. 
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Notábel presenza
galega no proxecto
europeo que prepara a
banda larga de futuro

Gradiant dá forma a

tecnoloxías que detectan e
avalían a imaxe térmica

H


R, xunto coas entidades galegas Gradiant
e Optare Solutions, forman parte do grupo
de 16 empresas de 7 países que desenvolven o
proxecto BATS co-financiado polo 7º Programa
Marco da Unión Europea, que ten como reto de
conseguir unha solución técnica para facilitar o
acceso a Internet de alta velocidade aos residentes
da Unión Europea nas zonas rurais, de difícil acceso
ou sen cobertura. Este proxecto diríxese a garantir
que todos os fogares europeos dispoñan dunha
conexión a Internet mínima de 30 Mbps no ano
2020 e está liderado por Avanti Communications,
operador de satélites especializado en proporcionar banda larga a zonas rurais en toda Europa,
Oriente Medio e África. Xunto con fabricantes
como Thales Alenia Space e Airbus Defense and
Space, Avanti Applied Technologies (ApTec) tamén
está a traballar no deseño dun sistema de satélites
avanzados.
Un grupo de clientes de R que cumpran unha
serie de requisitos serán os primeiros en probar o
prototipo do proxecto BATS nos seus fogares. Os
clientes seleccionados disporán de balde dunha
antena e un router. En troques do módem por cable que empregan arestora proporcionaráselles un
dispositivo chamado IUG, con Wi-Fi, 3G e ADSL. O
IUG é responsábel de tirarlles o máximo partido ás
tres tecnoloxías (satélite, 3G e ADSL) e encargarase
de que se poida navegar co mellor rendemento.
Este equipo intelixente toma decisións en tempo
real para mellorar a experiencia do usuario. A
finalidade das probas é avaliar o funcionamento do
IUG, a través da experiencia intensiva dese grupo
de clientes.
Ao final do piloto, o grupo analizará de preto os datos proporcionados, o uso dos clientes e os resultados duns cuestionarios que deberán cumprimentar
á finalización do proxecto. Durante o período de
proba de seis meses, os clientes involucrados terán
acceso gratuíto a Internet vía satélite e 3G, así
como un desconto do 30% no servizo indirecto de
R (ADSL). 
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ai cousas que non vemos e están aí. Entre as moitas cousas
que os nosos ollos non perciben de boas primeiras está a calor
que emitimos, unha especie de contorna invisíbel ao noso
arredor que nos precede e que outras persoas poden sentir,
iso si, a través do tacto. Estamos a falar dun concepto chamado
imaxe térmica, non estritamente unha novidade (xa o vimos presente no
filme Depredador, onde Arnold Schwarzenegger mantiña unha tirapuxa
cun extraterrestre que si, desta vola, tiña a capacidade de ver esa imaxe
térmica e localizar as súas vítimas). Dun tempo a esta parte, esta pegada
de calor úsase moito no sector da seguridade. Segundo apunta o Centro
Tecnolóxico Gradiant, a imaxe térmica fornece “unha gran vantaxe”, xa que
as cámaras que a detectan poden facelo a unha distancia de máis de 20
quilómetros, en total escuridade. Gradiant, por certo, está a traballar neste
eido a través da súa Área Multimodal.

Segundo engade o centro vigués, todo obxecto que ten unha temperatura superior ao cero absoluto (-273.15 graos centígrados) e polo tanto
emite radiación na rexión do infravermello. “Os humanos non somos quen
de ver esa radiación, pero si sentila coa nosa pel”, explica o investigador
Ícaro Álvarez, que nos lembra algunhas das ferramentas desenvolvidas
para ir alén destes “límites impostos pola natureza”. Por exemplo unha
cámara termográfica, que é nunha ferramenta coa capacidade de facer
visíbel o invisíbel. Ou sexa, de permitirnos apreciar a calor que desprendemos a partir das emisións de infravermellos detectadas. Por certo que
estas cámaras poden medir temperaturas a distancia, sen contacto e en
total escuridade. Segundo apunta o investigador, este potencial é moi
importante para procesos como a procura de fallos eléctricos e mecánicos
en contornas industriais. Ou para localizar perdas de illamento en edificios
en construción. Ou mesmo para detectar fugas de gases.
Como dixemos, a Área Multimodal de Gradiant traballa arestora no
desenvolvemento de algoritmos de videovixilancia baseados en imaxe
térmica. Nesta liña, Gradiant está a participar no proxecto Videoguard, do
que xa temos falado en detalle en Código Cero, pondo a súa experiencia
investigadora a disposición dun consorcio de empresas tecnolóxicas integrado por Coremain, Bastet Enxeñaría, TRC e Retegal. O obxectivo: desenvolver un servizo de vixilancia intelixente para a prevención e persecución
da pesca e o marisqueo furtivos. 
Código Cero
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| Cluster TIC | PRIMEIRA MISIÓN COMERCIAL INVERSA |

O noso sector amosa o seu potencial perante os
mercados latinoamericanos da man do
Clúster TIC

O
10 | Código Cero

Un club de investidores
respaldará o emprendemento tecnolóxico
galego
Altia, Bahia Software, Clictic,
Imatia, Itelsis, JDLV Inversores, Plexus e R son as 8 firmas
que veñen de fundar o Club
de Investidores do Clúster TIC
Galicia, iniciativa que nace da
constatación do papel chave
que debe xogar o capital privado
no financiamento das iniciativas empresariais no sector das
tecnoloxías da información e as
comunicacións (TIC), e do compromiso co desenvolvemento do
tecido empresarial na comunidade autónoma.
Os membros do Club comprométense a realizar, cada un, un
investimento de 50.000 euros
anuais en start-ups galegas
baseadas nas TIC, así como a
brindar aos emprendedores asesoramento técnico e de xestión
para o desenvolvemento dos
seus proxectos de negocio.
O Club de Investidores do
Clúster TIC Galicia nace aberto á colaboración con outras
entidades, tanto públicas coma
privadas, dedicadas ao fomento
da emprenduría, así como á incorporación de novos membros.
Co obxectivo de que as empresas de pequeno tamaño poidan
incorporarse ao Club, ofrécese a
posibilidade de que varias PEME
se unan para reunir conxuntamente o investimento necesario.

}

Clúster TIC Galicia subiu
os días pasados un novo
chanzo na escaleira da
internacionalización das
súas empresas. Falamos
da Primeira Misión Comercial Inversa organizada polo
Clúster, unha experiencia que segundo a organización galega que preside Antonio Rodríguez del Corral
“foi todo un éxito” na súa vontade de abrir as portas
do noso sector aos mercados latinoamericanos.
Como lembraremos, a Misión desenvolveuse entre os
días 27 e 30 de novembro e trouxo a Galicia a representantes de nove entidades procedentes de Brasil,
Uruguai, Chile, Panamá e Honduras. Estas entidades
pertencen aos sectores da telefonía, a televisión, os
servizos de Internet, a xestión hospitalaria, o hardware, o software e a consultoría.
Ao longo de catro xornadas, os representantes
destas firmas obtiveron, en palabras do Clúster, “unha
visión ampla e actualizada da economía galega e das
potencialidades do seu sector das TIC, ao tempo que
participaron en actividades de networking con empresas pertencentes ao Clúster”. Segundo engade a
organización, as previsións de traballo futuro non poden ser mellores. “Á vista da excelente receptividade
mostrada pola delegación latinoamericana”, explica
o Clúster, “este encontro ha de supoñer un primeiro
paso para que se establezan relacións comerciais que
permitirán ás empresas TIC galegas participar en licitacións, atopar socios tecnolóxicos e acadar acordos
comerciais con firmas e entidades daquel continente”.
Como dixemos, a Misión insírese no eixe da internacionalización e fomento da exportación, prioritario
no Plan Estratéxico do Clúster TIC Galicia.

O programa de actividades abrangueu
visitas institucionais aos concellos de
Santiago de Compostela e A Coruña, onde
os participantes na Misión coñeceron o
desenvolvemento de Coruña Smart City,
a xuízo do Clúster “un dos proxectos TIC
emblemáticos que se están a desenvolver
na Comunidade Autónoma”. Tamén tiveron
ocasión de coñecer as liñas de traballo das
entidades galegas de referencia en I+D+i e
proxectos en sanidade dixital e en innovación multimedia, “áreas nas que Galicia está
na punta de lanza da innovación internacional”, engaden fontes da plataforma
galega.
Nestas xuntanzas desenvolvidas en
Santiago e Coruña, Antonio Rodríguez del
Corral, presidente do Clúster TIC, incidiu “na
modernidade da economía galega”, destacando o papel dos centros tecnolóxicos no
seu apoio á innovación empresarial, a alta
cualificación da man de obra especializada
e as excelentes comunicacións marítimas,
aeroportuarias, e a través de fibra óptica.
Ante os representantes latinoamericanos,
del Corral salientou tamén “que o sector TIC
representa o 2% do PIB galego, cun volume
de negocio de 2.290 millóns de euros, e
resaltou que dous centenares de empresas
realizan actividades intensivas en I+D+i”.
A primeira Misión Comercial Inversa do
Clúster TIC Galicia contou con cofinanciamento do IGAPE e o Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional (FEDER), a
través da liña de axudas a organismos intermedios para a realización de actuacións
e estratexias de promoción e internacionalización das empresas galegas. A iniciativa
alíñase coa política de clústers que se
impulsa dende a Unión Europea. 

{

Obxectivo:
ESTARMOS NO MUNDO
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A

finais de novembro presentouse
no Pazo de Feiras e Congresos
de Lugo unha interesante e
innovadora iniciativa empresarial que xunta dous mundos
moi obrigados a entendérense:
o mundo das novas tecnoloxías
da información (redes sociais) e
o mundo das viaxes (máis polo
miúdo dos cruceiros). A empresa
en cuestión, radicada no vieiro
de empresas da Fundación CEL
en Lugo, non é outra que Nudoss
(nudoss.com), que segundo
se fixo saber na súa botadura
oficial é a primeira rede social de
cruceiros de Europa. A iniciativa,
de feito, quere ser unha en toda
regra “unha comunidade en liña
especializada”, e así se fixo saber
na presentación, que contou cos
representantes da Fundación
CEL-Iniciativas por Lugo e do
Instituto Galego de Promoción
Económica de Galicia (IGAPE),
entidades que achegaron o seu
apoio a Nudoss. Os obxectivos
e funcionalidades da empresa
expuxéronse acompañados do
seguinte slogan: O 71% do teu
planeta é auga.... navega!
Tamén estivo presente no
acto de posta en longo Hugo
Iglesias, o director do proxecto,
un profesional con ampla experiencia no sector cruceirista internacional, acompañado ante os
medios polo presidente executivo da Fundación CEL, Luis García
Santalla; a xefa do Departamento
de Desenvolvemento Portuario
e Comercial da Autoridade Portuaria da Coruña, Irene Souto
Blázquez; a xefa de Departamento de Xestión Comercial da
Autoridade Portuaria de Vigo,
Dores Rois Orza; o xerente de
IgapeNova, Guillermo Viña; e a
secretaria territorial da Xunta de
Galicia en Lugo, Marta Barreiro
Castro.
Na presentación fíxose saber,
entre outras cousas, que Nudoss
é un espazo web para compartir
consellos, amosar opinións, buscar información, intercambiar
experiencias, procurar servizos
ou ofrecelos e atopar ofertas,
promocións ou novidades. Para
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| Nudoss | PRIMEIRA REDE SOCIAL SOBRE CRUCEIROS |

É hora de

navegar

formar parte da plataforma como usuario, engadiuse, é preciso que nos
rexistremos e fagamos un
perfil para acceder aos
seus recursos. O groso da
información achegada
ten que ver cos principais
portos e destinos de
cruceiros do mundo; as
principais navieiras e os
consellos fundamentais á
hora de facer unha viaxe
en cruceiro.
Por certo que podemos participar como socios da iniciativa a través
da creación dun perfil
oficial de empresa ou
organismo, con diferentes
tipos de colaboración.
“Nudoss.com”, explicaron os seus desenvolvedores, “é unha rede social
que cingue tecnoloxía e
comunicación ao servizo
duns usuarios cada vez máis expertos e esixentes, que
demandan información concreta e específica e que
gustan de compartir as súas experiencias como viaxeiros e de establecer comunicacións multidireccionais”.
Ao fío disto último, cómpre sinalar que a iniciativa xa
ten múltiples apoios, non só das devanditas entidades,
senón tamén de navieiras (algunhas delas moi referenciais) e de portos de cruceiros, entre os que se atopan
os principais da nosa costa, achegando na rede social
galega un perfil de seu con información específica.
Segundo fixo saber Hugo Iglesias, a comunidade
xorde directamente da necesidade de comunicármonos sobre aquilo que máis nos interesa ou sobre o
sector comercial e empresarial no que nos movemos.
Neste caso concreto, o sector dos cruceiros. De feito,
dixo, Nudoss cobre un imporante baleiro informativo:
non había até o de agora ningunha rede 2.0, no noso
ámbito e na nosa contorna (galego, estatal e europeo)
que abranguese este ámbito temático.

