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A

s nosas empresas do sector das novas tecnoloxías seguen a tirar abaixo todo tipo de
atrancos, algúns deles reais e outros non tanto
(se cadra os máis complicados de derrubar). O
seu labor, ao noso parecer, é digno de ser tido
en conta e debera figurar en anos vindeiros en investigacións socioeconómicas igual que figuran outros procesos
históricos destacábeis para a nosa terra. Trátase dun
traballo que vai moito máis alá de producir coñecemento
e tecnoloxía de utilidade (tecnoloxía para mellorar o mundo), trátase de abrir a porta para os que veñan despois e
de deixar convencemento da nosa propia valía.
Se alguén esquecera os devanditos puntos, a aceleradora de empresas innovadoras Galicia Open Future
volveuno lembrar no mes de abril, coa concesión de tres
recoñecementos a outras tantas iniciativas referenciais:
Monet, Situm e Appentra. Dos premios e das empresas
falamos arreo nas páxinas centrais, incluída unha completa
reportaxe sobre Situm Techonogies, a cuxa presentación
oficial acudimos.
Para os lectores que aínda sigan teimando en que todo
é un espellismo, completamos a mensaxe cunha serie de
páxinas que son, en toda regra, realidades incontestábeis.
Por exemplo a tecnoloxía de eSaúde desenvolvida polo
CITIC (páxina 13), a ferramenta de produtividade levada
a cabo por Kiply (páxina 18), os proxectos de emprendemento feminino amosados no Día das Rapazas nas TIC
(páxina 30) ou as iniciativas recoñecidas no Congreso
InLugo (páxina 15). Por se isto fose pouco, rematamos a
xeira de traballo cunha dobre ración de innovación galega:
dúas páxinas que son un resumo moi resumido da inxente
cantidade de achados que presentan cada mes o noso
sector (de incluílos todos non habería sitio para nada máis,
o que dá unha idea definitiva do bo estado de saúde do
noso tecido produtivo TIC). 

Humor tecnolóxico de Henrique Neira

Naquel número de hai dous lustros na redacción de.Código Cero,
parecía que todo o mundo estaba
de acordo: íanos saír un número
de transición.
A base daquel argumento máis
ou menos xeralizado era o feito de
que ó longo de todo aquel mes de
hai dez anos non ía haber ningún
encontro galego tecnolóxico que
centralizase toda a formación do
resto da revista e a xustificase.
A transición, de feito, era a base
sobre a que se apoiaban moitos
dos artigos que incluiamos naquel
número 32 de Código Cero.
Como por exemplo o especial
sobre o Portal da Emigración, un
proxecto web da Xunta que ía
encamiñado a unir aínda máis as
fitas que unen ós emigrantes cos
galegos que quedaron, a estes cos
inmigrantes que veñen e a todos
eles, en definitiva, coa Sociedade
da Información. Nesta liña tamén
incluíamos unha reportaxe sobre
Galicia Encantada, un encomiable
esforzo por preservar unha parte
da cultura galega,a que ten máis
relación coa maxia e co misterio.
Un proxecto web que se baseaba
nese principio: tódolos galegos
vimos de rural e todos temos unha
historia que contar. E agora que
as aldeas quedan despoboadas, é
xusto o momento de contalas, en
Internet.
Era un número que deciamos de
transición. Un número plenamente galego.
E 10 anos despois seguimos en
"Código Cero", "codigocero.com" e
"codigocero.gal. 
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| Novas | RESUMO DE ACTUALIDADE TIC |

En marcha unha aplicación para
amosar os produtos coa marca
Galicia Calidade



Os días pasados a Consellería de Economía puxo ao alcance da
man da cidadanía unha ferramenta para amosar aos consumidores os produtos e servizos que se presentan baixo o paraugas de Galicia Calidade. A aplicación móbil de Galicia Calidade, segundo sinalan
fontes da consellería, está dispoñíbel para a súa descarga de balde, tanto para os usuarios de iOS como para quen tivera optado por Android.
“Coa aplicación”, engádese, “o cidadán poderá comprobar no punto de
venda se un produto conta co distintivo”. Tamén fornecerá outros datos
de interese tanto das empresas certificadas como de Galicia Calidade.
Segundo engade a consellería, a ferramenta é ante todo un xeito
de acurtar distancias entre os produtos abeirados ao dito distintivo e a
cidadanía, establecendo unha canle firme entre os dous puntos. A aplicación, nun plano máis concreto, achéganos un factor distintivo no punto
de venda, diferenciando a orixe xeográfica e o concepto de calidade
ligados aos produtos expostos. Segundo lembran os impulsores da app
acerca do que significa poder amosar nos móbiles o citado distintivo, “a
marca de garantía representa o compromiso das empresas galegas por
ofrecer os mellores produtos e servizos, e o uso das mellores prácticas
para a produción, a elaboración e a comercialización, podendo resultar
un factor determinante á hora da elección dun produto”.
Quen descargue a aplicación estará en disposición de atopar toda a
actualidade de Galicia Calidade e das empresas certificadas. “Ademais”,
explícase dende Economía e Industria, “tamén poderán consultar,
dun xeito cómodo e accesíbel, distintos datos de interese relativos ás
compañías, como a súa localización, ligada ao navegador móbil, os datos
de contacto, ou o acceso aos seus perfís públicos en redes sociais, entre
outros”. 

Vimianzo estrea o seu Museo – Guía
Virtual das Paisaxes Costeiras



O concello de Vimianzo conta
cun novo servizo de divulgación
cultural e turística, o Museo – Guía Virtual
das Paisaxes Costeiras de Vimianzo, que
se estreou os días pasados para promover a valorización e sensibilización social
do seu patrimonio marítimo. A web está
accesible en vimianzo.gal e presentouse
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na Casa da Cultura local, nun acto ó que
asistiron o alcalde, Manuel Antelo Pazos;
o xerente do Grupo de Acción Costeira da
Costa da Morte, Guillermo González Diez;
e o director da empresa Trivium ECT, que
realizou o proxecto, César Abella Vázquez.
A guía virtual supón a visualización
do territorio e dos seus recursos como

nunca antes fora posíbel: a través de fotografías interactivas 360º de alta definición (HD), a
aplicación ofrece información histórica sobre
cada un dos 16 puntos de interese seleccionados
para o proxecto que teñen lazos coa identidade
marítima do municipio. Deste xeito, a liña de costa de Sabadelle na parroquia de Carantoña, ou
a parroquia de Cereixo son algúns dos espazos
protagonistas.
A partir dun mapa interactivo cun xeovisor do
territorio, poden visualizarse os diversos puntos
de interese. Cando se preme nun punto, a web
remite a imaxe de 360º na que se pode navegar
por un espazo virtual, onde se sinalizan lugares
e se ofrece información visual, textual e de son.
A aplicación ofrece tamén outra información
complementaria, coma audioguías, a sinalización
dunhas rutas de sendeirismo, e a ligazón a publicacións culturais relacionadas co tema.
A web está programada para o seu uso en todo
tipo de soportes polo que a súa visualización
está optimizada tanto para ordenadores persoais
(PC e Mac), como para dispositivos móbiles (teléfonos e tabletas con Android ou iOS). A información está dispoñíbel en tres idiomas: galego,
castelán e inglés.
O proxecto está financiado pola Unión Europea,
o Grupo de Acción Costeira da Costa da Morte, o
Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio
Ambiente, a Consellería do Medio Rural e do Mar
e o Concello de Vimianzo dentro do proxecto
xenérico Do mar á Terra. 
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A UDC aposta pola información
veraz no seu Portal de
Transparencia



A Universidade da Coruña puxo en marcha un espazo en liña para
amosar do xeito máis directo e fiábel toda a información relevante
da institución académica e a as súas contornas. Falamos do Portal de
Transparencia (udc.gal/transparencia) unha achega que xorde “do compromiso de render contas das actuacións da Universidade e de entender
que o deber dos seus representantes cara á transparencia pasa por seren
conscientes da responsabilidade de dar unha información veraz e de
libre acceso”, segundo informou o vicerreitor de Títulos, Calidade e Novas
Tecnoloxías, Julio Abalde.
Este sitio web, engade a UDC, cumpre cos obxectivos enmarcados na propia Lei de Transparencia de incrementar e reforzar a transparencia
da institución, recoñecer e garantir o acceso á información como un dereito e establecer as obrigas de “bo goberno” ás que deben aterse
aqueles que teñan responsabilidades públicas. O sitio salienta en boa medida por ser moi sinxelo de empregar, abríndose informativamente
cun número ben reducido de clics. A través do portal, cuns mínimos pasos, “pódese obter unha panorámica da situación universitaria”, sinalan
os responsábeis do seu desenvolvemento. 

Somos Paisaxe achega recursos na
Rede para facer colectivo contra o
feísmo



Estes días soubemos da posta en marcha dunha iniciativa
chamada Somos Paisaxe con fondas raizames en dúas
contornas que non se rexeitan: a nosa terra e a nosa Rede. Trátase
dun proxecto posto en marcha pola Fundación Galicia Sustentable dirixido a facer fronte común para blindar o que ben podería
chamarse a nova conciencia galega sobre a responsabilidade no
paisaxe. Unha responsabilidade, ollo, que é colectiva, pero tamén
individual. Estamos polo tanto ante unha iniciativa que tanto na
Rede como fóra dela ten feitura de comunidade, e sen desbotar
ser unha fonte de divulgación. O gran obxectivo, para que se entenda, é favorecer que comprendamos que así como estragamos
entre todos a paisaxe nas décadas pasadas, podemos emendala e
coidala tamén entre toda e todos.
O proxecto ten web de seu (somospaisaxe.com) e dende ela
cóntase que naceu entre outras cousas pola necesidade de achegar este reclamo: “Temos que salvagardar e pór en valor a paisaxe”.
A páxina compleméntase cunha serie de vídeos explicativos (O
concepto da paisaxe, Contexto para o Atlas das Paisaxes, Ecosistema,
paisaxe e territorio, etc) dende os que se nos leva da man cara ao
centro da problemática, dun xeito ben interesante e sen complexidades conceptuais que lastren o camiño e impidan o achegamento pleno da sociedade por enteiro ao miolo da cuestión, incluídos
o marco normativo e as estratexias sociais que se están a desenvolver arredor dela. 
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Galicia ponse en segundo lugar en
crecemento de factura electrónica



Galicia vén de situarse en segundo lugar na clasificación
de comunidades que atinxe ao nivel de uso da e-factura,
só por detrás de Asturias. Estes e outros datos figuran no Estudo
de Implantación da Factura Electrónica en España realizado polo
grupo Seres, empresa que incide no importante avance levado a
cabo en 2014 no emprego deste servizo dixital a nivel español (a
media de todas as comunidades): pasouse dunha taxa de medre
do 5,2% en 2013 ao 13,6%. Asemade, a investigación sinala que
durante o primeiro semestre de 2014 as empresas estatais intercambiaron un total de 67.134.211 facturas electrónicas (como
dixemos, un 13,6% máis que no mesmo período do ano anterior).
No informe dise que a aposta por esta metodoloxía electrónica
posibilitou un aforro de preto de 332 millóns de euros en recepción de facturas e 188 millóns na súa emisión. Como dixemos,
as comunidades onde máis medra o número de emisores son
Asturias (1,02%), Galicia (0,88%) e Madrid (0,48%). Pola contra,
en Murcia descende un 0,45%. Polo que atinxe ao número de
empresas receptoras hai “poucas variacións”, exceptuando a suba
en Madrid dun 0,82% e o descenso en Andalucía dun 0,79%.
En canto ás áreas de actividade, o sector servizos aumentou a
súa participación un 20,08% na emisión e un 23,36% na recepción. No estudo dise que a suba débese, en boa medida, á
entreda en vigor da Lei 25/2013, que obriga ao emprego desta
metodoloxía dixital a partir do 15 de xaneiro de 2015 nos trámites
coas administracións. 

A ACTUALIDADE DO MOTOR
VINTE ANOS INFORMANDO

w w w.sprintmotor.com
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Compostela celebrará
a primeira feira Maker
de Galicia

Gradiant e Elogia impulsan

un ranking en tempo real sobre
as principais tendas en liña



O movemento Maker está a ser toda unha
revolución, xa que a tecnoloxía actual
está a democratizar a creación aplicando os principios do software libre á fabricación. Deste xeito
naceron espazos creativos compartidos (FabLabs,
HackerSpaces, MakerSpaces e espazos de coworking) favorecendo intercambios de coñecemento
e información xurdida destas comunidades
profesionais que ven como ferramentas de uso
cotián as placas Arduino, as impresoras 3D, as
cortadoras láser... e para dar visibilidade a todo
este universo creativo existen eventos como a
Maker Faire, serie de eventos nacida en California
en 2006 e que na última edición anual conseguiu
xuntar a máis de 1.100 makers e máis de 130.000
asistentes, mentres que a World Maker Faire de
New York, con só 3 anos de vida, consegue xa
xuntar a máis de 600 makers e 80.000 asistentes.
Este tipo de encontros existen agora tamén en
cidades como Detroit, Kansas, Atlanta, Milwaukee, Orlando, Silver Spring, París, Roma, Oslo,
Trondheim, Tokio, Newcastle e Shenzhen, no que
dan en chamar featured Maker Faires, ás que se
suman tamén unhas 120 comunidades locais organizando de xeito independente as Mini Maker
Faires, que finalmente chegarán a Galicia, xa que
o vindeiro 17 de outubro celebrarase a primeira
edición de Compostela Mini Maker Faire.
Este evento está a ser organizado por Chus
Prol, Luisa Candedo, Enrique Saavedra e Marcos
Saavedra, xunto con outros colaborares, e elixiron como localización para a celebración deste
encontro de inventores e creadores o centro
comercial Área Central.
A Compostela Mini Maker Faire está arestora
aberta á recepción de proxectos para integrarse
no evento, así como a incorporación de patrocinadores que desexen axudar a facer posible a
feira. 
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T

emos máis tecnoloxía concreta, galega e con nome propio,
xurdida da colaboración
directa un centro tecnolóxico
e unha empresa. Falamos de
Real-Time eCommerce Ranking, unha
iniciativa impulsada por Gradiant en
colaboración coa empresa Elogia, firma
centrada no ámbito da mercadotecnia
en liña e dirixida polo galego Rubén
Ferreiro. Real-Time eCommerce Ranking
é, máis polo miúdo, unha ferramenta
deseñada para recoller as opinións
xeradas na rede social Twitter acerca das
principais tendas en liña que operan no
eido estatal, e logo clasificalas mediante un sistema de cores en función do
sentimento xerado no usuario respecto
da marca. A ferramenta, que xa está
accesíbel na web de Elogia marketing4ecommerce.net, achega tres cores
para visualizar o devandito: verde (chíos
positivos), vermello (chíos negativos) e
ámbar (chíos neutros).
Segundo informa Gradiant, a plataforma artéllase de tal xeito que a información achégase ao usuario do xeito
máis sinxelo máis posíbel, permitíndolle
comprender a través dunha soa ollada
“a relación entre o volume total de comentarios xerados acerca de cada marca
e os seus competidores, en función do
tamaño das súas distintas esferas sociais”.
Os esforzos pola simplicidade e pola máxima eficiencia no uso tamén se reflicten nunha funcionalidade concreta que se dirixe a facilitarnos de contado
as impresións xerais deixada polas empresas: é posíbel visualizar os comentarios xerados en tempo real, os dun día concreto, os de toda a semana, os
do último mes ou, se o desexamos, o total de chíos amoreados. A maiores,
as empresas obxecto de análises están clasificadas en función do seu sector
(alimentación, cosmética, mercados, fogar, moda, lecer, tecnoloxía e viaxes),
para que as comparativas sexan máis representativas.
Segundo engade Gradiant, Real-Time eCommerce Ranking xurdiu como
aplicación práctica dunha das tecnoloxías que o centro tecnolóxico emprazado en Vigo pon a disposición das empresas, neste caso GLIK, a súa solución
de análise semántico en redes sociais.
Sinalar tamén que a colaboración con Elogia xa vén de antigo. De feito,
engaden fontes de Gradiant, “esta non é a primeira iniciativa nova na que o
centro colabora con algunha das marcas de Viko”, o paraugas empresarial
que abrangue Elogia e Mercadotecnia4eCommerce. Sen ir máis lonxe, o
pasado verán, ámbalas entidades lanzaron O Outro Mundial, unha aplicación
que analizaba os chíos relativos á competición internacional de Brasil 2014
e clasificábaos en grupos segundo a mensaxe completa, non só polas súas
etiquetas ou palabras clave, coma outras solucións de seguimento en redes
sociais. 
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| ATRIGA | CEDERALLE DATOS TRIBUTARIOS AOS CONCELLOS |

A

Axencia
Tributaria
de Galicia
(ATRIGA)
anunciou os
días pasados que vai colaborar
coa Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) na
cesión de información de carácter
tributario a través de sistemas
telemáticos. A información foi
dada a coñecer de mans do
conselleiro de Facenda, Valeriano
Martínez –en calidade de presidente da ATRIGA-, e do presidente
da FEGAMP, José Manuel Rey
Varela, que asinaron un convenio
de colaboración co obxectivo de
acadar “un funcionamento máis
áxil, eficaz e menos burocrático
das administracións”. Este acordo,
sinalaron, permitirá aos concellos que se adhiran obter toda a
información que precisen relativa
á situación fiscal dos beneficiarios
de subvencións ou contratistas da
administración local. Deste xeito,
as administracións locais terán
á súa disposición vía dixital os
certificados de non ter débedas
coa Xunta, “evitando así que os
beneficiarios de subvencións ou
contratistas da administración
local teñan que achegalos pola
súa conta”, explicaron, engadindo
que a partir de agora, “a información pasará a ser subministrada
directamente ao concello pola
ATRIGA, a través do Centro Informático para a Xestión Tributaria,
Económica-Financeira e Contable
(CIXTEC)”.

