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ando falamos de Cidade Intelixente o perigo
que corremos é meternos, precisamente, na indeterminación que suscita hoxe en día o termo
intelixente. Dito doutra maneira: de tanto usalo,
xa case non significa nada. Fan falta termos novos que nos axuden a concretar cousas, a visualizar detalles
e ver de preto. Por outra banda, que a cidadanía enxergue
claramente ou non o que se quere dicir cando se fala dunha
Smart City non é unha cuestión secundaria. En todos os ámbitos, os cidadáns deben estar informados, pero no caso das
Cidades Intelixentes, se cadra con máis fincapé. E por que?
Pois porque van ser os lugares nos que vivan a medio e longo prazo, e porque nada do que fagan as administracións,
absolutamente nada, poderá levarse a cabo sen a súa implicación. Os cidadáns somos, de feito, a base das Cidades
Intelixentes, a súa razón de ser, a súa enerxía e o seu piar.
Por outra banda e para entendérmonos, non nos quedará
máis remedio que vivir nelas, xa que a todas luces é preciso
facer, entre todos, espazos urbanos máis limpos, ordenados,
sustentábeis e conectados. Doutro xeito, e e tendo en conta
que a capacidade das cidades de atraer poboación segue
lonxe de diminuír, máis ben contrario, non faríamos máis
(se non nos implicamos, se non as facemos) que agravar
problemas ambientais, sociais, demográficos e económicos. Porén, as Smart Cities ficarán en papel mollado se non
se “comeza polo principio”: informando e divulgando ao
xeito. Nós en Código Cero decidimos aplicarnos o conto e
botar unha man con respecto aos termos xenéricos (Cidade
Intelixente, Cidades Sustentábeis, Cidades Conectadas) e
con respecto ás súas aplicacións concretas e aos proxectos
reais que se están a levar a cabo na nosa terra, proxectos
como o de Coruña Smart City ou o de Smart iAGO, dos que
falamos detidamente nas páxinas centrais tentando deixar
de lado todo aquilo que se poida interpoñer entre o miolo
das iniciativas e o lector. 

Humor tecnolóxico de Henrique Neira

Hai unha década falabamos naquel número 30 de Código Cero de
Xuventude Galicia Net, o encontro
informático que se ía desenvolver no
Palacio de Congresos e que organizaba a Dirección Xeral de Xuventude,
con presentacións, mesas redondas,
centos de mozos e mozas conectados en rede e un espazo para probar
as últimas novidades do mercado en
materia de videoxogos.
Razóns que abondaban para
que durante tres xornadas a nova
poboación internauta galega dirixira
a vista e os pasos a Santiago. Certo
é que non ían estar todos os que
son, pero collendo a unha soa das
persoas que alí acudían conseguiriamos, trazando liñas a través dos seus
contactos e dos contactos dos seus
contactos, unir a toda a comunidade
virtual galega de entre 18 e 30 anos.
Con motivo daquel encontro de
Xuventude hoxe fenecido, Código
Cero incluía como en edicións de
anos anteriores, un especial no que
se falaba polo miúdo dos usos, indicacións e contraindicacións dunha
party informática.
E xa que tratabamos a cuestión
das redes, aquel número da revista
tomaba tamén o seu tempo en abordar cuestións como a campaña “Todos en Internet” ou a campaña para
protexer ós nenos de todas aquelas
persoas que, antes que internautas,
foron e son pouco recomendables.
Ademais, aquel número de Código
Cero relaxábase un pouco de tanta
seriedade e transcendencia tecnolóxica nunha serie de interesantes
artigos que, ademais de informar,
pretendían facer rir, como por exemplo a reportaxe sobre os microchips
que axudan a ter ós cativos máis
trastes controlados. 
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O CPEIG xa prepara a sétima
edición da Noite da Enxeñaría en
Informática de Galicia



A nova edición da festa das nosos profesionais das Tecnoloxías da Información (TI) xa comeza a facer ruído. De feito,
o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG)
xa nos confirmou que está a deseñar a sétima convocatoria da súa
gala anual, a Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia, un evento
onde se visualizan ao detalle as contribucións das e dos profesionais
da informática para o desenvolvemento económico da nosa terra
ao tempo que se entregan os galardóns que salientan o labor de
diferentes iniciativas e traxectorias profesionais e académicas. A data
prevista para a celebración da Noite é o 26 de xuño; o lugar, o HotelMonumento San Francisco, en Santiago de Compostela.
O evento será conducido polo monologuista Dani Delacámara e contará, en palabras do CPEIG,
“con interesantes novidades e sorpresas para os colexiados e convidados”. Como aconteceu en
edicións anteriores, representantes do empresariado TIC, responsábeis políticos e das diferentes
administracións acompañarán as persoas colexiadas na cea de gala.
Asemade, o colexio que preside Fernando Suárez confirma que aínda que segue aberta a porta
para novos mecenas, as empresas e institucións patrocinadoras de edicións anteriores manifestaron xa a idea de repetir o seu apoio á Noite, “subliñando así o seu compromiso co colectivo que
representa o CPEIG”.
Dentro da Noite, recoñecerase o traballo de distintas persoas, institucións e empresas a prol
da Enxeñaría en Informática. As categorías dos galardóns que entregará o CPEIG son: Premio
Traxectoria Profesional, Premio Iniciativa Emprendedora, Premio Proxecto Fin de Carreira, Premio
Iniciativa da Administración, Premio Iniciativa Empresarial, Premio Ada Byron e Premio Iniciativa
e-Inclusión. 

O XV Foro Tecnolóxico do
Emprego pecha con record
de participación



Tras 5 días de actividade a comezos de marzo
pechouse a XV edición do Foro Tecnolóxico do
Emprego celebrado na ETS de Enxeñaría de Minas da
Universidade de Vigo, encontro que busca consolidarse
como un dos principais foros de emprego do ámbito
tecnolóxico, que nesta edición bateu marcas de participación, tanto en volume de empresas como de alumnos
asistentes.
Número 139

“A valoración desta edición é excelente”, subliñou
Darío Castro, estudante de Enxeñaría Industrial que este
ano se encargou da coordinación xeral e que puxo así
en boca da organización o que era un sentir xeral nunha
clausura que estivo presidida polo reitor Salustiano Mato
e á que tamén asistiron os directores das escolas de
Enxeñaría de Telecomunicación e Minas, Íñigo Cuíñas e
Benito Vázquez, e o subdirector de Alumnado da Escola
de Enxeñería Industrial, Fernando Cerdeira.
“Esta é unha desas actividades que mellor representa iso que demos en chamar Actitude UVigo, unha
universidade que está en constante relación co resto da
sociedade e se achega ao mundo real”, subliñou o reitor,
que aproveitou a súa presenza alí para garantir o apoio
universitario a unha iniciativa “da que presumimos aló
por onde imos e coa que estamos seguros se está a contribuír de maneira eficaz á creación de emprego”.
“A actividade nos postos das empresas foi constante
ao longo de toda a semana e os relatorios tiveron tamén
moi boa acollida”, subliñou Castro, que explicou que as
exposicións dos traballos da escudaría UVigo Motorsport
e Lupeon 3D, firma creada por un grupo de ex alumnos da Universidade a principios de 2013 e dedicada á
impresión 3D, “espertaron moita curiosidade e gustaron
moito”, polo que a idea é “seguir ampliando esta sección
en vindeiras edicións”. 
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Yoigo lanza a primeira tarifa móbil de
España con voz e datos ilimitados



Cando o mundo da telefonía móbil estaba en plena actualidade grazas á celebración do Mobile World Congress en Barcelona, o cuarto operador de telefonía móbil
de España con rede propia, Yoigo, lanzou a que considera que é “a tarifa definitiva” por
considerar que sería a primeira que na práctica ofrecería voz e datos ilimitados por 29
euros/mes (IVE incluído). La Tarifa Sinfín tería chamadas de voz ilimitadas, mentres que o
volume de datos incluído cada mes sería de 20 GB sen límite de velocidade (dispoñibles
incluso baixo cobertura 4G) de xeito que, de superarse, baixaríase a velocidade até 128
Kbps, de xeito que os datos nunca se cortarían nin se facturarían cantidades adicionais.
Esta nova tarifa ofrécese polo momento durante 3 meses (podendo gozarse para sempre tras a súa contratación), carece de compromiso de permanencia e permite acceder a
terminais financiados por Yoigo.
O director xeral de Yoigo, Eduardo Taulet, considera que con esta nova promoción “Yoigo volveu facelo. Este é un auténtico fito no mercado
español, unha desas cousas que só pasan unha vez na vida. Fomos os primeiros en ofrecer chamadas ilimitadas (xamais bloqueouse a voz a
ningún cliente de Infinita fose cal fose o seu consumo) e con La Sinfín somos os primeiros en ofrecer datos ilimitados”. 

A aplicación de participación galega
Wej Circle premiada en Barcelona

Santiago acolle en marzo unha nova
edición do evento Organización 2.0



Franco Pérez, enxeñeiro do Agrupamento Aeroespacial da
Universidade de Vigo, vén de
rematar o periplo de innovación tecnolóxica de Imagine
Express, unha convocatoria
do emprendedor catalán
Xavier Verdaguer ao abeiro
da súa iniciativa Imagine
Creativity Center, espazo de
traballo radicado en Silicon
Valley (Estados Unidos)
dende o que se convoca
cada ano a desenvolvedores
españois para traballar en retos concretos. Precisamente nisto consistiu a experiencia de Franco
Pérez: en acometer un desafío tecnolóxico e en facelo ademais de
viaxe por Europa. Máis polo miúdo, foron catro días de estadías en
Barcelona, París, Londres e de novo Barcelona. A xuízo de Franco,
a experiencia de participar en Imagine Express 2015 resultou ser
espectacular.
Ao seu carón, pechando fileiras, tivo un equipo de 36 desenvolvedores seleccionados de entre máis de 2.000 profesionais de toda
España, co obxectivo común de dar forma a aplicacións móbiles
innovadoras e avanzadas, nunca vistas. No equipo no que Pau Argelaguet puxo a idea e Elizabeth Lee as técnicas de negocio, Franco
Pérez encargouse, en colaboración en remoto cos tamén enxeñeiros da Agrupación Aeroespacial da Universidade Aaron Narcellas,
Bibiano Fernández-Arruti, Xabi Crespo e Diego Hurtado, de dar forma á parte técnica de Wej Circle, un sistema que permite compartir
música entre varios usuarios mediante o emprego dun algoritmo.
Con este sistema, explica Pérez, o equipo recibiu no transcurso do
Barcelona Mobile World Congress un galardón da Dirección de
Innovación do Ajuntament de Barcelona, que o acredita como o
mellor prototipo. Franco Pérez amosou a súa satisfacción polo recoñecemento obtido en Barcelona, “e máis por ser unha distinción ao
traballo en equipo con Pau Argelaguet e Elizabeth Lee, pero sobre
todo, cos compañeiros da Agrupación Aeroespacial”. 
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Santiago vai acoller o 26 de marzo unha nova edición do
evento internacional Organización 2.0, na que se darán
cita ducias de expertos no ámbito tecnolóxico-dixital avaliando
cos nosos profesionais TIC as últimas tendencias en transformación dixital, contornas para a colaboración e empresas traballando con comunidades e redes sociais. Os relatorios corren a cargo
de relatores do talle de Le Bryant, Guy Reid, Jeroen Sangers ou
Xavier Orozco. Ademais, a conferencia tamén terá espazo para
a exposición de casos de éxito de organizacións que xa botan
man de tecnoloxías 2.0, participativas e sociais (empresas como
Vodafone, Bosch, Kaleido e AtoS).
Segundo informa a organización do evento, a empresa galega
Comasis, “o empresariado máis representativo de Galicia xa
ten marcada en vermello esta data nas súas axendas”. De feito,
engaden, o congreso Organización 2.0 está ideado cunha “clara
orientación práctica” para que os asistentes poidan explorar de
primeira man as múltiples posibilidades coas que as solucións
2.0 poden contribuír a un desenvolvemento máis produtivo das
organizacións. A cita comezará ás 9:00 e está previsto que remate
sobre das 14:30.
Para consultar toda a información de Organización 2.0 (horarios, relatores, temáticas, localización, programa), cómpre acceder
á web específica do encontro, onde tamén poderemos realizar a
inscrición. Por certo que as dúas primeiras convocatorias do congreso celebráronse en Vigo, a segunda en xuño do ano pasado e
a primeira en outubro de 2013, na mesma cidade galega. 
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En marcha Campogalego.
com para cubrir os baleiros
informativos no noso sector
agrogandeiro

CESGA e Gradiant suman

forzas no camiño de captar máis
financiamento

U


Os pasados días púxose en marcha o

n acordo que máis que sumar, multiplica forzas. Así definiron o pasado 23 de febreiro os responsábeis do CESGA e de Gradiant a alianza
asinada entre ámbolos centros tecnolóxicos co obxectivo de impulsar
máis proxectos innovadores e captar máis fondos europeos, sobre
todo coas novas convocatorias do H2020 no punto de mira. No acordo, asinado na sede do Centro de Supercomputación de Galicia, participaron
o presidente da Axencia Galega de Innovación e presidente do CESGA, Manuel
Varela Rey, e o director xeral do centro tecnolóxico Gradiant, David Vázquez
Cortizo. Segundo fixeron saber, boa parte do que se faga ao abeiro do convenio farase coa intención de “non deixar fuxir oportunidades de financiamento
europeo”.

portal Campo Galego (campogalego.