Presentada en Lugo a primeira rede
social de Europa sobre cruceiros
marítimos

Segundo engadiu Iglesias a respecto dos
seus detalles funcionais, a plataforma está
caracterizada por ser de doado emprego
e pola súa capacidade para interactuar. “O
obxectivo de Nudoss.com é que os viaxeiros
poidan pórse en contacto antes e despois
da súa viaxe, que resolvan as súas dúbidas,
que intercambien consellos e que atopen
información oficial, contrastada e obxectiva
sobre os diversos produtos e servizos do
sector, así como das navieiras e os destinos
de cruceiros”, especificou Iglesias, quen
tamén salientou as vantaxes da plataforma
con respecto aos foros e aos blogs existentes sobre a materia a tratar, xa que na súa
opinión Nudoss fornece información máis
ordenada e ao servizo do usuario mediante
unha estrutura web creada “especificamente”
para a súa comodidade.
Por certo que a plataforma contará con adaptación
a dispositivos móbiles e
con versións en diferentes
idiomas, que segundo se
fixo saber “estarán rematados nuns días”, así como
con “innovación continua
inspirada tanto en ideas
propias como en referentes
tecnolóxicos do sector”.
Iglesias tamén valorou moi
positivamente “a parte
social da rede”, que permite
facer amigos dentro da
mesma, compartir fotos
ou buscar compañeiros de
viaxe, entre outras posibilidades. 
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| CPEIG | PENSAMENTO COMPUTACIONAL |


O conselleiro de Cultura e
Educación e o presidente do
CPEIG durante a sinatura do
acordo

O Colexio colabora
para dar forma á
nova Axenda Dixital
Entre as entidades representativas do noso sector TIC
que están a xuntar forzas con
AMTEGA para dar forma definitiva á vindeira Axenda Dixital
de Galicia atópase (entre
outras) o Colexio Profesional
de Enxeñaría en Informática
de Galicia (CPEIG). Sen ir máis
lonxe, o presidente da entidade profesional, Fernando
Suárez, participou o pasado
1 de decembro na xuntanza
que organizou a Axencia para
a Modernización Tecnolóxica
de Galicia (AMTEGA) cos nosos
axentes do sector para abordar
de forma conxunto os desafíos
aos que nos enfrontamos no
ámbito tecnolóxico no horizonte 2020.
O obxectivo principal da
xuntanza era o de recadar
ideas e reflexións de alto valor.
No seu transcurso, trasladóuselles aos representantes
do sector a importancia de
abordar de forma conxunta
estes aspectos desde o ámbito
autonómico para asegurar “a
toma de decisións cun claro
impacto na contorna galega,
dar resposta aos desafíos tecnolóxicos específicos aos que
se enfronta Galicia e dotar á
Comunidade dos mecanismos
necesarios para afrontar as
oportunidades tecnolóxicas de
crecemento que brinda o novo
período”. Segundo nos lembra
o CPEIG, amais do intercambio
de ideas e reflexións recollidas
na reunión deste 1 de decembro, a AMTEGA remitiralles aos
axentes do sector tecnolóxico
un formulario para canalizar
as súas achegas que serán
valoradas de cara á conformación final da Axenda Dixital de
Galicia 2020.
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O

conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xesús Vázquez Abad,
e o presidente do Colexio
Profesional de Enxeñaría Informática de Galicia (CPEIG),
Fernando Suárez, asinaron o
pasado 26 de novembro un
convenio de colaboración
para a posta en marcha da
iniciativa Programación nas
Escolas, iniciativa pioneira
que se enmarca no proxecto
Abalar. No acto de sinatura
tamén estiveron presentes o
director xeral de Educación,
FP e Innovación, Manuel Corredoira, e o subdirector xeral
de Ordenación e Innovación
Educativa e Formación do
Profesorado, Manuel Vila.
Programación nas Escolas
ten como principal obxectivo
ensinar aos escolares, dunha
maneira proactiva e lúdica, a
programar, introducíndoos
ao pensamento computacional. Trátase de ofrecer aos
alumnos e alumnas de Primaria as ferramentas necesarias para comprender que
son e como funcionan os ordenadores e os programas e
aplicacións informáticas que
rexen o día a día. Deste xeito, poderán entender moito

As vantaxes

de aprender
programación
O CPEIG divulgará o
pensamento computacional
entre a comuniade educativa
mellor a realidade na que se moven ao tempo que se fomentan as
súas capacidades creativas na medida en que poden crear as súas
propias aplicacións interactivas como animacións, videoxogos ou simulacións, entre outros.
Así mesmo, a iniciativa tamén contempla a formación de profesores e de pais e nais, para que incorporen a programación a aspectos como a creatividade e a resolución de problemas. E dicir, facelos
partícipes, a través da programación, da mellora das competencias
en ciencias e tecnoloxía, así como das competencias comunicativas,
artísticas e dixitais do seu alumnado.
A Programación nas Escolas está dirixida ao conxunto da comunidade escolar dos centros Abalar, e ven de complementar outros
proxectos postos en marcha tamén en colaboración co Colexio de
Informática como o Navega con Rumbo.
O CPEIG encargarase de levar a cabo unhas xornadas divulgativas que abranguen toda a comunidade educativa, é dicir, alumnos,
profesores, e pais e nais. Segundo se establece no convenio, realizaranse un total de 10 xornadas entre outros tantos centros escolares
seleccionados. Pola súa banda, a Consellería de Cultura e Educación,
ademais de coordinar as xornadas, a través do espazoAbalar porá a
disposición da comunidade educativa os contidos dixitais axeitados
para reforzar dito programa. 
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| CPEIG | FORMACIÓN TIC A MULLERES A TRAVÉS DA REDE |

Galegos na directiva
do consello estatal de
Enxeñaría en Informática

Abaixo a

fenda dixital
de xénero

O novo acordo formativo entre os enxeñeiros
en Informática e Igualdade quere chegar a
250 mulleres galegas

O

Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática (CPEIG)
vén de renovar o seu acordo
coa Secretaría Xeral de Igualdade, un acordo encamiñado en boa medida a achegar
formación TIC a mulleres
a través da Rede Emprende. Estas actividades, fíxose
saber na presentación da
nova alianza, virán da man
dos profesionais do propio
Colexio e chegarán nesta segunda convocatoria a unhas
250 alumnas. O programa
Rede Emprende en Igualdade, informa o CPEIG, é unha
iniciativa que xorde da colaboración entre ámbalas entidades, ás que cómpre enga-
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dir a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia, AMTEGA. Búscase, ante todo, loitar contra
a fenda dixital de xénero na nosa terra, fornecendo
ás mulleres de coñecemento básico e avanzado en
materia TIC.
A iniciativa foi posta en marcha o ano pasado
como experiencia piloto e brinda unha serie de cursos que comprenden un conxunto de actuacións de
asesoramento, apoio e formación dirixidas ás mulleres potencialmente emprendedoras, na procura
de emprego ou con arelas de formarse. O obxectivo,
explican fontes do Colexio que preside Fernando
Suárez, “é axudalas na posta en marcha ou modernización das súas empresas e na procura de emprego
para fomentar a súa adaptabilidade e concorrencia
no mercado actual”. Achegando a parte formativa
dos cursos atópanse as colexiadas e colexiados do
CPEIG, como dixemos, encargándose de fornecer
coñecemento e asesoramento nas seguintes materias: iniciación a Internet e redes sociais; novas
tecnoloxías e emprendemento; novas tecnoloxías e
busca de emprego, e redes e transposición de experiencias.
Mulleres dos concellos de Ribeira, Padrón, Ferrol,
Xermade, Burela, Celanova, Xinzo de Limia, Cuntis,
A Estrada e Vilagarcía de Arousa poderán formarse
ao abeiro de Rede Emprende. En total serán unhas
250 alumnas, 100 máis respecto á edición piloto. Os
cursos, cunha duración de 20 horas, teñen un máximo de 25 alumnas cada un e celébranse na aula CEMIT existente no correspondente concello. 

O equivalente estatal ao noso CPEIG, o
CCII (Consello Xeral de Colexios de Enxeñaría en Informática), vén de celebrar
dúas asembleas extraordinarias nas que
se acordou, entre outras cousas, anovar
a xunta de goberno, que é o máximo
órgano de representación da entidade.
Como resultado das asembleas, Juan
Pablo Peñarrubia, presidente co colexio
valenciano, resultou elixido presidente
do CCII por unanimidade. Dous membros
do CPEIG acompáñano agora nos labores
de dirección do Consello.
Por unha banda o ourensán Juan Otero, vicepresidente do Colexio Profesional
de Enxeñaría en Informática de Galicia
(CPEIG) e agora vicesecretario do CCII; e
pola outra o ferrolán Fernando Suárez
Lorenzo, presidente do colexio galego e
vicepresidente primeiro do consello de
ámbito nacional.
Peñarrubia agradeceulle ao presidente saínte, Jacinto Canales, “o traballo
realizado até o de agora” e apostou por
continuar a liña de reivindicación da regulación da profesión e de recoñecemento da enxeñaría informática da anterior
xunta de goberno.

Concurso de Postais de
Nadal
O CPEIG convocou terceira edición do
Concurso de Postais de Nadal, dirixido
a nenos e nenas que estean a cursar
infantil ou primaria, e que teñan vinculacións coas persoas colexiadas. O número
máximo de candidaturas por colexiado é
de tres. O premio que recibirá o gañador
será unha tableta de 10 polgadas. O
certame aceptará creacións de técnica
é libre, podéndose empregar pinturas,
témperas, ceras, collage, etc. O formato
pode ser vertical ou horizontal. Admitiranse entregas dende o 24 de novembro
até as 23:59 horas do día 8 de decembro
de 2014 a través de correo electrónico
informacion@cpeig.org, indicando nome,
apelidos, teléfono de contacto e idade
do neno participante, xuntando a postal
dixitalizada en formato JPEG ou PNG e
cunha resolución mínima de 300 puntos
por polgada. O fallo do xurado darase
a coñecer na páxina web do CPEIG o
vindeiro 12 de decembro e o deseño
gañador empregarse como postal de
Nadal do CPEIG para 2014, recibindo o
gañador unha tableta Bq de 10 polgadas
(ou semellante, en función da súa dispoñibilidade).
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| AMTEGA |

Récord de ideas creativas
por metro cadrado

A

Os presidentes da Xunta e de Telefónica inauguran oficialmente
Galicia Open Future

iniciativa Galicia Open Future, centro
acelerador posto en marcha por Telefónica na Cidade da Cultura para impulsar novas (e innovadoras) empresas TIC
da nosa terra, inaugurouse oficialmente
o pasado mércores 10 de decembro no seu propio centro de
operacións: o complexo do Gaiás en Santiago. A inauguración (xa en activo, dando acubillo a medio centenar de novas
firmas dende setembro deste ano), contou coa presenza
do presidente da Xunta da Galicia, Alberto Núñez Feijóo, e
máis do presidente da compañía Telefónica, César Alierta,
que protagonizaron a apertura do acto dando conta do que
significa a innovación para as entidades que representan e,
tamén, do que deron de si os doce meses pasados dende a
sinatura oficial entre ámbalas partes que deu como resultado,
precisamente, Galicia Open Future.


As empresas luciron potencial dende o
miolo do centro de crowdworking

O presidente da Xunta presidiu o acto
inaugural de Galicia Open Future

N

a inauguración oficial da aceleradora de empresas TIC Galicia Open Future achegouse tamén o punto de vista dos
directamente implicados neste centro de crowdworking
impulsado por Telefónica e AMTEGA, coa colaboración da
consellería de Economía e Cultura: os responsábeis das
empresas aceleradas, asesoradas e fortalecidas. Foi despois das citas
cos presidentes da Xunta e de Telefónica, Alberto Núñez Feijóo e César Alierta, e desenvolveuse no miolo mesmo da factoría TIC emprazada en Gaiás, ou sexa no espazo onde traballan, comparten impresións e afinan puntería as 50 iniciativas empresariais seleccionadas
por Telefónica para adherírense a Galicia Open Future.
Alí tivemos ocasión de coñecer en detalle as principais motivacións
dos expertos que traballan día tras día cos emprendedores galegos (“a nosa principal motivación é que
poidan controlar o viñedo desde calquera dispositivo móbil. Con este recurso, fixo
os proxectos que apoiamos se convertan en realidasaber Débora, unha explotación de viño ten na súa man un control total sobre os pades”) e os obxectivos e estratexias dunha parte dos
rámetros ambientais que atinxen á uva e a súa calidade final. Ou sexa, que o responproxectos acelerados (por motivos lóxicos de tempo
sábel dunha empresa vitivinícola ponse en situación de predicir calquera risco relae dispoñibilidade, non houbo marxe para que o mecionado cos seus viñedos, de xeito que terá marxe de abondo para aplicar as medidas
dio centenar de iniciativas se dese a coñecer).
fisiosanitarias preventivas que considere axeitadas. Débora abriu a súa presentación
Abriu a quenda de presentacións Débora Franco,
lembrando aos presentes que España é líder en produción mundial de viño, pero
co-fundadora de Monet Tecnoloxía (monet-ti.com),
todas as empresas (moitas) comparten dende antigo o mesmo problema: Como difeempresa recentemente distinguida co Premio Novo
renciarse entre tanta oferta? “Aí entra en xogo Monet coas súas tecnoloxías”, explicou,
Emprendedor que concede a asociación AJE Vigo.
ao tempo que engadiu que arestora a empresa conta con sete clientes de todas as
Posta en marcha por tres enxeñeiros de TelecomuDenominacións de Orixe galegas, sendo o seu obxectivo afianzarse no sector estatal
nicación, céntrase en boa medida na investigación
e máis no francés, o italiano e o portugués.
e desenvolvemento de novos produtos e servizos
Na xeira de relatorios e presentacións tamén participou Avelino Correa presentecnolóxicos para o sector vitivinícola. Por exemplo:
tando CreaAppcuentos (creappcuentos.com), a aplicación galega para dispositivos
unha plataforma web que permite que as adegas
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entre as grandes e pequenas firmas de cara ao medre do sector. CómA continuación, os representantes da Xunta e de Telefónica,
pre dicir que o Pacto Dixital foi, en palabras do seus responsábeis, “o
acompañados da directora da Axencia para a Modernización
primeiro deste tipo que se realiza en España”, sendo a súa finalidade
Tecnolóxica de Galicia, Mar Pereira e do conselleiro de Economía e
investir na Comunidade e contribuír a converter
Industria, Francisco Conde, e outros representanGalicia nun punto tecnolóxico de referencia.
tes das nosas TIC (tanto do eido privado como do
Núñez Feijóo lembrou tamén a importancia do
público), tiveron a oportunidade de coñecer de
sector tecnolóxico-dixital para a economía da
primeira man como se traballa no que definiron
nosa terra, “unha importancia que tamén coñece
como o “gran centro do emprendemento galego”.
Telefónica”. Ao fío disto, recordou que a día de
Diso encargáronse, ao detalle, os representantes
Amais de Monet, Creahoxe hai 2.000 empresas galegas ao abeiro do
de empresas como Ephytech, Monet, CreaAppAppcuentos, Ephytech e
tecido TIC que dan traballo a máis de 15.000 percuentos e Stukers.
Stukers, forman parte da
soas. Ao mesmo tempo, salientou o papel do secNa súa intervención, César Alierta amosou o
aceleradora as seguintes
tor galego, un papel que sen dúbida vai a máis, e
compromiso de Telefónica, a través de iniciatiempresas: 2DApp, App G Iuris,
que será decisivo no remate da crise, contribuínvas como Galicia Open Future, a prol dos novos
Audiobeesual, Automatic
do como case ningún sector ao seu remate.
profesionais con ideas creativas e con espírito
Parallelization of Sequential
Sobre Galicia Open Future, o titular do Execuemprendedor. “Moita xente nova”, dixo, “quere ser
Codes, Avalingua, Barkibu,
tivo galego amosou o seu convencemento no
emprendedora, pero non sabe como facelo e, na
Bluscus, Centro Presupostos
potencial da aceleradora para favorecer a transnosa opinión, é responsabilidade de empresas
de Obras e Servizos Multiformación dos proxectos acubillados en claras
como Telefónica botarlles unha man”. Alierta
Sectorial, Crops Signs, Dam
iniciativas de éxito. Asemade, dixo que o comprofalou tamén da necesidade de apostar dende
it!, Deicom Retail, Deskally, Elimiso do Goberno galego coa iniciativa estase a
tódalas frontes pola intelixencia e a innovación, e
jomisartistas, Entránsito, Eyetraducir, entre outras cousas, nos 750.000 euros
salientou o papel da empresa de telecomunicadvisor, Gameleon, Garagapp,
que se poñen a disposición do medio centenar
cións que representa como “axente principal da
Gestor de Competiciones y
de propostas, e todo a través do Programa de
dixitalización da economía española”.
Actas Federativas, HelpPark,
Incentivos da Xunta (Telefónica achega 850.000
Pola súa banda, o presidente da Xunta fixo un
Imbolc, Keyless Home,
euros anuais). Na súa opinión, iniciativas como o
repaso do tempo transcorrido dende a sinatura
Loom, Miúdo, Mueve tu vida,
Pacto Dixital ou Galicia Open Future constitúen
do acordo con Telefónica, hai un ano, un acordo
Muralshopping 3D, Parka“unha boa forma de abordar proxectos que a
inserido no Pacto Dixital de Galicia, impulsado
pp, Photoway, Plataforma
Administración pública non podería abordar soa”.
pola Amtega ao que se adheriu a compañía (xunde intercambio e comercio
E máis se temos en conta, engadiu, que das 50
to con outras 11 empresas do sector, galegas e
electrónico con Bitcoin, Popiniciativas que acubilla a devandita aceleradora,
estatais, amais do noso Clúster TIC) asumindo un
comp, Print & Digital Handys,
o 80% presenta potencial para a creación de
decálogo de compromisos para atraer investiProxecto FX, Readmusync,
emprego cualificado e o 40% xa o ten; 2 de cada
mento a Galicia, favorecer a internacionalización
RelEYEble, Saborplace, Seda5 dispoñen de financiamento, foron galardoadas
da PEME galega e acadar a colaboración activa
qua, Servando, Situm, Sistema
previamente ou proveñen de centros tecnolóxide Gestión de Atención
cos; e 3 de cada 10 pertencen a sectores tradicioTemprana, Torus, Trendonme,
nais da economía galega. 
Ubiplay, Vidahora, VirtualPlacon Android e iOS que permite a materialización
net360, Wave Technologies,
de contos ou historias dun xeito sinxelo e, sobre
Weadress, WeKAb e Weknow.
todo, creativo. Correa lembrou que a iniciativa xurCreaAppcuentos amosando os seus
diu cando se decatou, lendo contos á súa filla, da
servizos e aplicacións
comenencia de actualizar determinados relatos á