A

Vantaxes extra para
cidadáns e empresas
A Administración autonómica cederalle aos
concellos datos tributarios para reducir trámites
O convenio enmárcase no obxectivo global que teñen todas as administracións de facilitar a realización de xestións e
trámites burocráticos a todos os cidadáns. O acordo incide así
mesmo “na importancia de aproveitar as vantaxes que ofrecen as novas tecnoloxías, e na mellora das relacións entre as
Administracións e os cidadáns”. Na sinatura do acordo tamén
se fixo saber que a colaboración ATRIGA-FEGAMP dotará aos
concellos de meirande rapidez e capacidade de movementos
na resolución de expedientes para as concesións de subvencións ou axudas, “ao tempo que garante a máxima fiabilidade
dos datos obtidos por vía telemática”.

O fondo editorial da Xunta ábrese á cidadanía a través da Rede

Consellería de Cultura e AMTEGA veñen
de presentar a Libraría Institucional de
Galicia (libraria.xunta.gal), unha plataforma virtual que servirá entre outras cousas para
que a Administración autonómica concentre
todo o seu fondo editorial e póñao á disposición da cidadanía e das librarías. Cultura e
Educación é a encargada da xestión da Biblioteca mentres que a AMTEGA puxo en marcha a
plataforma dixital e o CIXTEC (dependente de
Facenda) pon a disposición a súa plataforma de
pagamento en liña.
Segundo salienta AMTEGA, libraria.xunta.
gal é “a primeira canle de comercio en liña
da Administración autonómica e que é unha
das pezas da estratexia global da Xunta para
a dixitalización, catalogación, promoción e difusión do contido e patrimonio cultural galego”.
Tamén lembrou outras medidas neste ámbito
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O fornecemento de datos
entre as dúas administracións
realizarase sempre respectando
os dereitos fundamentais dos
cidadáns e a protección de datos
persoais recollidos pola Constitución e a Lei Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter
Persoal. 
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como a entrada en funcionamento o pasado
ano da plataforma de lectura electrónica
GaliciaLe, con máis de 1.700 títulos dispoñíbeis, ou a publicación dos novos portais
de Cultura de Museos de Galicia.
A axencia tamén avanzou que a iniciativa diríxese a acadar que Galicia conte cun
único sistema de xestión para todas as
bibliotecas e un catálogo único que permita
acceder en liña a todos os fondos bibliográficos da nosa rede de bibliotecas. A Libraría
Institucional, fixeron saber as institucións
responsábeis, “funciona a través dunha
plataforma electrónica a través da cal, todos
os cidadáns e librarías, con independencia
de onde se atopen, teñen acceso aos seus
contidos e servizos”. Ademais, engadiron,
“a través desta plataforma centralízase
a distribución e comercialización do seu

fondo editorial tanto en formato físico
coma electrónico, tanto venal coma
non venal; por tanto, será de xestión
directa do persoal da administración e
non a través de distribuidoras externas”.
Esta tamén será a nova canle para que
as librarías e outros puntos de venda
adquiran as publicacións da Xunta. As
persoas interesadas nunha publicación
venal (libro, folleto, revista,…) poderán
realizar o pagamento a través da propia
páxina web ou mediante transferencia
bancaria, explicaron fontes do CIXTEC,
que amosan deste xeito o seu funcionamento: “En canto a plataforma lle
confirme a corrección do pagamento
ao usuario/a, este poderá descargar a
publicación ou seralle remitida ao seu
domicilio”.
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| Vodafone | NOVA OFERTA DE SERVIZO CONVERXENTE |

V

Aposta firme pola
banda larga

odafone presentou
o pasado 15 de abril
a súa nova oferta de
servizo converxente
de telefonía móbil, telefonía fixa, acceso á Internet e televisión,
dispoñíbel xa. A presentación fíxose coincidir co anuncio dun novo despregamento da rede de fibra do operador en varios
territorios entre os que se atopa o galego.
A nova rede de fibra, xa presente en Vigo,
ampliarase na cidade olívica e levarase
a Santiago de Compostela, A Coruña,
Ferrol, Ourense, Santiago de Compostela
e Pontevedra, nun desenvolvemento de
rede que realizarase de xeito conxunto
con Orange.
A oferta converxente de servizos da
compañía británica comercializarase
baixo a marca Vodafone One, e supón
unha aposta pola banda larga ultra-rápida
tanto en fibra como en 4G, aínda que non
limitará a súa comercialización nas zonas
nas que conte con rede de fibra, senón
que tamén se comercializará este servizo
onde conte con cobertura VDSL (tecnoloxía a través da que comercializan conexións de até 30 Mbps).
Os clientes poderán configurar os servizos de Vodafone One
segundo as súas necesidades, de xeito que poderán optar por
velocidades de 200, 120, 60 e 30 Mbps no fogar, incluíndo tarifa
plana de chamadas a teléfonos fixos nacionais e 60 minutos/mes
a móbiles, que poderán completarse con distintos volumes de
voz e datos en telefonía móbil (dende 200 minutos de voz até
minutos ilimitados e paquetes de datos de entre 1 e 4 GB/mes).
No caso da televisión, o servizo chegará tanto a través de fibra
como a través de VDSL.
A maiores, os clientes de Vodafone One poderán acceder á
rede sen custo adicional a través da rede de puntos de acceso
Vodafone WiFi, que presume de 1 millóns de puntos de acceso
en España e 14 millóns no resto do mundo. Tamén será posible
agregar liñas móbiles adicionais ao contrato de Vodafone One.

ultra-rápida

Vodafone presenta a súa oferta converxente
anunciando a ampliación da súa rede de
fibra en Galicia
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Aínda que a nova rede de fibra óptica, que nos vindeiros 15
meses pretende chegar a máis de 250.000 unidades inmobiliarias en
Galicia, é un dos grandes reclamos de Vodafone One, o punto forte
do operador é sen dúbida a súa rede 4G, compatíbel con LTE-A (que
permite descargas até a 300 Mbps) e chega ao 74% da poboación
galega, xa que conta con presenza en 135 concellos, o que supón
que nas principais poboacións galegas poidamos gozar dunha
banda larga móbil de calidade, preparada para os servizos de nova
xeración.
O servizo ao que posiblemente non estean afeitos os usuarios de
Vodafone, que agora potenciarse con Vodafone One, será Vodafone
TV, que vén a ser a televisión intelixente de Ono desenvolvida sobre
TiVo, que inclúe unha ampla oferta de canles en alta definición, sistema de gravación intelixente, a posibilidade de pausar as transmisións en directo, poder gravar até 3 canles á vez, recibir recomendacións personalizadas e incluso empregar aplicacións como YouTube
directamente no televisor. Complétase cunha oferta de vídeo baixo
demanda con películas, series de televisión, contidos infantís e
documentais con máis de 3.000 referencias da que o 80% non tería
custo adicional. 
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| COETG | eSAÚDE |

O

Colexio Oficial
de Enxeñeiros de
Telecomunicación de Galicia
(COETG) celebraba os días pasados (23 e 24 de abril) na
sede do Colexio Médico da Coruña as
Xornadas sobre Aplicacións Móbiles en
Saúde xunto co Colexio Oficial de Médicos da Provincia da Coruña co gallo de
axudar aos facultativos a tirar proveito
das novas tecnoloxías na súa práctica
cotiá. Indo ao miolo do encontro, o día
23 a xornada comezaba cunhas nocións
xerais sobre a aplicación de dispositivos
móbiles na consulta médica, para o cal
os médicos recibiron nocións básicas
sobre as características importantes
que era preciso coñecer dos diferentes
dispositivos móbiles, especificacións
técnicas, sistemas operativos, cobertura,
seguridade, privacidade, etc.
Segundo informa o COETG, a actividade continuou cunhas recomendacións
prácticas para a selección de aplicacións
de saúde encamiñadas aos médicos.
Logo desta introdución presentáronse
varias aplicacións de saúde de interese
para os médicos. O obxectivo destas
aplicacións era: a procura de información
médica, a axuda ao diagnóstico, información sobre medicamentos, interaccións
de medicamentos, ferramentas e calculadoras médicas, actualización científica,
a xestión de citas e tamén unha utilidade
para facer máis doada a comunicación
entre os doentes e os traballadores
sanitarios de xeito independente e en
diversas linguas.
O día 24 a xornada daba comezo
cunhas explicación xenéricas sobre
tecnoloxía e continuaba con diversas
aplicacións médicas sobre: hipertensión,
insuficiencia cardíaca, hipercolesterolemia, EPOC, dermatoloxía e diabete.
Algunhas xornadas contaron tamén coa
demostración de diferentes aparatos
médicos de última tecnoloxía que se
conectan aos dispositivos móbiles, como
é o caso do medidor de tensión ou o
oxipulsímetro.
Estas sesións levadas a cabo polo
COETG e o Colexio de Médicos da
Coruña insírense no acordo asinado a
comezos de abril por ámbalas entidades
e formalizado por Ramón Bermúdez
de Castro (COETG/AETG) e por Luciano
Vidán. Amais de presentar as xornadas
celebradas o 23 e o 24 de abril, o presidente da AETG asegurou durante a rolda
de prensa que “temos unha excelente
sanidade, unha das mellores do mundo,
pero podemos perder esa posición de
vangarda se non a facemos sustenta-
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Atención médica
sen barreiras

O COETG e o Colexio de Médicos da Coruña
móllanse pola eSaúde

ble e conectada co futuro, coas novas
tecnoloxías e os novos tratamentos”. Na
súa opinión, “os enxeñeiros de telecomunicación están preparados para esa nova
revolución tecnolóxica e sanitaria”. Deste
xeito, pódese contar co colectivo, engadiu,
“para que o noso sistema de saúde non
pereza ou perda en calidade coa crise,
senón que salia anovado e fortalecido”.
Pola súa banda, Luciano Vidán, sinalou
na formalización do acordo que “Con Internet apareceu un novo tipo de enfermo,
o paciente Internet positivo, que terá unha

maior e máis fiable información científica, e
poderá elixir os mellores médicos e hospitais, porque estes datos serán públicos na
Rede”. Ao seu xuízo, “mesmo será posible o
control da saúde a distancia, con biosensores localizados nos vestidos ou nos
domicilios”.
No futuro, fixeron saber Vidán e Bermúdez, o convenio marco entre os dous
colexios dará acubillo a outras iniciativas,
entre as que se contan cursos de formación, conferencias, seminarios, publicacións divulgativas, proxectos de investigación “e calquera outro asunto que poida
resultar de interese para a colexiación de
médicos e enxeñeiros de telecomunicación”, explicaron. 
Número 141

| CLÚSTER TIC E O CPEIG | COLABORAN EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN |

Alianza de
alianzas
O Clúster TIC e o CPEIG
colaborarán en actividades
de formación e na
elaboración de estudos

O

s presidentes do Clúster TIC e
do CPEIG, Antonio Rodríguez
del Corral e Fernando Suárez
Lorenzo, asinaron recentemente en Compostela un convenio
de colaboración que busca “desenvolver actividades de
carácter formativo, divulgador e de estudo e análise en
materias das competencias tanto do Clúster TIC coma
do CPEIG, todas elas a prol do hipersector TIC galego”.
A colaboración consistirá na realización de cursos,
xornadas, seminarios e outras actividades de interese para as empresas socias do Clúster TIC, amais de
fomentar iniciativas de promoción e de realización de
actividades de estudo e análise entre ambas entidades
mediante proxectos de investigación ou da elaboración de informes conxuntos e a edición conxunta dos
respectivos libros, publicacións e documentos resultado deses traballos e actividades.
En opinión do presidente do CPEIG, “aínda que o
Colexio vén colaborando de xeito intenso co Clúster
TIC coma un dos seus socios fundadores e membros
dos seus órganos de goberno, a formalización da
colaboración entre as dúas entidades amosada neste
convenio permitirá estudar e mellorar as competencias
do capital humano das empresas do sector TIC, onde
están moitas das nosas colexiadas e colexiados, e axudar a ditas empresas sociais do Clúster a xerar tecido
TIC creando novos produtos e mercados”.
Pola súa banda, o presidente do Clúster indicou que
“este novo ámbito de traballo do Clúster co CPEIG que
consolida a nosa política de alianzas que favorezan
o crecemento das empresas TIC galegas. Os colexios
profesionais deben colaborar cos clústers empresariais
para axudar a que cada empresa atope os recursos
necesarios para a súa expansión. Con este convenio
reforzaremos a busca de solucións ás necesidades
detectadas en recursos humanos nas empresas TIC galegas. Ademais, colaboraremos con CPEIG na difusións
das mellores prácticas en políticas de desenvolvemento do sector TIC, en formulación de novos proxectos innovadores, en atracción de novos estudantes as nosas
especializacións profesionais e en descubrimento do
novo talento que axude as nosas empresas a competir
no mercado internacional”. 
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A ourensá Eva Dafonte, Premio Ada Byron 2015
Coincidindo co Día Internacional das
Rapazas e as TIC (o pasado 23 de abril), o presidente do Colexio Profesional de Enxeñaría
en Informática de Galicia (CPEIG), Fernando
Suárez, deu a coñecer o nome da premiada co
galardón Ada Byron, que na presente edición
recaeu en Eva Dafonte Pérez (Ourense, 1979).
O máximo representante das enxeñeiras e
enxeñeiros informáticos galegos fixo pública
a decisión (precisamente) no evento organizado polo CESGA con motivo do Día Internacional das Rapazas e as TIC.
Eva Dafonte, enxeñeira superior en Informática, traballa na actualidade na Organización
Europea de Investigación Nuclear (CERN)
en Xenebra. É a subdirectora do grupo de
Servizos de Bases de Datos e a responsábel
das bases de datos de toda a organización,
desde os sistemas de control de aceleradores,
as aplicacións de enxeñaría e administración e os experimentos do LHC. Ase,ade, a
premiada é a coordinadora do centro de
competencia de bases de datos do programa
CERN-Openlab.
O Colexio Profesional de Enxeñaría en
Informática de Galicia quere, mediante a
concesión do Premio Ada Byron, visualizar
participación feminina en todos os niveis da
tecnoloxía: como usuarias, como emprendedoras, como xeradoras de innovación, investigadoras e líderes dun
sector punteiro.
En opinión do colexio, as mulleres teñen que ocupar un lugar central na Sociedade da Información e do Coñecemento, posto que “só
así se poderá garantir unha tecnoloxía e unha sociedade verdadeiramente igualitarias”.
Lembrar que Ada Byron foi unha escritora e matemática británica (1815-1852) que describiu a máquina analítica de Charles
Babbage e está considerada como a primeira programadora da
historia. Deduciu e preveu a capacidade dos computadores para ir
alén dos simples cálculos numéricos.
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| Tecnópole | CAMPAMENTO TECNOLÓXICO DE VERÁN |

A

s innovadoras
fórmulas de facer
tecnoloxía e preparar innovación
inauguradas
en 2013 polo Parque Tecnolóxico de
Galicia (Tecnópole) van ter continuidade cunha terceira entrega en 2015
(e as que veñan). Falamos do Tecnópole Technological Workshop (T2W),
para entendernos o Campamento
Tecnolóxico do Verán da Tecnópole,
unha proposta a medio camiño entre
seminario de coñecemento avanzado e actividade estival de lecer para
rapaces que colle o mellor dos dous
formatos sen diminuír o seu alcance,
máis ben o contrario. A nova edición
do campamento vén de abrir o seu
prazo de inscrición, e a súa apertura
oficial está prevista para o vindeiro
mes de xullo. A Tecnópole lémbranos
unha vez máis que a proposta é única
en Galicia. Respecto ao seu papel no
eido estatal, senón é única pouco lle
falta.
Este ano o campamento coincide
co décimo aniversario da Galiciencia,
o que significa (entre outras cousas)
que os dous equipos de alumnos que
presenten os mellores proxectos terán
asegurado un emprazamento propio
para amosalos ao público durante
esta edición especial da feira, que se
celebrará en novembro.
O campamento celebrase entre o
1 e o 14 de xullo e estará dirixido a
40 rapaces e rapazas de entre 12 e 18
anos. Todos os participantes traballarán no desenvolvemento de proxectos
tecnolóxicos con diferentes graos de
complexidade en función das súas idades. “Para facelo posíbel”, sinala a Tecnópole, “o programa incluirá nocións
sobre o deseño de aplicacións móbiles
e videoxogos, edición fotográfica e de
vídeo, creatividade, biotecnoloxía, etc”.
Segundo engade a organización, este
ano “a actividade estrela” será a robótica, con sesións de formación todos os
días do campamento.

