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este número de xullo de Código
Cero abordamos múltiples temas
tecnolóxicos coma vasos comunicantes. Isto non é novo, levámolo vendo
dende hai anos, pero hai revistas que
nos saen especialmente conxuntadas, equilibradas e interrelacionadas, coma se todos os artigos,
reportaxes, entrevistas e novas estivesen cosidas
cun mesmo fío. E logo resulta que o fío déixase ver
especialmente nun tema concreto. Desta volta,
esta cuestión destacábel é o programa ACEint que
impulsa dende a nosa terra o IGAPE e que se dirixe
a achandar o espallamento e o financiamento das
empresas TIC galegas e do Norte de Portugal. O
proxecto basea boa parte do seu valor na necesidade que temos de saírmos ao exterior, de darnos
a coñecer e de beneficiar a outros sectores (de
feito, na achega de beneficio aos restantes ámbitos
produtivo está unha das razóns de ser do sector
TIC). En certa maneira, ACEint quere ser un compás
que marque o rumbo perfecto, o máis acaido dos
rumbos posíbeis. O programa está xa en activo e
xa se puxeron en marcha ao seu abeiro un sistema
de alertas e unha lonxa de financiamento. En datas
vindeiras, haberá máis actividades e recursos. Cómpre que esteamos atentos ao que nos pode ofrecer,
porque, a fin de contas, do progreso das nosas
firmas TIC depende en boa medida o progreso dos
restantes sectores e da economía por enteiro. Sen
aquelas, non hai crecemento. 

Humor tecnolóxico de Henrique Neira

Conseguir que se incremente
o nivel de penetración das novas
tecnoloxías nos fogares e nas
empresas de Galicia, niveis que
eran dabondo inferiores á media española, era o tema tratado naquel
número 36 da nosa revista Código
Cero que publicabamos hai 10 anos
en plena época estival.
Incrementar a relación entre
universidade e empresa sobre todo
a nivel de I+D e levar un acceso
á Rede en condicións e a tódolos
puntos do noso país, eran outros
dos puntos tratados naquel número
que abordaba o relevo nos departamentos da administración responsables da I+D+i do noso pais, e que
quería lograr a plena penetración
das novas tecnoloxías na nosa Terra.
Daquela un sono.
No número 36 de Código Cero
contabamos cun convidado de
excepción, José Daniel Ponz, da
Axencia Espacial Europa, quen
nos falou de tódolos puntos de
contacto que existían entre a nova
astronomía e as ferramentas da
Sociedade da Información, de como
a primeira xa non se pode entender
sen as segundas.
Naquel número, tamén decidimos desprendernos de feitos consumados e apostar polos rumores,
e sen que servise de precedente,
polo menos no que se refire a un
produto que aínda non chegara ás
nosas mans. Estabamos a falar do
Windows Vista, o novo sistema operativo de Microsoft que prometía
ser o gran produto informático, e
que xa estaba daquela a espertar
opinións encontradas incluso antes
de que se saiba toda a verdade
sobre el e nada máis que a verdade.
Vémonos no próximo número
da nosa revista “Código Cero” e a
diario no noso portal “codigocero.
com””codigocero.gal” e nas redes
sociais. Feliz verán. 
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Chamamento a prol de máis compra pública
innovadora nunha xornada do CPEIG



Finalmente celebrouse o 2 de
xullo o encontro do CPEIG e o
Clúster TIC para amosar as potencialidades da Compra Pública Innovadora
(CPI) para o impulso das firmas do noso
tecido tecnolóxico-dixital. A Xornada
de Oportunidades de CPI para empresas TIC, que complementou os actos da
Noite da Enxeñaría en Informática de
Galicia celebrada o pasado venres 26
de xuño, tivo lugar no edificio CERSIA
de Santiago e foi inaugurada polo
presidente do CPEIG, Fernando Suárez,
e polo director da Axencia Galega de
Innovación (GAIN), Manuel Varela. Segundo fixo saber este último, a compra
pública innovadora é unha técnica
de contratación “clave” para axudar ás
empresas galegas a desenvolver novos
produtos de vangarda e comercializalos. Emporiso, fixo un convite a apostar
máis por este tipo de prácticas.
Varela salientou tamén até que
punto saen gañando todos os axentes
implicados cando unha administración

aposta por un produto
innovador para resolver
unha necesidade, co
engadido extra (vantaxe
extra) de que o produto
fose desenvolvido ou
participado ou integrado por empresas da
contorna. Ao seu xuízo, as
vantaxes principais son
tres: a CPI dota ao sector
público dunha tecnoloxía
que facilita o servizo ao
cidadán; ademais a compra pública innovadora
permite a unha empresa
galega que vén de investir no desenvolvemento
dun proxecto de vangarda
acadar a primeira venda, “amortizando
parte do investimento”; por último,
dixo, este tipo de operacións permiten amosar que o produto funciona,
abrindo a porta á súa comercialización
en todo o mundo, “e contribuíndo

así á boa marcha das exportacións
da comunidade”. Varela rematou cun
chamamento a “incorporar a máis
administracións a esta práctica, que
tantos beneficios ten dado a Galicia nos
últimos anos, e que medrará aínda máis
ata 2020”. 

Santiago acollerá un encontro sobre
arqueoloxía e novas tecnoloxías



Santiago vai dar acollida a finais do verán ao encontro anual
da entidade Aerial Archeology Research Group, institución
británica fundada en 1983 co obxectivo de impulsar a investigación en
arqueoloxía a través do impulso ás tecnoloxías de exploración terrestre
dende o ar. A cita en Compostela (a primeira cidade de todo o ámbito
estatal que acolle a xuntanza anual da dita entidade británica) será
entre o 9 e o 11 de setembro. Servirá entre outras para dar a coñecer
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os froitos obtidos polo dito instituto en proxectos de investigación levados a cabo en Europa, Asia e América, proxectos
que se caracterizaron polo uso a esgalla de novos tecnoloxías
para a prospección arqueolóxica.
O encontro está organizado polo Consello Superior de
Investigacións Científicas (CSIC) a través do Instituto de
Ciencias do Patrimonio (INCIPIT), centro con sede en Santiago
de Compostela e centrado en traballos científicos sobre
o patrimonio cultural. O evento conta tamén co apoio da
Axencia Galega de Innovación. Prevese a asistencia dunha
ampla representación dos socios da entidade británica, que
traballan tanto en Europa como en América e Asia en proxectos de investigación arqueolóxica realizados botando man de
imaxes de satélite, xeolocalización ou vehículos aéreos non
tripulados (drons) para o desenvolvemento das prospeccións.
Botando man destes recursos, sinala o CSIC, foi posíbel o
achado de cidades até o agora pendentes de descubrir ou
mesmo documentar sitios arqueolóxicos ameazados en áreas
de conflito.
Entre os participantes figuran arqueólogos das universidades de Santiago de Compostela, Oxford ou Viena; de
entidades como o Ludwing Bonzmann Institute for Archaeological Prospection e o Virtual Archaeology, e de organismos
relacionados coa xestión do patrimonio como o English
Heritage ou a Royal Commission for the Ancient and Historical Monuments. 
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O COETG-AETG entregará os seus
galardóns o 25 de setembro