realidade actual, do mesmo xeito que se actualizan moitos outros recursos ou elementos culturais e tecnolóxicos. Con CreaAppcuentos,
dixo, en parte ofrécese a oportunidade: a oportunidade de refacer
o antigo (en ocasións desfasado ou inoportuno) ou de facer dende
cero. Achégase tamén a ocasión de facelo en calquera lingua, sendo
o conto en si mesmo o eixe arredor do que se vertebra a iniciativa
todo. “Os contos seguen a ser ferramentas idóneas para trasladar
cultura”, dixo.
A continuación foi a quenda de Rodrigo Garrido, responsábel de
Stukers (stukers.com), empresa que adica os seus esforzos a achegar tecnoloxía para facilitarnos ao máximo a procura dunha vivenda
compartida. O servizo, de especial interese para estudantes ou xente
nova que queira independizarse, pon preto do usuario as persoas da
comunidade en liña “máis potencialmente idóneas coas que compartir piso”. Ou sexa, aquelas coas que o usuario tería, definitivamente, máis cousas en común. “Non queremos que a xente atope só a
vivenda que máis lle guste, senón á xente coa que se sinta mellor,
a máis acaida”, sinalou Rodrigo, que tamén lembrou
que Stukers ten arestora 2.300 pisos rexistrados e
obxectivo da súa iniciativa é dar solucións útiles para as empresas de sectores como
máis de 5.000 usuarios, amais dun importante númea enxeñaría ou a construción. Para isto, Ephytech pon á súa disposición recursos innoro (que medra por segundos) de casos de éxito.
vadores como por exemplo un pioneiro simulador de fluídos que axiliza, rendibiliza e
Por último, os participantes na presentación oficial
optimiza o traballo dos profesionais destas empresas, xeralmente de gran complexide Galicia Open Future tiveron ocasión de coñecer
dade. “A nosa ferramenta”, explicou, “salienta porque é de baixo custe e contribúe, e
a actividade de consultora en enxeñaría Ephytech,
moito, a acurtar os procesos de produción”. Por certo que o software de simulación
unha spin-off da Universidade de Vigo (grupo de
de Ephytech está a ser usado a día de hoxe por empresas de primeira liña internainvestigación de Física Ambiental), presentada no
cional, tanto dos sectores da enxeñaría marítima e civil como tamén das enerxías
centro de emprendemento de Telefónica polo seu
renovábeis. 
co-fundador Anxo Barreiro, quen informou que o

50 iniciativas TIC

}
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| LocYu Parking | APLICACIÓN |

Todo sobre

LocYu Parking
O CITIC presentou en Santiago a
aplicación que nos lembra de xeito
automático onde deixamos aparcado o
automóbil

C

alquera que se tivera achegado co coche
a un centro comercial ou a unha grande
infraestrutura de calquera tipo con aparcamento acorde ás súas dimensións tivo
que pasar algunha vez por unha situación de desconcerto ante a imposibilidade (máis ou menos
estendida no tempo) de atopar o automóbil. A escena pódese
acurtar máis ou menos (hai a quen o desconcerto dúralle un
segundos, e hai quen se pasa horas dando voltas polo aparcamento trabucado), pero case con toda probabilidade todos os
condutores pasamos por ela. Para pórlle remedio coa axuda
do noso dispositivo, porque a tecnoloxía ten respostas para
todo, o Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, CITIC, desenvolveu unha aplicación
chamada LocYu, da que xa temos falado noutras ocasións en
Código Cero salientando o seu potencial para facilitarnos a
condución e estacionamento. Precisamente o mércores 3 de
decembro presentouse en Santiago a súa vertente destinada a impedir que o coche se nos extravíe nos aparcamentos,
falamos de LocYu Parking (parking.locyu.com), que é quen de
memorizar a praza por nós e de xeito automático.
A presentación contou coa presenza de investigadores do
CITIC, da empresa galega Plexus e da devandita superficie
comercial compostelá, o primeiro centro en apostar de cheo
pola aplicación. Segundo se fixo saber en detalle, LocYu
Parking é unha ferramenta de balde que podemos instalar no
noso smartphone ou tableta, dispoñíbel para Android e para
iOS, e que ten a capacidade de memorizar de xeito automático a praza na que teñamos estacionado o noso vehículo. Isto
permite que teñamos á nosa disposición, de solicitala, a ruta
máis curta e idónea para chegar ao coche, unha funcionalidade moi a ter en conta para calquera usuario pero sobre todo
para aqueles usuarios de mobilidade máis reducida (persoas
de idade, familias con nenos pequenos, mulleres embarazadas, persoas en cadeiras de rodas, enfermos, etc). A aplicación

fai uso da tecnoloxía Bluetooth
BL para detección automática,
e segundo fixeron saber os
responsábeis do seu desenvolvemento e adaptación “resulta
especialmente práctica para
grandes superficies con aparcamentos baixo terra onde chega
o sinal do GPS nin se dispón
de cobertura móbil”. De feito, o
Bluetooth enche á perfección
estes baleiros de tecnoloxía.
A ferramenta LocYu Parking,
como lembraremos, foi desenvolvida pola Área de Sistemas
de Comunicacións Sen Fíos do
CITIC, amais do software para
dispositivos móbiles. O recurso
compleméntase con radiobalizas baseadas en tecnoloxías
estándar que se despregan nos
espazos internos das grandes
superficies “con total comodidade e cun mínimo de mantemento”, de
feito teñen autonomía para períodos de arredor de cinco anos. Todos
estes detalles e funcionalidades foron explicados ao detalle (na presentación celebrada nas Cancelas) por Carlos Escudero, investigador
do CITIC, quen fixo saber que o sistema fornece tamén un SDK e un API
para a integración en aplicacións de terceiros.
Escudero, que tamén coordinou unha demostración práctica do
funcionamento do sistema (desenvolvida no propio aparcamento sub-
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terráneo do Centro As Cancelas, onde
estaba habilitada un área específica
para tal efecto, con radiobalizas e un
coche de Plexus dotado dun dispositivo co servizo descargado), explicou
aos medios de comunicación que LocYu trata de responder e dar solución
a unha pregunta ben concreta: Onde
deixamos o coche cando chegamos a
unha gran superficie e como chegamos a el? Ao fío disto, o investigador
do CITIC sinalou que a resposta
tecnolóxica á cuestión debía ser eficaz
e útil, pero tamén doada. De feito, dixo,
a aplicación LocYu Parking funciona
de xeito totalmente automático unha
vez que a teñamos descargada no
dispositivo. O único que se require,
amais de tela no noso aparello, é que
os centros comerciais que poidan estar
interesados fagan unhas pequenas
adaptacións nas súas infraestruturas
para poder achegar o servizo aos
seus clientes, adaptacións que teñen
relación directa coa posta en marcha
das ditas radiobalizas. Escudero tamén
lembrou que o presentado hoxe é
unha primeira versión da ferramenta, e
que esta estará suxeita, como é lóxico
e natural, a vindeiras actualizacións. 
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CANDO OS DATOS NON
DEIXAN LUGAR A DÚBIDA
O CITIC introdúcenos nos seus traballos
en materia de Big Data (análise, tratamento,
almacenamento e consulta da
información)

D

ecía Larry Page, cofundador do xigante Google, que
organizar a información do mundo non é algo que poidan
facer cen persoas. Afrontando a problemática real que
supón o almacenamento, análise e acceso á cantidade
de datos que se xeran cada día, o empresario non anda
escaso de razón.
Cada dous días, xéranse no mundo 5 hexabytes de información,
cantidade equivalente á información dixital xerada ate o ano 2003.
Aínda que historicamente existían técnicas para manexar grandes
volumes de datos, atopámonos con que na actualidade non son
aplicables. A análise de datos Big Data no só presenta un problema
de volume, senón tamén de xestión da velocidade á que se producen
e a variedade de fontes, formatos, etc., que aportan.
Dende a Área Tecnolóxica de Intelixencia Artificial do Centro de
Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións
(CITIC) traballan sobre tres aproximacións. En primeiro lugar, a selección de características, na que se intenta detectar aquelas variables
relevantes para resolver un problema concreto. A continuación, a
aprendizaxe computacional, que engloba o aprendizaxe en tempo
real –sistemas capaces de ‘tragar’ todos os datos a grande velocidade,
ao tempo que os clasifica- e a aprendizaxe distribuída –que ten sentido cando a información provén de estar almacenada fisicamente en
sitios distintos-. Por último, traballa sobre a detección de anomalías,
de utilidade cando os datos que se queren detectar en relación a un
problema son aqueles que se atopan en menor cantidade.
As aplicacións que atopa o traballo nestas vertentes son variadas.
Por un lado, aplícase na análise do comportamento de usuarios en
contornas dixitais. Un sistema permite ofrecer recomendacións a
usuarios a partir da análise e filtrado de Big Data, e que atopa unha
aplicación doada no sector da prensa. Amparo Alonso, unha das
investigadoras principais da Área de Intelixencia Artificial, explica
que “deste xeito, extráense patróns de comportamento, ademais
de coñecer o perfil dos usuarios”. Seguindo este ronsel, atópanse as
recomendacións e correccións automáticas de probas nos MOOCS.
Neste caso, o sistema emprega métodos de ránking, aprendizaxe de
preferencias e palabras clave. Foi desenvolvido canda outros grupos
de investigación da Universidade de Oviedo e a Universidade de Sevilla onde, unidos á Universidade da Coruña, implantáronse os pilotos.
Bertha Guijarro, vicecoordinadora do CITIC, engade que “se trata dun
sistema automático de corrección de grande relevancia para a potenciación do ensino en liña -eido no que países como Estados Unidos xa
están a despuntar- xa que permitirá que os cursos se distingan non só
polo contido senón polos métodos”.
O labor do CITIC na análise e manexo de datos non remata aquí. A
Área de Sistemas de Información creou recentemente unha ferramenta que permite aos usuarios, xa sexan particulares ou empresas,
dar forma e manter o seu propio catálogo de contidos dixitais.

E-ditor é o resultado dun acordo de colaboración con Enxenio,
spin-off da Universidade da Coruña. O proxecto xurdiu a raíz dunha
necesidade detectada de contar con ferramentas de creación de
contidos dixitais que permitiran, ao mesmo tempo, a súa venda/
distribución e visualización. O obxectivo perseguido era, ademais,
desenvolver unha ferramenta web soportada con tecnoloxía de
bases de datos que facilitara a creación e mantemento de contido
interactivo formado por texto, imaxes, audio ou animacións, actividades de autoavaliación, etc.