A ciencia tamén se
fai de acampada
A Tecnópole abre a inscrición para o campamento
tecnolóxico de verán que se celebra en xullo

Respecto de a quen se dirixe
o campamento, a Tecnópole
lembra que aínda que a inscrición estea aberta a estudantes
de toda Galicia sen restricións,
“a proximidade xeográfica
recomenda a actividade para
persoas que residen ou mesmo
que pasan o verán na provincia
de Ourense”.
Un dos grandes obxectivos
da actividade, extensíbel a
todas as idades, é fomentar o
desenvolvemento da capacidade resolutiva e innovadora e
incidir na dinamización da axilidade mental e da creatividade.
Ademais, sinala a Tecnópole,
“trátase de procurar que os
alumnos e alumnas adquiran novos coñecementos tecnolóxicos, de
potenciar neles actitudes como o respecto mutuo, a colaboración e a socialización, xunto con habilidades relacionadas con falar ben en público
e a práctica do inglés”.
Todas as actividades desenvolveranse en equipo, mediante a formación de grupos de rapaces da mesma idade, aos que se estimulará
para conseguir a organización interna que lles permita desenvolver
habilidades sociais a través da discusión dos proxectos, fomentando ao
mesmo tempo o respecto entre os compañeiros e o traballo en equipo.
“Dado que se trata dunha actividade integrada no tempo de vacacións
dos participantes”, explica a organización, “tratarase de fomentar a
aprendizaxe a través do xogo, potenciando a creatividade e baseándose

12 |

C  digo

cero

nas emocións e experiencias persoais”. Polo tanto,
durante o campamento os participantes practicarán actividades deportivas en equipo ao aire libre,
como a natación, o tenis ou o atletismo.
O custo por participante será de 260 euros con
todo incluído, dende o transporte dende varios
puntos da cidade de Ourense ata a comida e todas
as actividades. A preinscrición está xa aberta na
web t2w.tecnopole.es. 
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| CITIC |

CloudPatient,

unha plataforma ao alcance de todos
O CITIC certifica con este proxecto
consorciado Innterconecta a súa
capacidade para abordar este
tipo de convocatorias

D

icía Henry Ford que “o verdadeiro progreso é o que pon
a tecnoloxía ao alcance de todos”. Sen dúbida, ese é un
dos obxectivos que a industria tecnolóxica vén perseguindo desde hai anos e que, aos poucos, vai conseguindo. Mostra diso é a capacidade do Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC),
impulsado pola Universidade da Coruña, de desenvolver proxectos
no ámbito biosanitario, converténdose así nun referente estratéxico.
O exemplo máis próximo témolo en Galicia, onde desde hai dous
anos vén desenvolvendo unha ferramenta que permite que os cidadáns podamos xestionar por nós mesmos os datos relacionados coa
nosa saúde, dunha maneira sinxela e segura. CloudPatient é o nome
da solución desenvolvida por un consorcio de empresas, formado
por SIVSA de Vigo, ALDABA da Coruña e IntellectiaBank, de Ourense,
coa imprescindible colaboración do CITIC e o Instituto de Investigación Biomédica da Coruña (INIBIC).

O proxecto, que viu a luz grazas ao financiamento obtido a través
o programa FEDER-Innterconecta, tradúcese “nunha plataforma que
permite aos usuarios crear unha contorna na nube no que responsabilizárense dos seus datos e poder acceder a eles desde calquera
lugar”, sinala Alejandro Pazos, investigador da Área de Intelixencia
Artificial e Aplicacións do CITIC. Datos como o historial médico ou
aqueles procedentes de diferentes biosensores, como os actuais
wearables, pulseiras cuantificadoras de exercicio físico, básculas,
tensiómetros, etc.

Javier Pereira, outro investigador da Área de Intelixencia Artificial
e Aplicacións do CITIC, apunta que “unha das principais vantaxes de
CloudPatient, ademais da disposición e accesibilidade dos datos, é
que a plataforma está deseñada de tal maneira que actúa de forma
intelixente, segundo o usuario, para propor contidos e pautas de
actuación, en función dos datos rexistrados de cada paciente”.
O labor do CITIC dentro de CloudPatient desenvolveuse en base á
definición do modelo e as necesidades dos usuarios para os tres escenarios seguintes: saúde mental, trastorno do espectro do autismo
e persoas maiores e con patoloxías crónicas.
No primeiro contexto, o da saúde mental, os usuarios poden rexistrar actividades a través do seu teléfono móbil, de tal maneira que
logo poidan ser avaliadas de maneira conxunta polo seu terapeuta
ocupacional. Nesta liña, CloudPatient está a ser testado no Hospital
de Día de Psiquiatría de Ferrol e o Hospital de Día de Psiquiatría da
Coruña, onde obtivo unha gran acollida e ten vistas a ampliar o seu
uso nun futuro próximo.
No escenario de nenos con trastorno do espectro do autismo,
programáronse sistemas de avaliación a través do computador, grazas aos cales poden desenvolver diferentes roles sociais. Este colectivo foi de gran axuda á hora de ir definindo a plataforma, xa que o
piloto foi probado pola Asociación de pais de persoas con trastorno
do espectro autista da Coruña (ASPANAES), a Asociación LEVANTA
(Psicoloxía e Fisioterapia Infantil e do lactante) e a Asociación Prol
persoas con Discapacidade Intelectual de Galicia, ASPRONAGA.
Por último, no escenario concernente ás persoas maiores e con
patoloxías crónicas, desenvolvéronse unhas propostas relacionadas coa vida saudable, a prevención de caídas, a alimentación, a
xeolocalización con alarmas e un sistema automático que conecta a
prescrición de fármacos a través da receita cun “pastilleiro electrónico”, que rexistra a toma dos fármacos nos tempos pautados. Neste
aspecto, o piloto de CloudPatient puido probarse no Centro de día
da Cruz Vermella da Coruña e no Centro xerontológico GERIATROS
de Oleiros (A Coruña).
Por diante, queda desenvolvemento e a continuidade de pilotos
que permitan, de maneira progresiva, ampliar a mostra de usuarios
de CloudPatient. Para iso, CloudPatient continúa a procura de financiamento, mentres prosegue en paralelo a extracción e avaliación
de resultados sobre a plataforma, da que podemos atopar máis
información en www.cloudpatient.udc.es. 

http://citic-research.org/

Cofinanciado por:
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| Deputación de Lugo | #INLUGO15 |

A xuntanza

do cheo total
A terceira edición do Congreso
#InLugo confirmou a súa pegada nas
redes sociais

L

ugo volveu ser a capital da nova comunicación os pasados 8 e o 9 de maio. E foino grazas á terceira edición do
Congreso de Cultura Dixital e Redes Sociais #InLugo, un
evento organizado pola Deputación Provincial co fin de
quitarlle punta ao fenómeno da Sociedade do Coñecemento presente e futura, obxectivo para o cal contou novamente con algúns
dos máis reputados analistas tecnolóxicos dos ámbitos galego e estatal.
O evento quixo tocar o tema das redes sociais, ser el mesmo unha rede
social e mesmo influír nelas. Así, por unha banda, o salón de actos do
Pazo de San Marcos rexistrou cheo total ao longo das diferentes sesións,
amais de ter seguimento a través de streaming, en tempo real, por parte
de centos de internautas (grazas á Fundación TIC). Doutra banda, volveu
ser referencia nas redes sociais, coa etiqueta #inlugo15 converténdose
en trending topic a nivel estatal durante boa
parte da tarde da primeira xornada, con
case 3.000.000 de impresións en Twitter.
“con máis de
A vicepresidenta segunda, Lara Méndez,
medio cento de
acompañada do alcalde de Lugo, José
López Orozco, foron os encargados de incandidaturas
augurar, o venres 8, o terceiro Congreso de
presentadas este
Cultura Dixital e Redes Sociais #InLugo. A
vicepresidenta celebrou “o éxito do evento
ano nas catro
e dos premios” e destacou que “con máis de
categorías, e o
medio cento de candidaturas presentadas
este ano nas catro categorías, e o cheo
cheo absoluto
absoluto do salón de actos de San Marcos,
do salón de actos
podemos afirmar que a xuntanza é xa unha
referencia no mundo das redes sociais e
de San Marcos,
das novas tecnoloxías”. Pola súa banda, o
podemos afirmar
rexedor resaltou a importancia dos coñecementos que os cidadáns lugueses poden
que a xuntanza
adquirir neste congreso; e admitiu que
é xa unha refepara el sería “difícil vivir na actualidade sen
tableta ou sen smartphone”.
rencia no mundo
O director de Eldiario.es, Ignacio Escolar,
das redes sociais
abriu o primeiro ciclo de relatorios e falou
do cambio que supón, para o xornalismo.
e das novas teco auxe dos medios dixitais. Desde a súa
noloxías”
visión de xornalista experimentado, pero
tamén como directivo e accionista do medio no que traballa, Escolar falou da crise
no modelo de negocio dos xornais tradicionais, no seu modelo editorial
e mesmo na súa credibilidade, por ter perdido independencia. “Cando
os xornais entran en números vermellos, o primeiro que sae pola porta
da redacción é a liberdade dos xornalistas”, sinalou, defendendo que
os xornais dixitais ben xestionados poden ser máis independentes e
rendibles que os de papel. “Os nosos subscritores pagan para que a
información siga sendo libre”, engadiu.
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Inauguración do congreso a cargo da vicepresidenta da
Deputación e o alcalde de Lugo

A continuación chegou a quenda da primeira mesa redonda
da tarde Marketing online en grandes marcas, coa presenza de
Núria Padrós, directora xeral de Ogilvy PR Barcelona; Diana Morales, responsábel de Estratexias en Redes Sociais de Movistar
España; e Juan Andrés Milleiro, responsábel de Redes Sociais
de NH Hotel Group. Os tres relatores compartiron con exemplos reais a súa ampla experiencia no trato cos clientes a través
das redes sociais, coincidindo en que a miúdo as dificultades
e problemas poden converterse en oportunidades cunha boa
estratexia. “Usando ben estes medios podemos conseguir que
os nosos clientes estean máis contentos con nós”, asegurou
Milleiro.
Tras unha pausa, os avogados Alejandro Touriño e Pablo
Burgueño especializados en tecnoloxía e redes sociais, e membros respectivamente dos bufetes Écija e Abanlex, falaron de
aspectos legais a ter en conta á hora de usar Internet e as redes
sociais, nunha nova mesa redonda. Segundo nos conta a organización do evento, Touriño e Burgueño expuxeron numerosos
casos reais de situacións como o emprego non autorizado de
fotografías de terceiros, inxurias ou suplantación de identidade. Ademais, responderon ás dúbidas e preguntas do público
sobre estas e outras cuestións.
Segundo informa a Deputación Provincial, a xornada rematou cun fotowalk pola cidade da man de Instagramers Lugo, un
paseo durante o que os participantes poderán tomar imaxes
para participar no concurso #fotoinlugo15. O III Congreso de
Cultura Dixital e Redes Sociais #InLugo continuou o sábado 9 de
maio coa presentación de diversos proxectos lucenses destacados
na Internet e un obradoiro de competencia dixital impartido por
Juan García pola mañá. Pola tarde entregáronse os Premios #InLugo e desenvolvéronse oito microrrelatorios de temáticas variadas.
O presentador do evento, o cómico Víctor Grande, pechou o acto
cunha actuación de humor musical. 

Número 141

O

s pasados 8 e 9 de
maio celebrouse
como dixemos a
terceira edición do
Congreso #InLugo e
con ela, a entrega dos premios do mesmo
nome. Segundo lembrou durante a achega
de galardóns a entidade organizadora de
ambas convocatorias, a Deputación de
Lugo, con estas distincións quere recoñecer iniciativas, persoas e organizacións
da provincia que fan bo uso da Internet,
as novas tecnoloxías e as redes sociais. O
acto estivo presidido polo presidente do
organismo provincial, José Ramón Gómez
Besteiro, acompañado do alcalde de
Lugo, José López Orozco. Os gañadores
foron o Servizo de Cardioloxía do HULA,
Teafortwo, Don't be a foreigner e Cilenis.
Gómez Besteiro destacou durante o
acto de entrega de premios que “con
estes galardóns, queremos recoñecer a
labor de divulgación dos vosos proxectos así como o aproveitamento das
ferramentas que nos ofrece a rede” e
afirmou que “Internet, e os seus recursos, permítennos estar máis preto das
persoas, feito que os políticos debemos
valorar e recoñecer”. Pola súa banda, o
alcalde salientou que “este tipo de iniciativas amósannos as novidades no eido
tecnolóxico así como os límites que non
debemos cruzar”.
Na edición deste ano presentáronse
máis de medio cento de candidaturas,
entre as que resultaron gañadoras os
seguintes profesionais:
• Teafortwo (mercadodelugo.es/teafortwo/es/), na
categoría de Comercio, Ocio e Restauración, polo uso
das novas tecnoloxías e as redes sociais para estar en
contacto permanente e ofrecer un servizo continuo
ós clientes da tenda. Comezaron a súa aventura no
renovado Mercado municipal de Quiroga Ballesteros
hai case dous anos e acaban de abrir o seu segundo
local en Lugo, no número 98 da rúa Nova.
• A web do Servizo de Cardioloxía do HULA (cardiologia-lugo.com) na categoría de Educación e Formación, pola importancia da difusión de información das
doenzas cardiovasculares entre a poboación, “xa que
o coñecemento repercute na mellora da saúde dos
cidadáns”. Segundo o xurado, “emprega unha linguaxe
próxima e accesible, desde a firme crenza de que o
paciente empoderado é actor decisivo na sustentabilidade do sistema sanitario”. Asemade, engádese,
“colaboran coa formación dos médicos de atención
primaria cos seus contidos”. É a primeira web dun servizo de área médica do HULA con enfoque formativo
e educativo, “labor que hai que agradecer ao xefe de
Cardioloxía do HULA, Carlos González Juanatey, e o
seu equipo”, explicou a Deputación.