O Colexio Oficial e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de
Galicia (COETG-AETG) convocou a profesionais, investigadores, empresas
e entidades do ámbito TIC galego para os seus Premios Galicia das Telecomunicación 2015. Segundo lembran, estes galardóns constitúen “unha excelente
plataforma para a promoción e proxección das empresas e profesionais galegos e para os produtos e servizos que se están a desenvolver no sector TIC na
nosa terra”.
Serán entregados durante a XX Noite Galega das Telecomunicacións e da
Sociedade da Información organizada polo Colexio Oficial e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (COETG-AETG) que
terá lugar o 25 de setembro de 2015 no Gran Hotel da Toxa baixo o lema Un mundo conectado.
Por galardóns e obxectivos, lembrar que o Premio Gerardo García Campos á mellor iniciativa empresarial TIC, o Premio Gradiant á Mellor Tese
Doutoral aplicada ao sector TIC e o Premio Ineo ao produto ou servizo TIC orientado ao Internet das cousas 2015, teñen por obxecto “potenciar o
noso sector salientando aquelas empresas, desenvolvementos e investigacións aplicadas con maior posibilidade de crecemento e proxección”.
Convócase tamén o Premio ao Mellor Proxecto TIC con Beneficios Sociais 2015, en colaboración coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia (AMTEGA), destinado a recoñecer os mellores proxectos TIC que contribúan e acheguen beneficios á sociedade. 

Comezou na Coruña
Akademy 2015



O Grupo de Programadores e Usuarios de Linux (GPUL), asentado na
Facultade de Informática da Coruña, abriu as
portas dun dos grandes eventos tecnolóxicos da tempada no ámbito do software libre
galego, estatal e internacional. Trátase de
Akademy 2015, unha cita que xunta na Coruña (na FIC) a desenvolvedores e usuarios
dunha das comunidades open source máis
grandes de todo o mundo, a comunidade
do escritorio KDE. En total, están a participar
na xuntanza máis de douscentos expertos
en software libre. O evento desenvolverase
durante 9 días e terá varias vertentes: a
estatal (xoves 23 e venres 24), a internacional
(a fin de semana) e a práctica (do luns en
adiante). A primeira vertente (Akademy-es)
dará acubillo á comunidade hispana de KDE.
A fin de semana acollerá as actividades cun
cariz máis transfronteirizo. A partir do luns
27 e até o venres 31 de xullo, o evento complétase con obradoiros e reunións grupos de
traballo. 

Convocados os I Premios de Transferencia
de Tecnoloxía en Galicia



A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), coa colaboración
da Axencia Galega de Innovación (GAIN), convocou a primeira
edición dos Premios de Transferencia de Tecnoloxía de Galicia, dotados con 22.000 euros en dúas modalidades: mellor traballo desenvolvido por un grupo de investigación aplicada e mellor caso de éxito
empresarial de transferencia de tecnoloxía. O prazo de presentación
de candidaturas queda aberto até o 29 de outubro.
A primeira modalidade dos premios está dirixida a grupos científicos que desenvolvan investigación aplicada e que estean adscritos
a centros tecnolóxicos ou de investigación localizados en Galicia. A
dotación do premio ascenderá a 6.000 euros netos, aos que se sumará
unha axuda de 4.000 euros para a formación dun membro do equipo
gañador, durante unha estancia de entre dous e tres meses nun centro
de investigación de fóra de Galicia.
A modalidade empresarial busca o caso de éxito máis representativo
de innovación acadada a partir da transferencia de tecnoloxía. Neste
caso, a dotación do galardón ascenderá a 12.000 euros netos. 

A ACTUALIDADE DO MOTOR
VINTE ANOS INFORMANDO

w w w.sprintmotor.com

| Galicia, eixe de investigación |
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Euskaltel compra R
por 1.155 millóns de
euros

Gradiant amosou o potencial
tecnolóxico galego ante as
empresas arxentinas



No ano 2010 a empresa de cable
galega R pasou a estar controlada
polo CVC Capital Partners, polo que só era
cuestión de tempo a súa venda a outra
compañía, o que parece estar a concretarse
concretarse, xa que vén de pecharse un
acordo de compra co que Euskaltel faríase
co 70% do capital de R en propiedade de
CVC e co 30% restante que estaba en mans
de Abanca. O prezo fixado sería 10,9 veces
o EBITDA estimado para R en 2015 (1.155
millóns de euros) e pagaríase nunha mestura
de efectivo e accións, de xeito que CVC pasaría a ser un dos accionistas máis importantes
de Euskaltel, só por detrás de Kutxabank
(que até antes da operación tiña o 30,1% das
accións do operador). Están por pecharse os
termos da operación, esperándose que inicialmente as compañías continúen a operar
de xeito independente, mantendo os seus
respectivos equipos directivos.
Euskaltel debutou no mercado bolsista o
pasado 1 de xullo, e actualmente conta
cunha rede de fibra óptica de 346.700 quilómetros que dan cobertura a 800.000 fogares
e 150.000 empresas e establecementos en
Euskadi. A súa fusión con R podería ser un
paso máis de cara á súa adquisición por
parte de Vodafone (ou Orange) nos vindeiros
meses (posiblemente xunto con Telecable),
xa que o escenario estatal de telecomunicacións leva anos mudando completamente
de xeito que a fragmentación territorial xa
non se considera sustentable, e eran poucas
as compañías de cable que non pertencían a
Ono (compañía absorbida recentemente por
Vodafone) en virtude da nova conxuntura
provocada por un cambio lexislativo que
eliminou o minifundismo das telecos. 
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O

centro tecnolóxico Gradiant está a levar a cabo importantes
accións para tirar abaixo atrancos e fronteiras en materia de
transferencia, colaboración tecnolóxica e desenvolvemento.
Froito disto foron as xuntanzas formalizadas os días pasados en
Arxentina, xuntanzas nas participaron arreo os representantes
de Gradiant, a primeira das cales a apertura oficial do Nodo Arxentino da Rede Europea de Empresas (EEN), unha iniciativa que centra unha
boa parte dos seus esforzos en apoiar e impulsar a cooperación das PEME e
dos centros tecnolóxicos en materia de Investigación e Desenvolvemento
(I+D) e transferencia tecnolóxica.