com), centrado en fornecer información útil
e actual sobre o noso rural e as actividades
gandeiras e agrarias. A web, que tamén serve de
local social en liña para os nosos profesionais dos
ditos sectores e do forestal, diríxese igualmente a
reflectir todo o que se está a desenvolver na nosa
terra para impulsar cara ao futuro (o sustentábel,
o rendíbel, o óptimo, o competitivo) a actividade agrogandeira galega. O portal foi posto en
marcha por Gonzalo Brocos e David González, e
contan cun equipo de redacción co que comparten a arela común de emendar unha eiva que vén
de antigo: a teima que temos informar de cousas
que nin nos van nin nos veñen en detrimento
dun ámbito que nos toca ben de preto, o campo
galego.
Segundo conta Praza.gal nunha ampla reportaxe sobre esta nova canle-comunidade (feita a pé
de campo na Feira Semana Verde de Gandagro),
o xermolo do portal está na seguinte constatación: a de que non había na Rede galega un
portal informativo que se dirixise aos profesionais do sector abranguendo todos os aspectos
da actualidade do campo, dende o leite, á horta,
á gandaría, o sector forestal. Por outra banda, a
cobertura informativa que se ten dado e se segue
a dar, ben pouca, era e é tamén incompleta e
alterada por unha óptica urbana de máis. Segundo apuntan os responsábeis do portal, a idea
é fornecer un punto de vista propio e natural,
dende o campo galego, ao tempo que se aposta
firmemente pola óptica innovadora. 
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No acto tamén participaron Javier García Tobío, director do CESGA e máis
Fernando Jiménez, xerente de Gradiant. García Tobío lembrou que a colaboración entre os centros non é nova, e que vén de lonxe, a diferenza é que agora as
actividades de cooperación levarase a cabo baixo o paraugas dun convenio.
As bases da alianza son as seguintes: fomentar traballos conxuntos e impulsar
o intercambio de experiencias ao tempo que se avanza na cesión de recursos
humanos (investigadores e tecnólogos) e técnicos.
En materia máis concreta, o CESGA porá a disposición dos especialistas de
Gradiant a súa capacidade de cálculo, concretada no superordenador FinisTerrae
e o Superordenador Virtual Galego, que segundo fixo saber Manuel Varela “serán
potenciados nos vindeiros meses co supercomputador Finisterrae 2, que xa ten
luz verde por parte da Xunta e do Ministerio de Economía”.
Por outra banda, o Centro de Supercomputación posibilitará a Gradiant
acceder ás súas capacidades de almacenamento de datos. Asemade, abrirá as
súas portas aos investigadores do centro vigués para que tiren proveito das súas
infraestruturas e servizos.
Pola súa parte, Gradiant porá a disposición dos investigadores do CESGA o seu
equipamento de investigación.
Volvendo á vindeira concorrencia conxunta (como entidade única) dos dous
complexos tecnolóxicos galegos en materia de convocatorias europeas (cousa
que co acordo deste luns acada total viabilidade), dicir que o obxectivo a curto
e medio prazo é aspirar ás convocatorias do programa da Comisión Europea
Horizonte 2020, que ten un orzamento de preto de 80.000 millóns de euros para
proxectos innovadores até 2020. “Presentándose de forma conxunta, o peso
combinado das infraestruturas tecnolóxicas e o persoal de ambos centros, pode
ser un factor determinante de cara a acadar o financiamento europeo”, fixeron
saber os responsábeis de CESGA e Gradiant. 
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As series da Galega estrean
un espazo de seu



A ninguén se lle escapa que a Televisión de Galicia está
a conseguir grandes éxitos coas súas últimas series de
ficción, e para salientar estas producións deu a coñecer un
novo espazo web que aínda está en fase de probas, EnSerie.
gal, que facilita a visualización de 17 das series de maior repercusión da Galega como Mareas Vivas, Pratos Combinados ou
Matalobos, sen esquecer as actuais O Faro, Serramoura e Pazo
de Familia, que tamén se benefician de que este novo espazo
está vivo, contribuíndo á sona destas producións con distintos
contidos adicionais.
Así, EnSerie.gal tamén inclúe novas sobre as series da TVG,
está aberto á participación do público (que pode rexistrarse
no novo espazo) que pode votar polas súas series favoritas,
inclúe listaxes para reivindicar ás figuras do noso audiovisual,
achega reportaxes para afondar na series en curso... e incluso
conta cun blog titulado O Figurante que un par de veces á semana contará as últimas novidades sobre as series da Galega.
Durante o mes de marzo EnSerie.gal estreará a súa versión definitiva, contando cun programa especial na Televisión de Galicia no que farase un percorrido das series da Galega durante os seus preto
de 30 anos. Este espazo televisivo contará coa presenza dos actores e actrices máis recoñecibles das
ficcións galegas e contará tamén con actuacións musicais relacionadas. 

Vodafone presenta unha oferta de
servizos para cidades intelixentes



Vodafone España vén de facer pública unha
iniciativa para achegar aos seus clientes servizos
máis intelixentes que fortalezan e alenten a consolidación das Smart Cities. Ou dito doutra maneira: unha
iniciativa para favorecer que habitantes das cidades,
empresas e profesionais teñan a posibilidade real de
implicarse eles mesmos na construción de urbes máis
eficientes, mellor xestionadas e máis habitábeis. A nova
proposta da operadora chámase Vodafone Cidade Conectada e brinda a opción de desenvolvermos solucións
para administracións públicas ou empresas privadas. Por
certo que a firma responsábel de achegar a infraestrutura tecnolóxica de hardware, software e servizos precisa para a posta en marcha da iniciativa será a multinacional IBM.
A iniciativa, engade Vodafone, diríxese a impulsar a eficiencia das cidades españolas en diferentes ámbitos: mobilidade,
deseño de edificios, seguridade e emerxencias, enerxía, auga, saúde -analítica de datos médicos ou control e seguimento de
doentes crónicos-, educación, turismo e comercio intelixente, entre outros eidos. A nova liña de negocio terá o seu centro
de operacións no novo Centro de Control e Desenvolvemento Smart que se porá en marcha nas vindeiras semanas en Sevilla, no marco do convenio asinado en setembro de 2014 por Vodafone España e a Xunta de Andalucía. 

A ACTUALIDADE DO MOTOR
VINTE ANOS INFORMANDO

w w w.sprintmotor.com

||Ciencia
|
Deputación
de Ourense | OURENSEICCWEEK |

provincia de Ourense converterase
no punto de encontro das industrias
culturais e creativas de España coa celebración do Ourenseiccweek, un evento
promovido pola Deputación de Ourense que reunirá entre os días 23 e 28 de
marzo a emprendedores, empresarios
e expertos do ámbito audiovisual e a
público en xeral dentro da Semana das
industrias culturais e creativas.
O programa inclúe relatorios, entrevistas, net party, festivais, concertos,
showcases, rede negocios e master
class sobre radio, cinema, TV, industria
musical, novas tendencias tecnolóxicas,
aplicacións móbiles e vídeo-xogos, que
se desenvolveranse no Pazo dos Deportes Paco Pazo e en diferentes vilas da
provincia de Ourense.
10 |

C  digo

cero

Ourense, referente
das industrias
culturais grazas a

Ourenseiccweek
Da man da Deputación, o evento xuntará expertos
do ámbito creativo, emprendedores, empresarios
e público en xeral, entre os días 23 e 28 de marzo
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Juan Rivas, Manuel Baltar e César Fernández

O programa inclúe relatorios, entrevistas, net party, concertos, showcases,
rede negocios e master class sobre
radio, cinema, TV, industria musical,
novas tendencias tecnolóxicas, Apps e
vídeo-xogos
O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar,
presentou este evento no Centro Cultural Marcos Valcárcel
acompañado do asesor cultural, César Fernández, e do
coordinador técnico do Ourenseiccweek, Juan Rivas. Baltar
destacou que esta iniciativa “converterá a Ourense no
centro de referencia das industrias culturais e creativas situándoa na vangarda do audiovisual durante a semana en
que se vai desenvolver este importante evento”. Ademais,
o presidente do goberno provincial subliñou que Ourenseiccweek nace cunha visión integral de provincia pois
“promove e difunde a nosa cultura e riqueza monumental
a cal se complementa coas iniciativas de vangarda que se
están a dar nos ámbitos tecnolóxico, artístico e audiovisual
e que poderán coñecerse no marco desta iniciativa”.
“Que Ourense sexa vista como un xermolo de ideas e
creatividade é o obxectivo deste encontro”, afirma Manuel
Baltar, quen agradeceu a César Fernández o traballo a prol
desta actividade e a Juan Rivas o labor de coordinación
que está a desenvolver.
Os obxectivos deste proxecto son, por unha banda,
presentar a Ourense como unha área economicamente
atractiva e industrialmente ben dotada, con infraestruturas
e comunicacións de primeiro nivel, que reivindica o seu
espazo na vangarda das novas tendencias profesionais; e
atraer expertos de diversos campos tecnolóxicos e marcas
de referencia para manter no tempo relacións e contactos
profesionais.
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Tamén se pretende transferir coñecemento a empresarios locais e abrir
un espazo de debate en torno a novos negocios, dinamizar os espazos rurais e potenciar o valor das infraestruturas e o acervo cultural da provincia
de Ourense.
Xerar canles de comunicación entre emprendedores, empresarios e
expertos do sector audiovisual e sensibilizar sobre a importancia das
industrias culturais e de entretemento como oportunidades laborais e de
negocio son outras das finalidades do Ourenseiccweek, que terá a Radio 3
como emisora oficial do evento.
O amplo programa de actividades que se vai desenvolver na semana
do 23 ao 28 de marzo abrangue os seguintes apartados:
• ICCWEEK: ao redor de 30 participantes, expertos en diferentes áreas
presentarán charlas, cursos ou xornadas de traballo.
• ICCNET PARTY: é o punto de encontro de fanáticos da informática
radical, gamers e desenvolvedores. Un espazo de conexión xigante que
permite interactuar a centos de participantes con velocidades de rede
astronómicas e todo o necesario para unha experiencia virtual extrema.
• ICCEXPO: venres e sábado. Unha feira con máis de 50 empresas do sector audiovisual e de formación especializada en industrias creativas.
• ICCTOUR: unha forma diferente de vivir a experiencia profesional.
• ICCNETWORKING: networking a tarde noite do xoves, unha actuación,
charla e reunión cos medios.
• ICCEXPOCONCERT: un concerto para todos os públicos no Pazo dos
Deportes Paco Paz.
Os relatorios e charlas técnicas desenvolveranse en Celanova (Mosteiro
de San Salvador), Esgos (Mosteiro de San Pedro de Rocas) e Vilamarín
(Pazo de Vilamarín), sendo os temas que se abordarán A industria da
música e os seus axentes, O marco legal dos dereitos de autor e a propiedade
intelectual, O mundo da vídeo-creación, Vídeo-xogos e tendencias dixitais,
Os novos retos do audio e a produción musical e O futuro do cinema visto
polos seus protagonistas.
Nos concertos, que se celebrarán o sábado, día 28, no Pazo dos Deportes Paco Paz actuarán Electric Feels, Isaac Torgal Dj, Marlango, Aurora &
The Betrayers e Wöyza.
As inscricións para participar nas diferentes actividades da Ourenseiccweek así como a compra das entradas para os concertos pódense xestionar a través da páxina web: www.ourenseiccweek.com, onde se pode
consultar ademais toda a información referida ao evento. 
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| CITIC | FORO EUROPEO PARA A CIENCIA |

Visita do grupo vasco
Ulma

Ante todo

transferencia

O CITIC participou no Foro Europeo para a
Ciencia xunto con dous milleiros de profesionais

A

O Centro de Investigación
TIC (CITIC) estivo un ano
máis no Foro Europeo para
a Ciencia, a Tecnoloxía e a
Innovación, o Foro Transfire
(oficialmente Foro Transfiere), que na súa cuarta
edición confirmou o seu tirón en materia de
transferencia tecnolóxica, un ámbito de traballo
no que o centro coruñés ten unha longa experiencia. Segundo nos contan dende o CITIC, os
investigadores do centro galego asistiron a Málaga (sede do foro) entre os días 11 e 12 de febreiro
xunto con outros dous milleiros de profesionais
da Investigación e o Desenvolvemento (I+D) para
participar na longa listaxe de presentacións e
xuntanzas que, en palabras do CITIC, “non fixeron
máis que fomentar a transferencia, obxectivo
principal do encontro”.
Ou sexa, que dende o primeiro elemento até
o último estiveron dispostos para que os nosos
investigadores ampliasen horizontes en todo
aquilo que tivese que ver co fluxo de experiencias e de achados dende os centros de I+D ás
empresas (e viceversa, con feitura de feedback).
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Segundo engaden fontes do complexo
tecnolóxico do Campus de Elviña ao fío da
súa participación concreta no evento, neste
buscáronse ante todo sinerxías e alianzas que
trasladasen os resultados da investigación e o
coñecemento que se xera no centro de investigación ao sector empresarial e repercutan, polo
tanto, no uso que o cidadán fai das tecnoloxías
de maneira cotiá. Nos días previos á celebración da xuntanza, Jesús M. Díaz, responsábel de
Promoción Tecnolóxica do CITIC e representante do centro galego en Transfire, explicou que
un dos principais obxectivos ía ser sen dúbida
fomentar a transferencia tecnolóxica, “facendo
chegar ás empresas e sociedade os beneficios
das investigacións”. E engadía: “A participación
nestes acontecementos é moi importante para
dar a coñecer toda a nosa capacidade, as nosas
12 áreas tecnolóxicas e os traballos que realizan
os máis de 250 investigadores adscritos ao
CITIC”.
Para o CITIC, a edición de 2015 será lembrada
polo papel relevante que xogou a internacionalización, grazas á participación de entidades
públicas (universidades e grupos de investigación) e privadas procedentes de distintos
países da Unión Europea. “Agora”, explican,
“quedan por diante 12 meses de traballo para
que o acontecido durante o foro chegue a bo
porto e continuar dando a coñecer as capacidades e proxectos de investigación do CITIC”.