Recoñecementos
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ao traballo

ben feito

O HULA, Teafortwo, Don't be a foreigner e
Cilenis gañan os Premios InLugo

A Deputación
de Lugo, con
estas distincións quere recoñecer iniciativas, persoas e
organizacións
da provincia
que fan bo
uso da Internet, as novas
tecnoloxías e
as redes sociais

• Don’t be a foreigner (dontbeaforeigner.com) na
categoría de Cultura e Acción Social, por “utilizar
fundamentalmente as novas tecnoloxías para a
axudar a estranxeiros a establecerse en España,
facilitando o proceso de transición tanto a nivel
persoal como profesional”. Este verán levarán a
cabo o primeiro intercambio Lugo – Charleston
(Estados Unidos), grazas ao que catorce nenos
poderán vivir con familias americanas. O curso
que vén queren facelo á inversa.
• Cilenis (www.cilenis.com), na categoría de
Tecnoloxía. É unha empresa spinoff da USC, que
converte anos de investigación en tecnoloxía
lingüística en software que poda utilizar todo
o mundo. Destaca entre elas Linguakit.com, un
portal avanzado de ferramentas lingüísticas; a
versión en galego de Apalabrados, ou o primeiro teclado corrector en galego para Android.
Segundo lembrou o xurado, Cilenis foi recoñecida co 1º Premio de iniciativas emprendedoras
da USC, ou Mención de Honra no concurso BGI
organizado polo MIT. 
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| AMTEGA |

O

Consello
da Xunta
aprobou da
nova Axenda
Dixital 2020,
co “maior investimento en novas
tecnoloxías da historia da Comunidade (1.550 millóns de euros)”, fixo
saber o Goberno autonómico, e “cuns
obxectivos definidos que establecen
20 desafíos a cumprir no que resta de
década”, engadiu. Estes obxectivos,
en detalle, diríxense fundamentalmente a artellar e afianzar un
modelo de crecemento vinculado á
economía dixital. Tras a xuntanza do
Consello do 30 de abril, o presidente
Núñez Feijóo subliñou en rolda de
prensa “que o novo itinerario tecnolóxico é froito dun intenso proceso
de diálogo; é dicir, contou para a súa
elaboración coa participación de representantes das principais empresas
da Comunidade do sector TIC, coas
institucións públicas e coa sociedade
civil”.
Os 20 desafíos están artellados en
cinco liñas de actuación: a valorización da Administración; a énfase na
vida dixital; a aceleración da economía dixital; o estímulo ao crecemento
do sector TIC; e a articulación dixital
do territorio. “En definitiva, hoxe presentamos a Axenda Dixital de Galicia
2020; algo que será posible porque
garantimos os recursos necesarios,
cun orzamento medio anual de 258
millóns de euros”, asegurou o responsable autonómico.

Administración Electrónica

Respecto a o primeiro eixo, formúlanse cinco desafíos para avanzar
cara unha Administración verdadeiramente dixital. Así, xa está en
marcha o Plan de Administración e
Goberno dixitais 2020, que establece
as medidas para dar o salto da Administración electrónica á Administración Dixital, é dicir, a que a práctica
totalidade dos servizos que prestan
as administracións poidan facerse de
xeito dixital.
A estratexia contempla tamén a
implantación de solucións de Big
Data para transformar os datos
xerados pola Administración en
coñecemento útil, que facilite a toma
de decisións e permita adiantarse ás
necesidades da sociedade.
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Tecnoloxía
para medrar

O Consello da Xunta aproba a Axenda Dixital 2020
Vida dixital
No segundo eixo, Feijóo precisou que a
Axenda busca dar resposta a catro desafíos
orientados a consolidar a adaptación dixital
do modelo educativo, favorecer servizos
dixitais avanzados nos ámbitos dos servizos
sociais e sanidade, e asegurar a inclusión
dixital da cidadanía.
“No eido educativo, darase continuidade
á estratexia para a integración plena das
TIC co Proxecto Abalar, estendendo o libro
dixital ata os 30.000 alumnos en 2017. E, en
benestar e sanidade aplicaranse as TIC para
o deseño de servizos intelixentes e integrais
adaptados ás necesidades específicas dos diferentes colectivos”, explicou, ao que engadiu
que o último desafío deste eixo é acadar a
autonomía dixital da sociedade.
Sobre este último punto, avanzou a posta
en marcha do Plan de inclusión dixital para
pasar da alfabetización á madurez dixital,
posibilitando que calquera persoa poida
acceder a maiores niveis de coñecemento e
uso das TIC.

Economía dixital

A dixitalización empresarial en sectores
estratéxicos de Galicia, como o sector primario, o turístico, o cultural e o do transporte,
así como a implantación de solucións dixitais
innovadoras no tecido empresarial suman
outros cinco desafíos da Axenda.

O Plan Smart Turismo 2014-2020 iniciou o
camiño para facer de Galicia un destino turístico
intelixente, no que se seguirá avanzando para
promover a prestación de servizos personalizados
aos visitantes ou potenciando o Camiño de Santiago cunha liña específica, SmartCamiño.
Por outra banda, promoverase a conservación do
patrimonio cultural de Galicia aplicando as novas
tecnoloxías, facilitando así o seu acceso e difusión.

Sector TIC
Impulsar o sector TIC é outro dos eixos desta
Axenda, con dous desafíos destacados: avanzar
na consolidación do Pacto Dixital, é dicir, na
consolidación dun sector tecnolóxico galego que
xere redes de valor co resto de axentes, empresas
tractoras e sectores económicos para que conxuntamente conformen un ecosistema dixital galego
activo; e impulsar a capacitación dos profesionais
á continua evolución tecnolóxica.

Infraestruturas
Finalmente, no quinto eixo, a Axenda asume
tres desafíos. Por unha banda, reforzar a seguridade cidadá aplicando as TIC para facilitar a prevención de riscos, catástrofes ou emerxencias.
Logo de destacar que o segundo obxectivo
será o de universalizar a cobertura de 30 Mbps
en Galicia, Feijóo afirmou tamén que se traballará
para acadar unha maior garantía na seguridade
dos servizos da Administración, que se concretará
no Plan Director de Seguridade da Información do
sector público 2015-2017. 
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F

Campaña do
CPEIG e AMTEGA
para mellorar a
empregabilidade a
través das TIC

inalmente comezou a
finais do mes de abril
a campaña 1 Mes, 1
Profesión Dixital, dirixida
a mellorar as competencias tecnolóxicas para incrementar as
posibilidades de atoparmos emprego e,
tamén, para divulgar as novas profesións xurdidas ao abeiro da Sociedade do Coñecemento. A xornada de
presentación da iniciativa foi inaugurada pola directora da Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia
(AMTEGA), Mar Pereira, e o presidente
do Colexio Profesional de Enxeñaría en
Informática de Galicia (CPEIG), Fernando
Suárez. Na primeira das sesións, que leva
por título Faite profesional do marketing
dixital, participaron arredor de cen de
persoas na Cidade da Cultura en Santiago
de Compostela.
Trátase do arranque dun ciclo de seis
xornadas sobre novos perfís dixitais, que
se desenvolverá até o mes de outubro, e que
en palabras dos promotores “ten como obxectivo xeral crear conciencia da necesidade que
teñen os cidadáns de mellorar o seu dominio
das Tecnoloxía da Información e a Comunicación, as TIC, cara ao emprego”.
As charlas, engaden o CPEIG e AMTEGA,
darán a coñecer novos perfís profesionais
como os de deseñador e programador dixitais,
o de blogueiro profesional, o de desenvolvedor
de aplicacións, o de especialista en contidos
ou análise de datos, o de técnico de comercio
electrónico ou o de experto en mercadotecnia
en liña, entre outros. Ademais, abordaranse
os cambios que están a afrontar profesionais
doutros sectores (xornalistas, arquitectos...)
para adaptarse ao novo contexto dixital.
Toda a información sobre as xornadas se
irá incorporando na web profesionsdixitais.
org e ao remate da campaña, recompilaranse
as experiencias prácticas dos encontros na
publicación 1 mes, profesión dixital.
Na presentación da xornada, a directora
de AMTEGA, Mar Pereira, salientou que a
evolución tecnolóxica xerou a demanda de habilidades e competencias dixitais en todos os
sectores” e, respecto ao caso concreto dos profesionais TIC, apuntou que “o mercado require
unha especialización cada vez maior á que
non se está a dar resposta”. Por iso, destacou
“a importancia tanto de fomentar vocacións
tecnolóxicas como de ofrecer á cidadanía
ferramentas para a capacitación dixital”.
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En palabras dos promotores “ten como
obxectivo xeral crear
conciencia da necesidade que teñen os
cidadáns de mellorar
o seu dominio das
Tecnoloxía da Información e a Comunicación, as TIC, cara
ao emprego”.

Segundo fixo saber o presidente do
CPEIG na súa intervención, o Estudo nacional sobre a situación laboral dos profesionais
do sector das tecnoloxías da información,
promovido polo Consello Xeral de Colexios
Oficiais de Enxeñaría Informática pon de
manifesto que os profesionais TIC españois
están en niveis de pleno emprego, cunha
inserción laboral do 94% dos titulados e
profesionais enquisados.Para o presidente
do CPEIG, estes datos amosan o potencial
de emprego que supoñen as profesións TIC
en todos os seus niveis de cualificación na
liña das previsións da Comisión Europea.
Ademais, alertou sobre a “masculinización
do sector TIC”, con apenas un 17% de
mulleres, porcentaxe que cadra coas cifras
de estudantes nas titulacións universitarias
tecnolóxicas no noso país e afirmou que a
sociedade “non pode permitirse o luxo de
perder tanto talento”. 
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| Kiply | SOFTWARE MULTIDISPOSITIVO |

O extra de
produtividade
que nos faltaba
Os creadores de Kiply expoñen no Centro
Demostrador a potencialidade da ferramenta
para converternos en mellores profesionais

O

Centro Demostrador TIC de Santiago
acolleu recentemente unha xornada
práctica sobre a
ferramenta de raizame galega Kiply, software
multidispositivo que de xeito automático
mide e analiza a nosa actividade persoal en
tempo real, co fin de axudarnos a sermos
máis produtivos e competitivos e, en
definitiva, mellores profesionais. A sesión,
levada a cabo polos profesionais da empresa
do mesmo nome (Kiply), desenvolveuse
fisicamente no CNTG e a través de streaming
en varios recantos da nosa xeografía grazas
á infraestrutura das aulas da Rede CeMIT.
A xornada, que foi seguida por ducias dos
nosos profesionais, contou coa presenza de
José Higinio Cánovas Losada, CEO da empresa, quen fixo un repaso polas particularidades da ferramenta (máis completa e segura
ca outros recursos análogos dispoñíbeis no
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mercado -poucos-, amais de ser de balde
na modalidade freemiun) e polas súas
potencialidades (non só pode mellorar o
rendemento dun profesional, senón dunha empresa enteira e mesmo dun sector).
Kiply, dispoñíbel para Windows e Android (en breve chegará a versión iOS), foi
creada como dixemos para incrementar
a produtividade persoal dos usuarios de
dispositivos. Para acadalo, integra tecnoloxía, metodoloxía e un terceiro factor
que sempre é de agradecer: estatísticas,
informes e consellos.
Na cita en Santiago, os responsábeis da
aplicación achegaron entre outras cousas
unha exposición práctica do seu rendemento potencial a nivel persoal. Así, sobre
a base dun traballador hipotético do sector das novas tecnoloxías que descargara
a ferramenta, sinaláronse os pasos a seguir
logo de ter accedido a ela:
Primeiro, unha vez activada, comeza a
recoller información sobre a actividade do
usuario de forma automática.
Segundo, un día á semana o profesional
en cuestión recibe no seu correo electró-

nico un informe co resumo da súa actividade
semanal no que pode saber como e de que
maneira inviste o seu tempo (que día da semana é máis produtivo, que horas, como empregamos o noso tempo laboral, as causas
dunhas posíbeis lentitude ou ineficacia, etc),
ademais de aprender grazas ós consellos.
Terceiro, analizando a súa información, o
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.
Cuarto, semana a semana o profesional
ve a súa evolución e pode marcarse novos
obxectivos co fin de mellorar a súa produtividade persoal.
Os responsábeis de Kiply tamén falaron na
sesión celebrada no Centro Demostrador da
cuestión da seguridade. Segundo fixeron saber, “a seguridade que achega a plataforma é
total”. De feito, sinalaron, “unha das principais
particularidades da aplicación fronte á competencia radica precisamente no coidado
que se pon na cuestión da privacidade dos
datos dos usuarios, que en ningún intre se
ven en risco de dispersarse”.
Segundo engadiron, Kiply atópase arestora en beta, en fase de desenvolvemento e
de recollida das opinións de uso achegadas
polos profesionais que xa tiran partido delas.
Ao fío disto, o CEO da empresa fixo saber
que “é de agradecer calquera feedback que
nos envíen, queremos escoitar aos usuarios
e aplicar melloras sobre a base do que eles
mesmos nos contan”. Durante a sesión tamén se fixo fincapé nas posibilidades futuras
de Kiply como comunidade de desenvolvemento persoal para profesionais: a idea é posibilitar a formación comparativa de equipos
para que se nos permita, por exemplo, ver
como fan o seu labor outros compañeiros
da empresa ou outros profesionais do sector
que decidiran achegar un perfil público.
Neste tenso, o obxectivo é dar forma a unha
contorna baseada no concepto de xogo e de
rede social, artellada en base a puntuacións,
puntos que se traducen en niveis e logo en
recompensas. “Poderemos comparar logo o
noso perfil con xente da nosa empresa, do
noso ámbito xeográfico, do noso sector, etc”,
sinalaron os responsábeis de Kiply. 
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| Smart iAGO |

Como facer dunha
cidade histórica unha
cidade dixital

F

Fernando Suárez debulla no CiTIUS o
presente e o futuro de Smart iAGO

ernando Suárez, responsábel de Innovación
no Concello de Santiago, presentou o pasado
8 de maio no CiTIUS (USC) a iniciativa que
impulsa o seu departamento para transformar
a capital de Galicia nunha Cidade Dixital. Pero
non unha Cidade Dixital calquera, senón unha que respecte, preserve e impulse (ao mesmo tempo) o seu carácter
histórico. Esta é, fixo saber, a base de Smart iAGO, o proxecto
Smart City co que leva traballando o Concello compostelán
ao longo dos últimos anos e que en boa maneira consiste en
apostar pola tecnoloxía como recurso para mellorar o que
xa existe: tanto as áreas urbanas máis novas e acaidas para a
innovación como, sobre todo, as áreas históricas.
Suárez encetou a cita no CiTIUS apostando pola seguinte
definición do que é e debera 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 aos cidadáns”.
Esta é polo tanto a base do proxecto compostelán, recalcou,
crear unha contorna urbana que sexa o mais eficaz e eficiente
posíbel, que achegue os mellores servizos ao tempo que
salienta o aforro e o respecto polos recursos naturais e que
implique ao cidadán na súa consecución e desenvolvemento.
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Segundo fixo saber, unha iniciativa Smart City leva ás súas costas un
fondo traballo complementario de
investigación: “Os xestores municipais debemos coñecer as realidades
presentes e futuras das cidades,
as súas demandas e necesidades,
debemos albiscalas ao lonxe e saber
anticipalas”. Sobre este punto, engadiu, está claro que a sustentabilidade económica e ambiental prevalece, en boa medida, no panorama de
necesidades xerais e específicas, é
un parámetro clave. Porén, nin este
nin outros parámetros e obxectivos
son acadábeis sen a concorrencia da
xente que vive nun espazo urbano
Ao fío disto, Suárez lembrou que
outra das finalidades claras dunha
Smart City debe ser, e será, contar
con Smart Citizens.
Sobre o caso concreto de
Compostela e da iniciativa Smart
iAGO, Fernando Suárez recordou

que tratándose como se trata de
optimizar e de rendibilizar, a clave
do proxecto non é tanto inventar
novos servizos como aplicar tecnoloxías para mellorar o que xa existe.
“Smart iAGO”, engadiu, “non é un
proxecto tecnolóxico, é un proxecto de cidade”. A continuación, falou
dos piares específicos da iniciativa
(impulsar a administración local,
xerar mobilidade intelixente, mellorar a xestión do medio ambiente e
dos refugallos urbanos, conservar
o patrimonio e revitalizalo, xerar
contornas de aforro enerxético, etc)
e pasou a enumerar algunhas das
actuacións que xa están en marcha
(ou van estar en breve) ao abeiro
de Smart iAGO. Por exemplo, a
intención de apostar por vehículos
sustentábeis para a circulación nas
rúas da cidade vella, a busca de
fórmulas para favorecer a apertura de negocios innovadores e
referenciais no casco histórico ou o
desenvolvemento de metodoloxías
que permitan unha conectividade
óptima na devandita área urbana
(banda larga de alta velocidade),
arestora moi coartada polas súas
características físicas (rúas estreitas,
sobrepresenza do muros grosos
de granito) e polos regulamentos
que impiden realizar determinadas
obras e instalacións.
Amais do devandito, salientou
iniciativas arestora en marcha
como a aplicación da ferramenta
Apparcar na Avenida de Barcelona,
unha experiencia piloto coa que se
quere evitar o estrago de recursos
(tempo, esforzo, combustíbel) que
implica buscar aparcamento nunha
cidade como Santiago ou calquera outra. Segundo fixo saber, ao
abeiro da integración de Apparcar
hai xa 70 prazas operativas. “A
través do noso dispositivo”, sinalou,
“podemos solicitar unha das prazas
dispoñíbeis, que están todas elas
pintadas con números específicos e
debidamente xeoposicionadas”.
Outra das actuacións visíbeis,
engadiu Fernando Suárez, é a integración do servizo +Bus, que nos
permite ter información no dispositivo móbil, en tempo real, de todo
o relativo ao transporte público
de Santiago. O servizo, posto en
marcha por TUSSA, é de balde e posibilita cousas como localizarmos a
parada máis próxima ao lugar onde
nos atopamos, buscar paradas,
consultar percorridos e verificar a
información ao momento das liña
de autobús, co tempo de chegada
a cada parada. 
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MARCOS MATA