Daniel Ramos, responsábel de Desenvolvemento de Negocio Internacional de
Gradiant, durante unha reunión de traballo con empresarios na Arxentina

Ademais, Gradiant asistiu a reunións de traballo no marco do Primeiro
Brokerage Event EEN Arxentina - Sector ICT, celebrado en Bo Aires durante
o 24 e 25 de xuño. Este encontro, informa o centro tecnolóxico galego, “ten
como propósito reunir nun mesmo ámbito a empresas e centros de investigación do sector TIC de Arxentina e Europa para potenciar posíbeis colaboracións tanto a nivel comercial, como de transferencia tecnolóxica e proxectos
de desenvolvemento tecnolóxico conxunto”. Durante o evento, Gradiant mantivo reunións bilaterais con empresas de Arxentina, e presentou as súas liñas
de traballo e as súas actividades como centro tecnolóxico de referencia en TIC.
Gradiant volveu destas xuntanzas “con boas expectativas”, como fai saber
o responsábel de Desenvolvemento de Negocio Internacional, Daniel Ramos,
que explica que este tipo de eventos “axúdannos a abrir novos mercados e a
interactuar cara a cara con empresas arxentinas interesadas nos nosos desenvolvementos e o noso cartafol de tecnoloxías, e a experiencia foi realmente
positiva”.
A EEN, conformada por máis de 4.500 expertos de internacionalización e
profesionais na área tecnolóxica, fomenta roldas de negocios e xuntanzas para
a conformación de cámaras de comercio, organizacións de desenvolvemento
rexionais e institutos de investigación e educativos. 
|7
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O

pasado 17 de xullo tivemos ocasión de coñecer
máis detalles sobre a
Axenda Dixital Galicia
2020, que é a folla de
ruta tecnolóxica do Goberno galego para os
vindeiros cinco anos. As súas liñas principais
e os detalles máis concretos foron dados a
coñecer na Cidade da Cultura (Santiago) polo
presidente Alberto Núñez Feijóo, que estivo
acompañado de Mar Pereira (directora de
AMTEGA) e os profesionais TIC de empresas de
diferentes sectores produtivos de Galicia (implicados na elaboración da estratexia tecnolóxica
da Xunta). Durante o transcurso da presentación, Feijóo explicou que a Axenda mobilizará
máis de 1.500 millóns de euros. A desexada
recuperación económica, dixo, terá relación
directa co investimento en novas tecnoloxías.
Nun plano máis concreto, deu a coñecer que un
dos obxectivos é conseguir que o país, agora
que xa ten cobertura, teña tamén calidade.
Feijóo comezou a súa intervención definindo
a Axenda en si mesma: un impulso á modernización tecnolóxica para que esta sexa “o catalizador dunha fonda renovación nosa economía,
da nosa sociedade e das nosas administracións
públicas”. A folla de ruta apóiase tamén na
necesidade urxente, dixo, de acadar unha situación na que ningún galego fique excluído do
progreso tecnolóxico e do medre que se deriva
del. Por partes e a un nivel máis específico, o
presidente dixo que a iniciativa establece as
actuacións para lograr unha eAdministración
máis innovadora e consolidada, “favorecer
servizos dixitais avanzados no eido do benestar
e a sanidade”, e impulsar a dixitalización empresarial en sectores estratéxicos.
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Feijóo e Pereira na presentación ante dos medios das liñas estratéxicas da Axenda Dixital 2020

Cobertura e
calidade
Aposta pola economía dixital
O xefe do Executivo galego quixo agradecer
tamén a implicación da sociedade galega e dos
axentes económicos e sociais no “proceso de
reflexión conxunta” que deu pé á Axenda Dixital
2020.
Na presentación das estratexias para os vindeiros anos, o
presidente lembrou que aquelas
son a consecuencia directa das
incluídas na Axenda Dixital 2014.
“Grazas a ela”, sinalou, “conseguimos iniciar unha senda para o
desenvolvemento da Administración Electrónica, loitamos por
reducir a fenda dixital, desenvolvemos programas específicos
para a modernización de sectores
como a agricultura, a pesca ou o
turismo e contribuímos a reverter
a desigualdade que vivía a Comunidade no acceso aos servizos de
telecomunicacións”. Ao fío disto
último recordou que se pasou a
unha taxa de cobertura do 98% e
que antes da posta en marcha das
medidas da Axenda 2014 a metade do territorio das provincias
interiores non tiñan posibilidade
de acceder á Internet e condicións mínimas de calidade.

Tamén subliñou que a estratexia dixital da Xunta permitiu
o nacemento do proxecto
Abalar, que fixo que Galicia fose
“pioneira na implantación do
libro dixital” e na “integración
plena das novas tecnoloxías na
práctica educativa”.
Respecto da nova andaina do
Plan de Banda Larga de Galicia,
informou que despregará redes
ultrarrápidas para que “o 100%
da poboación galega teña
cobertura de, como mínimo,
30 Mbps”; e que “o 50% dos
fogares dispoñan de servizos
de banda larga por riba por 100
Mbps”.
A presentación da Axenda
Dixital 2020 deu comezo á Semana Dixital de Galicia, durante
a cal AMTEGA (Axencia para
a Modernización Tecnolóxica
de Galicia) levou a cabo unha
serie de actos para detallar os
eixos do texto marco e facer
o seu contido máis accesíbel
para tódolos públicos. O miolo
de parte destes actos aparece
detallado a continuación. 
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 Plan Smarturismo, turismo intelixente