“Queríamos unha ferramenta o máis sinxela posible, que guiara
aos usuarios dunha maneira simple, de tal maneira que non fora
necesario nin un curso introdutorio de manexo da ferramenta”, conta
Eduardo Rodríguez, un dos investigadores principais do proxecto.
Dito e feito. A plataforma estrutura o contido de tal maneira que é
facilmente editable e permite ser organizado en capítulos, temas,
unidades, etc. Á hora de introducir o contido, E-ditor posibilita texto,
audio, imaxes, arquivos en flash, etc., así como exercicios interactivos.
Por último, permite que a información sexa exportada a distintos
formatos, o máis común ePUB, pero tamén HTML, CSS ou SCORM.
Todo baixo o uso de patróns que permiten personalizar a estética do
contido.
Actualmente, E-ditor conta xa con arredor de 600 usuarios rexistrados, repartidos entre particulares e empresas do mundo editorial.
Agárdase que nos vindeiros anos esta cifra continúe aumentando. 

http://citic-research.org/

Cofinanciado por:
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| Dominio .gal | FASE ABERTA |

O dominio

.gal

ábrese á
cidadanía

A

Asociación PuntoGal presentou o 27 de novembro na
Escola de Enxeñaría de Telecomunicación (Universidade
de Vigo) a Fase Aberta do dominio .gal, que bota a andar tras unha serie de fases previas que sumaron preto
de 1.000 dominios. Deste xeito o día 2 de decembro é o
de apertura do rexistro de dominios de segundo nivel
co sufixo .gal sen ningún tipo de restrición a toda a cidadanía, o que facilitará promover marcas ou destacar o
valor engadido de produtos, promover a cultura galega
ou destacar coa referencia ao noso na Internet. A apertura do rexistro libre coincide coa activación de todos
os dominios solicitados nas fases Abrente e Carreira que
cumpren coas esixencias establecidas nas fases anteriores.
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Fase Aberta
O acto de presentación da Fase
Aberta, celebrado na Escola de
Enxeñaría de Telecomunicación
e presidido polo reitor da Universidade de Vigo, Salustiano Mato
contou coa intervención do presidente da Asociación PuntoGal, Manuel González e a directora xeral
da Asociación, Edita de Lorenzo.
O 2 de decembro foi a data
elixida para que os dominios solicitados na fase Abrente e na fase
Carreira que cumpren cos requisitos establecidos boten a andar,
comezando tamén a funcionar
abertamente o .gal. A partir dese
día poderanse rexistrar os dominios de xeito aberto, sen restrición
ningunha, concedéndose por orde
de chegada, tal e como funcionan
todos os dominios de Internet
existentes na actualidade.

Fases Previas

Déronse así por finalizadas as
fases previas do dominio .gal que,
como todos os dominios novos, se
cumpriron cun apoio amplo da sociedade galega. Foron máis de 90
os dominios chamados pioneiros
que se activaron o 25 de xullo deste ano, Día de Galicia; e, a partires
do día 2 de decembro, están activos todos aqueles dominios que
cumpren cos requisitos das fases
Abrente e Carreira co que teremos
preto dun milleiro de dominios
.gal na Internet.
Entre os dominios solicitados na
fase Abrente pódense atopar grandes coñecidos na Internet coma
facebook.gal, google.gal e wordpress.gal, grandes empresas como
Número 136

En palabras do presidente de
PuntoGal: “chegou a hora da verdade, é a hora de ser consecuentes coa nosa identidade, coa nosa
historia, coa nosa realidade social,
coa nosa vontade de seguir vivindo e permanecer no futuro”.

gasnaturalfenosa.gal, televes.gal
e lacaixa.gale nomes tan nosos
como xabarin.gal ou illascies.gal
ademais dun número importante
de marcas locais. Tamén poderemos ver, moi pronto, as páxinas
web de moitos concellos e nomes
vinculados ás administracións públicas así como unha gran variedade de entidades sociais e culturais
de todo tipo da sociedade galega.
As solicitudes de dominios para
a fase de lanzamento leváronse
a cabo a través das 30 empresas
rexistradoras acreditadas ante a
Asociación PuntoGal. Serán estas
empresas as encargadas de rexistrar, desde o 2 de decembro, todos
os pedimentos que se acheguen
para a nova etapa que o dominio
.gal comeza. O escaparate de Galicia e das comunidades galegas,
no máis amplo sentido, na Internet
comeza unha nova etapa, a de funcionamento aberto para todas as
persoas e entidades que queiran
usar este novo distintivo: .gal no
seu nome.

Un dominio .gal para todos e todas
En palabras do presidente de
PuntoGal: “chegou a hora da verdade, é a hora de ser consecuentes
coa nosa identidade, coa nosa historia, coa nosa realidade social, coa
nosa vontade de seguir vivindo e
permanecer no futuro”. Engadindo
que é unha oportunidade para os
nosos emigrantes que poderán
facer explícita a súa condición de
galegos independentemente de
onde se atopen.
Así mesmo, a Asociación PuntoGal porá en marcha unha campaña
onde se publicitará o dominio .gal
como elemento de promoción da
lingua e cultura galegas. Baixo o
lema “Os galegos temos un Punto”,
trátase de dar a coñecer o dominio
.gal como lugar común na Rede,
un punto de encontro, con imaxes
que transmiten cun sorriso o xeito
especial de facer as cousas.
PuntoGal é xa unha oportunidade aberta para toda a cidadanía,
para aqueles que queiran promover a súa marca cara a sociedade
galega ou remarcar o valor engadido que supón amosar que os
produtos e servizos son galegos.
Quen queira dicirlle ao mundo
que é galego ou galega, que vive
en Galicia ou que ama a Galicia.
Para todos e todas, xa está á vosa
disposición o dominio .gal. 
Código Cero | 19

| Deputación de Pontevedra | depoGAP: Xestión de activos de provincia de Pontevedra |

depoGAP,

un paso cara ás Smart Cities

O

A Deputación de Pontevedra axudará a mellorar a xestión
de activos dos concellos e da propia institución

pasado 31 de outubro o Pleno da Corporación aprobou o expediente de contratación
do proxecto depoGAP: Xestión de activos da
provincia de Pontevedra, co que a Deputación
de Pontevedra pretende avanzar na mellora da xestión de activos municipais. Este proxecto conta cun orzamento de 6,9 millóns de euros, dos cales o 70% está financiado polo
Ministerio de Facenda e Administración Pública a través dos fondos
FEDER.
A Deputación de Pontevedra, a través do servizo de Novas Tecnoloxías, co ánimo de reforzar a Sociedade da Información nos ámbitos social, administrativo e económico, elaborou este proxecto que
persegue dotar aos concellos da provincia de Pontevedra (agás Pontevedra e Vigo) e a propia Deputación de información interna que
lles permita optimizar a xestión dos seus activos, mediante un repositorio único de información en continuo proceso de actualización.
Ademais, busca fomentar a participación cidadá nos asuntos públicos e preténdese adquirir o coñecemento suficiente mediante o desenvolvemento de probas piloto de eficiencia enerxética para poder
extrapolalo ao resto da provincia e diminuír o gasto enerxético e o
impacto ambiental mediante un uso eficiente dos activos públicos.
Ademais, desenvolverase un plan de xestión do cambio nas administracións públicas e nas empresas que fornecen os seus servizos a
concellos e Deputación, a través de formación, capacitación e dinamización que achegue o coñecemento e a motivación precisos para
asegurar a sustentabilidade do proxecto tras a súa finalización. Cabe
subliñar que co proxecto depoGAP dotarase dun catálogo de normas, procedementos e recomendacións que servirá de guía, tanto
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para os empregados públicos como para as empresas de servizos e
obras que traballen para os distintos concellos, a prol do mantemento e actualización dos activos inventariados.
Debido á complexidade inherente a un proxecto deste tipo e co
obxectivo de garantir o éxito do proxecto depoGAP, desenvolvéronse inicialmente unha serie de probas piloto para poder definir a estratexia a seguir no proxecto global. A través do procedemento para
o “desenvolvemento de probas piloto de xestión de activos na provincia de Pontevedra” analizouse a situación actual, neste ámbito, de
tres concellos representativos da realidade provincial.
O desenvolvemento destas probas piloto permitiu coñecer a situación actual dos activos existentes, identificar os activos máis idóneos para inventariar e a información necesaria para cada un deles
así como definir os mecanismos de recollida da información. Ademais realizose a definición dun sistema de xestión de activos en base
ás necesidades detectadas nos concellos e á revisión dos sistemas de
xestión dos servizos actuais e fixorense auditorías enerxéticas que
permitiron coñecer o consumo de enerxía de cada concello analizado e definir propostas e medidas de aforro para obter unha mellor
eficiencia enerxética. Os resultados obtidos foron imprescindibles
para poder definir a estratexia a seguir no proxecto depoGAP.
Desde o servizo de Novas Tecnoloxías subliñase que pola complexidade e ó ámbito multidisciplinar do proxecto, ao elevado número de entidades involucradas e ao reducido prazo de execución,
a Deputación de Pontevedra necesitará o apoio de recursos especializados. Apoios tanto técnicos como humanos, para poder facer
o seguimento e o control técnico e de calidade das actividades que
levaranse a cabo perante o desenvolvemento do proxecto, e poder garantir o cumprimento dos requisitos establecidos no mesmo,
evitando así “desviacións innecesarias e imprevistas”. Por todo isto,
paralelamente ao procedemento de desenvolvemento do proxecto
depoGAP: Xestión de Activos da provincia de Pontevedra abriuse o procedemento para a contratación dunha “oficina de seguimento, control técnico e de calidade do proxecto” que conta cun presuposto
duns 364.000 euros.
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ACTUACIÓNS DO PROXECTO GLOBAL
Para entender a magnitude global do dito proxecto depoGAP establécense catro grandes actuacións, marcadas con todo detalle nos
pregos de condicións e que resumimos a continuación:

Realización dun inventario de activos provinciais
O obxectivo desta actuación é a realización dun inventario de activos en todos os concellos da provincia e da propia Deputación. Para
seleccionar os activos que se van a inventariar tívose en conta o Regulamento de bens das entidades locais, aprobado po lo Real decreto
1372/1986, do 13 de xuño, así como, a Enquisa de Infraestruturas e
Equipamentos Locais (EIEL).
Entre os activos a inventariar están os edificios públicos (culturais,
cívicos, sanitarios, deportivos,...), redes de abastecemento, vías públicas, iluminación, etc. Desta forma, as entidades locais obterán información actualizada dos activos que están no seu ámbito municipal, o
cal lles permitirá optimizar a súa xestión mediante o desenvolvemento de actividades de contención do gasto baseado en criterios de eficiencia e calidade.

Plataforma para a xestión dos activos
Trátase dunha plataforma para a xestión dos activos que permita
explotar e manter a información asociada a cada un dos activos desde
todas as perspectivas precisas: municipal, provincial, cidadá, etc., de
maneira unificada. Asemade, a plataforma disporá dun cadro de mando que facilite a toma de decisións aos xestores.
Ademais, porase en marcha un portal cidadá para fomentar a participación e comunicación coa administración, a través do cal os cidadáns poderán acceder a información de dominio público publicada
pola entidade local sobre cuestións relativas aos activos municipais,
buscar información sobre activos públicos, integrarse con redes sociais
e interactuar coa administración na solución de incidencias referentes
aos activos municipais mediante o envío de incidencias, suxestións e
ampliación de información. Nesta actuación crearase unha aplicación
para dispositivos móbiles orientada aos cidadáns que ofreza unha funcionalidade similar á indicada no portal de participación cidadá, de
maneira que o cidadán poderá consultar información dos activos ou
enviar incidencias desde o seu dispositivo móbil en tempo real.

tándoo as casas consistoriais dos concellos da provincia (agás Pontevedra e Vigo), así como no Pazo Provincial e no Edificio Administrativo
da Deputación de Pontevedra e a realización da certificación enerxética dos edificios públicos, nun máximo de 250 inmobles, priorizados
segundo a superficie total e o uso que se faga deles. Outra das probas
a desenvolver medirá a eficiencia enerxética e ambiental en instalacións
deportivas, nas que se probarán e analizarán solucións tecnolóxicas
que permitan diminuír o consumo enerxético e ambiental deste tipo
de instalacións, xestionando, analizando e controlando consumos
enerxéticos, de auga e de refugallos dun estadio municipal de fútbol.
A ferramenta exposta estará dispoñible para dispositivos móbiles e
permitirá tomar decisións para acometer medidas de aforro enerxético e reducir o impacto ambiental.
Tamén porase en marcha unha planta de tratamento para a optimización enerxética e ambiental da xestión de lodos das depuradoras, o
que supón a construción dunha planta de tratamento da xestión de
lodos dunha depuradora de augas residuais. Con esta proba perséguese reducir o custo da explotación, aproveitar o excedente de calor
xerado na combustión da biomasa, a obtención dun residuo apto para
a aplicación en solos agrícolas e a redución de custo de xestión de residuos nas EDAR.
Por último tamén realizarase unha proba piloto de sensibilización e
uso eficiente da enerxía nos fogares, para sensibilizar e informar á cidadanía da provincia sobre as diferentes medidas que se poden adoptar
para optimizar o uso enerxético nos fogares, de maneira que teñan
a información adecuada para tomar decisións sobre que medidas
pódenlles axudar a obter un aforro enerxético. Para iso, realizaranse
instalacións de elementos de sensorización e monitorización en 200
fogares da provincia de Pontevedra e desenvolveranse talleres de sensibilización e concienciación do uso eficiente da enerxía.