Finalmente, a
equiparación

entrevista

O presidente do CONCITI
e o CPETIG, dilucida
para os nosos lectores
as consecuencias
da aprobación das
resolucións que equiparan
ao marco de cualificacións
para a educación superior
as Enxeñarías Técnicas e
a Enxeñaría en Informática

O

24 de abril o Consello de Ministros
aprobou as resolucións que poñen
remate ao procedemento de equiparación polo que se recoñece a correspondencia dos títulos oficiais de Enxeñaría
Técnica en Informática de Xestión, Enxeñaría Técnica
en Informática de Sistemas e Enxeñaría en Informática ao correspondente nivel do Marco Español de
Cualificacións para a Educación Superior (MECES),
nivel 2 para os títulos de enxeñaría técnica e nivel
3 para o de enxeñaría. Segundo informa o Consello
Xeral de Colexios de Enxeñaría Técnica en Informática (o CONCITI, presidido polo galego Marcos
Mata), unicamente resta agora a inscrición destas
resolucións de recoñecemento de correspondencia no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.
Falamos precisamente con Marcos Mata (presidente
tamén do Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica
en Informática de Galicia) para que nos axude, sobre
todo aos que non estamos ao tanto da problemática
nin pertencemos ás ditas profesións, a desentrañar
as causas, consecuencias e implicacións destas
resolucións.
A maiores do devandito, o presidente do CPETIG
aproveita para lembrar que aínda fica moito por
amañar en referencia ao status das titulacións de
Informática, que seguen a manter unha situación
diferencial respecto do resto de Enxeñarías. “Seguimos a ser das únicas Enxeñarías que non teñen
atribuídas competencias profesionais”, recorda.
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Dende o CONCITI estamos a
traballar nunha
estratexia de
comunicación
para informar
aos profesionais e a determinadas entidades sobre
a correspondencia de nivel
entre a Enxeñaría Técnica en
Informática e o
Grao en Informática

- Que significa o aprobado o 24 de abril?
- Coa chegada do que acostumamos a
chamar o proceso de Boloña establécese
unha clasificación dos títulos en España
coñecido coma Marco Español da Cualificación na Educación Superior (MECES), o
obxectivo principal desta clasificación é
que se podan comparar os nosos títulos
dentro dun contexto europeo. O MECES
está divido en catro niveis, dende o 1, de
ciclos formativos de técnico superior, ata
o 4 de doutorado. Dentro deste marco
o nivel 2 (Grao) ten correspondencia, no
contexto europeo, co nivel EQF-6, e o
nivel 3 (Mestrado) co EQF-7. As titulacións
coma as de Enxeñeiro Técnico en Informática, os chamados títulos “pre-boloña”,
non estaban clasificadas en ningún dos
catro niveis MECES, o que estaba a xerar
un agravio destas titulacións, tanto a nivel
estatal coma europeo. A equiparación o
que fai é establecer esta correspondencia
entre, para o noso caso, o título de Enxeñaría Técnica en Informática de Sistemas e
o de Enxeñaría Técnica en Informática de
Xestión e o nivel 2 do MECES, é dicir dar o
mesmo nivel que ten o Grao.
- Que consecuencias académicas e profesionais terá esta equiparación para as/os
enxeñeiras/os técnicas/os?
- O RD establece que causará os “efectos
académicos e profesionais de conformidade
coa normativa sectorial correspondente”,
dende o CONCITI estamos a traballar nunNúmero 141

ha estratexia de comunicación para informar
aos profesionais e a determinadas entidades
sobre a correspondencia de nivel entre a
Enxeñaría Técnica en Informática e o Grao
en Informática; e que esperamos, supoña
avances na emenda dalgúns agravios que
se viñan producindo a efectos profesionais entre as ditas titulacións. Inicialmente
esperamos que os máis beneficiados desta
equiparación sexan os enxeñeiros técnicos
en Informática que decidiron cursar estudos
ou realizar unha actividade profesional fóra
de España, xa que os seus títulos estarán
clasificados dentro do EQF-6 do marco
europeo.
- Temos a certeza de que boa parte da resolución é responsabilidade dos consellos
xerais dos colexios de enxeñeiros técnicos e enxeñeiros en Informática. É así?
Considerades esta decisión do Consello de
Ministros unha recompensa a un traballo
que vides despregando dende hai anos,
loitando por este recoñecemento finalmente semella que obtido?
- Ser das primeiras titulacións en ter acadado a equiparación foi posible grazas ao traballo da subcomisión designada por ANECA
para a elaboración dos informes, na que me
gustaría destacar o labor feito por Antonio
Garrido del Solo, presidente da mesma, e na
que tamén traballamos os Consellos Xerais
de Colexios, CCII e CONCITI, ao que tiven a
honra de representar, e a Conferencia de
Decanos en Informática. Que se atendesen
algunhas das nosas demandas durante o
proceso, coma a de ser situados na rama
de Enxeñaría e non na de Ciencia, na que
estabamos inicialmente, e especialmente
que os Consellos puidésemos participar
nesa subcomisión coido que é un recoñecemento ao noso esforzo, traballando polos
dereitos da profesión, pero sen fomentar o
enfrontamento ou mensaxes catastrofistas
afastadas da realidade.
- Logo da aprobación das resolucións
do 24 de abril por parte do Consello de
Ministros, semella que a consideración
que se vai ter, nivel oficial, das enxeñarías
técnicas en Informática e a enxeñaría en
Informática vai ser diferente. Para entendérmonos e tendo en conta que moitos
dos nosos lectores non están familiarizados cos detalles legais da resolución, en
que van mudar as cousas para as tituladas
e titulados TI?
- Por desgraza este proceso de equiparación
non supón un cambio do status das titulacións de Informática, que seguen a manter
unha situación diferencial e incomprensible
respecto do resto de Enxeñarías. Seguimos
a ser das únicas Enxeñarías que non teñen
atribuídas competencias profesionais, e
mentres non se solucione esta discriminación seguiranse dando situacións coma a
que acabamos de ver reflectida na nova lei
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de emprego público de Galicia, que aprobou o Parlamento o pasado 21 de abril, que
mantén, por exemplo, que para a escala de
xestión de sistemas de informática permítese
o acceso a “Diplomado ou graduado nunha
titulación de calquera rama”. Como podemos
admitir que a Administración, para o desenvolvemento de sistemas informáticos que
afectan a servizos esenciais como a saúde ou
a seguridade das persoas e que debe manter
o máximo nivel de seguridade na protección
dos nosos datos persoais considera que non
é necesaria ningún tipo de formación en
Informática?
Que pensariamos se o proxecto de construción dunha ponte se puidese elaborar por calquera persoa con independencia dos estudos
e coñecementos que teña? Seriamos quen de
cruzala sen temor? E se souberamos que os
programas informáticos que están a realizar
os cálculos de estruturas nas que se basea a
seguridade desta ponte foron desenvolvidos
sen que se requirise ningún tipo de formación
ou capacitación?
Quen controla realmente hoxe a estabilidade
dunha estrutura física? O enxeñeiro que fai
o deseño da mesma ou o que deseña o software que lle dá os cálculos no que está a confiar? Para que estamos a formar a profesionais
na Informática, sexan enxeñeiros/as, enxeñeiros técnicos ou con formación profesional en
Informática?
- Fica pendente algo máis por facer a este
respecto? Cal será o seguinte paso dos
Consellos Xerais e dos consellos en materia de acadar máis recoñecemento para a
profesión?
- Queda claro polo que comentabamos na
anterior cuestión que queda moito por facer
para o recoñecemento da nosa profesión, e
niso estamos, principalmente dende os Consellos Xerais, que poden realizar o seu traballo
grazas ao apoio dos colexiados de todo o
estado, entre eles por suposto os do CPETIG.
Se algo nos temos atopado nestes anos de
traballo é que o incongruente da nosa situación é compartido polos responsables políticos, pero ata o de agora non se teñen dados
os pasos definitivos, e que son sinxelos de
acadar se existe vontade política para facelo.
Estamos a traballar, dende os Consellos Xerais
e en permanente contacto cos Ministerios
de referencia, en acadar unha solución a este
círculo vicioso que rodea ás titulacións en
Informática e o exercicio da profesión e que
cremos xa é hora de que rompamos.
Calquera logro que academos será en beneficio da profesión, pero a nosa forza e capacidade de actuación será maior se acadamos
maior número de colexiados, polo que non
quixera deixar pasar a oportunidade de convidar aos profesionais titulados a colexiarse, e
tamén ós estudantes, que no caso do CPETIG
poden pertencer ao Colexio sen que isto lle
supoña ningún tipo de carga económica. 

As nosas tres universidades achegan
o recoñecemento da
experiencia profesional certificada polo
CEPRAL
O reitor da Universidade
de Santiago de Compostela, Juan Viaño Rey e o
presidente do Colexio
Profesional de Enxeñaría
Técnica Informática de Galicia, CPETIG, Marcos Mata
Mansilla veñen de asinar o
convenio de colaboración
que permitirá o recoñecemento académico da
experiencia profesional na
área da enxeñería técnica
informática avalada polo
CPETIG a través do seu servizo CEPRAL. Deste xeito, as
tres universidades galegas
e a Universidade Oberta de
Cataluña (UOC) outorgan xa
este recoñecemento, grazas
aos acordos que asinou o
Colexio Profesional de Enxeñería Técnica en Informática
de Galicia con estes catro
centros docentes.
Coa sinatura destes
convenios posibilítase que
os profesionais poidan
obter o Recoñecemento
Académico da Experiencia
Profesional (RAEP) no ámbito da informática a través
dos certificados CEPRAL do
CPETIG nas universidades
devanditas.
Segundo informa a
plataforma que preside
Marcos Mata, CEPRAL é
un servizo de Certificación
da Experiencia Profesional
para Recoñecementos
Académicos e Laborais, un
servizo que “xurdiu para
posibilitar aos profesionais
obter una certificación da
súa experiencia profesional
nas actividades propias da
enxeñaría técnica informática”. Ademais do beneficio
académico, os certificados
CEPRAL facilitan aos técnicos da enxeñería informática a acreditación dos seus
coñecementos e capacidades ante as empresas, de
cara a afrontar un proceso
de selección, ofrecéndolles
un sistema de medición
obxectivo.
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Innovación

exemplar
Entréganse os premios da I
edición de Galicia Open Future

A

s startups galegas, Monet
Tecnología e Innovación,
Situm Technologies e Appentra Solutions alzáronse
como gañadoras da I
edición de Galicia Open Future, o gran centro
de emprendemento galego impulsado por
Telefónica en colaboración coa Xunta de Galicia,
que forma parte do programa global de innovación aberta Telefónica Open Future. Os seus
impulsores coñeceron o resultado da valoración
do xurado o venres 17 de abril, durante o acto
de entrega de premios que se celebrou na sede
de Galicia Open Future no Gaiás, e que estivo
presidido polo presidente da Xunta de Galicia,
Alberto Núñez Feijóo, e o presidente de Telefónica Open Future, Luis Solana.
Durante a súa intervención, o presidente da
Xunta tivo palabras de recoñecemento para os
responsábeis dos tres proxectos que resultaron
premiados nesta edición; tres programas tecnolóxicos con aplicacións no ámbito da xeolocalización de interiores, no sector vitivinícola, ou no
eido da informática e a supercomputación.
Tamén afirmou que a capacidade transformadora da tecnoloxía é un activo que non se
pode desaproveitar. “O potencial tecnolóxico de
Galicia é unha das ferramentas nas que nos imos
apoiar e un dos piares nos que se vai sustentar a
economía galega”, aseverou, lembrando que, no
ámbito docente, as carreiras TIC contan con máis
de 4.000 matriculados no Sistema Universitario
Galego; e, como sector, está integrado por máis
de 2.000 empresas e máis de 15.200 traballadores.
Feijóo concluíu agradecendo a Telefónica a
súa aposta por Galicia, que se converteu na primeira Comunidade en abrir unha convocatoria
da Rede Open Future.
Como premio, os tres gañadores recibiron
unha axuda de 25.000 euros da Xunta de Galicia
a través da Axencia Galega de Innovación, que
lles permitirá continuar co desenvolvemento do
seu proxecto. Amais, estas tres startups finalistas
poderán acceder a un préstamo reembolsábel
de XesGalicia doutros 25.000 euros.
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“O potencial tecnolóxico de Galicia é unha
das ferramentas nas
que nos imos apoiar
e un dos piares nos
que se vai sustentar a
economía galega”

O xurado, formado pola Axencia de Modernización de Galicia (AMTEGA), o Instituto
Galego de Promoción Económica (IGAPE),
a Axencia Galega de Innovación (GAIN)
e a aceleradora de startups de Telefónica
Wayra, baseou a súa decisión na súa achega
aos sectores estratéxicos de Galicia, a súa
innovación, o potencial de mercado, o grao
de maduración e a viabilidade demostrada
polos proxectos, ademais da súa composición multi-disciplinaria, a súa motivación e o
uso de tecnoloxía diferencial.



Entrega dos Premios Galicia Open Future nunha imaxe de Conchi Paz
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Telefónica distingue 5 proxectos galegos
na III edición de HackForGood

Os emprendedores recibiron o premio de mans da directora da Axencia Galega de Modernización (AMTEGA),
Mar Pereira, do director do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), Javier Aguilera, e do director
da Axencia Galega de Innovación (GAIN), Manuel Varela.

Os proxectos galegos Pulsafe, Sanet, Ancianos SOS, GreenScouter e Espectrofotómetro foron os vencedores locais da III
edición de HackForGood, o maratón de desenvolvemento de
aplicacións e dispositivos intelixentes celebrado por Telefónica
a mediados de abril na Universidade de Vigo, e que congregou
preto dunha trintena de alumnos das escolas de Enxeñaría de
Telecomunicacións, Enxeñaría Industrial e Informática da Universidade de Vigo.
A plataforma Pulsafe, ideada por Antonio Martínez, César
Alberto Pérez e Adam Anh Doan Kim, e orientada ao seguimento
activo da saúde das persoas, obtivo o primeiro premio HackForGood Vigo, valorado en 1.000 euros. Propón unha aplicación
para smartphones, baseada en dispositivos wearables e enfocada
á prevención da saúde, que permite realizar un seguimento das
constantes vitais dunha persoa, configuración de alarmas ou
alertas periódicas ou localización GPS.
O segundo premio HackForGood Vigo, valorado en 600 euros,
foi para Sanet, unha aplicación destinada a mellorar a relación
médica paciente e a centralizar a información sanitaria (citas médicas, receitas, medicación, etc.), creada por Alfonso Fernández,
Pablo Macías, Rubén Suárez, Pedro Tubio e Olivia Zulaica.