I

nserida na Semana Dixital de Galicia
levouse a cabo o día 21 de xullo a presentación do Plan Smarturismo, unha
iniciativa que pretende converter ao turismo
tradicional en turismo intelixente coa axuda
da tecnoloxía, segundo palabras de Alberto
Núñez Feijóo. A dita proposta, inserida no
marco da Axenda Dixital de Galicia 2020,
está dotada con 10 millóns de euros e establecerá as pautas para facer de Galicia un
destino turístico intelixente; adaptando os
modelos de negocio aos novos hábitos de
consumo turístico.
Para acadar estes obxectivos, Feijóo
avanzou que a comezos de outubro estará
dispoñíbel a Plataforma Tecnolóxica do
sector (EXTRANET), unha ferramenta única
de acceso a todos os servizos que proverá
Smarturismo. Trátase, dixo, dunha canle

dixital para o sector, que estará integrada
coa sede electrónica da Xunta, para facer
mías doada a xestión en liña da súa información administrativa e promocional.
Asemade, será a finais de ano cando se
publique o novo portal de Turismo de
Galicia, un novo espazo para a difusión
da oferta turística e a localización de contidos e servizos polo turista, que estará
encamiñado a dispositivos móbiles e que
reforzará a comercialización do produto
turístico galego. E, no último trimestre do
ano tamén arrancará o primeiro fito dunha
liña específica para potenciar os Camiños
de Santiago, SmartCamiño, á que xa se
adheriron máis de 700 empresas situadas na
Ruta Xacobea.
Na rolda de prensa tamén se fixo fincapé
na publicación dun portal do Camiño xunto

cunha aplicación móbil para que os peregrinos poidan recibir información en tempo
real a medida que avanzan cara a Compostela (servizos turísticos e comerciais de cada
lugar por onde pasan, cambios meteorolóxicos, información de albergues, eventos...);
“e, antes de que remate o ano, dotarase de
conexión Wi-Fi, nunha primeira fase, a 46
dos albergues públicos do Camiño”.

 Obxectivo, facer realidade a atención sociosanitaria dende a casa

O

día 22 de xullo deuse a coñecer oficialmente Fogar Dixital, unha aposta
que se dirixe a facer posíbel que os
fogares galegos se convertan en prolongacións dos centros sanitarios e dos centros
sociais a través das novas tecnoloxías. Na
dita presentación levouse a cabo un simulacro no que se probaron os dispositivos nun
doente simulado. Segundo Alberto Núñez
Feijóo, quen estivo presente no acto, o Fogar
Dixital “comezará a funcionar o antes posíbel
nunha primeira fase, dende o punto de vista
sanitario máis estritamente, dirixíndose
especialmente aos pacientes crónicos”.
No vindeiro mes de setembro desenvolverase o proxecto piloto para comprobar
sobre a realidade o seu funcionamento, co
seguimento de 500 pacientes crónicos de

tres patoloxías: insuficiencia cardíaca, diabete e enfermidade pulmonar obstrutiva
crónica. Nunha segunda fase e dende
o punto de vista social, este sistema
estenderase a persoas que queiran ser
atendidas na súa casa en troques de ter
que desprazarse a unha residencia ou a
un centro de día.
Asemade, o Fogar Dixital quer garantir
que os servizos públicos poidan ser accesíbeis para os cidadáns dende o propio
fogar. Emporiso, e dentro do reto de acadar unha única canle de atención sociosanitaria e que esta sexa posíbel dentro do fogar,
o Plan Trabe modernizará con 20 millóns de
euros os servizos sociais públicos e, a finais
deste ano, permitirá introducir o fito máis
importante: a historia social única de cada

persoa que estea ingresada nunha residencia social, que integrará toda a información
social do individuo e que será o paso previo
para a futura historia sociosanitaria, “é dicir,
unha única historia que reúna a información
social e a información sanitaria”.

 Só o 18% do alumnado optaría por estudos TIC

A

o abeiro das actuacións da Axenda
Dixital de Galicia vense de elaborar un
estudo sobre as vocacións TIC na nosa
terra. Entre outros datos salientábeis, sinálase
no informe que “só o 18% do alumnado da
ESO e de Bacharelato optarían por estudos
científico-tecnolóxicos”. E isto, engádese,
“malia que o sector galego das novas tecnoloxías da información achega emprego a
15.312 traballadores e mantense por enriba
dos 15.000 profesionais desde o ano 2010”.
Ademais, “en 2015 as empresas galegas deste
ámbito prevén incrementar o seu número
de empregados nun 30%”. As conclusións do
estudo foron dadas a coñecer o 24 de xullo
polo conselleiro de Cultura e Educación,
Román Rodríguez, e pola directora da axencia
AMTEGA, Mar Pereira.
Na cita, entre outras cousas lembrouse que
“un dos desafíos da Axenda Dixital de Galicia
ADG2020 é o impulso das vocacións tecnolóxicas e dos novos perfís dixitais para satisfacer
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as necesidades do mercado tecnolóxico a
medio e longo prazo”. Así pois, era preciso
coñecer as causas da baixa porcentaxe de
matriculados en estudos tecnolóxicos na
Comunidade, de aí que se desenvolvese o
informe Estudo dos Factores Influentes na
Elección de Estudos Científicos, Tecnolóxicos
e Matemáticos en Galicia, impulsado pola
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), a Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a consultora Everis, unha das empresas
asinantes do Pacto Tecnolóxico de Galicia. Na
súa realización participaron 5.120 estudantes
de 3º e 4º da ESO, e de Bacharelato de 40
centros educativos de Galicia pertencentes ás
catro provincias.
Da enquisa despréndese, como dixemos,
que o 18% de alumnado optaría por estudos
científicos tecnolóxicos. Desta porcentaxe, un
4,4% decántase por estudos de ciclos formativos da familia de Informática e Comunica-

ción, e un 41,3% por estudos do Bacharelato
Científico Tecnolóxico.
En base a estes resultados, informou
AMTEGA, un grupo de expertos TIC elaborará
unha serie de recomendacións en torno a tres
eixos: “A posta en valor das oportunidades
de emprego no sector, o reforzo da autopercepción das capacidades dos alumnos e a
realización de accións que dean a coñecer a
experiencia persoal de mulleres profesionais
do sector TIC”.
|9

| Vodafone | ESTREA O 4G NA BANDA DO 800 MHz EN OURENSE |

O

uso da banda
larga móbil
4G a través da
banda dos 800
MHz comezou
a implantarse en España o 20 de xullo,
acompañada cunha campaña informativa, e Vodafone elixiu Ourense como a
primeira cidade estatal na que achega
cobertura total de 4G nas frecuencias
liberadas polo dividendo dixital. A cidade das Burgas é pois o punto de partida
do despregamento do 4G de calidade
en Galicia.
Tralo acendido das novas frecuencias
en Ourense irase pasando a outras estacións emisoras galegas, procedemento
que terá lugar de xeito progresivo para
poder paliar as posíbeis incidencias que