Xestión do cambio: Plan de comunicación, formación, capacitación e dinamización

Probas piloto de eficiencia enerxética
A través do proxecto depoGAP vanse desenvolver e pór en marcha
unha serie de probas piloto de eficiencia enerxética para probar e verificar as posibilidades que ofrecen as diferentes tecnoloxías enerxéticas
actuais, aplicadas en distintos ámbitos de actuación, e así obter datos
e conclusións extrapolables para a súa aplicación en todos os concellos da provincia, de forma que se poida diminuír o gasto enerxético,
o impacto ambiental e sensibilizar á poboación no uso eficiente dos
activos públicos e conseguir un consumo intelixente da enerxía.
As diferentes probas piloto a desenvolver contemplan unha proba
de eficiencia enerxética na iluminación pública exterior, que supón un
dos maiores gastos que afrontan as administracións públicas nos seus
orzamentos. Servirá para probar e analizar as posibilidades tecnolóxicas actuais que permitan tomar decisións á hora de afrontar posibles
renovacións ou modificacións nos sistemas existentes actuais.
Outra das probas será a que mida a eficiencia enerxética en edificios,
na que se aborda a necesidade de analizar os consumos enerxéticos
que se orixinan nos edificios públicos, por ser estes moi elevados, limi-
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De maneira transversal ás actuacións devanditas e debido ao cambio que suporá o proxecto depoGAP na forma de xestionar os activos, segundo mencionan desde a Deputación de Pontevedra, “é fundamental realizar un plan de xestión do cambio, imprescindible para
mitigar as posibles resistencias provocadas polo proxecto, tentando
reducir a incerteza do usuario que non sabe por medio da comunicación, ensinando ao usuario que non pode a través da formación e a
capacitación, e cambiando a actitude do usuario que non quere mediante a dinamización”. Desta forma, garantirase que todos os axentes
implicados no proxecto asuman o cambio de maneira axeitada. 
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| USC | CONCURSO DE IDEAS INNOVADORAS |

F

inalmente déronse
a coñecer o venres
12 de decembro
no Colexio de San
Xerome os nomes
dos gañadores na catorce edición
do Concurso de Ideas Empresariais
Innovadoras convocado pola Universidade de Santiago. Coma sempre, foi
unha ocasión para lembrar o valor da
creatividade empresarial en calquera
das súas manifestacións e feituras, ou
sexa, o valor de adiantarnos non só
ao presente, senón tamén ao futuro
inmediato. Houbo no palmarés un
pouco de todo: cinco proxectos do
máis variado, vencellados á enerxía
solar, a reciclaxe, a robótica, as novas
tecnoloxías en educación e a difusión
do patrimonio natural galego. O
alicerce común foi o seu potencial
para marcar diferenzas. Os gañadores recibiron o diploma acreditativo
e o cheque de 600 euros cos que a
Universidade recoñece as mellores
ideas convertíbeis en realidades
empresariais.
Para comezar, o xurado salientou
o potencial de Buy and return, que
vén da man de Alejandro Cobelo, de
Ciencias Económicas. O proxecto,
informou a USC, consiste en incentivar a reciclaxe entre a cidadanía a
través dunhas máquinas situadas
nos supermercados que, unha vez
que se introduza o envase baleiro,
devolverán un ticket cunha cantidade de diñeiro para gastar no propio
establecemento. A iniciativa promove
que o consumidor devolva o envase
en perfectas condicións, permitindo
así á empresa envasadora un aforro
no prezo final do seu produto.
Pola súa banda, Eva Barcala Pérez,
procedente da Facultade de Historia,
foi tamén recoñecida no certame por
ter argallado galiciangarden.com,
unha empresa de xestión e divulgación dos xardíns galegos a través
dunha plataforma dixital plurilingüe
(galego, castelán e inglés). Barcala
manifestou que o seu proxecto sería
o primeiro en Galicia adicado exclusivamente á difusión e estudo do
xardín galego, desenvolvendo novos
xeitos de interpretar, conservar e
rendibilizar o importante patrimonio
xardinístico da nosa terra.
Pola súa parte, o equipo da Universidade da Coruña (UDC) formado por
Ricardo Veira, Gabriel Ferreiro, Javier
Lamas, Manuel González Penedo,
Marcos Ortega, Alberto Ramil e Ar-
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Os gañadores do certame convocado pola
Universidade de Santiago nunha imaxe de Santi Alvite

Con vistas
ao futuro
As novas tecnoloxías
protagonizaron novamente
o palmarés do Concurso de
Ideas Innovadoras da USC

mando Yáñez deu forma a unha empresa de I+D+i, de
nome Versabotic, encamiñada ao desenvolvemento
de aplicacións de visión artificial e software offline
que confire versatilidade e multifuncionalidade a
robots industriais antropomórficos. A idea dixeron,
“xurdiu da inexistencia dunha oferta de unidades
robóticas que se poidan adaptar a procesos industriais con produtos heteroxéneos, como é o caso do
sector do móbel onde cada unha das pezas ao pintar
ou vernizar difire entre elas tanto en tamaño como
en deseño”. O proxecto empregaría a tecnoloxía desenvolvida por dous grupos de investigación da UDC
para a súa incorporación a robots, dotándoos dunha
maior versatilidade e flexibilidade para que sexan
empregados en procesos de produción variábel.
Outra das ideas recoñecidas foi Contactúa: do conto
ao teatro. Tras dela atópanse os estudantes da USC
Pablo Culebras e Ángel Culebras, que argallaron a
transformación dun texto dixital nunha obra teatral
para incentivar as competencias comunicativas
(lectoras, de expresión oral e de uso das TIC) entre os
nenos e nenas de Infantil e Primaria, co fin de evitar
os malos resultados que amosan cando chegan a cursos máis avanzados. A idea, explicou Pablo, “permite
adaptar unha proposta pedagóxica moi innovadora
no seu tempo (o uso do teatro), pero indo un paso

máis aló abranguendo todo o proceso de que os nenos e nenas transformen un conto nunha representación
teatral, pasando por unha fase de
realización de exercicios plásticos”.
Por último, Manuel Gómez, do
centro CIQUS da USC, formula a
fabricación “barata e rápida” de
células solares en filme empregando tecnoloxías plasmónicas para
concentrar a luz solar e reducir o seu
tamaño ou aumentar a súa eficiencia
por unidade de área e combinación
con sistema de captura de enerxía
luminosa dos plasmóns por medio de
receptores químicos e transferencia
e transporte electrónico a través de
materiais orgánicos ou híbridos. “Trátase de aproveitar máis a enerxía do
sol para producir máis electricidade”,
puntualiza González, que engade que
“é innovadora porque emprega dúas
tecnoloxías que se complementan,
por unha banda a plasmónica, asociada á nanoestruturación de metais
en capas finas e que permite inxentes
concentracións moi localizadas de
campo electromagnético en forma
de plasmóns, e por outra banda a
fabricación de células orgánicas con
tintas condutoras que precisamente
sofren de baixa eficiencia pola dificultade para captar enerxía luminosa
adecuadamente”. 
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| Dividendo Dixital |

Todo sobre o

Dividendo Dixital
A liberación da banda dos 800 MHz culminará
o primeiro día de ano abranguendo a todos os
fogares galegos

C

omo lembraremos, a
liberación do Dividendo Dixital é o proceso
polo cal se deixa ceibe
e despexada a banda
de frecuencias de 800 MHz (canles 6069, empregadas até o de agora para a
difusión de canles da Televisión Dixital
Terrestre) co fin de dar acubillo ao
despregamento de servizos avanzados
de comunicacións en mobilidade (4G)
a partir de 1 de xaneiro de 2015. A
liberación non afecta só ao territorio
estatal. De feito, é un proceso que se
leva a cabo de xeito harmonizado a
nivel europeo, sendo a data límite o
devandito primeiro día do ano vindeiro. Este proceso, segundo informa o
operador público galego Retegal, está
a afectar a todos os fogares galegos.
Para comezar, as canles de TVE trasládanse ás novas frecuencias en toda a
nosa xeografía, sendo preciso adaptar
as antenas e resintonizar en varios
intres do proceso.
Volvendo aos detalles técnicos da
liberación do Dividendo, sinalar que
a efectos prácticos ten unha primeira
consecuencia directa: aquelas canles
de TDT que empregaban até o de agora frecuencias emprazadas na banda a
liberar (790-862 MHz) sitúanse noutras
frecuencias, polo que para manter a
continuidade da recepción das canles
é preciso dar unha serie de pasos. O
primeiro, facer as adaptacións técnicas
precisas nos centros emisores por
parte dos radiodifusores e operadores
involucrados. O segundo aféctanos de
cheo, e consiste nunha resintonización
dos nosos receptores. O terceiro implica ás comunidades de propietarios
que empreguen antenas colectivas,
xeralmente en edificios de máis de
tres vivendas, que deben poñerse en
contacto cos seus instaladores de telecomunicacións para facer os axustes
precisos nesas antenas colectivas. De
todo isto están exentos os fogares que
reciben a TDT a través doutras tecnoloxías, por exemplo satélite.
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accións segundo
o tipo de instalación
a quen afecta?

O 100% dos cidadáns terá que resintonizar o seu televisor

VIVENDAS UNIFAMILIARES

EDIFICIOS DE TRES OU MÁIS VIVENDAS

Amplificador de
banda ancha

Amplificador de
banda ancha

Centraliña
programable

Chamar ao instalador

Amplificador
monocanal

Chamar ao instalador

Para informarme do tipo de
instalación e que teño que
facer...

Polo que respecta á nosa terra, como dixemos a liberación do Dividendo ten incidencia directa en todos os
fogares. Alén da necesidade de trasladar as canles da
TVE ás novas frecuencias (o que nos obriga a adaptar as
nosas antenas e resintonizar os aparellos en varios intres
do proceso), cómpre sinalar que aquí tamén, en Galicia,
as canles estatais privadas están a ser obxecto deste
proceso de reasignación. Como consecuencia, precísase neste punto do mesmo labor de resintonización
e adaptación das antenas. Porén, nalgunhas zonas da
nosa xeografía, a adaptación terá certas particularidades.
Ao fío disto, o Goberno galego salientou a necesidade
de antenizar na comarca de Vigo e Baixo Miño, onde
se trasladan as novas frecuencias. Polo que respecta ás

canles autonómicas (TVG e V Televisión)
mudan de frecuencia só nas seguintes
zonas: norte e oeste da provincia da
Coruña (cor violeta no mapa) e nalgunhas zonas do sur da provincia de Lugo
e en toda a provincia de Ourense (cor
verde no mapa).
A liberación do Dividendo, como é
lóxico, xera dúbidas entre a cidadanía.
Para darlles resposta, o pasado 15 de
outubro activouse un plan de comunicación do Goberno do Estado para
informar en detalle do proceso, a través
de anuncios en prensa, radio e televisión, así como folletos para facilitar aos
concellos.
Por outra banda, tamén é certo que
aínda que a data de cese das canles a
liberar establécese de xeito xeral o 31
de decembro de 2014, nalgunhas zonas
concretas pode variar por razóns técnicas, ou de coordinación entre distintos
axentes (radiodifusores, operadores
e administracións públicas), todo isto
supervisado e dirixido pola Secretaría
de Estado de Telecomunicacións e
Sociedade da Información. A intención
da Administración foi a de intensificar
a comunicación coa cidadanía a nivel
local con cada cese previsto para cada
centro emisor. Falamos de achegar
datos como o horario de remate ou dos
cortes para o reaxuste, das poboacións
afectadas, das canles que cesan e novas
frecuencias que se activan, ou da hora
idónea para ir resintonizando os receptores para facilitar a adaptación á listaxe
de cadeas á situación final.
Sinalar que dende outubro podemos consultar a información de apoio
dispoñíbel na web www.televisiondigital.gob.es, ou informarnos a través dos
teléfonos de atención ao usuario 901 20
10 04 ou 954 30 77 96.
Asemade, co obxectivo de complementar e fortalecer a información
específica das actuacións na rede do
múltiple autonómico de Galicia (no que
se emiten TVG, TVG2 e V Televisión) e
consecuentes necesidades de adaptación de antenas e resintonización por
parte dos cidadáns, os radiodifusores
comprometéronse a informar a través
das súas propias canles (cuñas publicitarias, programas ou espazos informativos en liña) e as páxinas web de seu.
A maiores, están dispoñíbeis os centros de soporte habitual da TDT en Galicia. Por unha banda a Oficina da TDT da
Xunta (información xeral, coordinación
e apoio a cidadáns e concellos, todo en
tdt.galicia.es), e pola outra o Centro de
Xestión e Atención de rede de RETEGAL
(CEXAR), centrado en incidencias no
acceso ás canles (retegal.es e máis o
teléfono 901 100 424). 
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| Deputación de Lugo | INNOV@EMPRESA 2.0 |

INNOV@EMPRESA

O

A Deputación de Lugo pon a disposición
dos autónomos e as PEME un completo
equipo de dinamizadores TIC

proxecto Innov@
empresa 2.0 nace a
través da iniciativa
da Deputación de
Lugo Reacciona
coas TIC, programa financiado nun 80% con fondos da
Unión Europea a través do Innova-TE2 co que se asesorou de xeito completamente gratuíto a 150 pequenas
empresas lucenses e co que se ofreceu a posibilidade de
instalar novas ferramentas tecnolóxicas para mellorar o
modelo de negocio.
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Deste plan nace a iniciativa Innov@empresa 2.0, como
resposta ás inquedanzas dos participantes no Innova-TE2
e co que a Deputación pon a disposición de PEME e autónomos da provincia un equipo de entre 7 e 10 dinamizadores, que ofrecerán asesoramento empresarial de balde
e personalizado. Con este programa, financiado tamén
nun 80% con fondos da Unión Europea, os beneficiarios
aprenderán a potenciar e mellorar a competitividade dos
seus negocios utilizando as TIC como ferramenta clave.
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O presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro,
durante a presentación de dinamizadores TIC no marco do
proxecto InnovaTE2