As instalacións do CITIC veñen de
recibir a visita de dous representantes do Grupo Ulma, en palabras do
centro coruñés “un dos meirandes
grupos empresarios do Norte de España, con máis de medio século de
presenza no mercado e referente
en sistemas industriais e prefabricados de construción”. A presenza
dos profesionais do grupo vasco no
centro tecnolóxico galego debeuse,
informou o CITIC, á arela de establecer unhas bases de cooperación nas
cales o coñecemento desenvolvido
dende o centro galego “converteríase nunha vantaxe competitiva para
a empresa”.
Lembrar que Ulma conta con
máis de 4.000 empregados repartidos en máis de 80 países. Oito son
as grandes áreas nas que se dividen
os seus servizos, dende o eido agrícola até os sistemas avanzados para
a embalaxe, pasando polo desenvolvemento de solucións arquitectónicas avanzadas e tecnoloxías
para o carretado de mercadorías.
Ao fío da visita, Rafael Amasorrain, director de Promoción, e Jurgi
Ugarte, técnico de Desenvolvemento de Negocios, reuníronse
con Manuel F. González Penedo,
coordinador do CITIC, e Carlos
Escudero, investigador da área de
Sistemas de Comunicacións Sen
Fíos do centro galego. Durante o
encontro, en palabras do CITIC “nun
contexto eminentemente práctico”,
abordáronse temas relacionados
coa saúde, as comunicacións, o
software embebido e a validación
de software da división de Ulma
Embedded Solutions. Analizáronse
tamén os diferentes mecanismos
de transferencia tecnolóxica aplicados nestes ámbitos e como artellar
unha relación duradeira nalgún deles, “pondo o foco na aplicación das
técnicas de visión artificial ao eido
da saúde, unha área na que o CITIC
conta cun gran nivel de experiencia
avalado por varios proxectos de I+D
xa realizados”, informouse. 
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2014,

un ano de grandes logros
O Centro de Investigación en Tecnoloxías da
Información e as Comunicacións confirmou
a súa posición de referencia no
impulso das TIC

C

omo vén sendo habitual, cando o ano cambia o seu díxito
o CITIC adoita facer unha listaxe de propósitos para o ano
novo. Propósitos moitos dos cales “caen no esquecemento moi cedo”, recoñecen dende o centro coruñés, sobre
todo porque de boas a primeiras “non é posible pararse
a pensar en todo aquilo que se conseguiu previamente e que, sen
dúbida será o motor que nos mova a acadar aquilo que nos propoñamos”, engaden.
Botando a vista atrás, pódese dicir que o 2014 foi un ano de
grandes logros para o Centro de Investigación en Tecnoloxías da
Información e as Comunicacións (CITIC). En primeiro lugar, explican os responsábeis do centro, “porque se confirma a súa posición
como centro tecnolóxico de referencia para potenciar o avance das
Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (TIC) e fomentar a
transferencia tecnolóxica de coñecemento como vía para mellorar
as prácticas relacionadas coa I+D aplicada ao desenvolvemento
de software, así como a innovación en produtos e servizos para a
sociedade da información”.
A maiores, explican dende o CITIC, consolídanse tamén as áreas
tecnolóxicas sobre as que máis de 219 investigadores, pertencentes
a grupos de investigación da Universidade dá Coruña, centran os
seus esforzos. Tales son temas relacionados co procesado de imaxes
dixitais, a procura e recuperación de información para a empresa e
a administración, a intelixencia artificial, os métodos de usabilidade
e validación de sistemas, os sistemas de comunicacións sen fíos, a
integración de aplicacións e información, a media en rede e o fogar
dixital ou os sistemas de información en web, entre outros moitos.

Cales foron os logros máis destacados?

En cifras, a organización de 9 congresos internacionais, a participación en 27 seminarios ou cursos de difusión de resultados de
investigación ou a asistencia a máis de 45 eventos de transferencia
tecnolóxica de relevancia nacional e internacional veñen demostrar
o fomento da transferencia tecnolóxica entre universidade e empresa, un dos alicerces fundamentais que sustentan a actividade do CITIC. Cómpre salientar, tamén, as xornadas sectoriais organizadas en
colaboración co Clúster TIC Galicia e o Clúster Audiovisual Galego.
Ademais, explican fontes do centro, “a intensa actividade levada
a cabo durante o último ano por parte da Unidade de Promoción
Tecnolóxica resultou nun aumento mediático da notoriedade do
CITIC e un incremento da carteira de clientes potenciais”. Isto foi
froito, en parte, do interese xerado polos 20 proxectos de I+D+i
desenvolvidos desde o CITIC, ben con fondos de orixe privada, pública ou mixta. Salientan aqueles encadrados nos programas FEDER

Innterconecta e Conecta PEME, promovido pola Axencia Galega de
Innovación da Xunta de Galicia. Ademais, houbo 6 proxectos activos
con base a convocatorias europeas integradas dentro de Horizonte
2020.
O CITIC engade que non se pode esquecer a participación do centro na estrutura de Gobernanza do Sistema Galego de Innovación
para a consolidación de RIS3, deseñado para o período 2014-2020.
Actualmente, o CITIC participa na elaboración de dicha política no
Euro-rexión: a Estratexia RIS3 Galicia - Rexión Norte de Portugal.

E de portas para dentro?

O CITIC preocupouse de coidar a todos os seus integrantes organizando 4 accións formativas nas que colaboraron con empresas do
sector como maneira de fomentar a colaboración e o coñecemento
mutuo. Doutra banda, mantivo totalmente actualizada a súa política
de calidade e xestión da I+D+i, iniciando o seu proceso de adaptación á norma UNE 166002:2014.
Por todo iso, explica o centro coruñés, o 2014 foi un ano no que
se recolleron “grandes éxitos”, que lle valeron ao CITIC o recoñecemento por parte da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria da Xunta de Galicia como Centro Singular de Investigación do SUG. “O ano 2015 ten o listón alto, pero os novos logros
non se farán agardar e o ano que vén poderemos poñer á sociedade
galega ao día”, conclúen. 

http://citic-research.org/

Cofinanciado por:
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| Deputación de Lugo | PORÁ EN MARCHA APP LuGo! |

OS SECTORES
ESTRATÉXICOS DA
PROVINCIA MÓVENSE
COAS TIC
A Deputación porá en marcha APP
LuGo!, unha aplicación para móbiles
que contribuirá ao impulso dos
grandes eidos produtivos locais

O

programa Transformatic nace para
potenciar a competitividade do
tecido empresarial e as administracións locais da provincia, e en
especial aqueles sectores que se
teñen revelado como estratéxicos para o desenvolvemento económico lucense: agroalimentario, o turístico e o
forestal.
As PEME, lembra a Deputación de Lugo, representan
o 95% do tecido empresarial da provincia, polo que é
fundamental para esta interpretar o seu nivel de competitividade. Para isto, e grazas ao Transformatic e o respaldo
dos principais representantes de cada un dos sectores, a
Deputación fixo unha diagnose de cada un destes sectores acerca de cales son o puntos clave nos que é preciso
actuar para dinamizalos en base á innovación e o uso das
TIC.
Unha vez coñecidos os resultados desta diagnose, as
actuacións centráronse en atopar máis utilidades aos
dispositivos móbiles, en particular dando acceso a información do xeito máis sinxelo e completo posíbel a través
dunha nova aplicación: APP LuGo!, a cal permitirá consultar todas as actuacións levadas a cabo en cada un dos
centros demostradores, así como acceder ás descargas
dos aplicativos e ferramentas ofrecidos para os diferentes
sectores estratéxicos.
Unha das claves deste programa son os centros demostradores, situados en Lugo, Monforte de Lemos e Viveiro,
nos cales deuse asesoramento, apoio e formación ás PEME
e autónomos da provincia de xeito gratuíto para implantar
e usar as novas tecnoloxías, e que serviron para establecer
canles fluídas de información entre todos os implicados.
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 Unha app para potenciar o consumo dos produtos autóctonos de
calidade
APP LuGo! permitirá coñecer a orixe dos produtos lucenses para xerar confianza nos mesmos e
aumentar así o seu prestixios.

O

s estudos da Deputación achegaron unha
serie de datos interesantes sobre o sector
agroalimentario local. Segundo se fai saber,
este conta cunha estrutura tradicional, con empresas de pequena dimensión, de carácter familiar
na súa maioría, e cunha rendibilidade positiva.
Porén, sinálase, estas precisan aumentar o seu
nivel de competitividade nun mercado cada vez
máis global e complexo. A aplicación creada pola
Deputación permitirá que as empresas do sector
afronten con maior facilidade os retos do sector e
as demandas dos consumidores.
Para a Deputación, dispoñer na provincia de
Lugo (na que os produtos autóctonos destacan
pola súa calidade) dunha ferramenta deste tipo,
que garantirá ao consumidor a procedencia do que
pon á súa mesa, “servirá de motivación engadida

para consumir máis produtos lucenses”. A aplicación xerará unha marca de prestixio sobre estes,
achegando completa información de xeito sinxelo
ao consumidor, evitando deste xeito as dificultades de comprensión que moitas veces ofrece o
etiquetado tradicional, como poden ser o reducido tamaño de letra ou os selos numerosos. “Esta
ferramenta”, explica o organismo provincial “servirá
para xerar confianza nos consumidores en relación
á calidade dos produtos e a ausencia de riscos no
seu consumo ao ofrecer información completa e
transparente sobre a procedencia dos mesmos
durante o propio proceso de compra”.
E engade a Deputación: “Non persegue substituír a información das etiquetas tradicionais,
só complementar e enriquecer a información do
produto”. 

 Un sector forestal renovado coas TIC
A aplicación multimedia axudará ao medre das empresas do sector da madeira na provincia

S

egundo lembra a Deputación de Lugo, o sector forestal da provincia é unha destacada fonte de riqueza malia que na actualidade aínda
se basea nunha estrutura tradicional e empresas de
pequena dimensión, “o que evidencia a necesidade
do sector forestal de incrementar o seu nivel de
cooperación e coordinación”, o que lles permitirá a
aquelas aumentar a competitividade en mercados
de maior tamaño. Así, o feito de dispoñer dunha
aplicación para dispositivos móbiles coa que poder
recabar datos de mercado, imprescindíbeis para os
empresarios, “ten unha clara relevancia”, engade o
organismo lucense.
Esta nova aplicación contribuirá, pois, ao medre
e desenvolvemento do sector forestal lucense mediante ferramentas tecnolóxicas que faciliten a expansión dos seus mercados tradicionais e a difusión
da calidade do produto, dando resposta á crecente
competencia con outras contornas xeográficas, ao

tempo que axudará á evolución dos procesos de
traballo e comercialización.
A nivel comercial, esta ferramenta tecnolóxica
axilizará os procesos de compra e venda e reducirá
os custes dos mesmos, ao incorporar entre as súas
vantaxes un sistema en liña que relaciona ao comprador e ao vendedor, ademais de dar a coñecer a
oferta do produto forestal mediante un sistema de
avisos e notificacións aos potenciais compradores.
Asemade, explica a Deputación, xerará unha base
de datos de compradores, vendedores e outros
axentes interesados; poderán subirse publicacións,
realizar buscas de oferta forestal, poxas e demandas; acceder á actualidade do sector, consellos
e recomendacións, como o caso dun apartado
adicado á prevención de riscos laborais; directorio;
información meteorolóxica; ofertas e demandas de
emprego no sector. 

 Tamén para o turismo
A aplicación permitirá xestionar todo o turismo provincial

O

turismo é un dos motores da economía
lucense e a súa competitividade pasa pola
mellora a nivel tecnolóxico. Neste eido, a
aplicación da Deputación situará a marca lucense e
contribuirá á súa promoción como destino a nivel
interno, nacional e internacional. Entre os seus
obxectivos está o fomento da cooperación entre
as empresas para coordinar unha oferta estratéxica
e coordinada, así como implantar métodos máis
innovadores para crear unha oferta máis axeitada e
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adaptábel a cada viaxeiro, así como desestacionalizada.
A aplicación permitirá aproveitar as últimas
novidades en xeolocalización, realidade aumentada; integración con redes sociais e personalización para ofrecer a mellor experiencia posíbel ao
viaxeiro antes, durante e despois da súa viaxe: guía
de recurso turísticos de Lugo; propostas de itinerarios e roteiros; imaxes de Lugo,... son algunhas das
utilidade que ofrecerá a aplicación. 
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| AMTEGA |

A

MTEGA vén
de facer
exame do
acadado
por medio
da colaboración entre a axencia
e o operador galego R ao abeiro
do Plan de Banda de Larga e as
redes de nova xeración. Segundo informa o departamento
que dirixe Mar Pereira, máis de
38.000 fogares e empresas dos
núcleos obxectivo das redes de
nova xeración do Plan teñen
contratadas conexións de 100
Mbps. “Isto supón o 10,4% dos
fogares destas zonas, catro veces
máis que a media estatal que non
chega ao 2,6%”, sinala a Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, que engade que
as devanditas cifras emprazan a
nosa Comunidade nos postos de
cabeza en grao de cumprimento
dos obxectivos da Axenda Dixital
Europea. Máis polo miúdo, do
obxectivo de asegurar que a metade dos fogares europeos estean
conectados a redes de 100 Mpbs
en 2020.
Como lembra AMTEGA, estes
números foron acadados grazas
á colaboración co operador R. As
actividades conxuntas xeradas,
sinálase, “conseguiron que máis
de 1.400.000 galegos teñan acceso a redes de fibra óptica de ata
200 Mbps”. A importancia destes
froitos é aínda maior, explica a
axencia, se temos en conta que
as devanditas capacidades de
conexión “permitirán desenvolver
modelos de negocio máis eficaces
e eficientes, novas formas de
producir e comercializar produtos
e servizos e diferentes xeitos de
comunicación entre cidadanía,
empresas e administracións”.
Segundo engade AMTEGA facendo un pouco de repaso histórico,
“Galicia foi unhas das primeiras
comunidades da Unión Europea
que subvencionou a implantación de redes de nova xeración,
conseguindo que estas fosen
despregadas en preto de 200 núcleos de máis de 500 habitantes,
fóra das grandes cidades·. Isto,
como lembraremos, mobilizou un
investimento conxunto da Administración e o operador galego de
máis de 130 millóns de euros na
nosa terra.
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Redes de nova
xeración
A porcentaxe de fogares conectados a 100
megas nos núcleos do plan banda larga da Xunta
cuadriplica á media estatal


O conselleiro delegado de R, Arturo Dopico, e Mar Pereira, directora de AMTEGA

En marcha a plataforma de e-licitación para entidades locais
Estes días AMTEGA tamén puxo en marcha a plataforma para a licitación electrónica na
Administración local, LEAL. Segundo informa a axencia, o servizo comezou a súa actividade no
Concello de Santiago e nas Deputacións de Pontevedra e Ourense, os primeiros en adherirse
ao proxecto e que contan xa con 4 procedementos xestionados con éxito e preto de 30 usuarios
dados de alta. LEAL, sinala AMTEGA, é unha plataforma que permite xestionar de xeito cen por
cen electrónico o proceso completo de licitación a entidades locais e licitadores, “coas vantaxes de
dispoñibilidade, seguridade, rapidez e transparencia que ofrece a licitación electrónica”.
E engade: “Este servizo supón unha aposta polo aforro e a transparencia na contratación pública, ao tempo que permite reducir os tempos de xestión e se maximiza a concorrencia de provedores e a publicidade das licitacións”
O obxectivo da axencia que dirixe Mar Pereira é estender o uso deste servizo a todas as EELL de
Galicia que desexen adherirse ao proxecto, no marco de colaboración entre a Xunta e as administracións locais para impulsar a implantación de servizos dixitais para cidadanía e empresas.
A implantación da plataforma LEAL inclúe a realización de sesións de difusión e formación para
os usuarios nas entidades locais, así como apoio na adaptación dos instrumentos normativos e
xestión do cambio precisos para a súa posta en marcha para o que se está a contar coa colaboración da Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP). Pola súa banda, os licitadores
contan tamén cun servizo de soporte a dúbidas e apoio na presentación das súas ofertas. Dende
o punto de vista técnico estamos a falar dunha plataforma cloud (na nube) adaptada ao RD Lex
3/2011 e á Lei 11/2007, o que segundo indica AMTEGA garante o cumprimento dos máximos
estándares de seguridade e LOPD. “Esta solución é idónea pola súa flexibilidade e capacidade de
evolución e adaptación, amais de polo seu custo e tempo de implantación”, engade a axencia. 
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Software libre
de xestión
para os nosos
establecementos
hoteleiros