Mar Pereira, Jesús Vázquez e César Cid
poidan xurdir, principalmente no que
se refire ás interferencias nalgunhas
instalacións de TDT, para o que se organizou a campaña llega800 (llega800.
es) que facilitará os recursos para que
todos os cidadáns poidan continuar a
ver a TDT sen problemas tras a chegada
do novo 4G.
Lembrar que o 4G na banda dos 800
MHz supón importantes melloras de
cobertura, especialmente nos interiores dos edificios, que sería aproximadamente o dobre da actual, á vez
que tamén ampliaría as frecuencias
dispoñíbeis, ou sexa, incrementando a
capacidade da rede de datos móbiles.
Vodafone leva implantando o 4G en
España dende maio de 2013, chegando
até o 80% da poboación
As vantaxes da nova frecuencia
española e con máis de 3
foron explicadas a mediados de
millóns de clientes que fan
xullo nunha rolda de prensa na que
un aproveitamento efectiVodafone elixiu
participou a directora da Axencia
vo desta tecnoloxía e, aínda
para a Modernización Tecnolóxica
que xa chega a todas as poOurense como
de Galicia (AMTEGA), Mar Pereira,
boacións de máis de 50.000
xunto co alcalde de Ourense, Jesús
habitantes, no resto aínda
a primeira ciVázquez e o director de Administraestá a mellorar as súas
dade estatal na
cións Públicas e Grandes Contas de
infraestruturas, chegando
Vodafone España, César Cid.
xa a preto do 95% das poque achega coA directora, destacaba que a
boacións de entre 50.000 e
bertura total de
conectividade a través de banda
20.000 habitantes, ao 79%
larga foi unha das prioridades estadas poboacións de entre
4G nas frecuenblecidas polo Goberno galego na
20.000 e 10.000 habitantes
primeira estratexia tecnolóxica da
e ao 33% das poboacións
cias liberadas
Xunta. Lembrou que en catro anos
de entre 10.000 e 1.000
polo dividendo
o Plan de Banda Larga cumpriu o
habitantes.
obxectivo de facilitar o acceso a
dixital.
Internet en toda a Comunidade e
achegou as redes de 200 Mbps a
máis da metade da poboación.
Pereira sinalou que agora “é preciso adoptar novas medidas para
dar resposta á demanda de novos servizos dixitais e das prestacións
máis avanzadas”. Por iso, avanzou que o a finais deste ano, “o Goberno galego aprobará o Plan de Banda Larga 2020 para conseguir que
toda a poboación, así como os parques empresariais e polígonos industriais dispoñan de cobertura de redes ultrarrápidas de 30 Mbps”.

Vodafone

elixe a nosa terra
A operadora estrea o 4G na banda dos
800 MHz en Ourense
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O director de Administracións
Públicas e Grandes Contas de
Vodafone España, César Cid
destacou: “O noso compromiso
con Galicia fai que elixísemos
Ourense para iniciar o noso aceso
da banda 800 MHz e que todos os
ourensáns poidan ser os primeiros en gozar das vantaxes desta
tecnoloxía. A aposta de Vodafone
polo desenvolvemento tecnolóxico de Galicia é firme porque, sen
dúbida, esta vía debe ser unha das
claves do crecemento presente e
futuro desta comunidade autónoma”.
Vodafone reforzou a cobertura
en Galicia da súa rede móbil co
obxectivo de garantir a mellor experiencia de usuario para os seus
clientes. O investimento, directo
e indirecto, que Vodafone España
está a realizar en Galicia entre o
seu exercicio fiscal pasado e o
actual (do 1 de abril de 2014 ao 31
de marzo de 2016) acadará os 100
millóns de euros. 
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| Vodafone | DRONS PARA FACILITAR OS RESCATES NAS PRAIAS |

Vodafone abre a súa
nova tenda 2.0 no CC
Catro Camiños da
Coruña



Vixiantes TIC
Vodafone achega tecnoloxía de drons para
facilitar os rescates nas praias

V

odafone anunciou no mes de xullo
a posta en marcha dunha iniciativa
tecnolóxica para incrementar a
seguridade e a rápida resposta ante
emerxencias nas praias estatais. Trátase, máis polo miúdo, de habilitar nun bo número
de areais (especialmente concorridos e con características orográficas e marítimas que os fan axeitados
para un meirande seguimento) material avanzado
de rescate nos seus postos de vixilancia: vehículos
aéreos non tripulados. O obxectivo do proxecto é incrementar ao máximo a capacidade de resposta dos
equipos de salvamento ante posíbeis incidencias
grazas á alianza pilotos socorristas-drons. Trátase
dunha experiencia piloto que se está a habilitar
en Cabopino (Marbella), Ribadesella (Asturias), Isla
(Cantabria), Cartaxena e Benalmádena (Málaga).
O proxecto enmárcase na arela de Vodafone
One de “pór a tecnoloxía ao servizo das persoas e
facerlles a vida máis sinxela”. Neste caso en concreto,
a idea era tirar partido de tecnoloxías para acurtar
tempos de resposta, e máis tendo en conta que se
ten demostrado que un socorrista tarda o triplo de
tempo que un dron en chegar a rentes dun bañista
en perigo. Agora, a intención é impulsar o traballo
conxunto dron-socorrista. Deste xeito, socorrista e
máquina, ante un posíbel contratempo, diríxense
cara ao mar. Iso si, antes de chegaren, o aparello
voador actúa primeiro lanzando un salvavidas á
persoa en risco, “dando máis marxe á persoa que
acuda ao rescate para pór en marcha os labores
de salvamento”. Segundo informa Vodafone, “esta
considerábel redución de tempo contribúe moi
positivamente aos traballos de rescate en posíbeis
afogamentos, unha das principais preocupacións no
verán, e que en España achega unha media de 400
mortes ao ano”.
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A operadora engade que os pilotos
socorristas Vodafone One tiveron que
formarse segundo os cursos establecidos por AESA (Axencia Estatal de
Seguridade Aérea) que inclúen tanto
materias teóricas como prácticas. A
operadora salienta que os pilotos de
salvamento, para poder manexar este
tipo de drons, “deben ter un alto coñecemento relativo a comunicacións,
navegación, meteoroloxía, procedemento operacional, dereito aéreo así
como posuír un control absoluto dos
dispositivos, sendo quen de realizar
despegues verticais, translacións laterais a gran velocidade, voos en ambos
os sentidos, espirais e outras series de
manobras que lles permitirán chegar
no menor tempo posíbel ao seu
obxectivo”. Estes equipos traballan en
estreita colaboración cos socorristas
oficiais das praias, que se benefician
da alta velocidade dos dispositivos
para ofrecer unha primeira axuda que
reforza o protocolo de rescate.
O proxecto estará vixente até o 15
de setembro. A iniciativa foi deseñada
pola axencia de medios MEC, que se
encargou de idear a acción, crear a
estratexia e planificala. Pola súa banda, o operador aeronáutico dos drons
é Trabajoscondron.com. Ademais,
Vodafone España reforzou a cobertura 4G en máis de 580 praias de todo
o litoral estatal, con especial atención
ás que se atopan situadas en zonas
con alta densidade de usuarios. 