2.0

Con este novo programa gratuíto para os participantes, a Deputación establece até tres obxectivos estratéxicos: asesorar aos emprendedores da provincia para
a posta en marcha de iniciativas empresariais, apoiar ao
empresariado de todos os sectores produtivos da provincia na consolidación dos seus modelos de negocio
e mellorar a competitividade das empresas lucenses,
contribuíndo ao crecemento económico e á xeración de
emprego sustentable na provincia de Lugo.
Este grupo de dinamizadores ofrecen 4 servizos básicos. O primeiro é o asesoramento tecnolóxico ás PEME e
aos autónomos, no que se formará aos empresarios en
aspectos como a concienciación e difusión tecnolóxica
ou se explicará o mapa de empresas TIC da provincia de
Lugo. O Punto de Asesoramento empresarial é outra das
liñas nas que traballan os expertos en novas tecnoloxías, co que ofrecerán información sobre as axudas
públicas á creación de empresas, o réxime de Seguridade Social aplicábel a cada unha ou a información
xeral sobre financiamento, fiscalidade ou contratación
laboral entre outros. Estes dinamizadores darán tamén

A iniciativa Innov@empresa 2.0, nace como resposta ás inquedanzas dos participantes no InnovaTE2 e co que a Deputación pon a disposición de
PEMES e Autónomos da provincia un equipo de
entre 7 e 10 dinamizadores.
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Con este programa, os beneficiarios aprenderán a potenciar e
mellorar a competitividade dos
seus negocios utilizando as TIC
como ferramenta clave.
información sobre I+D+i e os seus instrumentos e
programas de financiamento público. Por último,
o Innov@empresa 2.0 asesorará tamén a artesáns,
segundo fai saber a Deputación “un dos sectores
máis importantes da provincia”, a través de servizos
de apoio en temas como trámites administrativos
do Rexistro Xeral da Artesanía de Galicia así como
orientación laboral entre outros.
Estes dinamizadores forman dous grupos. Por
unha banda o grupo itinerante, que se achegará as
sedes das empresas cando sexa preciso, e por outra
banda o grupo fixo, que ficará nas instalación determinadas pola empresa adxudicataria do servizo,
e ao que se poderán dirixir os empresarios do xeito
máis axeitado, xa sexa persoalmente ou ben por vía
telefónica.
Con Innov@empresa 2.0 a Deputación ofrece o
primeiro centro da provincia que ofrece un asesoramento integral ás empresas e empresarios
do devandito ámbito xeográfico galego, co que
se pretende axudar a que os emprendedores da
provincia comprendan mellor os beneficios das
novas tecnoloxías e os programas de I+D+i nos
seus negocios, contribuíndo a mellora a calidade do
traballo e fomentando o emprego sustentábel para
a provincia. 
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| ESEI Ourense |

Referente

universitario estatal
A ESEI de Ourense, no posto 39 da listaxe de centros
que achegan meirande taxa de empregabilidade

A

Escola Superior de Enxeñaría Informática (ESEI) do Campus de
Ourense (Universidade de Vigo)
é a día de hoxe un referente
estatal en materia de ensino
universitario do ámbito da Enxeñaría Informática. A
ESEI, para facérmonos unha idea do amplo horizonte que abrangue dentro das TIC, achega as seguintes titulacións a través da súa achega formativa:
Grao de Enxeñaría en Informática, Máster Universitario en Enxeñaría Informática, Máster Universitario
en Sistemas Software Intelixentes e Adaptables e
Enxeñaría en Informática. A Escola ourensá, que
conta cun equipo de máis de 60 profesoras e profesores con ampla experiencia docente e investigadora, é a través das titulacións que fornece e dentro do
ámbito estatal, unha das que máis saídas laborais
contribúe a xerar. De feito, segundo un informe
recente publicado polo Ministerio de Educación, a
ESEI figura no posto 39 de 70 na listaxe de carreiras
(por universidades) con meirande taxa de emprego,
sendo a única galega e por enriba dun bo número
de centros de prestixio e renome.
Segundo o devandito informe, a Escola ostenta
unha porcentaxe do 90,5% de estudantes titulados
con traballo trala obtención de cadanseu título,
partindo dunha base de 42 licenciadas/os. A taxa
está extraida de datos reais da Seguridade Social,
unha fonte de información para este tipo de casos
de abondo fiábel, en maior medida cás enquisas
laborais (onde sempre hai marxe de erro derivada
de respostas que non atinxen á realidade ou da
marcha de persoas que si que están traballando no
estranxeiro).
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O certo é que estes datos non son novos e
dalgún xeito eran agardados. Boa parte deles
xa foron avanzados en marzo deste ano,
no propio Edificio Politécnico do Campus
das Lagoas, en Ourense, coincidindo coa
presentación do Informe sobre a Situación
Laboral das Enxeñarías en Informática, unha
investigación cuxo obxectivo foi o de reflectir
a realidade profesional dos enxeñeiros e
dos enxeñeiros técnicos en Informática. Na
presentación, na que estiveron presentes
os representantes do Colexio Profesional
de Enxeñaría en Informática (CPEIG) e do
Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en
Informática de Galicia (CPETIG), destacouse
a alta empregabilidade dos enxeñeiros, cun
91,77 por cento traballando. Nesta porcentaxe, engadiuse, “é significativamente positivo
que a metade dos ocupados atopara o seu
primeiro emprego en menos dun mes e
que a media de titulados obteña o primeiro
traballo en dous meses e medio desde que
comeza a procura laboral”.
Na exposición do dito informe galego,
na que tamén participou Francisco Javier
Rodríguez (subdirector da Escola Superior de
Informática e vogal do CPEIG), destacouse
tamén que o 98,17% dos que traballan, fano
a xornada completa e só un 1,83%, faino a
tempo parcial. En relación ao tipo de contrato, o 77,98% son indefinidos, “síntoma da
estabilidade laboral que teñen os titulados
tanto de enxeñaría coma en enxeñaría técnica informática”, sinalou o CPEIG. En canto
aos sectores nos que os enxeñeiros obxecto
do estudo desenvolven a súa profesión, a
meirande parte (o 55,72%) traballan no eido

privado. Asemade, na presentación
fíxose saber que o tramo salarial máis
común dos enxeñeiros e enxeñeiras
en informática é o comprendido entre os 18.000 euros e os 30.000 euros
brutos ao ano, con independencia
do sector no que traballen.
Pero hai máis fontes de información que confirman os datos
relativos ao éxito da ESEI de Ourense
coa que abrimos esta reportaxe. Por
exemplo o Estudo Empregabilidade
2013, realizado pola Conferencia de
Directores e Decanos de Enxeñaría
Informática (CODDII) e que entre
outras cousas sinala que a taxa
de laborabilidade na devandita
titulación supera arestora o 91 por
cento. Esta investigación sitúa nun
65 por cento (5 puntos máis có ano
anterior) os alumnos de Enxeñaría
Informática que traballan mentres
realizan os seus estudos, e establece
que a media de inserción laboral
deste tipo de titulados en España,
unha vez rematados os seus estudos,
e considerando tamén as titulacións
técnicas, é do 83 por cento (2 puntos
máis ca no período previo). A mostra
da que se extraeron os datos inclúe
un total de 103 titulacións, impartidas en 42 centros dun total de 40
universidades, con datos de enquisas
realizadas entre 2009 e 2012, con algunha excepción de datos anteriores
e máis actuais.
Por certo que no informe abránguense as titulacións de Enxeñaría
Informática, Enxeñaría Técnica en
Informática de Xestión, Enxeñaría
Técnica en Informática de Sistemas,
o Grao en Enxeñaría Informática, o
Máster en Enxeñaría Informática, así
como outras enxeñarías e másteres
afíns. Por titulacións, o Máster en
Enxeñaría Informática ten o 100 por
cen de empregabilidade, seguido
polo Grao en Enxeñaría Informática (94,30%), o título de Enxeñaría
Informática (91,61%), o título de
Enxeñaría Técnica en Informática de
Sistemas (82,40%), o título de Enxeñaría Técnica en Xestión (82,01%),
ficando os másteres afíns co 68,63%
e as demais enxeñarías co 62,06%. 
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| Entrevista |

FALAMOS CON ANA GARRIGA, DIRECTORA DA ESEI DE OURENSE

“O noso profesorado sitúase moi
preto das empresas”

P

ara Ana Garriga, directora da Escola Superior de
Enxeñaría en Informática de Ourense (ESEI), os éxitos acadados polo centro non son debidos a unha
única causa. Para comezar, está o deseño dos títulos. Pero hai moito máis, unha positiva conxunción
de factores que derivan, entre outras cousas, nun encomiábel
traballo en equipo. A isto cómpre engadir que se teña acadado
unha escola que mira ao seu arredor, que ten estreitas relacións
coa súa contorna. Segundo nos lembra Ana Garriga, a ESEI está
moi próxima ao ámbito empresarial galego.
- O feito de que a ESEI de Ourense estea entre as 40 escolas ou universidades con meirande taxa de emprego en relación a estudantes
acabados de titular, a que cre que se debe? Débese á propia natureza das titulacións que se imparten ou débese á calidade do profesorado e os esforzos despregados pola dirección do centro para acadar
o máximo prestixio no panorama docente estatal?
- Como ben sinalas, a ESEI atópase moi ben situada nos listados sobre
nivel de empregabilidade. Somos os primeiros da Universidade de Vigo
e do Sistema Universitario Galego en calquera titulación. No informe
publicado por El País, elaborado sobre datos do Ministerio hai unhas
semanas e en relación ao ámbito da Enxeñaría informática, a ESEI
aparece en sexto lugar entre todas as universidades españolas. Na nosa
opinión, o deseño dos títulos é sen dúbida unha das razóns do éxito
acadado, pero non é menos importante o papel e a implicación de
todo o profesorado. Dende a dirección do centro tamén tratamos de
facer todo o posible neste tema, mantendo reunións periódicas coas
empresas e colexios profesionais e acabamos de obter a certificación
no sistema de garantía interno de calidade, o que supón o compromiso
da ESEI coa mellora continua tanto dos títulos que se imparten como
da calidade da docencia.
- Imaxinamos que tralos éxitos actuais da ESEI houbo moito traballo
detrás. Como se consegue sobresaír entre tanta competencia?
- Evidentemente con moito traballo e compromiso. Débese salientar
que contamos cun profesorado de xente nova, con ilusión e moi próximo ao mundo empresarial. Por outra banda, cando se fixo o plano de
estudos déuselle forma a unha comisión na que participaron representantes das principais empresas galegas do sector, así como dos colexios
profesionais. Ademais, complementamos o currículo básico dos nosos
estudantes cunha moi completa oferta de contidos adicionais a través
da organización de xornadas, cursos, conferencias e outras actividades
formativas como os ESEI dojos. Estes últimos, que teñen moitísimo éxito
entre o noso alumnado, son obradoiros prácticos dunhas poucas horas
sobre tecnoloxías vangardistas moi concretas.
- Por que cre vostede que existe tal demanda de (en xeral) profesionais da informática? Cre que é unha proba palpábel de que estamos
ante unha das profesionais actuais de meirande proxección de
futuro?
- Como cada vez é máis coñecido pola sociedade en xeral, a tecnoloxía
informática atópase presente en todos os ámbitos económicos, produtivos, de lecer, comunicación, etc. Dende unha explotación gandeira
até una rede social, practicamente calquera actividade é susceptible
de incorporar unha ferramenta informática. Sen dúbida algunha é una
profesión con grandísimas expectativas de futuro. Cada día aparecen
novas ideas de aplicación da informática polo que é difícil saber onde
está o límite.
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De esquerda a dereita, Arturo Méndez, secretario da ESEI, Diego
Antón, alumno, Ana Garriga, directora da ESEI e Enrique Barreiro,
profesor e anterior director da Escola

- Até que punto é positiva a actividade de contratación de novos profesionais TIC, tanto para a economía como para a sociedade en xeral? A nova xeración de traballadores da informática
é a xeración que rematará coa crise?
- A todas luces resulta positivo que exista un sector no que o nivel
de empregabilidade sexa alto. Ademais, os nosos titulados son
xente nova que atopa traballo fronte a maioría dos mozos que
acaban de obter o título e que teñen una alta taxa de desempregabilidade ou que non traballan no seu ámbito. Sen dúbida as
boas perspectivas laborais do sector contribuirán a mellorar a situación económica, pero non parece probable que sexa suficiente
para rematar coa crise.
- Cales son os planes de futuro da ESEI, a medio e longo prazo?
- Continuar cos procesos de mellora continua das titulacións que
ofertamos e traballar para acadar novos selos de calidade, que
nos permitan amosar aos grupos de interese a seriedade e rigor
co que tentamos realizar cada día o noso labor dentro de unha
universidade pública.
- Existe algunha liña de actividade dentro da escola para
contrarrestar a escasa presenza das rapazas nas titulacións e
estudos relacionados coa informática?
- Actualmente contamos cun membro do equipo directivo que
realiza funcións de enlace de igualdade, xa que este e un tema co
que temos un gran compromiso e que nos preocupa. Estamos a
traballar na realización dun estudio mediante enquisas e entrevistas cos grupos de interese para tratar de determinar as causas
dunha porcentaxe tan baixa de alumnas, que por outra parte
correspóndese coa media nas enxeñarías. Nas nosas presentacións do grao nos institutos de ensinanza secundaria procuramos
animar ás rapazas a que cursen estudos en informática mostrando exemplos de mulleres enxeñeiras en informática e que son
referentes e transmitímoslles que contamos con elas xa que teñen
un gran papel que desenvolver neste eido. 
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| Innovación galega | RESUMO DO MÁIS DESTACADO EN INNOVACIÓN TIC |

Innovación para tomar as uvas
As empresas galegas do sector TIC enchen titulares cos seus
desenvolvementos pioneiros: aquí vai unha escolma
RECOÑECEMENTOS INTERNACIONAIS PARA DOMESTING



Domesting.com é unha nova (e innovadora) empresa de raizame galega
de coidado doméstico cuxa gran característica é que permite á comunidade internauta
contratar limpezas e outros servizos botando
man dun sistema de reservas en liña e móbil.
A startup, segundo nos conta unha das súas
integrantes, Alba Lago, está a afianzarse xa
nos mercados español e inglés (ten sede en
Londres). De Domesting temos falado xa en
Código Cero, salientando que detrás dela hai
un equipo de mentes innovadoras da Coruña
(incluído Pablo Rodríguez, fundador) e que
o servizo é case con toda probabilidade o
primeiro destas características que se pon en
marcha no mercado español. Dende aquela,
a listaxe de recoñecementos a Domesting
non parou de medrar.
Así, foi finalista nos certames InnoSmart e
Top Seed Labs (este convocado por GAN, a
rede de incubadoras de empresas tecnolóxicas máis importante de Europa) e foi seleccionada para a canle Alpha do evento Web
Summit (a gran cita europea das startups,
onde participaron previamente firmas hoxe
tan punteiras como Uber, Dropbox ou Spotify) e para o programa BluePrint de Paypal.