Centro Demostrador TIC,
que xestiona a
Axencia para
a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA),
acollerá nas súas instalacións o día 11
de marzo unha sesión demostradora
sobre Xeshostal, software para a xestión
hoteleira desenvolvido pola Axencia de
Turismo da Xunta.
Na xornada, que se desenvolverá en
horario de 16.30 a 18.00 horas, amosarase o funcionamento da aplicación
Xeshostal, unha ferramenta deseñada
para que os pequenos establecementos hoteleiros poidan xestionar as súas
reservas e facturas nunha base de datos
ordenada de clientes. Asemade, permite
fixar e modificar os prezos dos cuartos en
función das súas características e obter
informes de xestión e planificación semanais ou mensuais de limpeza, de datos de
ocupación etc.
A cita está encamiñada a profesionais
do sector turístico, sobre todo os do
sector hoteleiro. A demostración correrá
a cargo de Antón Macías de Miguel,
enxeñeiro en Informática de Sistemas
cunha longa experiencia como programador tanto no sector público coma no
privado.
Para participar nesta actividade só
é preciso inscribirse na web do CDTIC
(https://cdtic.xunta.es/). A asistencia é
de balde.
Xeshostal (http://www.ietgalicia.com/
portal/index.php?idm=157) é unha
aplicación libre que permite a xestión
en liña de establecementos hoteleiros.
“Trátase”, explican os seus responsábeis, “dunha ferramenta
pioneira para mellorar a xestión dos pequenos aloxamentos
turísticos e para compartir datos”.
A aplicación foi liberada no Repositorio de Software Libre
de Galicia (https://forxa.mancomun.org/) en colaboración
coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
(AMTEGA).
Xeshostal está dispoñíbel para probas no CDTIC Virtual
(https://cdtic.xunta.es/info-cdtic-virtual), un servizo que
ofrece ás empresas e persoas usuarias a posibilidade de analizar e probar solucións empresarias libres que están aloxadas
na nube. Deste xeito, os nosos profesionais poden coñecer e
avaliar a utilidade e adecuación ás súas necesidades de solucións tecnolóxicas accesíbeis para o seu sector. Para empregar o servizo só é preciso solicitalo na web do centro e tras
verificar a súa petición habilitaráselle un período de proba.
Segundo explica AMTEGA, “as vantaxes desde servizo para
a empresa son que proporciona unha infraestrutura para probar un servizo sen necesidade de que a empresa dispoña da
mesma; así como permitir aforrar tempo dun administrador
de sistemas e recursos informáticos”.

O Centro Demostrador TIC acolle o vindeiro
11 de marzo unha xornada divulgativa
sobre a aplicación Xeshostal
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Panorámica do Hotel Casa Rural O Vilar en Ortigueira

Xeshostal, unha
ferramenta deseñada para que
os pequenos
establecementos
hoteleiros poidan
xestionar as súas
reservas e facturas nunha base
de datos ordenada de clientes

Este servizo iniciouse coa aplicación
Owncloud, unha solución libre que permite dispoñer dun servizo de almacenamento e intercambio seguros de ficheiros
na nube (cloud computing) destinada principalmente a Pequenas e Medianas Empresas (PEME) e profesionais autónomos.
Trátase dunha alternativa libre a outras
solucións privativas presentes no mercado,
que desde a súa posta a disposición no
CDTIC virtual a principios de setembro, foi
solicitado por cerca de 20 empresas.
Lembrar por último que o CDTIC,
promovido pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, ten como
obxectivo achegarlles a oferta de produtos
tecnolóxicos ás empresas doutros sectores
produtivos. O centro constitúe un punto
de encontro entre a oferta TIC e a demanda tecnolóxica do tecido empresarial
galego. 
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Smart iAGO,
retos e follas de ruta
Santiago debulla ante ducias
de especialistas en Cidades
Intelixentes o seu modelo
exportábel de urbe innovadora

X
"Unha cidade
como Santiago
non será Smart
City”, engadiu o
xefe de Innovación do Concello,
“se non atende a
todos os seus retos
á vez e dun xeito
integrador”,
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a non é que apostar polas
Cidades Intelixentes sexa
unha recomendación, é que
é unha obriga. Unha obriga
que nos mobiliza como cidadáns e como futuros habitantes dos espazos (os
espazos urbanos) que son en boa medida motores económicos do desenvolvemento actual
e, tamén, os principais culpábeis dos problemas
medio ambientais, sociais e económicos do presente. Esta obriga compartida e este chamamento a xuntar forzas e compartir fórmulas foi a base
do Foro Smart City: Santiago. Cidade Intelixente
que se celebrou en Santiago (Hotel AC Pazo
do Carme) da man do Grupo Correo Gallego. A
xornada serviu por unha banda para amosar o
modelo de Cidade Intelixente polo que aposta
Compostela e, pola outra, para abrir camiño (un
camiño ancho e fluído) en materia de exportación de ideas e de recepción de propostas.
Así, unha parte da xornada xirou, dende o
primeiro intre (coa inauguración a cargo de
Agustín Hernández, alcalde de Santiago), arredor
da iniciativa concreta para converter Compostela
nunha Smart City, o proxecto Smart iAGO. Os
encargados de debullar os métodos a seguir e
os principais retos foron o alcalde, a concelleira
de Desenvolvemento Urbano Sostible, Teresa
Gutiérrez, o director da Área de Desenvolvemento Sostible, José Oreiro Romar, e máis o xefe de
Innovación do Concello (e presidente do CPEIG),
Fernando Suárez. Este último centrou o seu
relatorio en definir as necesidades principais e os
grandes retos tecnolóxicos dunha cidade cunhas
particularidades tan marcadas como as da capital de Galicia, urbe Patrimonio da Humanidade e
cun casco histórico a protexer e impulsar e que

actúa, aínda agora, como corazón social, comercial, hostaleiro e administrativo.
Suárez comezou apostando pola seguinte
definición do que é e debería ser unha Cidade
Intelixente: “Unha Cidade Intelixente é a que é
quen de aproveitar os datos que produce acotío
para xerar información nova que lle permita mellorar a súa xestión e ser máis sustentábel, máis
competitiva e ofrecer mellor calidade de vida”.
Esta é polo tanto a base do proxecto compostelán, dixo, crear unha contorna urbana que sexa
o mais eficaz e eficiente posíbel, que achegue
os mellores servizos ao tempo que prioriza o
aforro e o respecto polos recursos naturais e
que implica ao cidadán na súa consecución e
desenvolvemento.
“Unha cidade como Santiago non será Smart
City”, engadiu o xefe de Innovación do Concello,
“se non atende a todos os seus retos á vez e dun
xeito integrador”, dende implicar ás persoas e
impulsar a innovación económica até apostar
pola mobilidade, a xestión óptima e rendíbel dos
refugallos e a conexión universal á Sociedade do
Coñecemento.
Segundo fixo saber, o proxecto compostelán
leva desenvolvéndose dende 2012 e, dende o
principio, a idea sobre a que se sustentaba era a
de acadar un modelo “útil, integrador e sustentábel”. En definitiva, un dos seus alicerces é que
funcione como coñecemento aberto, xerando
valor para a propia cidade pero tamén para calquera outra urbe con semellantes características
ás de Compostela (un casco vello histórico xerando un eixe arredor do que xira todo o demais,
patrimonio á impulsar cara ao futuro ao tempo
que se blinda a súa protección, etc), co fin de
que poidan aplicar as fórmulas de Santiago ao
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O alcalde de Santiago, á dereita, na
apertura do foro sobre smart cities

seu caso particular. Fórmulas, explicou,
que pasan (por exemplo) por garantir
a mellor conectividade á contorna
histórica sen danar nin alterar o seu
conxunto, por asegurar unha xestión
intelixente do alumeado (xerando
sustentabilidade e aforro e evitando
contaminación xerada pola luz), por
impulsar a participación cidadá na
separación e recollida de refugallos ou
por establecer medidas para acadar un
tráfico máis fluído e menor contaminación.
Os apoios de Smart iAGO, sinalou
Fernando Suárez no foro, proceden de
tres frontes principais. Por unha banda
as asociacións, grupo no que se insiren
a Cámara de Comercio local, AGESTIC,
CPEIG, EGANET, Clúster TIC de Galicia e
ASEBIO. Por outra banda, a fronte dos
axentes de I+D: a Universidade de Santiago (a través do seu Reitorado e do
centro CiTIUS), a Universidade de Vigo
(Escola de Enxeñaría en Informática),
a Universidade da Coruña (a través do
CITIC), o Centro de Supercomputación
de Galicia (CESGA), o centro Gradiant e
CETAQUA. Para rematar, complementa
a listaxe de apoios o ámbito empresarial: AGASOL, Altia, Arcade, Baía
Software, Coremain, Emetel, Grupo
R, Everis, HP, Ilux, Inforhouse, Plexus,
Telefónica, Telvent, Vectia, Castrosua,
Ferrovial e Viaqua.
Smart iAGO, como dixemos, fundaméntase sobre unha serie de retos
públicos identificados xa mesmo antes
de que a iniciativa comezara a coller
corpo definitivo. Os retos agrúpanse
en catro bloques e no centro mesmo dos bloques emprázase o que
segundo Fernando Suárez é o miolo e
o corazón do proxecto: o cidadán.
O primeiro bloque é o de mobilidade sustentábel e intelixente,
abranguendo medidas para optimizar
o reparto de mercancías no centro
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Probando a aplicación
Apparcar
Ao abeiro o proxecto de Cidade
Intelixente de Santiago estanse
a pór e marcha xa experiencias
visíbeis para a cidadanía. Unha das
que máis expectación xerou foi a
proba piloto para tirarlle partido
á aplicación galega Apparcar,
proba que comezou o pasado 16
de febreiro. Como lembraremos,
Apparcar é unha ferramenta de
balde para móbiles que permite
aos condutores atopar a praza de
estacionamento libre máis próxima
ao seu destino na rúa e reservala
con tan só un clic. No caso compostelán, este novo xeito de buscar
espazo para deixarmos o automóbil está operativo na avenida de
Barcelona. O punto de partida da
iniciativa foron 36 prazas dispoñíbeis, gratis, nun horario de 7:00 a
14:00 horas.
“Os condutores que baixen
a aplicación, tamén de balde,
poderán buscar en tempo real as
prazas libres nesta rúa, reservalas
e aparcar”, sinalou o Goberno local
con motivo da presentación da
iniciativa, na que se engadiu que a
aplicación pon ao alcance da man
dos condutores “unha solución
intelixente a un problema, o do
estacionamento, que supón “non
só un problema de espazo, senón
de tempo”.

histórico, sistemas intelixentes de xestión de tráfico e
recursos innovadores para a xestión de aparcamentos
(como por exemplo a implantación da ferramenta
Apparcar que xa se puxo en marcha, como proba
piloto, na Avenida de Barcelona).
O segundo bloque é o da cidadanía, abranguendo
cousas como a xestión smart dos refugallos urbanos. Isto implicará a posta en marcha dun sistema
de comunicacións para manter información sobre
o proceso de recollida, amais do uso de contedores
intelixentes.
O terceiro é o de Entorno Smart IAGO, dando
acubillo a medidas concretas como o subministro de
infraestruturas TIC para o centro histórico e recursos
tecnolóxicos para a conservación do patrimonio
e para revitalizar a zona vella (Smart District). Isto
tradúcese, por exemplo, en habilitar tecnoloxías de
comunicacións sen fíos na rede de alumeado público,
tecnoloxías non intrusivas das que se tirará proveito,
tamén para reducir o consumo enerxético até nun
80%. Estas actuacións tamén permitirán a posta en
marcha dunha iniciativa de seguridade cidadá sustentada (precisamente) no uso dos sensores instalados no
alumeado.
Para rematar temos o bloque do goberno, a través
do que collen corpo iniciativas para impulsar a xestión
integral de información e servizos e, tamén, para
pór en marcha servizos integrados co cidadán e a
empresa.

O alcalde

O foro contou tamén coa participación do alcalde
de Santiago, Agustín Hernández, quen inaugurou o
encontro explicando as accións do Concello en materia de Smart Cities, ou sexa, en materia de innovación,
eficiencia enerxética e modernización das administracións e dos servizos públicos. Segundo indicou, “Santiago vai camiño de converterse na primeira Cidade
Patrimonio de España en desenvolver un proxecto
Smart City, polo que as nosas experiencias poderán
aplicarse despois a outras Cidades Patrimonio de
España e de Europa", sinalou aludindo á participación
activa en asociacións e foros específicos como a Rede
Española de Cidades Intelixentes (RECI); ou a Rede INNPULSO, a rede de cidades da Ciencia e a Innovación,
creada por acordo do Consello de Ministros en 2010.
Asemade, o alcalde lembrou que Compostela
participa tamén no desenvolvemento de programas
europeos como o Plan para a Eficiencia Enerxética das
Cidades, ao carón doutros 17 socios de 13 países, de
cidades, centros de investigación e empresas, todos
compartindo esforzos e arelas co obxectivo común de
lograr unha planificación estratéxica sustentábel no
ámbito das cidades. Este plan, fixo saber Hernández, “é
un plan de gran transcendencia que nos vai a permitir
desenvolver nos ámbitos urbanos medidas de aforro
enerxético con impacto positivo no custo ambiental,
pero tamén cun claro obxectivo de eficiencia económica no uso da enerxía”.
Polo que atinxe a Smart iAGO e a súa estratexia,
lembrou que Santiago está a traballar coas cidades de
Cáceres e Badaxoz, e mantendo tamén contactos coa
Asociación Española do Grupo de Cidades Patrimonio
da Humanidade, que amosan o seu interese no devir
da estratexia. O proxecto, engadiu, ten o obxectivo
final de "converter o centro histórico nun conxunto
eficiente, intelixente e cun mellor servizo, tanto aos
seus cidadáns como aos visitantes". 
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TERESA GUTIÉRREZ

Un proxecto
para resolver
problemas
concretos
DOS cidadáns
Falamos de Smart
iAGO coa concelleira de
Desenvolvemento Urbano
Sostible, Teresa Gutiérrez

O

Concello de Santiago está a presentar estas días o miolo do seu proxecto de Cidade
Intelixente, Smart iAGO. Algunhas das dúbidas
que puideramos ter xa foron aclaradas no foro
sobre Smart Cities do que falamos nas páxinas
anteriores, pero con respecto a outras precisabamos dun
diálogo directo cos principais responsábeis e impulsores
do proxecto. Por exemplo con Teresa Gutiérrez, concelleira
de Desenvolvemento Urbano Sostible, que nesta entrevista
lévanos da man polo presente e polo futuro de Smart iAGO
(sobre todo polo seu futuro). Para comezar, ponnos en materia: a Cidade Intelixente pola que aposta Santiago é máis
realista ca ambiciosa. O que se busca, engade, é resolver
problemas cidadáns concretos con solucións innovadoras
axeitadas.