Vodafone España inaugurou o mércores 22
de xullo a súa “tenda 2.0” na
Coruña, emprazada no local B5
do Centro Comercial Catro Camiños. O novo establecemento,
segundo informa a operadora,
insírese no plan de transformación da canle de distribución
da compañía. A idea, da tenda
e do plan por enteiro, é “ofrecer
unha experiencia de cliente
diferencial e única no sector das
telecomunicacións a través da
transformación do espazo e dos
procesos de venda, atención e
asesoramento ao usuario dos
nosos servizos”. De igual xeito
que outros establecementos
remodelados, o do Centro Comercial Catro Camiños disporá
dun especialista en datos, o
que en palabras de Vodafone
coñécese como un “apptualizador”. Ou sexa, un profesional
que configura ao cen por cen os
dispositivos dos clientes antes
de saíren da tenda. Esta tamén
contará con servizos de asesoría
ao usuario empresarial na súa
canle de distribución.
Segundo informa a operadora, para facilitarnos a experiencia “dunha visita activa” no
novo establecemento coruñés,
creouse un espazo máis amplo
sen barreiras nin mostradores,
con máis iluminación e mobiliario natural que permite “un
trato máis próximo, directo e
personalizado cos clientes”. Este
compromiso coa accesibilidade
e coa eliminación de todo aquilo
que se poida interpoñer entre
o visitante e os profesionais da
empresa responde a unha arela
xeral de Vodafone aplicábel a todos os seus puntos de venda 2.0.
Neles (e no da Coruña tamén) o
deseño diríxese a facilitar “unha
experiencia dinámica na que
o cliente poida interactuar de
xeito real con máis de trinta dispositivos, introducíndose tamén
un novo sistema de xestión de
fluxos de usuarios que reduce o
tempo que pasan na tenda”.
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| CITIC | FORO EXPERTISE |

N

a mañá do pasado 15 de xullo
celebrouse no
centro tecnolóxico CITIC un
encontro sobre medidas eficaces e
rendíbeis para levar a nosa tecnoloxía alén da nosa terra, afianzándonos como un polo referencial de
innovación e coñecemento. Falamos
do Foro Internacional de Mercadotecnia Expertise: Mercados Internacionais
e Comercialización de Tecnoloxía, organizado polo CITIC en coordinación
co Posgrao de Xestión Empresarial
da Innovación e o Clúster TIC, e co
apoio financeiro do IGAPE e da Xunta. A cita, que xuntou a medio cento
de persoas (entre emprendedores,
especialistas en busca de novos
mercados, innovadores e investigadores), serviu entre outras cousas
para lembrar os ingredientes básicos
da fórmula do desenvolvemento, o
medre e a internacionalización: universidade, empresa e administración.
A xornada comezou coa intervención de Manuel González Penedo,
coordinador do CITIC, Andrés Faíña
Medín, en representación do posgrao da UDC, e Anxo Calvo Silvosa,
Decano da Facultade de Economía e
Empresa da UDC.
O relatorio sobre o que virou o
encontro correu a cargo de Juan Sánchez, vicerreitor de Investigación da
Universidade de Texas (Austin) e director do IC2 Institute. Sánchez, doutor en Enxeñería e Física e especialista recoñecido en comercialización
de tecnoloxía, foi un dos que máis
recalcou a importancia do devandito
trinomio universidade-empresa-administración como metodoloxía para
potenciar o sector da I+D aplicada ás
novas ferramentas innovadoras. Ao
fío disto, amosou e debullou perante
os asistentes diversas ferramentas
que viron a luz no marco da Universidade de Texas, como o Instituto de
Ciencia e Enxeñaría Computacional
(ICES, polas súas siglas en inglés), o
Texas Advanced Computing Center,
o Wireless Networking and Communications Group e o IC2 Institute.

Claves para

comercializar
tecnoloxía no mundo
O Foro Expertise do CITIC puxo de relevo a
importancia de reforzar a colaboración entre
campus, empresas e administracións

Sánchez resumiu en tres as principais
claves que permitiron á Universidade de Texas
acadar o éxito actual no devandito eido: en
primeiro lugar, a cooperación e coordinación
entre a administración, as empresas e a propia
universidade; en segundo lugar, a creación
de infraestruturas de talento, tecnoloxía,
capital e coñecemento práctico e, por último,
a medición e difusión de toda actividade
que se leve a cabo, co fin de pór en valor o
labor dos emprendedores. Durante a charla,
subliñouse o peso que xoga o sector privado
á hora de comercializar a tecnoloxía. En todo
este proceso, desde a universidade americana manifestan que “non é traballo arduo
e que necesita moita preparación”. Segundo
lembrou, é por esta razón pola que traballan sobre dous
programas: o primeiro deles é Quicklook e diríxese a reforzar aos potenciais emprendedores á hora de desenvolver
un plan de negocio; o segundo chámase I-CORPS e consiste
nun programa para educar a profesores e estudantes no
ámbito comercial, enfocado a cambiar a cultura desde a
propia universidade.
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Acerca do centro CITIC da Coruña e das
súas potencialidades no ámbito da aplicación das metodoloxías de Austin, o relator
salientou que o centro coruñés “podería
beneficiarse dun programa de preparación
para emprendedores que se inician na
creación dunha empresa, empregando as
súas redes de contactos para ofrecerlles o
asesoramento preciso e converténdose así
en emprendedores por si mesmos”. Sánchez tamén quixo guindar unha mensaxe
ao eido académico estatal: retou aos seus
integrantes a traballar na concepción que o
resto da sociedade ten sobre o ente, “de tal
maneira que se xere unha conexión positiva
que repercuta nunha maior aceptación da
actividade aí desenvolvida”.
A xornada rematou co Foro de Investidores TIC, no que participaron tanto Juan
Sánchez como Antonio Rodríguez del Corral,
presidente do Clúster TIC Galicia. A esta
actividade seguiu a celebración de diversos
encontros bilaterais. 
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| CITIC | FILMYOU |