Situm Technologies (Santiago)

Víctor Álvarez, Cristina Gamallo e Adrián Canedo,
investigadores do grupo de robótica do Centro de
Investigación en Tecnoloxías da Información da Universidade de Santiago, puxeron en marcha Situm Technologies, unha startup que se adica ao deseño e desenvolvemento de sistemas de localización e navegación de
interiores para smartphones.
Grazas aos servizos de xeoposicionamento, Situm
ofrece unha solución para espazos internos baseada
na creación de aplicacións para móbiles que permiten
o guiado de persoas en grandes superficies, a busca
de produtos e tendas en centros comerciais, o estudo
do comportamento de clientes en establecementos,
promocións personalizadas para cada usuario baseadas
nos seus hábitos ou información sobre a posición de
empregados en tempo real.

Monet Tecnología e Innovación (Vigo)

Desenvolvida polos enxeñeiros de telecomunicacións Débora Franco, David Rey e José Antonio Gay,
Monet Tecnología e Innovación ofrece un sistema de
seguimento que permite controlar, en tempo real e a
través de calquera dispositivo conectado a Internet, a
evolución do viñedo, así como facilitar a información
necesaria para a correcta toma de decisións.

Appentra Solutions (A Coruña)

Fundada hai tres anos por Manuel Carlos Arenaz e Mª
Rosa Vázquez, Appentra é unha spin-off da Universidade da Coruña que desenvolve software de alta calidade
e tecnoloxía avanzada que permite o uso extensivo de
técnicas de computación de alto rendemento (HPC) en
todos os campos da enxeñaría, a ciencia e a industria.
As súas ferramentas de software HPC simplifican a
programación dos sistemas multi-núcleo reducindo
a necesidade de coñecementos de programación e
aumentado a produtividade e o aforro de custos. 
Número 141

O terceiro premio HackForGood Vigo, valorado en 400 euros,
recaeu no equipo integrado por Damián Fernández, Lara Moreno
e Alejandro Vargas co seu proxecto Ancianos SOS. Trátase dunha
aplicación destinada a persoas maiores que viven soas, e que
permite realizar un seguimento do seu estado para poder evitar
ou dar solución a situacións de risco como caídas ou outros
problemas ligados ao seu día a día.
O premio Think Big Vigo outorgouse ao proxecto GreenScouter, unha plataforma para localizar rutas limpas, utilizando
datos de tráfico e de contaminación do aire. Os seus impulsores,
Gabriel Otero, Javier López, Álvaro Pedreira e Jaime Alonso,
accederán, como premio, directamente ao nivel 1 do programa
emprendemento social de Fundación Telefónica Think Big, dirixido a mozos de entre 15 e 26 anos, e que lles ofrece formación,
asesoramento e 400 euros para continuar desenvolvendo a súa
idea.
Para rematar, o premio Open Future Vigo foi para o proxecto
Espectrofotómetro, dirixido a detectar contaminantes na auga, e
desenvolvido por Víctor Figueira, Brais Arias, Mariña Aguirre, Alba
Triñanes e Víctor Pérez. Como premio, recibirán asesoramento
personalizado no espazo de crowdworking de Telefónica Open
Future co obxectivo de que o prototipo desenvolvendo evolucione cara a unha aplicación industrial. Este proxecto tamén foi o
gañador do premio ao mellor reto proposto polos participantes
en Vigo.
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O CiTIUS presentou en
sociedade a súa spin-off

Situm Technologies

D

urante a mañá do pasado 24 de abril a área
común do semisoto
do Centro Singular de
Investigación en Tecnoloxías da Información (CiTIUS) serviu para
presentar en sociedade a empresa Situm
Technologies, unha spin-off do CiTIUS que
leva meses colleitando grandes éxitos, de aí
que os seus propios fundadores comentaran a xeito de chanza que a xente pensaba
que a compañía formalizada o pasado 4 de
febreiro dedicábase “a gañar premios”. E non
é para menos, xa que están a emprender
cun paso moi firme que os levou a facerse
co primeiro premio da iniciativa YUZZ a
nivel estatal, situouse entre as gañadoras do
concurso Elevator Pitch Singularity University, fíxose co premio Ideas do proxecto
Coruña Smart City, conseguiu o recoñecemento como Iniciativa de Emprego de
Base Tecnolóxica(IEBT) da Xunta de Galicia
e tamén liderou os premios da I edición de
Galicia Open Future.
Neste acto os fundadores de Situm,
Cristina Gamallo, Víctor Álvarez e Adrián
Canedo narraron o camiño percorrido até o
momento actual, facendo que un proxecto
que naceu dentro do mundo da robótica
móbil (onde ten moita importancia coñecer
a posición dos robots) fose variando o seu
rumbo até centrarse na elaboración de
tecnoloxía de posicionamento en interiores.
Tratouse dunha boa identificación dunha
demanda existente no mercado, xa que son
moitos os posibles usos do coñecido como
“GPS de interiores” e poucas as compañías
que o realicen efectivamente. Amais, Situm
conseguiu desenvolver un algoritmo para
fixar a posición de dispositivos móbiles que
non só funciona mediante balizas Bluetooth
como fai a meirande parte dos seus competidores, senón que tamén conseguiron facer
funcionar a localización cunha precisión
aproximada dun metro empregando a
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Adrián Canedo

análise de datos de redes Wi-Fi. Temos
así unha solución que procura tirar
proveito dos cada vez máis versátiles
sensores que inclúen os nosos dispositivos móbiles, chegando a conseguir
uns resultados moi bos sen ter que
facer grandes implantacións tecnolóxicas.
Cristina Gamallo explicou que
optaron por unha tecnoloxía é multisensorial xa que “decidimos que esa
é a solución correcta porque cada
un dos sensores por si sos teñen os
seus puntos febles. Nos queriamos
diferenciarnos do mercado en ter
máis precisión, ser un sistema multiplataforma e ser moi robustos, o que
cun sensor so é moi complicado”.
Chegado ao punto de conseguir crear
tal produto, lanzáronse a estudar o
mercado, e atopáronse que era un
sector cun crecemento moi rápido no
que aínda había pouca competencia,
polo que era un bo momento para saír
ao mesmo.
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Víctor Álvarez


Cristina Gamallo

Adrián Canedo comentou para poder
chegar a tal punto tiñan que conseguir un
“produto único viable”, que foi un prototipo
de súa aplicación móbiles de posicionamento en interiores, desenvolvida inicialmente
en Android, que situaba o smartphone nun
mapa en tres dimensións valéndose de datos
calculados por un servidor. Elaboraron unha
presentación con este desenvolvemento,
que curiosamente foi o produto que vendían,
xa que realmente servía para presentar o
potencial da tecnoloxía que poden facer
posible dende Situm. Canedo completou
asegurando que eses pasos leváronos a
entender que a súa solución era “facer unha
serie de ferramentas que outras empresas
(software sobre todo) puidesen empregar
para realizar aplicacións xeoposicionadas. A
nós resultábanos moi complicado ir a cada
mercado a desenvolver aplicacións específicas (para centros comerciais, para hospitais...) pero vimos que onde eramos fortes
era na tecnoloxía e para proporcionar esa
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capa tecnolóxica para que outros de xeito
moi doado puidesen integralo nas súas
propias aplicacións. Así construímos un
servidor que agora está na nube, API para
smartphones, API REST para comunicarse
co dashboard... e con iso os clientes podían
comezar a construír aplicacións de seu”.
Resulta evidente a utilidade do posicionamento en interiores para establecementos comerciais (como hipermercados
e grandes centros comerciais), museos e
almacéns (e todo iso sen entrar no caso de
persoas con deficiencias visuais, para os
que esta tecnoloxía podería supor unha
grande vantaxe), e tal potencial non pasou
desapercibido, de xeito que Situm xa
conta co apoio do fondo de investimento
Unirisco e actualmente subministra a súa
tecnoloxía de localización en interior a
Telefónica no marco dun concurso público
para o desenvolvemento dunha aplicación
móbil que se integrará en 22 edificios do
Servizo Galego de Saúde e para a que contaron coa colaboración doutra empresa galega, Balidea. Paralelamente tamén están
a traballar en introducir a súa tecnoloxía a
nivel estatal e internacional, aproveitando
a súa condición de pioneiros.

Víctor Álvarez asegurou que para chegar a tal momento nesta nova empresa
tiveron que seguir “varios programas de
emprendemento (YUZZ, Galicia Open
Future, Wayra...) que a nós viñéronnos
moi ben para definir o mercado, definir
o modelo de negocio, aprehender esa
experiencia de negocio que nós non
tiñamos por sermos técnicos”. Tamén salientou a importancia de Unirisco á hora
de profesionalizar a empresa. Completou
a súa intervención explicando que “temos
detectadas unhas necesidades de financiamento de 540.000 euros e xa captamos
350.000, dos que os socios fundadores
achegamos 30.000 e Unirisco 150.000.
Actualmente temos a tecnoloxía instalada
en 3 edificios aquí en Santiago e outros 3
en Madrid, aínda que a finais deste anos
esperamos tela en máis de 50 edificios”.
Para pechar o evento, os fundadores de
Situm Technologies destaparon o vinilo
que deixou á vista o logotipo da súa
empresa no cristal do Emprendelab do
CiTIUS, espazo que pretende recoller os
logotipos de todas as empresas incubadas na entidade. 
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Innovación en progresión
xeométrica
As nosas empresas continúan abranguendo máis mercados e
usuarios cos seus desenvolvementos avanzados
TOKAPP SCHOOL QUERE CHEGAR A 200 CIDADES



TokApp, compañía galega nada en
2013 e fundada por Javier Romero,
está estes días lanzando ao mercado unha
plataforma de mensaxería instantánea para
que centros educativos, profesores, pais e
alumnos poidan poñerse en contacto entre
eles de maneira máis
rápida e eficaz. A plataforma ten a súa orixe no
obxectivo de mellorar a
comunicación nas comunidades docentes e
evitar “calquera tipo de
incidencia”. A aplicación
chámase TokApp School
e, segundo informan
fontes da empresa galega, está a desembarcar
xa en 43 cidades estatais. A previsión é a de
chegar a 200 antes de
que remate o ano.

Máis en detalle, os desenvolvedores da
ferramenta docente decidiron creala cando se decataron de que algúns alumnos adoitan esquecerse de avisar
aos seus pais de actividades relevantes do centro ou de entregar unha circular,
incluso algúns
centros aínda non
informan os pais
da falta de asistencia dos seus fillos. “A
través da app”, explican,
“colexios e profesores poden comunicarse con pais e
alumnos mediante mensaxería
instantánea ilimitada aforrando
así tempo e material como cartas
ou circulares, que poden perderse
de camiño a casa, coa peculiaridade de saber en que intre, con
data e hora exacta, o usuario leu

a mensaxe, ademais de poder
solicitar unha resposta só se
o centro ou o profesor o
require”.
Neste 2015 a
intención é
ter presenza
en máis de
200 cidades
españolas,
comenta Javier
Romero, fundador
da compañía, que
salienta entre outras
cousas o nivel de seguridade e privacidade do seu novo
servizo, que é quen “de preservar
os datos persoais tanto de pais e
alumnos como de profesores, polo que non
é preciso revelar o número de teléfono para
rexistrarse, nin se visualizará durante as
mensaxes”. 

TECNO-RENTING AFIANZA A FÓRMULA DO
RENTING NA VENDA DE PRODUTOS TIC



O renting, unha modalidade en
alza de compra ou aluguer de
bens en diferentes prazos (xeralmente
automóbiles, aínda que non ten por
que), está cada vez máis indisolúbelmente ligado á Rede e ás cousas que
están (tamén) ligadas á Rede. Entre as
culpábeis disto, que son moitos, atópanse iniciativas como Tecno-renting,
un servizo en liña que se dirixe e
facilitar venda a prazo de computadores, tabletas, móbiles, impresoras,
maquinaria industrial e agrícola ou
tecnoloxía LED, “todo con orixe en
moitas diferentes marcas e amosando
unha ampla gama de prezos”, indican
os seus responsábeis, un grupo de
emprendedores galegos que apostou
forte por aplicar a fórmula do renting
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ás tecnoloxías, e semella que apostaron ben. “Nós o que facemos”, din, “é
permitir aos internautas mercar aquilo
que precisan ou lles gusta e pagalo nos
meses que queiran”.
Segundo conta Alberto Rodríguez,
director comercial da plataforma,
“a idea xurdiu do noso día a día e a
nosa experiencia tanto persoal como
profesional”. E explica, sobre as orixes
do servizo: “A todos gústanos a boa
tecnoloxía pero, en moitos casos, non
podemos permitirnos gastarnos centos
ou miles de euros, así que pensamos
que se o puidésemos pagar a prazos
ou facer un renting igual que facemos
co coche, entón se cadra teriamos máis
doado chegar a ese gadget que tanto
nos atrae”.

O establecemento en liña posto en marcha por
estes emprendedores galegos, que xa está en activo atendendo aos seus primeiros clientes, salienta
tamén polos sectores de posíbeis usuarios de tecnoloxía aos que se dirixe: practicamente todos. 
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AMOSADOS NO CENTRO
DEMOSTRADOR TIC OS PROXECTOS
AUTOTIC E CONTROLBOX


GOOGLE RECOÑECE A COMPETITIVIDADE
DE SIENTEGALICIA.COM



As mozas responsábeis de Sientegalicia.com, portal destinado
a fortalecer o turismo na nosa terra, veñen de informar dun
importante recoñecemento ao seu labor (que como lembraremos
comezou en 2011, en Lugo, da man de tres mozas emprendedoras,
Noelia, Carmen e Keina). O recoñecemento en cuestión vén da man
do buscador Google, que se fixou en Sientegalicia.com como un caso
de éxito a nivel europeo e empregouno como referente para outras
empresas en liña que comezan a súa andaina nun mercado cada vez
máis competitivo.
A investigación de Google incluíu entrevistas e enquisas, amais de
estatísticas anuais sobre a actividade dunha chea de webs europeas.
“Tralo estudo”, informan as creadoras do portal galego, “o buscador
comprobou que se trata dunha web que incrementou as súas visitas
e a súa facturación arredor dun 70% con respecto ao ano anterior”.
Estes e outros datos levaron á compañía de Internet a cualificar a
iniciativa de “caso de éxito empresarial”, impulsado por unha “empresa pequena que é quen de competir con empresas estatais e mesmo
internacionais con dotacións orzamentarias moi superiores, facéndose un oco no mercado en liña”.
Como lembraremos, SienteGalicia.com é unha axencia de escapadas online que ofrece viaxes e estadías temáticas na comunidade
galega para todo tipo de clientes. Arestora a firma dispón de máis de
270 escapadas de toda índole, “a prezos moi competitivos” en establecementos previamente seleccionados. 