- Cales son as particularidades principais que hai que ter en conta na transformación de Santiago nunha cidade intelixente?
- Para responder a esta pregunta primeiro debemos aclarar que é
o que entendemos por Cidade Intelixente. O concepto non é nin
claro nin unívoco. Para algúns podería ser aquela que implanta
novas solucións tecnolóxicas para camiñar cara a unha cidade moi
monitorizada, que tenda a funcionar como un sistema en rede e
que permita ter unha información constante e unha toma de decisións remota. A proposta de Santiago é unha proposta diferente,
se cadra menos ambiciosa de partida, ou pode que soamente máis
realista. A nosa intención é, partindo de problemas cidadáns concretos, buscar solucións innovadoras axeitadas, mesmo apoiando
propostas non completamente desenvolvidas, colaborando co
sector tecnolóxico na procura daquelas ferramentas que nos permiten dar o mellor servizo, dentro das nosas particularidades.
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- Se unha cidade tan enraizada na historia e con tanto patrimonio que cómpre protexer como Compostela quere ser unha
Smart City, perigan dalgún xeito a conservación desa historia e
dese patrimonio ou máis ben o contrario?
- Como xa dicía antes, partimos das nosas particularidades. E a
nosa principal característica é a de ser unha Cidade Patrimonio
de Humanidade con vida e polo tanto con patrimonio herdado
dende a Idade Media. Unha cidade no corazón de Europa que
recibe multitude de visitantes no século XXI, e polo tanto que ten
que dar respostas aos cidadáns deste século sen deixar de coidar
a herdanza recibida como o fixeron os que nos precederon. E
este é o gran reto de Smart iAGO, aplicar as respostas intelixentes
a unha situación moi condicionada. Cando as situacións son máis
complexas é cando as solucións deben ser máis creativas. Este é
o noso reto, conxugar, non confrontar conservación do patrimonio e innovación.
- O proxecto estase a inspirar noutros proxectos previos desenvolvidos en urbes históricas ou ben parte de cero atendendo unicamente á realidade de Santiago? É certo que un dos
obxectivos da iniciativa é exportar a experiencia xerada para
que logo sexan outras urbes da contorna estatal ou internacional, con características semellantes, as que se beneficien do
plan deseñado para Compostela?
- Eu creo que a maneira mais intelixente de avanzar na solución
dun problema é investigar e recapitular o coñecemento conseguido por outros e dende alí innovar. Para calquera das solucións
que se implanten co proxecto partiremos dos avances desenvolvidos e probados en cidades con realidades semellantes á nosa
e mesmo en cidades con outras características cuxos avances
poidan ser xerme de novas solucións. Pero a nosa vocación é
dar un paso máis e por suposto non camiñar en solitario. O noso
obxectivo é colaborar coa industria para dar un salto cualitativo e
xerar novas ferramentas para solucionar retos concretos.
Partimos de catro eixos que foron identificados tras unha batería
de consultas -mobilidade sostible e intelixente, cidadanía, contorno e gobernanza-, cada un deles cun grupo de retos asociados.
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En principio propuxémonos catro retos concretos: despregar redes
de comunicación sen fíos, non intrusivas nun contorno protexido;
lograr iluminacións eficientes, integradas na paisaxe, acordes cos
requirimentos da iluminación dunha cidade patrimonio e sen perder
os obxectivos E2020; unha recollida e xestión óptima dos RSU que
sexa menos agresiva cos elementos patrimoniais, mais cómoda para
a cidadanía e axeitada á imaxe que queremos conservar da nosa
cidade; e por último unha coordinación operativa entre a cidadanía e
os corpos de seguridade e emerxencias.
O noso proxecto iníciase con estes catro retos e xa contamos co
acompañamento das cidades de Cáceres e Badaxoz. Entendemos
que as solucións que xeremos deben ser replicables noutras cidades
apostando por compartir o coñecemento co que empezamos.

dota dos servizos de que se dispoñen no resto das cidades. Pero isto
xa o viviu esta cidade en moitas ocasións. Dende o inicio da súa historia tivo que adaptarse aos cambios, mellorar os seus sistemas de
saneamento iniciais, pasar dun sistema de fontes públicas a ter auga
corrente nas vivendas, dotarse de enerxía eléctrica, de diferentes
sistemas de alumeado público que tamén foron mudando, de teléfono, de televisión. E as vivendas dotáronse de baños, de cociñas,
algunhas de ascensor... Pois debemos camiñar tendo en conta isto,
atopar a maneira de introducir os novos servizos e os que virán sen
destruír o noso patrimonio nin nosa imaxe.
O recinto intramuros necesita un plan de infraestruturas que pense
no presente e soñe co futuro. Esta claro que non é un proxecto para
un ano nin para catro pero require empezar xa, sen este plan corremos o risco de converter a cidade histórica nun decorado escénico.

- Que papel xoga a cidadanía na cidade intelixente na que se quere
- Cando falamos de Smart City a xente pensa polo regular nunha
converter a capital de Galicia?
- Santiago é unha cidade referencia, unha cidade ollada cada vez
cidade mellor conectada, máis dixital. Pero hai máis cousas. Podedende máis lugares do mundo a través tanto dos
mos dicir que será unha cidade máis limpa, máis
segura, mellor xestionada? De que maneira?
medios de comunicación como, e sobre todo, dos
- Por suposto. As ferramentas, dixitais, analóxicas,
ollos dos milleiros de persoas que nos visitan. Por isto
A idea de
Santiago debe ser unha cidade que preste os servizos
físicas ou mecánicas son iso, ferramentas. O imporde forma intelixente, pero a cidadanía de Santiago debe
tante son os obxectivos para o que se empregan
SmartIAGO
estas ferramentas. E o obxectivo é a limpeza, a
ser tamén usuaria intelixente e corresponsable destes
iluminación, a xardinería, a información turística, a
servizos. Pero, que é un cidadán intelixente e corresponé traballar
sable?, o que vai cun smartphone na man apuntando
comunicación, a seguridade da cidadanía, a mobiconxuntamenao seu arredor? Por suposto que non. A tecnoloxía debe
lidade... E todos estes servizos dun xeito sostible. E
chegar a todas as capas da sociedade de diferentes macando dicimos sostible queremos dicir que poidate coa industria
neiras. Un pode ver o tempo de agarda para a chegada
mos permitírnolos, é dicir que economicamente e
para facer viado seu bus nun panel ou no seu móbil. Ou pode pagar
ambientalmente sexan perdurables no tempo, e
o tempo de estacionamento do seu vehículo directaque sexan compatibles co coidado da nosa cidade.
bles determinamente no poste ou tamén co seu teléfono. O importante
A idea de Smart iAGO é traballar conxuntamente
é que usemos estes recursos, e que nos molestemos
coa industria para facer viables determinados
dos desenvolen coñecer e usar os servizos axeitadamente. De nada
desenvolvementos, para transmitirlles o que
vementos, para
servirá ter un servizo de recollida moderno e eficienrealmente é preciso e traballar da man, e se aquí
te, axeitado ao casco histórico se a nosa separación
é necesario será replicable noutros lugares e polo
transmitirlles
o
de residuos é inadecuada ou se non cumprimos coas
tanto terá demanda.
que realmente
normas que o xestor de servizos establece. A cidadanía é
- Como será a cidade nun prazo de 10 anos se
sempre a clave dunha cidade, da súa orde, da súa imaxe
é preciso e traatendemos aos cambios que imprime Smart
de limpeza, do seu ambiente cultural, social..., á fin a
iAGO?
cidade non é unha agrupación de inmobles senón unha
ballar da man
- Imaxinar a 10 anos a cidade non é doado. Ás veagrupación de persoas.
ces xorde ou madura algún proxecto que o muda
- Que iniciativas se van pór en marcha para que os
todo. Eu soño cunha cidade máis eficiente nos
habitantes estean mellor conectados?
servizos, inmersa nun proceso de renovación das
- Sen dubida este é un gran reto. Para min especialmensúas redes. Que empece a perder certo peso o cate como responsable das competencias de urbanismo. A
bleame en fachadas e gañe accesibilidade dende o
cidade histórica unicamente perdurará como tal cidade
punto de vista físico e tecnolóxico. 
(lugar para vivir e traballar ademais de para visitar) se se
Número 139
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| Telefónica | 4G EN VIGO E CORUÑA |

T

elefónica vén de informar
do estado de cousas da
súas tecnoloxías avanzadas de conexión en Vigo e
na Coruña. Segundo relata
a operadora no seu parte TIC, a primeira das
cidades conta dende este mes de marzo con
tecnoloxía 4G en todas súas rúas e barrios,
“grazas ao despregamento efectuado por
Telefónica durante os últimos meses e para
o que dotou con tecnoloxía de banda larga
ultrarrápida móbil a 42 das estacións base
urbanas xa existentes que até o momento
traballaban con redes 2G e 3G”, explica
a compañía de telecomunicacións, que
engade que os traballos complementáronse
coa conexión das estacións base á súa rede
de fibra óptica. Con isto, sinala a empresa,
mellorouse en Vigo o servizo de transmisión
de datos grazas á meirande marxe de flexibilidade e de capacidade de adaptación deste
medio de transporte.
En conclusión, “o cen por cen dos habitantes de Vigo poden gozar xa de velocidades
de navegación en Internet de até 100 Mbps,
que fan posíbel a descarga e o intercambio
instantáneo de arquivos como música, contidos de alta definición ou sacarlle o máximo
partido aos videoxogos en liña”, engaden
fontes da firma de telecomunicacións.
No que respecta á Coruña, a empresa
anunciou a finais de febreiro que a totalidade das súas rúas e barrios contan xa con
tecnoloxía 4G. E isto, sinala a operadora,
“grazas ao despregamento efectuado por
Telefónica durante os últimos meses e para
o que dotou con tecnoloxía de banda larga
ultrarrápida móbil a 40 das estacións bases
urbanas xa existentes que até o momento
traballaban con redes 2G e 3G”.
A compañía conectou tamén estas estacións á súa rede de fibra óptica. En termos
concretos, as velocidades de navegación en
Internet que se ofrecen en virtude destas
intervencións ao 100% da poboación da
Coruña roldan os 100 Mbps.

Comunicacións
avanzadas
Telefónica remata o
seu despregue de
tecnoloxía 4G en Vigo
e A Coruña

Segundo engade a operadora a maiores dos partes 4G
sobre as dúas grandes cidades
galegas, o seu compromiso
por modernizar a rede móbil
estatal (compromiso incluído
no seu plan estratéxico a curto,
medio e longo prazo) seguirá
a dar froitos en datas vindeiras
noutros puntos da nosa xeografía. Así, a empresa continúa
arestora estendendo 4G e ampliando o número de estacións base en
servizo que contan coa dita tecnoloxía. Isto implicará “un aumento da
cobertura en interiores e unha maior capacidade da rede, o que permitirá
a Galicia estar preparada para o previsíbel incremento nos vindeiros anos
do uso de terminais 4G e da demanda de datos”, engade a operadora.
Para Telefónica, o remate dos ditos traballos de fornecemento de infraestrutura en Vigo e na Coruña supón un paso diante nos programas da
empresa para afianzar tecnoloxías ultrarrápidas en Galicia, uns programas
que nos últimos anos levaron á firma “a realizar un importante esforzo
investidor en comunicacións móbiles”. En termos concretos, este ano
2015 Telefónica anunciou que investirá máis de 16 millóns de euros para
levar 4G ao 87% dos galegos, tendo xa operativas nas grandes cidades de
Galicia máis de 150 estacións base con banda larga móbil ultrarrápida.
Telefónica tamén destacou que en Galicia a cobertura móbil “supera á
media española”, acadando en 3G ao 98% do territorio (“moi por enriba
da media estatal, do 74%”), e chegando a practicamente o 100% co resto
das tecnoloxías.s. 
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A operadora distribuirá un reloxo que
mantén en contacto a pais e fillos
Telefónica anunciou a comercialización en Europa e América Latina dun trebello-reloxo para favorecer seguridade nas familias. Máis polo miúdo,
trátase do dispositivo intelixente FiLIP, un enxeño
que conecta a pais e fillos e que lles permite estar
en contacto durante todo o día e chamarse decontado en caso de emerxencia. A tecnoloxía en cuestión (tipo wereable), que vén da man da compañía
Filip Technologies, inclúe teléfono e localizador.
Segundo conta Telefónica, o dispositivo xa tivo un
gran éxito en Estados Unidos.
Deseñado para nenos de idades comprendidas
entre os 4 e os 11 anos, FiLIP combina as tecnoloxías GPS, Wi-Fi e GSM. As características de FiLIP
inclúen, entre outras, localización, chamadas de
voz ou o envío de mensaxes directamente aos
nenos. Segundo informa a operadora, “o adulto
mantén o control en todo momento grazas a unha
aplicación instalada no seu teléfono intelixente e
elixe cinco contactos de confianza cos que os fillos
poden comunicarse”. FiLIP permite tamén que os
pais establezan "zonas seguras" de tal xeito que
reciben unha alerta se o cativo en cuestión entra
ou sae das áreas delimitadas.
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| CPETIG | A MATRICULACIÓN FEMININA EN INFORMÁTICA BAIXOU |

{
Contra a fenda
de xénero
profesional
O CPETIG lembra que a matriculación feminina en
informática baixou ao 14% nas nosas universidades

A

arelada paridade de xéneros en
informática semella unha tarefa complicada de acadar. Seguen a pesar os
estereotipos, nos libros, nos medios de
información, no día a día, ideas fixas e
mentiras que acaban por desanimar ás rapazas de apostar
por estudos TIC e que rematan por perpetuar unha contorna informática que podería ser mil veces mellor de darse
unha meirande presenza feminina entre os seus profesionais. Como dixemos, a situación (que como toda situación
ten múltiples culpábeis, comezando polo uso que lle damos
á linguaxe, falando sempre en clave masculina cando toca
falar de informática e de desenvolvemento), está lonxe de
mellorar. Segundo os datos que nos achegan este mes de
marzo dende o Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica
en Informática de Galicia, CPETIG, a matriculación feminina
neste ámbito de estudo baixou do 26% ao 14% nas nosas
universidades ao longo dunha década.
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Así, sinala o colexio, confírmase
unha vez máis que nun contexto de
crecente feminización da matriculación universitaria en Galicia, a
evolución no acceso aos estudos de
Informática presenta unha tendencia inversa. Deste xeito, lembra a
entidade profesional que preside
Marcos Mata, na última década
tense producido un importante
descenso da presenza de alumnas
no Grao en Informática nas tres universidades de Galicia (hoxe estamos
na devandita taxa do 14%), cun
rango que oscilou entre as cifras da
Universidade de Vigo, que andaban
hai dez anos a rentes do 30%, e a
taxa amosada hoxe pola devandita
carreira na Universidade de Santiago, unha taxa de matriculación que
rolda o 12%.