Tecnoloxía para
gozar do mellor
cinema
O CITIC fai un percorrido polo presente
e futuro da súa plataforma
distribuída de recomendación
de películas, FilmYou

D

esde hai un tempo, vimos observando como a navegación por Internet cada vez máis adáptase máis aos
nosos hábitos e preferencias, converténdose nunha
ferramenta a través da que buscamos vivir experiencias
e intercambiar opinións. Este é un dos moitos exemplos
que evidencian até que punto a innovación aplicada ás Tecnoloxías
da Información e as Comunicacións (TIC) permiten aos usuarios que
cada pouco gocemos de servizos máis adaptados ás nosas necesidades e circunstancias.

Neste sentido, a área Tecnolóxica de Procura e Recuperación do
CITIC (Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as
Comunicacións) traballa desde a súa creación na procura de técnicas e algoritmos que se adapten ás características da información
empresarial, utilizando como base as últimas técnicas aplicadas na
recuperación en web, coas restricións de seguridade e privacidade
definidas nas organizacións.
No ano 2013, un grupo de investigación pertencente á devandita área puxo en marcha unha colaboración cun equivalente da
Universidade Autónoma de Madrid para desenvolver un algoritmo
probabilístico de recomendación. Tras os bos resultados obtidos, o
grupo pertencente ao CITIC comezou a desenvolver unha plataforma distribuída de recomendación de películas que pode manexar
coleccións de escala Big Data a partir do uso de tecnoloxías basea-

das nas paradigmas MapReduce (deseñado por Google e orientado
ao manexo de datos procedentes de moitas máquinas) e NoSQL
(enfocado ao almacenamento masivo de datos).
A plataforma FilmYou - When Recommenders Met Big Data foi
desenvolvida durante ano e medio por IRLab, acrónimo de Information Retrieval Lab (Laboratorio de Recuperación de Información),
un grupo de investigación pertencente á Universidade da Coruña e
que está integrado no CITIC. A día de hoxe, segue a recibir melloras
e actualizacións de maneira recorrente. O motor de recomendación
está baseado nun sofisticado algoritmo de filtrado colaborativo, capaz de xerar recomendacións personalizadas por mor dun sistema
que vai catalogando as decisións adoptadas. Segundo informan
fontes do CITIC, a súa eficacia foi probada de maneira satisfactoria
sobre a colección liberada de Netflix, composta de 100 millóns de
valoracións de máis de 480.000 usuarios anónimos, sobre un total
de 18.000 películas.
Recentemente, o grupo galego de investigación estivo traballando na mellora do algoritmo co fin de introducir regras de negocio
que permitan promocionar uns produtos sobre outros, desde unha
base estatística formal e sen que o usuario perciba esa recomendación como intrusiva. Daniel Valcarce, investigador da área tecnolóxica desde a que se desenvolveu a plataforma, explica que “tamén
traballamos en técnicas que permitan eliminar os atrancos que xera
o cold start ou arranque en frío, ao entrar o usuario por primeira vez
na plataforma”. Ademais, engade, “dado que o funcionamento do
algoritmo é totalmente parametrizable e adaptable a outras áreas,
estamos a traballar na súa vindeira aplicación ao eido da música,
onde resulta máis complicado o establecer recomendacións, xa que
as preferencias neste ámbito son aínda moito máis persoais”.
Os resultados de eficacia do algoritmo froito da investigación desenvolvida foron moi positivos, tras ser testado no Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) con probas de rendemento a gran
escala a finais de 2014. Arestora está aberta unha fase de conversas
e contactos con diversas empresas de medios audiovisuais para
comercializar non só a plataforma, senón o propio algoritmo. 

http://citic-research.org/

Cofinanciado por:
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| USC | MÁSTER NA TEMÁTICA DO BIG DATA |

Recursos

para a gran
información

A USC imparte o máster referencial do
ámbito español na temática do Big Data

A

Universidade de
Santiago (USC) e a Universidade de Murcia
(UMU) van impartir
a partir do vindeiro
curso (2015-2016) unha actividade
formativa de longo alcance sobre un dos
grandes retos que afronta a Sociedade
do Coñecemento: o crecemento masivo
da mesma e dos datos que acubilla. O
Máster Interuniversitario en Tecnoloxías
de Análise de Datos Masivos: Big Data
(citius.usc.es/masterbigdata) será, en
palabras das dúas universidades devanditas, “un dos primeiros másteres veri-
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ficados a nivel estatal pola Axencia
Nacional de Avaliación da Calidade
e Acreditación (ANECA)”. Ademais,
xa foi recoñecido polo Consello de
Universidades como máster oficial
na temática do Big Data. Comezará
de maneira oficial a principios de
setembro e achegará, no seu desenvolvemento, recursos, competencia,
formación e destreza para afrontar
da maneira máis eficiente e rendíbel
posíbel o tratamento e o manexo da
información inxente.
Segundo nos informan fontes do
centro tecnolóxico compostelán CiTIUS (Campus Vida), as clases servirán
para debullar un completo plan de
estudos no que participou o persoal