O Centro Demostrador TIC acolleu a presentación
de dous proxectos empresariais galegos no que
xuntan forzas catro firmas punteiras do noso sector:
Imatia e Sixtema por unha banda, e Infonet e Hacce pola
outra. Segundo reflicte o Clúster TIC Galicia (organización
da que son integrantes as ditas empresas), trátase de
dous proxectos innovadores en todo o sentido do termo.
Imatia e Sixtema presentaron AutoTIC, e Infonet e Hacce
amosaron ControlBox.
AutoTIC ten como obxectivo a creación e desenvolvemento de tecnoloxía axeitada que permita simplificar
e axilizar o desenvolvemento de aplicacións móbiles
híbridas de maneira sinxela, produtiva, adaptábel e flexíbel. Segundo reflicte o Clúster, o eido de aplicación demostrativo de ditas tecnoloxías é o do coche conectado,
polo que para facilitar a transferencia de coñecemento
creouse unha aplicación que involucra coche conectado,
balizas de proximidade e sistemas de información xeográfica.
Pola súa banda, ControlBox é un produto innovador
no ámbito da seguridade informática. Abrangue labores
de configuración e integración de hardware con ferramentas de software que permiten observar e descubrir
o que acontece nunha rede de equipos informáticos
mediante a interceptación das comunicacións e toda a
actividade realizada nos equipos. Controbox, nun plano máis concreto, posibilita o achado de evidencias de
fugas de información, empregados desleais, hábitos de
navegación incorrectos, ameazas de seguridade internas,
problemas de mobbing e ameazas, etc, amais de facilitar
o cumprimento de determinadas obrigas legais segundo
os regulamentos da LOPD. 

NANOGAP PON A PUNTO DO SEU LABORATORIO
DE CALIFORNIA



A empresa galega Nanogap, referente no deseño de nanofibras de prata, vén de dar pasos
de xigante no seu proceso de afianzamento en novos mercados, principalmente no dos
Estados Unidos, e máis polo miúdo no seu centro de operacións tecnolóxico: California. En detalle,
Nanogap conta xa cun laboratorio de seu en Richmond. Para este proceso de internacionalización, a
empresa galega contou co apoio (dende os seus comezos) de Unirisco, a sociedade de capital risco
das nosas universidades (USC, UDC e UVigo). Lembrar que as nanofibras, unha das bases da actividade de Nanogap, úsanse no deseño de pantallas táctiles para dispositivos intelixentes e tabletas.
A firma xurdiu en 2006 como unha spin-off da Universidade de Santiago, contando arestora con
sede principal en Milladoiro, Ames. A tecnoloxía sub-nanométrica é a base da súa actividade na
planta de California.
A tecnoloxía que desenvolve Nanogap, comenta Tatiana López (conselleira delegada), é un “ingrediente esencial” para o desenvolvemento de múltiples aplicacións nos eidos máis diversos. Así,
pódense destinar para a fabricación de pantallas de televisores curvas e flexíbeis; pantallas de todo
tipo de dispositivos móbiles e electrónicos tamén flexíbeis; ou para dispositivos de iluminación LED
flexíbeis, fabricados mediante electrónica impresa. Trátase, en palabras dos responsábeis da firma
galega, “dunha materia prima con múltiples aplicacións”. Por exemplo: circuítos impresos, sensores,
adhesivos condutores para a industria aeronáutica, etc. Ademais, os materiais desenvolvidos pola
empresa son útiles na creación de circuítos electrónicos impresos para a súa aplicación en antenas
RFID, cuxo sinal permite localizar un produto concreto. Así nolo conta David Fernández, responsábel de Innovación: “É como un código de barras que se pode ler a distancia; por exemplo detéctase
a entrada e saída de produtos nun almacén e vanse rexistrando nun computador de maneira automática, sen necesidade de escanealos de maneira individual”. 
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Tatiana López, conselleira delegada de
Nanogap
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O blog Caderno de Crítica, de novo
premiado pola AELG



A Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega
(AELG) vén de dar a coñecer as obras e autores distinguidas
na edición 2015 dos Premios AELG. Entre as achegas recoñecidas
atopamos un ano máis a Ramón Nicolás polo seu blog sobre literatura galega Caderno da crítica, espazo web xa distinguido dende
2013 en adiante pola asociación, tal e como fixemos saber no seu
día dende Código Cero. Nicolás, profesor de lingua e literatura galega, crítico e tradutor, é dende hai anos unha referencia en materia
de promoción das nosas letras (e a nosa Rede), actividade materializada no suplemento Fugas de La Voz e, sobre todo, no devandito
blog galardoado pola AELG, dende o que dá conta das principais
novidades literarias galegas cunha linguaxe accesíbel e directa.
A AELG entregou os seus recoñecementos na Gala das Letras, celebrada no Círculo das Artes de Lugo. No acto tamén se deu a coñecer
que a novela A viaxe de Gagarin de Agustín Fernández Paz foi elixida
como o mellor título de 2014 en narrativa polos centos de socios

e socias. A mellor obra de poesía foi A distancia do tambor de Eva
Veiga, en Espiral Maior. En teatro, impuxéronse as Obras completas.
Volume IV, de Roberto Vidal Bolaño en Edicións Positivas. 

Cultura e futuro

Entidades, asociacións e empresas lánzanse a
promover a nosa identidade na Rede con motivo
(ou non) da festa dupla do 17 de maio (Día das
Letras Galegas e Día de Internet)
O IES de Curtis conmemora o 17
de maio co seu segundo Certame
Escolar de Blogs



Co gallo do Día das Letras Galegas e o
Día Internacional da Internet (ámbalas festividades felizmente coincidindo o
vindeiro 17 de maio), o IES de Curtis vén de
convocar un concurso que se dirixe a distinguir a mellor bitácora en galego dos nosos
estudantes. O Certame Escolar de Blogs, que
vai pola súa segunda edición, está aberto a
toda a comunidade educativa e, segundo
nos conta o equipo organizador, valorará
positivamente aqueles cadernos persoais
que dean a coñecer aspectos novos da nosa
cultura, ou que acheguen puntos de vista
innovadores, facendo especial fincapé en
contidos ligados ao lecer e “ás preocupacións
da xente nova”.
Por exemplo contidos de música, arte,
literatura, ciencia, patrimonio, audiovisual,
medio ambiente, voluntariado, asociacionismo cultural, Tecnoloxías da Información e a
Comunicación (TIC), graffiti, banda deseñada, deportes, motor ou videoxogos.
A iniciativa, que vén da man do Equipo
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de Normalización de Lingüística do IES
de Curtis, parte dos seguintes obxectivos
fundamentais: por unha banda valorar a
importancia dos blogs como ferramentas
didácticas para o desenvolvemento de
contidos curriculares e máis a súa utilidade
para a motivación do alumnado, e por outra
banda fomentar o emprego activo das novas
tecnoloxías e a creación de espazos que
favoreza asociacións positivas para a lingua.
Ademais, o certame encamíñase a contribuír
ao uso da noso idioma na Rede, a promover
o coñecemento de diferentes aspectos da
nosa cultura (sobre todo os vencellados ao
lecer), a complementar a formación académica do alumnado con elementos que axuden
á súa inserción no eido laboral e a procurar
formación continua e colaboración educativa
entre nais, pais, profesorado e persoal non
docente do IES de Curtis.
A temática das bitácoras candidatas poderá ser libre, pero valoraranse positivamente
aqueles blogs que amosen aspectos sobre

algunha das linguaxes artísticas e culturais
devanditas e as súas diversas expresións e
manifestacións na nosa terra. O prazo de inscrición de achegas xa está aberto a través do
blog Son de Noso (sondenoso.blogspot.com).
O autor ou autora deberá cubrir un formulario no que indique o seu nome e apelidos, o
curso ou estamento ao que pertence no seo
da comunidade educativa e a URL (ligazón)
do seu blog. Os traballos faranse públicos o
17 de maio, Día das Letras Galegas e da Internet, en Son de Noso. Até ese intre as autoras
e autores deberán alimentar o seu blog, que
terá que conter un mínimo de oito entradas.
Concederase un único premio consistente
nunha tableta para o mellor caderno presentado polo alumnado. Teranse en conta os
seguintes criterios: calidade lingüística, interese dos contidos, deseño e orixinalidade, inclusión de información propia, actualización
e número de entradas, recursos e ligazóns
de interese relacionados co tema elixido,
aproveitamento das posibilidades que ofrece
o blog (inserción de textos orixinais, vídeos,
imaxes, audio), participación e comunicación
coa comunidade virtual (seareiros, difusión
nas redes sociais, comentarios, visitas...). 
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Culturagalega renova o
seu deseño


Os dominios .gal reducen
o seu prezo



Co gallo da celebración do Día das Letras Galegas e o Día das
Telecomunicacións e a Internet o vindeiro día 17, dende a
Asociación PuntoGal decidiron organizar unha campaña de promoción para o dominio galego de Internet, para animar ao seu rexistro
grazas a unha rebaixa de máis do 50%, de xeito que os rexistradores
adheridos a esta acción permitirán a adquisición dun dominio .gal
por un prezo máximo de 25 euros + IVE até o 31 de maio.
O dominio .gal está a piques de superar os 2.000 rexistros, entre
os que figuran institucións, entidades sen ánimo de lucro, empresas
e particulares, sendo de agardar que a promoción do mes das Letras
contribúa a mellorar o número de rexistros.
Quen queira aproveitar esta oportunidade pode visitar o espazo sobre a mesma na páxina web do dominio .gal (dominio.gal/
promomaio), no que dan conta dos rexistradores que se acolleron
á promoción ofrecendo prezos de rexistro de entre 20,95 e 24,99
euros + IVE, como serían Dinahosting, CDmon ou 1&1.
Nestas datas a Asociación PuntoGal tamén procurará a súa
promoción a través de distintos medios de comunicación, o que
agárdase que contribúa a mellorar o nivel de coñecemento deste
sufixo na Internet, de xeito que se mellore o seu nivel de uso e
poida converterse en toda unha bandeira da sociedade galega na
Rede. 

A páxina web
de información
cultural do Consello
da Cultura Galega
(culturagalega.gal)
está a mudar a súa
imaxe na Rede, no
que supón tanto un
cambio de deseño
coma de concepto,
aproveitando que
este ano este popular espazo na Internet
chega aos 15 anos manténdose como todo un referente,
pois non por nada é o medio
en galego nacido en liña máis
veterano.
Culturagalega estrea a súa
cuarta feitura apostando
polo uso do dominio .gal e
adaptándose ás novas tendencias tecnolóxicas, ou sexa,
empregando como chave a
responsividade que facilite
que os contidos poidan
consumirse comodamente
tanto no escritorio como en
dispositivos móbiles.
Co cambio de imaxe tamén
búscase afrontar unha nova
concepción deste espazo

como servizo público informativo, que procurará tender
“a orientar, a conectar, a crear
un espazo informativo galego
na Rede, no que fontes de
información, produtores e
creadores de contidos canda
medios e mediadores poidan
ser visibilizados de maneira
máis estreita”.
O novo deseño tamén quere que cadansúa páxina poida
conectar co resto de contidos
de Culturagalega, de xeito
que todo usuario que chegue
a este espazo conte con facilidades para acceder ao resto
de contidos da plataforma. 

Patrimoniogalego.net en Google Earth



Dende Patrimoniogalego.net, o inventario dixital dos nosos
bens arquitectónicos, artísticos e culturais, informan da posta
en marcha dunha aplicación que permite contemplar dunha ollada,
coa axuda da ferramenta Google Earth, todos os bens que acubilla a
plataforma. Deste xeito, o catálogo en liña (o de meirandes dimensións das súas características na nosa terra) permitirá un coñecemento máis xeral (e ao mesmo tempo máis concreto) dos 7.000 bens que
ten rexistrados a día de hoxe.
O servizo Patrimoniogalego.net para Google Earth é unha ferramenta engadida e complementaria para seguirmos de preto a
evolución do inventario, “empregándoo en combinación cun dos
programas SIX (Sistemas de Información Xeográfica) máis potentes
e populares de Internet”, sinalan os responsábeis da iniciativa, que
recalcan tamén que o único requirimento é que descarguemos un
ficheiro KMZ para abrilo logo dende Google Earth. Segundo engaden
dende Patrimoniogalego.net amosando máis detalles do funcionamento da nova incorporación, cómpre que teñamos en conta que
cada noite o servidor de seu realiza unha operación para converter
a base de datos do inventario nun ficheiro KMZ, que é a estrutura de
datos que sustenta Google Earth. Polo tanto, aconsellan que baixemos de novo a ferramenta engadida, “de cando en vez”, para gozar
dos contidos actualizados con todos os últimos engadidos á base de
datos. Lembran que arestora xa figuran xeolocalizados máis de 6.800
elementos, “e a cifra non para de medrar”.
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Por certo que estes datos baixo licenza Creative Commons, polo
que non se poden copiar nin darlles uso sen respectar a fonte orixinal,
a de patrimoniogalego.net, acreditándoa de maneira axeitada, como
tamén cómpre recoñecer a autoría do catalogador. Dende o catálogo
en liña agradécenlle a Eladio Rial, técnico do equipo, a escritura deste
software que din, “multiplica as posibilidades do servizo”. 
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| CESGA | DÍA INTERNACIONAL DAS RAPAZAS E AS TIC |

O

pasado 23 de
abril celebrouse
en Santiago, na
sede do Centro de
Supercomputación
de Galicia (CESGA), o Día Internacional
das Rapazas e as TIC, unha data dirixida a
emendar (na medida do posíbel) unha eiva
que lonxe de solucionarse, por desgraza semella ir a máis: a fenda de xénero na formación tecnolóxico-dixital e, por conseguinte,
no ámbito laboral. Segundo se lembrou, a
devandita fenda tradúcese nunha importante masculinización do sector, “relegando ás
mulleres en certos ámbitos tecnolóxicos a
minorías tan reducidas que case conviría falar
de excepcións”, explicou Fernando Suárez,
presidente do CPEIG, un dos participantes
nos actos composteláns. Na xornada, para
demostrar que o tecido TIC e a sociedade por
enteiro precisa con urxencia máis mulleres
informáticas, expuxéronse diversos casos
de éxito empresarial impulsados por mozas
da nosa terra: Pekecha.com, Appentra e os
estudos de videoxogos Ameiga.
O acto de celebración foi presidido pola
secretaria xeral de Igualdade, Susana López
Abella, e máis polo director do CESGA, Javier
García Tobío. As sesións desenvolvidas no
salón de actividades do centro compostelán,
que literalmente rebordaron de asistentes
(principalmente as rapazas do IES Carlos
Casares de Vigo), foron retransmitidas vía
multiconferencia ao IES da Estrada, ao CPR
Montespiño (A Coruña) ao IES Monte das
Moas (A Coruña), ao IES Carlos Casares de
Viana do Bolo, ao IES Campo de San Alberto
(Noia), ao IES Francisco Daviña Rey (Monforte), ao CEIP O Cruce (Cerceda) e ao IES
Saturnino Montojo (Ferrol).
Como dixemos, o acto foi inaugurado
por Javíer García Tobío, quen sinalou que o
obxectivo do Día Internacional das Rapazas
e as TIC é lograr que as nosas mozas valoren
entre as súas opcións de futuro, tanto para
xogar como para informarse como para
traballar, as opcións que achegan as novas

O sector

precisa delas
Os participantes no Dia das Rapazas e as TIC
lembran o inxente potencial que perde o sector
pola falta de mulleres

tecnoloxías. “Botamos en falta
a presenza de mulleres”, dixo o
director do CESGA, quen lembrou que no caso particular do
centro de supercomputación,
só o 22% do persoal que alí
traballa son mulleres. Entre as
razóns do problema salientou sobre todo o coñecemento incompleto que
se ten na sociedade sobre a profesión informática. “Nós facemos algo máis
que estar diante dun computador, moito máis ca iso”, sinalou.
No acto tamén participou Fernando Suárez, presidente do Colexio
Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), que falou do
estudo presentado polo CCII os días pasados no que se poñen de relevo
dous datos de gran importancia: por unha banda o alto nivel de empregabilidade dos estudos TIC e, pola outra, “a importante masculinización dos
ámbitos educativos e por conseguinte dos ámbitos profesionais”. Suárez
tamén fixo un repaso por figuras femininas referenciais do eido tecnolóxico
e dixital, algunhas do pasado (como Ada Byron, a filla de Lord Byron, que dá
nome aos galardóns que convoca o CPEIG para visualizar o labor das nosas
mozas informáticas) e outras do presente, como a ourensá Eva Dafonte,
enxeñeira superior en Informática, na actualidade administradora de bases
de datos Oracle na Organización Europea de Investigación Nuclear (CERN)
en Xenebra, Suíza (segundo lembrou Suárez, Dafonte foi merecedora este
ano do Premio Ada Byron que concede o colexio profesional).
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Pola súa banda, a secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella destacou a importancia de aproveitar o
talento e a capacidade innovadora das mulleres novas
mediante a súa incorporación aos estudos e profesións
relacionados coas TIC. Tamén incidiu na necesidade
de visualizar cada día que do talento tecnolóxico que
puideramos atesourar, preservar, impulsar e amosar, só
contamos coa metade del. Asemade, convidou a achegar entre todas e todos “unha visión realista do sector”,
co fin de romper cos estereotipos e as ideas preconcibidas, que son en boa medida os grandes culpábeis desta
situación de desigualdade.
As actividades remataron coas presentacións dos
devanditos casos de éxito de emprendemento innovador feminino. Interviñeron (falando das súas experiencias primeiro e logo respondendo polo miúdo ás
preguntas lanzadas polas estudantes na propia sala do
CESGA e a través de multiconferencia dende os centros
de ensino participantes na xornada) Verónica Ramallal,
socia fundadora de Pekecha.com, María Rosa Vázquez
Rogel, cofundadora de Appentra (empresa de software
de computación de altas prestacións) e Mariel Martínez
Estévez, cofundadora de Ameiga (compañía para o desenvolvemento de xogos para dispositivos móbiles). 
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Os auriculares Xiaomi Piston
chegan á súa terceira xeración
Para os que non se conforman cos auriculares que inclúen os seus teléfonos
móbiles levan un tempo tendo moi boa acollida os Xiaomi Piston, por ofrecer unha
magnífica relación calidade-prezo dentro desta gama de dispositivos, e estes atractivos auriculares están a estrear a súa versión 3.0 saíndo á venda en China a un prezo
de só 99 iuans (14,72 euros), e estando tamén dispoñibles a través de distribuidores
internacionais a prezos que continúan a ser bastante atractivos.
Os auriculares Xiaomi Piston de terceira xeración achegan un son mellorado, un
deseño máis perfilado, un cable de kevlar estruturado para evitar enredos, un cabezal flexible para que se adapte ben á orella (inclúe 3 recambios para cada auricular)
e incluso detalles como un efecto de aluminio cepillado que en suma permítenlles
compararse con produtos de fabricantes de primeira liña, pero mantendo un prezo
moi contido, que o converten no accesorio ideal para os que buscan un bo son no
móbil sen ter que realizar un grande investimento. 