Para os responsábeis da empresa,
“este contexto no que estamos a
vivir non podía ser máis favorábel
para iniciativas como Domesting, co
comercio electrónico en claro auxe
e as persoas con cada vez menos
tempo libre”. Do que trata o servizo
que impulsan, engaden, é de fornecer “unha nova forma de chegar aos
fogares mediante dispositivos móbiles, televisións e ordenadores para a
contratación de servizos domésticos
a través do seu sistema, permitindo
un aforro para os clientes non só de tempo
investido na realización das tarefas domésticas senón tamén na propia contratación do
servizo”.
Volvendo aos recoñecementos devanditos, cales son as razóns destas distincións
e da aceptación da que está a ser obxecto
o servizo? Segundo informa Pablo Rodríguez, entre os motivos fundamentais que
alentaron o proxecto atópase sen dúbida
a falta de tempo e de dispoñibilidade de
boa parte dos integrantes da sociedade na
que vivimos. Estamos polo tanto ante unha
ferramenta inserida por dereito pleno nas

correntes das chamadas Cidades Dixitais,
onde todo está conectado para facernos a
vida máis cómoda, os trámites máis áxiles, e
os desprazamentos máis curtos (ou inexistentes) e os horarios moito máis áxiles e rendíbeis. “Detectamos que os nosos modelos
familiares”, sinala Rodríguez, “caracterízanse
pola falta de tempo para a realización dos
labores domésticos”. Neste senso, engade,
Domesting solucina en boa medida problema xa que é “unha mestura perfecta entre
a rapidez, a seguridade e o alcanzábel”. De
feito, o tempo o usuario emprega en contratar o servizo a través do móbil non adoita ir
alén do minuto. 

REDEMPRENDIA INTEGRA NO SEU SEO A
TECNOLOXÍA GALEGA LINGUAKIT



A plataforma Linguakit, un innovador portal multilingüe de
análise textual (en galego, castelán, inglés e portugués), vén
de ser incorporada pola rede universitaria iberoamericana RedEmprendia, que xa a ten integrada na web de seu. Como lembraremos,
Linguakit é unha tecnoloxía desenvolvida pola empresa galega Cilenis (spin-off da Universidade de Santiago) que acubilla un conxunto
de ferramentas lingüísticas deseñadas para axudar a estudantes,
investigadores, docentes, profesionais e emprendedores a mellorar a
súa escritura, analizar a lingua, e a extraer información relevante de
calquera texto.
Linguakit permite usar de maneira rápida, cómoda e sinxela un
conxunto de ferramentas (tradutor, conxugador, corrector ortográfico e gramatical, analizador sintáctico, extractor de palabras crave,
analizador do sentimento que expresa o enunciado) que en palabras
dos responsábeis de RedEmprendia converten a plataforma de Cilenis “nun dos recursos lingüísticos online máis completos que existen”.
Asemade, salienta por acugular funcións de especial utilidade para
os emprendedores e para a actividade empresarial en termos xerais.
De feito, as empresas poden empregar a análise de texto que lles
facilita Linguakit para estudar a súa reputación en liña ou construír
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O equipo de Cilenis, responsábel da innovadora plataforma Linguakit

mensaxes positivas de seu e estratexias de mercadotecnia.
Para probar Linguakit hai que rexistrarse de balde na web de RedEmprendia (redemprendia.org), o que achega un total de 100 consultas mensuais. O portal dispón tamén de diferentes plans de baixo
custo adaptados ás necesidades de cada usuario. Ademais, para
aquelas empresas ou organizacións que requiran procesar un gran
volume de datos, Cilenis creou Linguakit API, un servizo de Big Data
Análise que automatiza o uso de Linguakit. 
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RECOÑECEMENTO GALEGO NUN CONCURSO DE
APPS PARA COCHES CONECTADOS



Para lanzar
novas ideas e
aplicacións sobre os
coches conectados,
PSA Peugeot Citroën
organizou durante o
pasado verán unha
competición internacional na que participaron
empresas de todo o
mundo desenvolvendo
novas ferramentas que
fan uso de los datos de
los vehículos mediante
o emprega do seu framework Car Easy Apps
(CEA).
Estes días deuse a
coñecer o resultado do
concurso, onde unha
empresa galega, Sixtema, conseguiu facerse cun terceiro premio coa súa
aplicación WeatherWay, indo a parar as dúas primeiras posicións á universidade chinesa de Tongji e á empresa francesa Hoodbrains.
Sixtema, con sede en Santiago de Compostela e especializada no desenvolvemento de aplicacións para dispositivos móbiles, desenvolveu para o
concurso unha aplicación móbil que converte ós nosos coches en estacións
meteorolóxicas sobre rodas, grazas aos diversos sensores que posúen. Deste xeito, co envío da información dos vehículos, é posible coñecer en tempo
real as condicións meteorolóxicas que hai en diversas partes del mundo.
A aplicación é capaz, ademais, de medir parámetros coma o nivel de
monóxido de carbono o os óxidos de nitróxeno, co que se obteñen mapas
detallados da calidade do aire, o que permitirá ter nova información para la
loita contra la contaminación atmosférica. 

APLICACIÓN PARA AXUDARNOS
A ACADAR UN POSTO DE
TRABALLO: APPLADIN



Estes días soubemos da posta en marcha dun
novo servizo galego encamiñado a botarlle
unha man aos internautas que estean á procura dun
posto de traballo. Trátase da aplicación Appladin (appladin.net) e segundo nos conta Alberto Rodríguez,
un dos seus responsábeis directos, exemplifica á perfección un xeito de facer innovación empresarial (cos
conseguintes e lóxicos beneficios) ao tempo que se
fornece un recurso de claro interese social. En definitiva, estamos ante unha ferramenta filla do seu tempo,
do tempo da crise e dos cinco millóns de cidadáns nas
fileiras do paro, que quere responder polo miúdo ao
problema do desemprego. “O obxectivo é dobre”, sinala Alberto, “e pasa por contribuír a que nos afagamos
aos novos xeitos de atopar traballo, xa que as formas
mudaron claramente, e tamén pasa por converter a
tarefa de buscar un posto laboral en algo que se poida
facer en calquera intre e lugar”. Ou sexa, que unha das
grandes vantaxes/particularidades de Applandin.net
é que pon a disposición dos internautas demandantes
un servizo profesional dispoñíbel ao momento, inmediato e básico. “Con esta ferramenta”, aclaran os seus
desenvolvedores, “adaptamos as novas tecnoloxías ás
necesidades actuais máis importantes dos cidadáns”.
Appladin, en palabras dos seus creadores “a primeira aplicación de emprego do sector servizos”, achégase con descarga e rexistro de balde. Unha das súas
principais características, a maiores do devandito, é a
marxe de manobra que pon a disposición do usuario.
Así, con esta aplicación é o propio demandante ou
ofertante quen ten o control da xestión do servizo ou
os servizos. Ademais, pon en contacto directamente
a ofertante e demandante, “adaptando así ao mellor
profesional para cada servizo ou traballo”. 

PRIMUX TECH SIMPLIFICA OS SMARTPHONES DE CARA AO
SEU USO NAS PERSOAS MAIORES



Primux Tech ten máis que novidades que
contar de cara a este Nadal que se achega,
logo da presentación en sociedade da súa tableta
Siroco X. Pois ben, agora a empresa galega vén
de anunciar o lanzamento dunha aplicación móbil desenvolvida integramente por ela mesma e
que ten a capacidade de crear unha interface nos
smartphones que os converte, de xeito automático, en accesíbeis para as persoas de idade. Segundo reflicten fontes da Tecnópole, a ferramenta
estará dispoñíbel a finais deste mes de decembro.
Por certo que o seu deseño está a ser perfeccionado no departamento de I+D+i da compañía, instalado no Parque Tecnolóxico de Galicia-Tecnópole.
A aplicación, engaden fontes do complexo
empresarial galego, poderase descargar sen custo
en calquera móbil co sistema operativo Android.
Entre as principais características que pon en xogo
atópanse as seguintes: adapta o entorno gráfico
dos teléfonos intelixentes e engade novas funcionalidades orientadas ao devandito público non
moi familiarizado co uso dos novos aparellos de
última xeración.
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A ferramenta, sinalan os responsábeis de Primux, tivo o seu xermolo na “propia experiencia
da empresa fabricante de tabletas e smartphones
cos seus clientes de idade avanzada”. Persoas que
cando queren mercar un móbil, explica Primux,
atópanse con teléfonos con grandes prestacións
pero moi complexos de manexa, ou con teléfonos
demasiado básicos cun deseño desfasado”. Este
interese amosado polos usuarios de idade foi,
polo tanto, a orixe do software. Na súa realización
participou un equipo de preto de 40 persoas,
sendo en si mesmo un modelo de simplificación
das funcións dos terminais intelixentes “sen afectar isto ás súas prestacións avanzadas”. En virtude
da aplicación, sinala Primux, “as persoas maiores
poden manexar un terminal táctil, sen renunciar
a facer e almacenar fotos e música, a través de
botóns de acceso máis grandes e opcións de navegación máis sinxelas”. A aplicación, que foi bautizada co nome Help Launcher, poderá descargarse
de balde desde finais deste mes de decembro na
PlayStore, o mercado de aplicacións para teléfonos Android. 
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Feixón escarlata (Phaseolus
coccineus) da variedade
Painted Lady Bi-color, por AM
De Ron

O autor

Proteína vexetal para
o futuro dos alimentos
O investigador Antonio
M. De Ron Pedreira, de
DivulgAcción, lévanos da
man ao potencial de legumes
e cereais como fontes
principais de alimentación

H

ai agora un gran déficit global de proteína
vexetal para consumo humano e animal,
para uso directo ou procesado. Debido ao
contido de proteína nas sementes, algunhas plantas (chamadas “proteaxinosas”)
como legumes, cereais, pseudocereais e outras especies,
son fortes candidatos de cara a referida redución do déficit de proteínas. Con todo, a pesar do seu valor, moitas
desas especies aínda non foron avaliadas axeitadametne
e moitas están sendo subutilizadas. A diversidade xenética de moitas especies proteaxinosas, e o seu uso racional
na produción de alimentos, incluíndo aspectos como
alerxias e intolerancias as proteínas merecen atención
especial.
Algunhas das especies devanditas non son importantes só como unha fonte de proteína dos alimentos, pero
tamén debe ser consideradas cuestións relacionadas
co medio ambiente e factores limitantes que afectan
a produción agrícola, por exemplo o déficit de auga e
outros estreses bióticos e abióticos son os factores clave
para unha produción estable, fiable e sostible a través da
mellora xenética das variedades agrícolas.
As legumes son as principais especies proteaxinosas e tamén contribúen á mellora sostible do medio
ambiente, debido á súa capacidade de fixación biolóxica
de nitróxeno e os seus efectos sobre o solo, desempeñando un papel fundamental na diversificación e
intensificación sustentable da agricultura, especialmente
para afrontar retos novos e urxentes, como o cambio
climático. Algunhas leguminosas, como soia, cacahuete,

30 | Código Cero

feixón, chícharos, tremoço, faba, lentellas ...
son actualmente de gran importancia para o
consumo humano e animal.
O amaranto e a quinoa son considerados
"pseudocereais" e tamén son boas fontes de
proteína. A semente do amaranto pode ser
unha prometedora fonte de proteína para
os que son intolerantes ao glute. Mentres
tanto, as sementes de quinoa son apreciadas
polo seu valor nutricional da proteína xa que
moitos estudos indican que a súa composición nutricional é unha fonte completa e
equilibrada de proteínas.
En relación aos cereais, aínda que os
principais nutrientes en grans son hidratos de carbono, en especies como trigo,
arroz, millo, avea, cebada e outros cereais,
o contido de proteína é notable (12 %). A
intolerancia ás proteínas de cereais como o
glute, prolaminas e albumina, e as alerxias
son aspectos que merecen atención especial
dende o punto de vista do consumo de
proteína na dieta.
Finalmente, outras proteaxinosas tamén
son interesantes, e consumido en determinadas áreas, tales como liño, cánabo e
alcaravía, tamén coñecida como fiúncho
meridiano.
A importancia da proteína vexetal na
dieta, e en particular a mellora xenética
do contido e da calidade de proteínas nas
mencionadas especies, levou a EUCARPIA
(Asociación Europea para a Mellora das
Plantas) a crear un grupo de traballo específico sobre proteínas (Protein Crops Working
Group) e organizar, en colaboración coa AEL
e a MBG-CSIC un Symposium Internacional
en Pontevedra en maio de 2015. Este Symposium será unha boa oportunidade para
os melloradores de plantas e investigadores
para reunirse con agrónomos, produtores,
fabricantes, xenetistas e nutricionistas e
discutir formas de mellorar a produción e
emprego de cultivos proteaxinosos. 