Segundo lembra nas súas investigacións o CPETIG, a situación nas
tres universidades galegas presenta
unha evolución bastante semellante. Así, na USC, onde este curso
o alumnado feminino é o 63% do
total, a representación de alumnas
baixa ao 12% no Grao en Enxeñaría
Informática, no que hai matriculados 305 homes e 42 mulleres. Hai
dez anos, no curso académico 20042005, as mulleres representaban o
25% do alumnado nestes estudos.
Na UDC, as mulleres eran o 14%
do alumnado da Facultade de
Informática no curso 2012-2013, o
último período académico cuxos
datos están publicados. Hai dez
anos, as estudantes representaban
o 23% do alumnado desa facultade.
Na UVigo, na que as mulleres son
o 51.1% do alumnado no actual
curso académico, a porcentaxe de
alumnas baixa ao 16% no Grao en
Enxeñería Informática. Porén, hai
dez anos elas eran o 30% do alumnado na carreira.
O colexio profesional recorda tamén que Galicia non é unha excepción na escasa presenza de mulleres
no ámbito informático docente.
“Esta tendencia”, explica a entidade,
“é común á maioría dos países, agás
raras excepcións como a da India, e
en parte pode deberse á imaxe coa
que a sociedade percibe a profesión, fomentada tamén por series e
programas de televisión que xeneralizan un modelo estereotipado e
pouco real da Informática”.
O CPETIG considera que a
elección profesional debe realizarse “en liberdade, por vocación”, e
sobre ideas precisas das distintas
alternativas académicas, algo
que seguramente coa Enxeñaría
Informática non estea a suceder, “xa
que pesan sobre ela determinados
clixés”, comentan fontes do colexio,
que tamén apostan por actuar no
miolo mesmo do problema: na
educación que fomentan os propios
colexios profesionais, as universidades e mesmo as empresas. A
xuízo do CPETIG, deben contribuír
a transmitir a verdadeira dimensión
da profesión e do que abrangue o
seu eido de acción, “superando a
opinión demasiado estendida de
que se trata de profesionais que
arranxan ordenadores”.
Con todo, malia esta situación de
desigualdade e de desinformación,
o CPETIG valora moi positivamente
que a colexiación feminina manteña
unha taxa de crecemento sostido,
pasando do 19,40% en 2008 ao
20,53% do pasado ano. 
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| Kiply |

Kiply

a ferramenta que aconsella
Desenvolvedores
galegos impulsan unha
aplicación que nos
axuda a escapar do que
nos fai improdutivos

T

emos o tempo que temos, nin máis nin menos.
A cuestión non é tanto
incrementalo (cousa
difícil) como organizalo
e xestionalo mellor. Isto podémolo
facer nós menos, non hai dúbida,
pero tamén podemos permitir a
entrada en xogo de apoios tecnolóxicos que poñan en xogo
a parte de cabeciña que nós
polos motivos que sexan non
queiramos ou non poidamos dar. A
ferramenta móbil Kiply, unha aplicación dispoñíbel dende principios
de ano da man da startup galega do
mesmo nome, constitúe en boa maneira unha prolongación eficaz de
nós mesmos. Segundo nos contan
os seus desenvolvedores, Kiply foi
creada ante todo para incrementar
a produtividade persoal dos usuarios de dispositivos. Para acadalo,
integra tecnoloxía, metodoloxía e
un terceiro factor que sempre é de
agradecer: consellos para unha vida
mellor. Neste caso concreto, unha
vida máis produtiva.
Falamos con José Higinio Cánovas Losada (CEO de Kiply) e Ricardo
Cacheda Rodríguez (director de
Operacións) para que nos conten
en máis detalle como é que Kiply
pode sacarlle punta ao noso día a
día persoal e profesional.
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- Por que unha ferramenta que nos axude a organizar o tempo? Credes que é
unha tendencia xeral iso de que moitos de nós supostamente teñamos problemas para administrar mellor o tempo que adicamos a traballar? Que cousas
son as que nos impiden unha boa organización do tempo?
- Ó longo da nosa experiencia profesional en distintos países decatámonos
de que a xente perde moito tempo en actividades pouco produtivas coma ler
o correo demasiadas veces ó día, reunións pouco eficaces, interrupcións, etc.
Ademais disto, hai xente moi boa que non é quen de demostrar o que vale e que,
polo tanto, non recibe o recoñecemento que se merece. Creamos Kiply para dar
resposta á necesidade dunha ferramenta que axude ós profesionais a xestionar
o seu tempo e a aprender de xeito personalizado, así como a avaliar de forma
obxectiva o seu desempeño. Todo isto co obxectivo de mellorar a súa produtividade persoal e, á vez, a súa vida profesional e persoal.
- Que inclúe Kiply? Consellos, recomendacións ou cousas de índole máis
práctica?
- A versión gratuíta de Kiply inclúe un informe semanal no que se resume a
actividade do usuario cando emprega dispositivos electrónicos coma PC, tableta
ou smartphone. Grazas ó informe, o usuario pode coñecer as tarefas nas que
inviste máis tempo, cales son os seus hábitos de traballo e a súa evolución diaria.
A todo isto hai que engadir un consello semanal que axuda ó usuario a aprender
e mellorar de forma sinxela. Deste xeito, pode coñecer os seus hábitos produtivos
e xestionar mellor o seu tempo. Neste momento tamén está dispoñible unha
versión para empresas que inclúe moitas máis funcionalidades coma xestión de
equipos, técnicas de gamificación ou un adestrador persoal de produtividade.
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- Diciades recentemente que Kiply tamén achega
seguridade e privacidade. Que relación ten isto coa
rendibilidade no traballo? Pode a falta de seguridade repercutir nunha boa xestión da nosa actividade
profesional?
- Garantir a seguridade dos nosos usuarios e respectar a
súa privacidade é a base do noso compromiso ético. A
diferenza da nosa competencia, en Kiply empregamos
unha férrea infraestrutura de seguridade para garantir a protección de tódolos nosos usuarios. En todo
intre o usuario é quen decide o uso que se fai da súa
información persoal. Cremos que dar estas garantías
de seguridade é fundamental para que confíen na nosa
ferramenta e para que desempeñen a súa actividade
profesional sen risco de que a súa información sexa
empregada dun xeito que eles non desexan.
- Kiply está a día de hoxe en versión beta, para cando
unha versión definitiva ou estábel? Para cando para
Android?
- Nestes momentos seguimos traballando en mellorar a
versión gratuíta para poder ofrecer máis funcionalidades ós nosos usuarios e agardamos que estea rematada
a finais do mes de marzo. A versión para Android estará
dispoñible no mes de xuño e, ó igual que a versión para
Windows, poderá descargarse a través da nosa páxina
web www.kiply.com. Ademais disto, agardamos lanzar
a versión estándar a mediados e abril que, a cambio
dunha pequena cota mensual, ofrece maiores funcionalidades coma a posibilidade de descargar os datos, fixar
obxectivos persoais ou crear proxectos de actividades.
- Podemos usalo no PC ou unicamente en dispositivos
móbiles?
- Polo momento só está dispoñible a versión de Kiply
para Windows, pero a partir de xuño poderá descargarse a versión para Android e no futuro agardamos que
estea dispoñible tamén para iOS. A nosa idea é que
calquera usuario, con independencia dos dispositivos
e sistemas operativos que empregue, poda gozar dos
beneficios de Kiply.
- Como funciona Kiply unha vez que o descargamos?
É certo que nos envía informes da nosa actividade?
Que podemos facer con estes informes sobre os nosos hábitos? Kiply tennos ao tanto de cando comezamos a mellorar?
- Unha vez descargado e activado Kiply, o usuario
comeza a recoller información sobre a súa actividade
de forma automática. Cada luns, recibe no seu correo

electrónico un informe co resumo da súa actividade semanal no que pode saber como e de que maneira inviste o seu
tempo, ademais de aprender grazas ós consellos. Analizando
a súa información, cada usuario pode coñecer os seus hábitos
produtivos, detectando as actitudes que debe mudar e as que
debe reforzar para xestionar o seu día a día con máis eficiencia.
Semana a semana, ve a súa evolución e pode marcarse novos
obxectivos co fin de mellorar a súa produtividade persoal.
- Tendes proxectado incluír algunha novidade a maiores na
ferramenta?
- O noso principal obxectivo nestes intres é perfeccionar o servizo de Kiply de balde, mellorando o deseño e a información que
ofrece o informe semanal. Estamos a traballar tamén nun panel
persoal accesible dende a web no que os usuarios podan consultar os seus datos máis polo miúdo e personalizar a información que desexan recibir no informe semanal. Ó longo do 2015
iremos lanzando outras versións de Kiply, estas xa de pago, que
inclúen moitas máis funcionalidades coma técnicas de gamificación, xestión de equipos ou fixar obxectivos persoais.
- Din nos foros os usuarios da aplicación que está destaca
pola súa sinxeleza. Isto foi premeditado? Foi a vosa intención achegar unha ferramenta ante todo
simple e doada de usar? É necesario ter
O noso mercado
coñecementos tecnolóxicos avanzados
para empregala?
obxectivo son os
- Buscamos un deseño coidado e sinxelo
para facilitar a usabilidade e a navegación.
traballadores da
O principal obxectivo de Kiply é ser útil e,
información, denpara iso, unha visualización de datos clara
e sinxela é fundamental. Intentamos consde os freelancers
truír unha ferramenta moi intuitiva para
ou autónomos e
que calquera persoa, independentemente
do seu nivel de coñecementos tecnolóxipequenas emprecos, sexa quen de empregala.

sas, ata as empresas de máis de 50
empregados

- A quen se dirixe sobre todo Kiply? A que
tipo de profesionais?
- O noso mercado obxectivo son os
traballadores da información, dende os
freelancers ou autónomos e pequenas
empresas, ata as empresas de máis de 50
empregados. Calquera profesional que
faga uso intensivo de ordenadores e/ou
dispositivos móbiles para o desempeño do
seu traballo diario pode entrar na nosa web
www.kiply.com e comezar a mellorar a súa
produtividade persoal. 
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| CCG | PRESENTOU AS ACTAS DOS SEUS CONGRESOS EN FORMATO MULTIDISPOSITIVO |

Consello da
Cultura Galega
presentou o
venres 27 de
febreiro as actas dos congresos de Rosalía de Castro
e Álvaro Cunqueiro editadas en formato multidispositivo, é dicir, accesíbeis
e perfectamente consultábeis dende
calquera tipo de trebello tecnolóxico. Falamos dos congresos Rosalía de
Castro no século XXI. Unha nova ollada
e Mil e un Cunqueiros, dous eventos
que revisaron no seu día a obra dos
dous escritores galegos e cuxo legado
(o dos congresos) recupera agora o
Consello da Cultura nun formato dixital “que adapta e maqueta os contidos
en función do dispositivo de lectura”.
Segundo fixeron saber os representantes da nosa cultura que participaron
no acto de presentación, a xornada
deste venres non só vai representar
unha xornada importante para o CCG,
senón tamén para os propios Rosalía
e Cunqueiro e, tamén, para a cultura
galega. “Cada unha das pezas publicadas”, comentou a vicepresidenta do
CCG, Rosario Álvarez, “terá vida propia
porque navegará pola Rede con vida
propia”.
Rosario Álvarez tamén apuntou
na presentación que as publicacións
dixitais anunciadas superan as dúas
mil páxinas, sumando máis de cen
textos doutros tantos autores que
se organizan seguindo a estrutura
dos congresos aos que remiten. Na
opinión da vicepresidenta do CCG, “a
concorrencia nestes avances tecnolóxicos é o que lle dá ao galego o poder
de estar en calquera lugar do mundo e
obter un retorno dende alí”.