MINI prepara lentes de
realidade aumentada para
conducir

Co gallo da feira Auto Shanghai, e MINI quixo aproveitar o evento
chinés para amosar publicamente o seu novo concepto de lentes
de realidade aumentada pensadas para ofrecer unha experiencia
de condución máis cómoda e segura. As MINI Augmented Vision
establece unha ligazón entre un coche MINI e a vista, para amosar ao
condutor información relevante, aínda que polo momento está nunha fase de prototipo que permite comprobar como é posible casar as
funcións interactivas desta tecnoloxía coa marca MINI.
Estas lentes de realidade aumentada permiten que, mentres
mantemos a vista na estrada, poidamos recibir información de navegación GPS, así como outra información de interese que vai dende
puntos de interese ou aparcadoiros con prazas libres até alertas do
móbil (para saber cando se recibe unha mensaxe). A tecnoloxía de
realidade aumentada tamén pode servir para amosar información
como a velocidade actual e o límite fixado na zona pola que circulamos, facilitar as manobras de aparcamento e incluso guiar ao usuario
até onde se atope o vehículo cando vai pola rúa (ou para axudalo a ir
dende onde aparcou o coche até o seu destino final). 

Trunfa en Indiegogo unha lámpada que serve
para cargar o iPhone e o Apple Watch
Cando comezaron os rumores de que o Apple Watch tería unha autonomía que non superaría as 24 horas, forzando a que tivese que cargarse todas as noites, non foron poucos
os usuarios que comezaron a pensar na complicación que sería ter que cargar o smartphone e o smartwatch todas as noites, polo que MiTagg podería ter atinado de pleno ao iniciar
neste momento unha campaña de micromecenado en Indiegogo para facer realidade
unha curiosa lámpada de mesa que serviría tamén para cargar ambos dispositivos de
Apple. Temos así que nun par de días case triplicasen os 30.000 dólares que precisaban
para facer o proxecto viable, de xeito que no verán os mecenas terán entre as súas mans
os accesorios que poderán facilitarlles a súa relación cos dispositivo conectados que levan
enriba durante o día.
A NuDock Power Station Lamp é a lámpada de carga que nace desta campaña, e pode
adquirirse por 129 dólares (142,45 euros con gastos de envío) incluíndo sen custo adicional por tempo limitado unha base de carga para o reloxo de pulso de Apple e unha batería
portátil (que custan por separado 19 e 34 dólares respectivamente). Este curioso trebello
de aluminio anodizado é basicamente unha lámpada LED cunha base de goma que non
só integra unha base para un iPhone e outra para un Apple Watch, senón que tamén
agocha na súa base un porto USB de 2,4 amperes, o que permitiría a carga rápida doutro
dispositivo, de xeito que o atractivo deste dispositivo resulta evidente. A lámpada tamén
incorpora unha zona táctil que serve para regular a intensidade da súa luz. 
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O Asus ZenBook Pro UX501
consegue facer fronte ao MacBook Pro
Asus parece querer facer fronte a Apple dentro dos ordenadores portátiles de alta gama, e para
que ese rango de produtos non quede acaparado polo MacBook Pro, pon á venda o impresionante ZenBook Pro UX501, un portátil con acabado metálico e grande potencia, que presume
dunha pantalla IPS de ultra alta definición (3.840 x 2.160 píxeles) e unha gráfica
nVIDIA GeForce GTX 960M con 4 GB DE GDDR5, que fai que este equipo
sexa dabondo para correr xogos de nova xeración e para usos profesionais con vídeo e gráficos 3D. Outra das chaves do bo rendemento
deste equipo estaría na súa unidade SSD, que conseguiría velocidades de
lectura/escritura de até 1.400 MB/segundo, o que sería 16 veces a velocidade dun
disco duro SATA III de 500 GB. Avanzando na súa velocidade tamén fai uso de portos USB
3.0 e conectividade Wi-Fi AC de até 867 Mbps (tres veces a velocidade de conexións Wi-Fi N).
Se entramos ao detalle, o equipo funciona cun procesador Intel Core i7 4720HQ de catro
núcleos, 4/8 GB de memoria DDR3L a 1.600 MHz (ampliable até 16 GB), varias opcións de almacenamento (como disco duro de 1 TB ou até unha SSD de 512 GB PCIe x4), gráfica nVIDIA GTX 960M
con 2/4 GB de VRAM, pantalla IPS de 15,6 polgadas Full HD ou de ultra alta definición, Wi-Fi AC,
Bluetooth 4.0, Fast Ethernet, lector de tarxetas de memoria, 3 portos USB 3.0, saída HDMI, saída
mini Display Port, 1 porto Thunderbolt (opcional) webcam de alta definición e batería de 4/6 celas
(de xeito que o equipo pesaría 2,06 ou 2,27 quilogramos respectivamente).
Este equipo con Windows 8.1 só tería un aspecto no que claramente quedaría por abaixo do
portátil de Apple, a autonomía, xa que o Asus ZenBook Pro UX501 coa súa batería de 6 celas podería funcionar unhas seis horas en traballos de produtividade ou reproducindo vídeo, mentres que
un MacBook Pro de 15 polgadas tería unha autonomía de até 8 horas (aínda que cómpre destacar
que a pantalla do equipo de Asus ten unha resolución superior).
Este atractivo portátil xa pode adquirirse nos EE.UU. a un prezo de 1.799
dólares (1.653 euros). 

Recon Jet, unhas novas smartglasses
de uso deportivo
Aínda que parece que tardaremos bastante en ver como o
proxecto de Google Glass volve á luz pública, outras
iniciativas semellantes seguen a prosperar, e así as lentes
Recon Jet están xa a preparar o seu lanzamento comercial para o vindeiro 1 de xullo a un prezo de 699 dólares
(646,89 euros), de xeito que teriamos un produto moito
máis económico que os prototipos do programa Exploradores de Google Glass.
Estamos ante unhas smartglasses pensadas para a práctica
deportiva (principalmente para ciclistas e corredores) que
facilitarían a visualización de información de seguimento
da actividade física, de xeito que, aparte de servir de visor de
datos GPS podería aproveitarse para recibir información de sensores como un pulsímetro ou un medidor da forza que facemos no
pedal da bicicleta. Tamén contaría cunha cámara para poder capturar
fotografía e vídeo nunha perspectiva de primeira persoa, amosaría notificacións do móbil (co que pode
comunicarse a través de Bluetooth para facer incluso de mans libres ou de accesorio para a reprodución
multimedia), contrólase mediante un touchpad óptico e 2 botóns que incluso permitirían o seu uso con
luvas e, ao incluír montura e lentes, tamén achega a debida protección ante a radiación UVA e UVB.
En prestacións este dispositivo parece bastante completo, que funciona cun procesador ARM CortexA9 de dobre núcleo a 1 GHz, 1 GB de RAM, 8 GB de almacenamento interno, acelerómetro, xiroscopio,
magnetómetro, sensor de presión, infravermellos, GPS, Bluetooth 4.0, ANT+, Wi-Fi N, microUSB 2.0, 2
micrófonos, altofalantes e batería Li-Ion recargable e intercambiable (rapidamente) cunha autonomía dunhas 4
horas.
Temos así unha tecnoloxía moi semellante á de Google, pero que en vez de buscar unha aplicación para o día a
día, especialízase nun uso moi determinado, no que a súa estética non resulta tan dramática como para provocar o
rexeitamento dos consumidores. 
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Assassin’s Creed
Chronicles: China
Sae á venda
A franquía de xogos de Assassin’s Creed estreou unha
nova etapa paralela á súa saga principal, xa que por fin
poderemos facernos coa primeira entrega dunha nova
triloxía, Assassin’s Creed Chronicles: China, que trátase dun
xogo de acción en 2,5D ambientado en China no ano 1526,
en plena decadencia da Dinastía Ming, e tomaremos o
papel de Shao Jun, a derradeira Assassin da Irmandade
chinesa, que volve ao seu fogar para vingarse tras adestrar
co lendario Ezio Auditore.
Este novo xogo pode mercarse por 9,99 euros para PC
(en Steam e Uplay), Xbox One e PlayStation 4, e permitiranos percorrer China coñecendo a grandes personaxes
históricos e visitando enclaves como a Cidade Prohibida e
a Grande Muralla, gozando en todo momento da extraordinaria dirección artística que dá a este título unha
identidade de seu.
O xogador poderá optar por distintas rutas para chegar
aos seus obxectivos, así como descubrir novas dimensións
do sixilo para poder ocultarse dos inimigos para poder
chegar ao obxectivo, eliminalo e fuxir. En definitiva, que teremos a esencia de Assassin’s Creed, pero cunha aparencia
diferente, máis fresca, e con certa semellanza co reputado
xogo independente Mark of the Ninja.
Tras esta primeira entrega das Chronicles, a acción trasladarase á India e na a Rusia, demostrando a versatilidade
desta franquía á hora de visitar distintos períodos históricos mantendo as súas bases, pero conseguindo introducir
pequenas novidades e estéticas claramente diferentes. 


TRAILER DE
LANZAMENTO

Xbox One | PS4 | PS3
Xbox 360 | PC

Mortal
Kombat X
Chega a PC, Xbox
One e PS4
O 14 de abril saíu á venda o agardado e violento xogo
de loita Mortal Kombat X nas súas versións para PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam), mentres que os usuarios
de Xbox 360 e PlayStation 3 tiveron que agardar ao
30 de xuño para poder gozar deste novo título que
promete combinar unhas impresionantes presentacións cinemáticas cunha xogabilidade totalmente renova que
conservará a brutalidade propia desta franquía.
Mortal Kombat X permite por primeira vez que os usuarios
poidan elixir entre distintas variacións de cada personaxe,
o que terá impacto tanto na estratexia como no estilo e
xogo, á vez que tamén contará con novas funcionalidades
en liña, como unha competición persistente en liña
onde poderase participar nunha batalla global pola
supremacía.
Os usuarios de PlayStation 4 poden gozar en
exclusiva da Mortal Kombat Cup, unha competición
integrada na Liga Oficial PlayStation, que permitirá que o
campión de España viaxe a Parías para disputar a Final Mundial da Mortal Kombat Cup. Os interesados en participar neste
campionato poden comezar hoxe a acumular puntos en
partidas rápidas, torneos de fin de semana e outros eventos
especiais, nunha fase de clasificación que terá lugar até o 7 de
xuño, e que facilitará a elección dos competidores que durante a celebración do Gamergy (entre os días 26 e 28 de xuño)
loitarán para facerse cunha praza para a Final Mundial que
terá lugar en París o 3 de xullo e onde se repartirán un total de
20.000 euros en premios (os tres primeiros clasificados faranse respectivamente con 15.000, 3.000 e 2.000 euros). 
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Farming
Simulator 15
A simulación de granxas
chegará ás novas consolas
en maio
Que en ordenadores persoais hai xogos de simulación de
case calquera cousa non debería sorprendernos, pero que
estes títulos de nicho cheguen a consola de videoxogos é
menos frecuente, xa que precisan chegar até unha masa crítica
de usuarios que faga rendible a súa conversión a consola, o
que parece que conseguiron dende GIANTS Software co seu
Farming Simulator 15, dispoñible dende o pasado outono para
Windows e OS X por 29,99 euros, e que o vindeiro 19 de maio
estreará versións para PS3, Xbox 360 (a 39,99 euros) e, por
primeira vez na historia desta franquía, tamén para PS4 e Xbox
One (a 49,99 euros).
Este simulador lévanos a superar os retos diarios dunha
granxa moderna, como traballar con animais (vacas, polos
e ovellas), cultivar a terra e colleitar, para o que cóntase cun
catálogo de máis de 100 vehículos e ferramentas, máis de 40
marcas licenzadas (como New Holland, Case IH, Deutz-Fahr,
Ponsse...). Tamén se pode talar o monte e incluso gozar dun
modo multi-xogador cooperativo para poder gozar deste
título cos amigos (até 15 persoas poderán axudar a levar unha
granxa).
Esta franquía converteuse en todo un fenómeno, vendido
máis de 2,5 millóns de copias da súa versión do ano 2013, e
prometendo un acabado moi mellorado nesta nova entrega. 

Xbox One | PS4 | PC

Star Wars
Battlefront
Confirma o seu lanzamento
no mes de novembro
Aproveitando a Star Wars Celebration en Anaheim
(California) DICE estreou un trailer do agardado xogo Star
Wars Battlefront¸ que chegará a PS4, Xbox One e PC a
partires do 19 de novembro, e que promete impresionar
graficamente grazas ao uso do motor Frostbite, achegando unha experiencia interactiva moi inmersiva, traendo á
vida numerosos contornos que resultarán familiares aos
seareiros da franquía galáctica.
Star Wars Battlefront permitira revivir momentos heroicos e intensas batallas, nos que disparar blasters, subirse
a motos voadoras e pilotar naves de distintos tipos que
chegarían até o Falcón Milenario.
Poderemos visitar planetas como Endor, Hoth, Tatooine e Sullust, así como encarnar a personaxes da triloxía
orixinal como Darth Vader ou Boba Fett. Ao estarmos ante
un título de nova xeración, tamén será posible participar
en partidas competitivas de até 40 persoas, aínda que non
faltarán misións que poidamos enfrontar en solitario ou
cun amigo a pantalla partida (offline ou en liña).
Os usuarios que reserven o xogo poderán acceder
cunha semana de antelación a un contido descargable
que consiste nunha batalla ambientada no filme Star Wars:
El Despertar de la Fuerza (que chegará aos cines antes do
Nadal). 


TRAILER DE
PRESENTACIÓN
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As grandes ideas para
as pequenas empresas
xa teñen o seu centro

Información, análise e asesoramento sobre o uso das TIC
Titorización na incorporación das Novas Tecnoloxías

Capacitación tecnolóxica

Demostración de produtos e solucións TIC

Acompañamento para o uso do Comercio Electrónico

Procura de axudas e subvencións no ámbito tecnolóxico
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