Profesor de Investigación
do Consello Superior de
Investigacións Científicas na
Misión Biolóxica de Galicia (MBG-CSIC, Pontevedra).
Membro da Asociación Galega de Comunicación Científica e Cultura Tecnolóxica
(AGC CCT, DivulgAcción).
Licenciatura (1974) e doutorado (1987) en Ciencias
Biolóxicas pola Universidade de Santiago de Compostela (USC). Especialista
Universitario en Métodos
Avanzados de Estatística
Aplicada (2011) pola UNED.
Os seus intereses de
investigación son a xenética
e mellora de cultivos; a
biodiversidade das especies
vexetais; o desenvolvemento de novas variedades de
cultivos; as interaccións
planta-ambiente e a bioloxía dos agrosistemas.
Xefe do Grupo de
Investigación de Mellora e
Xenética das Leguminosas
(1988-2013) e do Grupo de
Bioloxía dos Agrosistemas
(desde 2013). Presidente da
Sociedade de Ciencias de
Galicia (SCG, dende 1988).
Presidente da Asociación
Española de Leguminosas
(AEL, 2006-2012).
En abril do 2014, foi
nomeado polo presidente
de Asociación Europea para
Investigación na Mellora de
Plantas (European Association for Research on Plant
Breeding, EUCARPIA) para
liderar o grupo de traballo
dedicado ás proteaxinosas:
feixóns, chícharos, fabas,
tremoço, soia, pseudocereais.
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HP presenta a súa alternativa
aos MacBook Air de Apple
HP amosou a nova familia de ordenadores portátiles EliteBook Folio 1020,
que presentan un formato ultra-delgado (15,7 milímetros) que no caso das
versións Special Edition (SE) contan
tamén cunha aliaxe de magnesio-litio
e fibra de carbono que permítenlle
reducir o seu peso até 1 quilogramo, e
que claramente pode lembrarnos aos
MacBook Air de Apple.
Dende HP aseguran que o HP EliteBook 1020 é o equipo neste formato
máis lixeiro e delgado no mercado,
facilitando realizar tarefas de produtividade en cada vez máis espazos,
e non limitándose a dotar a este
estes equipos cunha grande
mobilidade, senón fornecén-

doos tamén de seguridade avanzada
(certificación TPM 1.2/2.0, HP Sure Start e
lector de pegadas dixitais).
Estes novos portátiles teñen unha
autonomía de até 9 horas, superan as
probas de resistencia MIL-STD 810G
(para temperaturas extremas, humidade,
golpes e caídas), non producen ruído
(carecen de ventilador), empregan almacenamento de estado sólido e integran
a última tecnoloxía Intel Core M. Veñen
cunha pantalla de 12,5 polgadas cunha
resolución de 2.560 x 1.440 píxeles, webcam a 720p, altofalantes frontais con HD
Audio e DTS Studio Sound e teclado de
grande calidade.
Uns equipos moi atractivos polo que
teremos que agardar até o mes de
febreiro para a súa edición ordinaria
e até o mes de abril para a súa
versión SE. 

Buscan financiamento para un
cinto que pode cargar o móbil
As baterías externas para poder recargar o noso smartphone durante longas xornadas de uso sen ter
que permanecer atado a un enchufe de parede levan bastantes meses gozando de grande popularidade, pero a compañía norteamericana Nifty quere facer máis doado levar connosco este tipo de accesorio, polo que lanzaron unha campaña de micromecenado para permitir facer realidade o XOO Belt, un
cinto que integra varios elementos de batería na súa fibela e na correa, agochando nesta última o cable
para conectar co móbil.
O XOO Belt tería unha capacidade de 2.100 mAh (suficiente para a meirande dos smartphones do
mercado) e contaría cun conector microUSB dende o que achegar carga (e ao que tamén poderiamos
conectar un adaptador Lightning para os produtos de Apple) de xeito que podería cargarse comodamente o noso teléfono mentres o levamos no peto.
O produto espera poder remitirse aos seus mecenas a partires de xullo de 2015, e o prezo que ten
actualmente é de 155 dólares (123,68 euros) incluíndo os portes a Europa. 

Sae á venda un termómetro que pode
conectarse ao móbil mediante minijack
Tras completar con éxito unha campaña de micromecenado en Indegogo o ano
pasado, o Kinsa Smart Thermometer xa é unha realidade, podendo adquirirse por
29,99 dólares non só a través da súa páxina web, senón tamén na propia Apple
Store, facendo moi doada a adquisición deste termómetro que está deseñado para
operar con smartphones a partir do iPhone 4S grazas á súa aplicación oficial de
balde, que facilita o seguimento das temperaturas rexistradas, aínda que cómpre
destacar que tamén funciona con dispositivos con Android como os Samsung GALAXY S3, S4, S5, Note 2 e Note 3 coa súa respectiva aplicación en Google Play.
Este termómetro pode realizar unha lectura en só 10 segundos, e pode resultar
bastante sorprendente polo xeito de comunicarse co móbil, xa que en vez de optar
por tecnoloxías sen fíos, pode comunicar as súas lecturas conectando un dos seus
extremo á toma de auriculares do teléfono. O dispositivo mide 13,21 x 1,52 x 0,51
centímetros, non precisa de baterías para operar e supón un paso máis na vaga de
produtos destinados á saúde que previsiblemente chegarán nos vindeiros meses,
en boa medida pola aposta de Apple a este respecto coa creación da plataforma HealthKit (que tamén conta con equivalentes de Google e Microsoft). 
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JBL comercializa un altofalante Bluetooth
que tamén fai de lámpada-espertador
Philips leva anos popularizando o uso da tecnoloxía Wake-up Light para conseguir un espertar natural
mediante iluminación progresiva, pero non é a única compañía que apunta nesta dirección, e agora
a reputada marca de sistemas de son JBL prepara os seus altofalantes domésticos JBL Horizon, que
realmente son un reloxo espertador que incorpora radio FM, unha lámpada LED que se ilumina gradualmente para espertarnos pola mañá, conectividade Bluetooth para que poidamos escoitar a música dos
nosos dispositivos móbiles e incluso conta cun par de portos USB para que podamos recargar os nosos
trebellos pola noite. Tamén inclúe unha batería interna para evitar que o reloxo do espertador perda a hora
por culpa dun corte de corrente durante a noite.
Este dispositivo véndese nos EE.UU. por 99,95 dólares e nalgúns mercados europeos por 99 euros (dando
a impresión de que até que se normalice o stock non chegará ás tendas españolas), con modelos en branco
ou negro, e grazas ao valor engadido podería ser un dos poucos espertadores que poidan ter certo sentido
nun mundo no que boa parte da poboación ten substituído este tipo de trebellos polo seu móbil. 

Motorola presenta un accesorio para evitar que
perdamos o móbil ou as chaves
Tras a compra de Nokia por parte de Microsoft e o proceso de aMotorola está a comezar a comercialización dun
accesorio que busca axudar a solucionar un problema cotián, como pode ser o non atopar o móbil ou as chaves,
e para iso teremos o Motorola Keylink, un pequeno
dispositivo que podemos levar a xeito de chaveiro,
que comunícase sen fíos co smartphone a unha
distancia de até 30 metros e, grazas á aplicación
Motorola Connect (dispoñible en Google Play
e na App Store), o que permite que dende o
chaveiro poidamos facer que o teléfono emita un
son para facilitar a súa localización e viceversa.

Amais, nos smartphones con Android 5.0 tamén pode
aproveitarse o Motorola Keylink como un identificador
do usuario do móbil, de xeito que, se as chaves están
preto do teléfono, o terminal prescindirá da necesidade
de introducir un contrasinal para poder desbloquear o
terminal.
O accesorio sae inicialmente á venda nos EE.UU. a un
prezo de 24,99 dólares e entre as súas vantaxes figura a
súa autonomía, xa que pode operar até un ano enteiro
cunha simple batería de botón estándar, o que elimina a
preocupación de ter que andar recargando a batería cada
pouco tempo. 

Ve a luz o primeiro
smartphone Microsoft Lumia
Tras a compra de Nokia por parte de Microsoft e o proceso de
asimilación da compañía finlandesa tanto a nivel laboral como
de marca, por fin temos o primeiro teléfono da familia Lumia que
prescinde da marca Nokia, o Microsoft Lumia 535, que definen como
o 5x5x5, en referencia ás 5 polgadas da súa pantalla e aos 5 Mpíxeles
das súas cámaras frontal e traseira.
O Lumia 535 chegará en versións para 1 ou 2 tarxetas SIM (dependendo do mercado), coa última versión de Windows Phone 8.1, e
cunhas prestacións técnicas que elevan o listón da gama baixa desta
familia de smartphones, xa que funciona cun procesador Qualcomm
Snapdragon 200 de 4 núcleos a 1,2 GHz, ten 1 Gb de RAM, 8 Gb de
almacenamento interno ampliable mediante microSD de até 128
Gb, Bluetooth 4.0, Wi-Fi N, batería de 1.905 mAh, un grosor de 8,8
milímetros e un peso de 146 gramos. Venderase con carcasas de
diferentes cores (laranxa, negro, gris, verde, branco e azul ceo) a un
prezo antes de impostos de 110 euros.
Podemos destacar que ao estar ante un terminal de entrada, aínda
que a súa pantalla IPS teña un tamaño xeneroso, non é así coa súa
resolución, que queda en 960 x 540 píxeles. Dende Microsoft tamén
destacan que para engadir unha maior protección a este terminal,
estará dispoñible unha tapa para o mesmo que protexerá a súa

32 | Código Cero

pantalla e engadirá certo toque de estilo. Este accesorio está na liña
das Flip Cover de Motorola, ou sexa, que substitúe á carcasa traseira
do terminal, pero como valor adicional inclúe un pequeno peto para
pode gardar unha tarxeta de crédito. 
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Never Alone
Chega ás plataformas de
nova xeración

Un dos xogos máis interesantes do mes de novembro é Never Alone,
un quebracabezas de plataformas para 1 ou 2 xogadores creado en colaboración coa comunidade de nativos de Alaska que explora o folclore
tradicional dos Iñupiat do Ártico para ofrecer unha experiencia sen igual na que controlaremos a unha moza e a un raposo que deberán superar sucesivos desafíos e explorar perigosos
contornos árticos.
TRAILER DE
LANZAMENTO
Nesa aventura poderemos coñecer figuras do folclore iñupiaq como os matahomes, o seres
ananos, os espíritos que axudan, o home da xistra e moitos máis, seguindo a historia coa narración dun mestre contacontos en lingua iñupiaq, algo inédito nun videoxogo comercial.
Never Alone pode mercarse dende o 18 de novembro para PC en Steam a un prezo promocional de 13,49 euros, mentres que para
Xbox One mantén o seu prezo íntegro, e pode mercarse por 14,99 euros. Os usuarios europeos de PlayStation 4 tiveron que agardar
até o 26 de novembro para poder adquirir este prometedor xogo, pois non conseguiron que superase os procesos de certificación
europeos a tempo para coincidir o seu lanzamento co resto de versións. 



Overwatch
Blizzard presenta o novo FPS
cooperativo

Blizzard, compañía detrás de grandes xogos como World of
Warcraft, sorprendeu anunciando a súa primeira nova franquía
en 17 anos, que chegará en forma de xogo de acción en primeira
persoa. Overwatch será un FPS por equipos que estreará a súa beta
en 2015 (para a que xa é posible inscribirse) e que sitúa a acción
nun mundo que tras unha crise global contou cun escuadrón
internacional de heroes para devolver a paz e dar pé a unha era
de exploración, innovación e descubrimento, pero este equipo,
Overwatch, rematou disolvéndose, e agora haberá que encarnar
o rol dun heroe para continuar a atender a demanda de heroe do
mundo.
No xogo enfrontaranse heroes por equipos por todo o planeta,
en misións nas que, por exemplo, haberá que protexer os segredos
do misterioso Templo de Anubis ou escoltar un dispositivo de PEM
por King’s Row, convertendo o mundo non campo de batalla.
A páxina web oficial do xogo desvela numerosos personaxes
que poderemos controlar, destacando a súa diversidade, desempeñando papei de aventureiro, inventor de armas, xefe de
seguridade, mercenario, asasino, médico de campo... que contarán
con cadansúas habilidades e historia, así como unha aparencia
moi característica que é de agardar que en poucos meses gañen
un lugar de seu no panteón do mundo dos videoxogos. 
Número 136
125

| WORLD

OF WARCRAFT | DARK SOULS II |

World of
Warcraft
Volve superar os 10 millóns
de subscritores

O pasado 13 de novembro saíu á venda a expansión de World of
Warcraft titulada Warlords of Draenor, que inclúe o novo continente de
Draenor (con 7 zonas e unha zona de xogador contra xogador) e novos
alxubes, xefes, modos de desafío, xestas, talentos de clase, modelos de personaxe... que parece ser o sopro de aire fresco que o xogo
multiusuario masivo en liña precisaba para volver aos seus bos tempos, xa que as máis de 3,3 millóns de copias que vendeu a súa
quinta expansión impulsou o número de subscritores do xogo a nivel mundial para volver superar os 10 millóns, deixando claro que
todos os xogos que se lanzaron nos últimos anos para quitarlle a coroa terán que seguir a confirmarse coas migallas.
Esta expansión sitúa o nivel dos usuarios nun novo límita (100), que estes días están perseguindo millóns de xogadores de todo
o mundo, á vez que descobren as moitas novidades que incorpora o xogo que pode mercarse na súa edición estándar (en soporte
físico ou dixital) por 44,99 euros e nunha edición dixital de luxo (que inclúe numerosos contidos adicionais) por 59,99 euros. Tamén
pode atoparse nas tendas unha Collector’s Edition a un prezo de 79,99 euros que inclúe os contidos da edición dixital de luxo xunto
cun libro de ilustracións a toda cor e de tapa dura, un par de discos con contido adicional, un CD coa banda sonora orixinal e unha
alfombriña de rato do xogo. 

Dark Souls II
A edición definitiva tamén terá
versión para PS4 e Xbox One


TRAILER DO
XOGO

Bandai Namco anunciou que o seu xogo Dark Souls II dará finalmente o salto á nova
xeración de consolas grazas a que a súa nova expansión Dark Souls II: Scholar of the
First Sin, que porase á venda o 7 de abril e, aparte das versións para PC, Xbox 360 e
PS3, tamén terá versións para Xbox One e PS4.
As novas versións do xogo incluirán mellores gráficos, unha xogabilidade equilibrada, un meirande número de xogadores en liña, máis inimigos, máis personaxes
non xogables, novos eventos... e non se quedará nos contidos da expansión, senón
que tamén incluirá os contidos descargables anteriores (os DLC da Coroa do Rei
Afundido, da Coroa do antigo Rei de Ferro e da Coroa do Rei de Marfil), polo que estariamos ante a versión definitiva de Dark Souls II.
Os que xa teñan o xogo para as anteriores consolas poderán gozar da expansión
como contido descargable. 
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