Un día
sinalado para a
cultura galega
O CCG publica as actas dos seus congresos de
Rosalía e Cunqueiro para múltiples dispositivos

No acto tamén estivo presente Manuel Gago,
responsábel da vertente dixital do Consello, que
sinalou que a iniciativa dada a coñecer (esta
dixitalización das actas dos congresos de Cunqueiro e Rosalía) e outras moitas nas que traballa
o CCG, responden a unha vontade de aproveitar
os novos xeitos de consumir cultura, un proceso
que se dá xa en múltiples escenarios e de moitas
maneiras diferentes, antes impensábeis. Falou
tamén de que unha das bases do proxecto é o concepto de coñecemento adaptativo,
unha fórmula de subministro de información que rompe non só os límites impostos
polo papel senón límites tamén tecnolóxicos (entra en xogo a posibilidade de concorrer
con calquera trebello TIC, tableta, móbil, computador e tamén papel), e que favorece
a discusión científica e a diseminación entre o público en xeral. “Neste intre”, dixo, “presentamos dúas publicacións que de termos apostado polo papel serían de moi difícil
edición, e de feito estamos a falar de contidos que abranguen arredor de 1.200 páxinas”.
Outro dos obxectivos da iniciativa foi, en realidade, xerar conversas a partir dos contidos
achegados.
Polo que atinxe á publicación sobre a autora de Follas Novas, sinalar que recolle o testemuño da devandita cita congresual en 60 textos, agrupados nos bloques en que se estruturou o congreso do ano 2013, que veu da man do CCG combinando a estrutura dun
evento físico e outro virtual, e complementándoos cunha exposición de citas culturais.
Polo que respecta ao outro evento, o de Cunqueiro, sinalar que se celebrou en 2011
e que tamén foi organizado polo Consello, coincidindo co centenario do nacemento do
autor de Merlín e familia. Na cita, entre outras cousas, revisáronse as obras do escritor
e avaliáronse os estudos sobre a súa figura levados a cabo até esa data. A publicación
dixital presentada o venres 27 recolle as 7 conferencias e 25 comunicacións expostas no
congreso, así como as intervencións nas 4 mesas redondas. “Os materiais”, informaron os
responsábeis da iniciativa, “foron organizados en función de criterios temáticos, tendo
en conta as áreas que se lles propuxeron ás persoas participantes, e que serviron para
artellar as sesións congresuais”.
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No acto do 27 de febreiro tamén interveu o presidente do Consello da Cultura
Galega, Ramón Villares, quen se amosou
moi compracido de que fosen Rosalía e
Cunqueiro, “dous clásicos e soñadores”,
os que finalmente acaben por protagonizar este avance da nosa cultura cara
a novas olladas, novos estudos. “Nos
vindeiros anos”, engadiu, os métodos
presentados vanse seguir testando con
outros eidos da nosa cultura e outras escritoras e escritores”. E concluíu: “Con isto
rompemos o círculo vicioso da autorreferencia, un muro no que voluntariamente
ou non nos deixamos encerrar”.
Na cita participou igualmente Anxo
Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro, quen cualificou a data do
venres 27 de “data histórica para o CCG
e para a cultura galega”. Unha cultura,
engadiu, que certamente ten moito en
contra, “xa que os galegos non temos
exército, nin unha xeografía estratéxica
nin tampouco poder demográfico, e
malia todo fomos quen de ter e conservar unha cultura milenaria, un milagre
que faise, refaise e agora continúa”. E
concluíu: “Dende aquí, hoxe na sede do
Consello da Cultura, o que fiemos foi
alimentar o soño e que as brasas fiquen
vivas”. 
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| Conexiona | LANZA AO MERCADO iPETROL |

T

oca falar de cousas que
facemos dende aquí e
que marcan un antes e
un despois en materia
tecnolóxica. Ou sexa,
toca falar de innovación galega. Segundo
nos contan dende o Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnópole), a empresa
Conexiona (con sede no dito complexo
industrial) vén de lanzar ao mercado o
que sería o primeiro software de xestión
integral remota para estacións de servizo
(transporte). A tecnoloxía desenvolvida
por Conexiona chámase iPetrol (ipetrol.
es), e será dada a coñecer de maneira
oficial ao longo destes días en Motortec,
o salón de Madrid centrado na industria
da automoción e nos seus avances cara ao
sustentábel, o eficaz e o seguro.
Lembrar que iPetrol, malia presentarse
coma unha novidade na feira, xa ten unha
experiencia detrás. De feito, a aplicación
está implantada en medio cento de gasolineiras de toda España. Arestora prepara o
seu espallamento alén do Estado.
O software en cuestión foi desenvolvido
integramente na sede de Conexiona na
Tecnópole. Segundo informan fontes do
parque, en virtude dun acordo de distribución coa multinacional Lafón España,
iPetrol ten unha previsión de vendas
anuais de entre 150 e 200 implantacións.
Neste intre, existe unha gasolineira en Outeiro de Rei (Lugo) que se está a xestionar
a través de iPetrol, ás que se suman outras
en Estremadura, Madrid e Cataluña.
Segundo lembran os responsábeis do
seu desenvolvemento, a aplicación é a primeira que permite unha xestión integral.
E explican: “Existen outras solucións de
xestión pero todas son parciais, para determinadas utilidades, a nosa é a primeira
que permite o control e o seguimento de absolutamente todos os
procesos da estación de servizo”. Son palabras de José Antonio Losas,
director de Tecnoloxías da Información da empresa.
O sistema iPetrol pode manexarse a través dunha plataforma web
ou dunha aplicación móbil adaptada a todos os sistemas operativos
(Android e iOS). Ademais, é integrábel con calquera sistema de xestión
estándar implantado nas gasolineiras. As súas utilidades permiten o
control remoto dos prezos nos monolitos, das luces, das portas, da
alarma e das cámaras de seguridade. Ademais, envía notificacións
inmediatas sobre saltos de alarma, vandalismo, incendios ou fallos en
equipos e compoñentes.
“A isto”, engaden dende Conexiona, “cómpre sumar a posibilidade
de facer un seguimento constante dos niveis de combustíbel e de parámetros de análise como os prezos da competencia, a evolución das
vendas e gráficas para identificar os carburantes e os subministradores
máis rendibles”. Asemade, informan, “integra un sistema de comunicación cos clientes no caso de que a estación de servizo funcione
sen persoal, a través dun interfono que opera mediante telefonía por
Internet”.

iPetrol,

tecnoloxía de aquí
Conexiona crea unha aplicación que permite a
xestión integral de estacións de servizo
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En definitiva, permítesenos xestionar en tempo real
unha soa estación ou ben unha rede completa de estacións.
A tecnoloxía iPetrol será presentada na feira Motortec
Automechanika Madrid, onde terá activada unha demostración desde mañá mércores e até o vindeiro sábado. O
obxectivo de participar neste evento é “incrementar a visibilidade do produto a nivel internacional”, xa que se trata
da feira profesional líder para a industria do motor España
e é visitada por expertos da Península Ibérica, América
Latina e Norte de África.
Por outra banda, lembrar que Conexiona non é unha
firma principiante no ámbito de desenvolver recursos que
permiten realizar todo tipo de tarefas de xeito remoto. En
Código Cero temos falado (por exemplo) do seu paquete
integral de solucións para teletraballo baseado nunha
plataforma de software libre, o paquete Telwork, creado
pola empresa galega logo de ter constatado que non
existía ningunha solución que integrase todos os servizos
necesarios “para trasladar o posto de traballo á casa nun
só paquete”. 
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| A Coruña Smart City |

A Coruña presenta
o seu proxecto de

Smart City

O

proxecto Coruña Smart City presentouse á cidadanía nun evento
conducido polo coñecido actor e
monologuista Javier Veiga, quen deu
paso aos responsables dos distintos
piares que compoñen esta iniciativa
que busca dotar á cidade da Coruña
cunha intelixencia que lle permita
prosperar en sustentabilidade enerxética, respecto ao medio ambiente,
servizos ao cidadán e información aos
visitantes, conseguindo unha urbe
que tire proveito das posibilidades
que ofrecen as TIC e abrindo a porta
á reutilización da información que se
xera a través do Open Data.
Esta iniciativa busca que a información relativa ao tráfico, o rego, a
iluminación, as actividades culturais
e deportivas, a calidade do aire e da
auga... e moitos outros factores estea
procesada informaticamente, para o
seu aproveitamento efectivo, á vez
que tamén avanza na realización de
trámites administrativos co Concello,
o que esperan que sexa só un punto
de partida para que co tempo os
coruñeses poidan gozar dun tráfico
máis fluído, un uso máis eficiente dos
recursos, unha grande cantidade de
información ao alcance da man e,
en definitiva, unha cidade conectada que contribúa a ter unha mellor
calidade de vida.
Se ben que a xestión intelixente
da auga, o control do consumo
enerxético das instalacións públicas
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Esta iniciativa busca
dotar á cidade da
Coruña cunha intelixencia que lle permita
prosperar en sustentabilidade enerxética,
respecto ao medio
ambiente, servizos ao
cidadán e información aos visitantes.

e unha cidade menos contaminada sexan vantaxes
que claramente beneficiarán aos cidadáns, resultan
máis visibles outros servizos como a posibilidade
de realizar trámites administrativos dende a Sede
Electrónica municipal, así como a produción de contidos destinados a facer máis visible a cidade e a súa
programación cultural de cara ao seu descubrimento por parte de cidadáns e visitantes, dinamizando a
actividade local e favorecendo o turismo.
Boa parte destes servizos están xa dispoñibles a
través de páxinas web municipais, pero dende hoxe
mesmo tamén están ao alcance da man a través de
aplicacións móbiles que inicialmente chegan para
Android, e que están a preparar o seu desembarco
para iOS.
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máticos para que cando esteamos en cada lugar poidamos recibir
información sobre os mesmos no móbil en función da información
de GPS do móbil. A aplicación fai uso da realidade aumentada para
presentar a información, está aberta para que os usuarios poidan
crear as súas rutas, pero inicialmente xa conta cunha serie de rutas
de grande interese para animar aos visitantes a coñecer con profundidade a cidade seguindo unha secuencia lóxica entre os distintos
puntos de interese que conforman, por exemplo a ruta de John
Moore, a da Cidade Vella ou a que nos anima a coñecer ao Picasso
coruñés.
Pechou o evento o rexedor local, Carlos Negreira, quen destacou
a necesidade da cidade de avanzar no ámbito das Smart Cities, para
medrar como urbe, recibir máis fondos europeos, abrir posibilidades
aos emprendedores e mellorar o atractivo da cidade para futuras
colaboracións. Negreira asegurou que “isto é o principio; é como un
contedor que vainos ofrecer infinitas posibilidades para o futuro.
Non para o Goberno, non para as empresas, senón para todos os
coruñeses, para todos os galegos e para todos os europeos. Camiñar
neste terreo é fundamental para o progreso do futuro. (..) As cidades
que esteamos nas novas cousas daremos máis oportunidades aos
nosos cidadáns. Espero que teñamos todos un futuro compartido e
un futuro mellor”.
Para tratar de involucrar aos coruñeses no proxecto abrirase un
showroom, espazo no que se explicará o funcionamento e os beneficios dos 14 proxectos desenvolvidos en Coruña Smart City. 

Por unha banda temos a aplicación Eventos Smart Coruña,
presentada por Alejandra González no acto que acolleu o
Centro Ágora, e que ofrece toda a información sobre eventos
que se celebra na cidade da Coruña, facilitando a súa busca
xeral e temática, e incluíndo numerosos detalles sobre
os distintos eventos, de xeito que podemos saber en que
consisten, cando se celebran, o seu lugar de celebración e
información sobre como adquirir as entradas para o mesmo
no caso de ser preciso. González destacou a simplicidade de
uso desta ferramenta e quixo animar aos presentes a instalala
no seu dispositivo móbil para probar a súa grande utilidade.
Tras a intervención de Alejandra González, subiu aos
escenario Miguel Montesinos para dar conta da outra nova
aplicación, Visitas Guiadas Coruña, que permite empregar
o smartphone para planificar visitas a través da cidade da
Coruña, así como información sobre os enclaves máis embleNúmero 139

| Cultura galega na rede | AS REDES E A NOSA CULTURA |

Tesouro de Corcoesto confirma a
viabilidade do crowdfunding galego



A creadora do documental galego Tesouro
de Corcoesto, estreado
estes días en salas de toda
Galicia, vén de informar do
importante fito acadado
pola súa obra a través das
técnicas do micromecenado
(ou crowdfunding), unha
fórmula de financiamento
que consiste en xuntar a
través das novas tecnoloxías
achegas económicas particulares para a consecución
dun proxecto. Neste caso
concreto, o proxecto impulsado foi o propio documental, e o éxito logrado en materia de apoios para
a produción sitúa o devir de Tesouro de Corcoesto
(dende a súa orixe mesma) como experiencia pioneira en Galicia. Así cualifica o proxecto Cora Peña, a

directora do documental, unha investigación sobre o
polémico plan para habilitar unha mina contaminante en Bergantiños.
Segundo engade, o sistema elixido de produción
(financiamento por micromecenado) resultou ser
“un xeito de garantir o bo fin do proxecto e unha
mirada independente sobre un tema tan candente e
polémico, cruzado, ademais, de información confusa,
en ocasións alarmante, noutras contraditoria”. O
resultado foi, a través da plataforma goteo.org, a
consecución de 8.500 euros a través de 180 colaboradores/produtores, entre persoas e colectivos, unha
listaxe que reforza o carácter participativo e social do
documental, segundo opinan os seus creadores. Dito
noutras palabras: a fórmula de recadación de apoios
pola que se apostou rematou por deixar pegada no
resultado final, coma se o espírito crítico que adoita
ser propio das comunidades de ciberactivismo ficase
intacto e dese aínda máis azos ao propio espírito
crítico da directora da obra. 

Cibergalegos

Cultura galega, divulgación científica e
audiovisual feito dende aquí, ingredientes
axeitados para o remate deste inverno
Un congreso en
Alemaña abordará a
nosa cibercultura



O 11º Congresso Alemão de Lusitanistas
que terá lugar en Aachen (Alemaña) entre
o 16 e o 19 de setembro, abordará os grandes
cambios sociais, culturais e lingüísticos do mundo
lusófono, contando cun interesante apartado sobre a cibercultura, as linguaxes e a medialidade,
na que se afondará na hibridación e conflito nos
espazos xeoculturais galego e lusófono.
Para fornecer de contidos a citada sección, está
aberta a recepción de propostas de relatorios de
20 minutos, que deben enviarse antes do 30 de
abril, e que poderán ser en galego, portugués,
inglés ou alemán. As liñas temáticas da sección serán, entre outras, a mudanza social dos
fenómenos socioculturais en Galicia, a mediación
da Internet no ecosistema informativa e cultural
galego en relación cos sistemas culturais lusófonos e hispánicos ou a abordaxe transdisciplinar
dos procesos de translación cultural dende e para
o contexto galego, cuestionando os mecanismos
da oposición centro/periferia. O encontro ten xa
confirmada a participación como conferenciante
convidado de Manuel Gago, da Universidade de
Santiago de Compostela, así como de Eugenia R.
Romero, da Ohio State University. 
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Divulgare, agora tamén na
nosa lingua



O grupo galego de
coñecemento científico
Divulgare, do que falamos o ano
pasado en Código Cero para salientar os seus logros en Internet
(máis de 500.000 descargas e
visitas desde 142 países ao longo dos seus daquela cinco anos
de vida), presentou a versión en
galego dos seus vídeos. A iniciativa, desenvolvida en colaboración coa Área de Normalización
Lingüística da Universidade de
Vigo ao abeiro do convenio que esta entidade asina anualmente coa Consellería
de Cultura (coa arela de amosar que na nosa lingua tamén se fai ciencia), complementarase cun portal web para compilar as devanditas pezas audiovisuais.
En total presentáronse de 20 vídeos para fornecer os contidos científicos e
innovadores á comunidade universitaria, e especialmente aos estudantes de
secundaria. E co valor engadido de ser en galego, “creando e divulgando terminoloxía e vocabulario entre os futuros universitarios e incidindo nunha franxa de
idade na que o uso da lingua propia se está a perder”. Unha vez feitas as traducións, agora dende Divulgare están a traballar nun portal web que dea acubillo
a estes e aos futuros vídeos para poñelos a disposición non só da comunidade
universitaria senón da sociedade en xeral. A tradución destas obras, nun casos
dobradas e noutros subtituladas, foi realizada polas técnicas da Área de Normalización Lingüística da Universidade Eva María Castro e Cristina Rodríguez. Na
canle de Divulgare (divulgare.net) poden verse os vídeos do grupo en todos os
idiomas dispoñíbeis. 
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O LG G3 incluirá unhas lentes de baixo
custo para poder gozar da realidade virtual
Mentres Samsung comercializada as Gear VR, un sistema de lentes
de realidade virtual que aproveita un teléfono GALAXY Note 4 como
pantalla para conseguir ter un prezo máis asumible ao das Oculus
Rift (solución de referencia nos últimos anos) dende LG preferiron
optar por unha solución máis básica, cun prezo máis axustado, que
pode lembrarnos ao Google Cardboard, agás que en vez de estar
construído en cartón e precisar dun proceso de montaxe por parte
do usuario, está construído integramente en plástico. Falamos de VR
for G3, e como vén indica o seu nome, estaría dirixido a funcionar
con smartphones LG G3 e, en vez de empregar software de Oculus
como a solución de Samsung, optaría polo software para Google
Cardboard (para o que hai bastantes aplicacións en Google Play).
Este tipo de accesorio busca permitir un achegamento á realidade virtual
dun xeito moi económico, xa que os sensores de movemento e a pantalla
son os propios elementos incluídos nun móbil, de xeito que o VR for G3
limítase a dividir a pantalla en dúas partes (unha para cada ollo) e incluír
uns lentes que permiten que unhas zonas da pantalla poidan ocupar o
noso campo visual, creando unha experiencia de visión estereoscópica que
reacciona á nosa posición, de xeito que podemos xirar ao noso redor vendo
como os contidos cambian segundo cara a onde dirixamos a mirada.

Dende LG tamén apuntan a que a experiencia de uso das VR for G3 pode mellorarse empregando
auriculares Bluetooth. Amais, este accesorio terá un atractivo moi especial, que é o feito de que será de balde para os
que merquen un novo LG G3. 

Neptune Duo intercambia os roles de
smartwatches e smartphones

Unha compañía canadense, Neptune, quere destacar
no emerxente segmento de produtos que casan reloxos
e smartphones, polo que presenta o Neptune Duo, un
conxunto de dous dispositivos que parece mudar as tornas
na relación entre os smartphones e os smartwatches, colocando no pulso o elemento principal.
Temos así que o Neptune Hup será un accesorio
para levar no pulso que funcionará cun potente
procesador de catro núcleos, terá conectividade
3G/4G, Bluetooth, Wi-Fi, GPS e NFC e fará practicamente todas as funcións propias
dun smartphone, mentres que
para poder gozar visualizar
contidos nun tamaño máis
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confortable contará co Neptune Pocket, un accesorio con pantalla de 5
polgadas que pode actuar como un rato, un teclado ou un monitor, ou sexa,
que non será intelixente, xa que a potencia estaría no dispositivo wearable.
O Neptune Hub permite facer chamadas, intercambiar mensaxes de
texto, amosar notificacións, monitorizar a nosa actividade física, para o que
válese dunha pantalla táctil integrada de 2,4 polgadas, micrófono, altofalante e vibrador. Tamén conta cun xeneroso almacenamento interno (64 GB),
unha batería de 1.000 mAh (moi superior ao que vemos habitualmente nun
smartwatch) e, curiosamente, funciona con Android 5.0. Por outra banda,
o Neptune Pocket goza dunha pantalla de 5 polgadas cunha resolución de
1.280 x 720 píxeles, cámaras de 8 e 2 Mpíxeles, flash LED, micrófono, auricular, altofalante, vibrador, acelerómetro, xiroscopio e batería de 2.800 mAh,
ou sexa, que sería practicamente un smartphone ao que lle deixaron o seu
procesador e a súa memoria fóra.
A solución destaca polo feito de que no caso de extraviar ou esquecer o
Pocket, podemos seguir conectados tranquilamente co Hub, sendo incluso
posible empregar temporalmente un Pocket doutro usuario (xa que ambos
elementos poden emparellarse mediante contacto por NFC), coa seguridade que supón que a nosa información vaia almacenada no dispositivo que
levamos sempre enriba. Como vantaxe adicional temos que a batería do
Pocket tamén pode aproveitarse para recargar o Hub.
Esta proposta tecnolóxica pretende chegar ao mercado
a finais de ano, abríndose xa o seu proceso de reservas, de xeito que os interesados en facerse
co produto poden adiantar parte do seu prezo de 798 dólares (701,33 euros), podendo
reducirse o prezo até os 498 dólares (437,68
euros) de adiantarse completamente o pagamento
do trebello. 
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Olympus presenta unha cámara externa (con
obxectivos intercambiables) para smartphones
Cando Sony presentou o Xperia Z1, acompañou a presentación cun par de obxectivos fotográficos que podían
empregarse sen fíos con distintos smartphones, de
xeito que se separaba o elemento da cámara
do teléfono, para facilitar captar imaxes con
grande calidade (por evitar a limitación de
grosor propia dos terminais) á vez que se
goza da conectividade e as funcionalidades dun smartphone, e agora é Olympus
o fabricante que colle este concepto coa
cámara sen fíos Olympus Air A01.
Estamos ante un sensor de 16 Mpíxeles
propio dunha cámara micro catro terzos, ao
que podemos conectar distintos obxectivos, de

xeito que funcionaría como unha cámara fotográfica tradicional, pero en combinación cun
smartphone ao que se conectaría a través de
Wi-Fi.
Este novo produto sairá á venda o vindeiro 6 de marzo no Xapón a un prezo de
33.800 iens (250,63 euros) e cun obxectivo
14-42mm por 49.800 iens (369,27 euros),
o que suporá un directo competidor da
cámara Sony DSC-QX100, coa que comparte
detalles como que as fotografías almacénanse nunha tarxeta microSD que pode inserirse
na cámara (e que pode xestionarse a través dunha
aplicación no smartphone). 

Sony presenta un novo smartphone 4G de
prezo axustado
A mediados de febreiro Sony presentou un novo smartphone asumible e con boa autonomía, o Xperia E4, e
cando aínda non chegou ás tendas xa dan conta dunha versión avanzada do mesmo, o Sony Xperia E4g, que
en esencia é o mesmo terminal móbil ao que lle engaden conectividade 4G, o que permitirá así a Sony ofrecer
un smartphone moi equilibrado que poida gozar das novas redes de telecomunicacións a un
prezo moi axustado, xa que este novo teléfono pretende saír á venda en abril a un prezo que
estea no contorno dos 129 euros.
Aínda que non esteamos ante un terminal premium, parece que o principalmente
elemento no que se notará o seu prezo será nos acabados, xa que o desempeño do
smartphone parece que será o suficientemente bo grazas ao seu procesador de catro núcleos a 1,5 GHz, mentres que a súa batería de 2.300 mAh podería permitir unha autonomía de 2 días cun uso típico (activando o modo Ultra STAMINA incluso podería funcionar
durante unha semana enteira mantendo só as funcionalidades básicas de teléfono).
No resto de especificacións temos unha pantalla de 5 polgadas cunha resolución de
960 x 540 píxeles, 1 GB de RAM, 8 GB de almacenamento interno ampliable mediante
tarxetas microSD de até 32 GB, cámaras de 5 e 2 Mpíxeles, un grosor de 10,5 milímetros, un
peso de 144 gramos e unha carcasa en cor branca ou negra. 

O Moto E renóvase integrando 4G e
unha pantalla máis grande
Os fabricantes de telefonía parecen ter claro que nos vindeiros meses os usuarios demandarán terminais con conectividade 4G incluso nos dispositivos de entrada, e así como Sony presentou o Xperia E4g,
que por uns 129 euros ofrecerá LTE e unha boa autonomía, agora chega Motorola e dá a coñecer que o
seu novo Moto E chegará ás tendas o vindeiro día 28 a un prezo recomendado de 129 euros, contando
tamén co cada vez máis presente 4G.
O novo Moto E supón a incorporación dunha pantalla máis grande, un procesador máis potente, unha
cámara con enfoque automático, unha cámara frontal, e o dobre de almacenamento interno, de xeito
que é unha excelente actualización que fai que a gama baixa de 2015 goce de prestacións que en 2014
só tiñan os dispositivos de gama media, democratizando un uso fluído da tecnoloxía móbil.
Detallando as especificacións temos que o novo Moto E é un smartphone 4G con Android 5.0 que
funciona cun procesador Qualcomm Snapdragon 410 de catro núcleos a 1,2 GHz con gráfica Adreno
306, 1 GB de RAM, 8 GB de almacenamento interno (ampliable mediante tarxetas de memoria microSD),
pantalla de 4,5 polgadas cunha resolución de 960 x 540 píxeles, cámaras de 5 e 0,3 Mpíxeles, Wi-Fi N,
Bluetooth 4.0, batería de 2.390 mAh (moi superior ao habitual en smartphones semellantes), recubrimento resistente á auga, 12,3 milímetros de grosor e 145 gramos de peso. 
Número 139

Xbox One | PS4 | PC

Evolve
Sae á venda para PS4,
Xbox One e PC
Antes de cruzar o ecuador do mes de febreiro chegou ás
tendas a última produción de Turtle Rock Studios, creadores
de Left 4 Dead, o prometedor xogo de acción Evolve, que
proponse como un shooter multi-xogador de nova xeración
no que catro xogadores enfrontan a un monstro controlado
por un so xogador en partidas de catro contra un cheas de
adrenalina. Deste xeito poderemos optar por encargar a un
monstro con salvaxes habilidades ou a unha das catro clases
de cazadores (trampeiro, apoio, asalto e médico) para rematar
coa criatura en equipo.
Estamos ante unha das grandes apostas de 2K Games para
a primeira metade do ano, que chega simultaneamente a
Xbox One, PlayStation 4 e PC (Steam), a un prezo de 69,99
euros nas consolas da presente xeración e de 59,99 dólares
no caso de versión para ordenadores con Windows. Por 20
euros adicionais tamén é posible mercar unha edición de luxo
de Evolve que inclúe varios contidos descargables e o pase
de tempada que inclúe 4 cazadores novos e 3 deseños de
magma exclusivos. 


TRAILER DO
XOGO

IOS | Android | Winsows Phone 8.1 |
Windows 8.1

Age of Sparta
Estréase nas tendas de
aplicacións
O prometedor xogo de estratexia de Gameloft ambientado na Antiga Grecia, Age of Sparta, veu a luz na App Store, en Google Play e nas tendas de aplicacións de Windows
Phone 8.1 e Windows 8.1, de xeito que está dispoñible
para as principais plataformas móbiles baixo a popular
fórmula do free-to-play.
O xogo consiste en xuntar os poderes de homes e deuses da Antiga Grecia para facer fronte á invasión de Xerxes
en batallas estratéxicas nas que os deuses poderán lanzar
ataques que despexen inimigos do campo de batalla
mentres vemos lexións de unidades únicas (que inclúen
monstros e bestas mitolóxicas) fantasticamente animadas, deseñamos unha cidade gloriosa na que establecer
cuarteis e render tributo aos deuses para que nos axuden
na loita, e formemos alianzas con outros xogadores para
declarar a guerra aos rivais.
Un título con moitas posibilidades de éxito,
que incluso conta cun chat para poder
socializar con amigos e aliados. 

Xbox One | Xbox 360 | PS4 | PS3 | PC

Dragon Ball
Xenoverse
Chega ás tendas
Os amantes de As Bolas Máxicas por fin poden gozar das
aventuras de Son Goku e os seus amigos en consolas da actual
xeración, pois hoxe chegou ás tendas Dragon Ball Xenoverse,
un xogo de loita desenvolvido por Bandai Namco e Dimps
(estudio detrás do Dragon Ball Z: Budokai de PS2) que podemos
mercar por 49,99 euros para PC, por 59,99 euros para Xbox 360
e PlayStation 3, e por 69,99 euros para Xbox One e PlayStation
4, estando tamén dispoñibles en cada caso pases de tempada por 24,99 euros que prolongarán a experiencia mediante
contidos descargables.
Este novo xogo parte dunha interesante proposta: os malvados Mira e Towa están a alterar as liñas temporais da serie
para sementar o caos, e para soluciona esta situación haberá
que crear un personaxe (personalizable de xeito que tanto
poderiamos configurar a un superguerreiro como a un namekiano) para viaxar a través desta historia alterada coa axuda de
Toranks intervindo nos elementos chave da saga.
Nos combates participan ducias dos personaxes que coñecemos da obra de Toriyama, aos que tamén se incorporan algúns
personaxes novos, aínda que a innovación máis interesante
deste título será a cidade de Tokitoki, unha urbe futurista ao
redor da que xira o desenvolvemento do xogo e onde poderemos xuntarnos con xogadores de todo o
mundo para loitar e afrontar misións.
Un xogo claramente orientado a
quen goza habitualmente cos xogos
de loita de Son Goku, que desta volta
conta cun sistema de combate máis
pulido que nas últimas entregas da
anterior xeración de consolas, considerada por moitos como maldita para os
seareiros de As Bolas Máxicas, xa
que o último xogo de consola
doméstica considerado como
realmente bo sería o Dragon
Ball Z: Budokai 3 de PlayStation 2. 
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Aesthar
Iberian Games estrea un
divertido e coidado runner
para Android
O editor de videoxogos con sede en Compostela Iberian
Games estreou en Google Play e na App Store o seu
último título, Aesthar, un runner para móbiles que polo
momento chega a dispositivos para Android e iOS, e que
máis adiante contará tamén con versión Windows
Phone.
Estamos ante un xogo de balde, financiado mediante publicidade, que preséntanos
unha ambientación inspirada na mitoloxía
grecolatina na que a protagonista (Kara)
avanzará dende o centro dun labirinto ao lombo
dun coello (Balkar), tendo que correr esquivando
obstáculos e recollendo xemas preciosas repartidas
en distintos niveis.
Temos así un produto apto para xogadores ocasionais, vestido cunha estética moi
coidada, que manéxase mediante controis
táctiles destacando o feito de que segundo a zona da pantalla na que premamos
controlaremos ao coello ou á princesa
guerreira que leva ao seu lombo, de
xeito que en certos momentos manexaremos a dous personaxes á vez,
complicando os retos que superaremos saltando e arrolando muros
para avanzar en escenarios cada vez
máis complexos e desafiantes. 
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