académico da USC e a UMU e tamén
numerosos profesionais da industria e
os distintos colexios profesionais ligados
á informática e as novas tecnoloxías. O
máster consta dun único curso académico (60 ECTS), dividido en tres grandes
bloques formativos: Big Data, Ciencia de
Datos e Aplicacións de Negocio.
Os alumnos deberán presentar un
proxecto de fin de máster tutelado por
profesionais de empresas, centros de
investigación ou universitarios.
A actividade formativa vén auspiciada
tamén por un prestixioso e referencial
elenco de colaboradores e asesores
externos, entre os que se contan firmas
galegas como Coremain, AVA ou Plexus,
ás que cómpre engadir compañías do
talle de HP e Everis e entidades profesionais como o Colexio Profesional de
Enxeñería en Informática de Galicia, o
Instituto Tecnolóxico para ou Control
de Medio Mariño de Galicia, o Colexio
Profesional de Enxeñeiros Técnicos en
Informática da Rexión de Murcia ou o
Centro de Supercomputación de Galicia
(CESGA).
Polo que se refire aos destinatarios do
máster, dende a área de coordinación do
mesmo sinalan que se determinou un
“perfil de acceso amplo”. Na área participa (entre outros) David Losada Carril,
profesor da ETSE (Escola Técnica Superior de Enxeñaría da USC) e investigador
do CiTIUS, que informa que o obxectivo
é “atraer a estudantes procedentes de
Enxeñaría informática, Matemáticas,
Física ou outras enxeñarías afíns”. Con
respecto aos medios técnicos, o sistema
empregado para permitir a actividade
docente -asumida por ambas as universidades- será o da videoconferencia, coa
finalidade “de facilitar a interacción e a
claridade expositiva”. 
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Máis detalles
O plan de estudos, sinalan dende o
CiTIUS, é froito “dun esforzo colaborativo entre persoal académico
das universidades participantes,
profesionais da industria e colexios
profesionais”. Dentro da formación da
actividade ofertaranse traballos de
fin de máster tutelados pola empresa
onde o alumno poderá desenvolver
as súas destrezas nas tecnoloxías de
análises de datos masivos e desenvolver proxectos de potencial aplicación
industrial. Este título está ademais
asociado ao Observatorio Tecnolóxico
HP-ETSE.
A docencia é impartida conxuntamente pola Universidade de Santiago
de Compostela (USC) e a Universidade
de Murcia (UMU). En concreto, o título
é coordinado pola Escola Técnica
Superior de Enxeñaría (ETSE) da USC
e pola Facultade Informática da UMU.
Utilizarase tecnoloxía de videoconferencia para o fornecemento de clases
expositivas e interactivas. O máster
desenvolverase en horario de tarde,
no primeiro cuadrimestre de 16h a
20.30h (luns e martes, teoría) e de 16h
a 20h (mércores a venres, prácticas).
No segundo cuadrimestre de 16h a
20.30h (luns, teoría), de 16h a 20h
(martes, prácticas) e de 16h a 18h
(mércores, prácticas).
As titulacións de acceso aos
estudos deste máster son as titulacións de grao ou de ordenacións
anteriores (licenciatura, diplomatura,
enxeñaría, enxeñaría técnica) das
seguintes áreas: Informática, Física,
Matemáticas, Telecomunicacións,
Electrónica, Industriais e outras áreas
de ciencias. Aínda que non se asumen
coñecementos previos datos masivos,
requírese que os solicitantes teñan
competencias en programación básica e, en particular, nalgunha linguaxe
programación (por exemplo C, Java,
Fortran, Python ou Matlab).

Traballando coa
multitude innovadora
Preséntase no CiTIUS a segunda edición de
Galicia Open Future ante dúas ducias de
emprendedores

O

centro tecnolóxico CiTIUS
da USC acolleu recentemente a presentación da
segunda convocatoria de
Galicia Open Future, centro
de emprendemento tecnolóxico-dixital
emprazado na Cidade da Cultura en
Santiago e impulsado por Telefónica.
Á cita acudiron arredor de dúas ducias
de beneficiarios potenciais da palestra
tecnolóxica de crowdworking (emprendedores, estudantes e profesionais cun
proxecto TIC entre mans, bosquexado
ou en fase xa de desenvolvemento),
e os detalles da nova edición foron
achegados por María del Carmen López,
directora de Galicia Open Future, e máis
Paloma Barreiro, directora do proxecto
en Grupo Barrabés.

As dúas relatoras lembraron que
prazo para a presentación de candidaturas remataba o 15 de xullo e logo da
preselección inicial, daranse a coñecer
os nomes dos 50 proxectos escolmados.
O centro galego de crowdworking,
engadiron, achégalles a posibilidade de
conectar con emprendedores, startups,
investidores e organizacións públicas e
privadas a nivel mundial. De feito, por
iso se coñece como centro de crowdworking, porque vai máis alá de permitir un
ambiente de traballo colectivo: achega
a posibilidade real de traballar con multitudes e, deste xeito, afinar a puntería
nunha demanda de información ou
colaboración concreta ao tempo que se
prepara aos emprendedores o camiño
da internacionalización.

Logo dun repaso polos froitos acadados na primeira edición de GOF (co
impulso de proxectos tan salientábeis
como Monet Tecnología e Innovación,
Situm Technologies e Appentra Solutions, todas elas as startups gañadoras do
I Galicia Open Future), lembrouse que o
programa ten unha duración inicial de
seis meses -prorrogábeis en períodos de
3 meses-, durante a cal os emprendedores reciben formación e adestramento
especializado, adaptado ás súas diferentes fases de maduración (idea, semente,
prototipo, piloto ou lanzamento) e
relacionado co seu modelo de negocio.
A maiores, informaron que Galicia Open
Future posibilita o contacto con emprendedores de todo o mundo involucrados
no programa de innovación aberta Open
Future de Telefónica (no que se integra
Galicia Open Future).
Tamén destacaron as relatoras que
superada a primeira fase de formación
(que inclúen 2.000 euros de apoio a cada
proxecto da man da Axencia Galega de
Innovación), e unha vez evolucionados
xa os proxectos, un xurado de expertos
seleccionará os tres mellores de todos os
escolmados. Recibirán unha achega, nese
caso, de até 25.000 euros da devandita
axencia, que deberá destinarse ao desenvolvemento da propia iniciativa. Poderán
acceder tamén a un préstamo reembolsábel concedido por XesGalicia por un
valor máximo doutros 25.000 euros.
Na presentación celebrada no CiTIUS,
as responsábeis do centro de crowdworking de Telefónica falaron tamén
de como se traballa cos proxectos que
chegan a Galicia Open Future, o diferente
tratamento que precisa cada un deles:
dende os proxectos que só chegan
propostos cun Power Point até aqueles
que xa irrompen nun relativamente
avanzado estado de desenvolvemento.
Tamén lembraron que de xeito paralelo
á iniciativa lévanse a cabo obradoiros
abertos para fornecer recursos (tamén) a
quen non estea integrado en GOF. Neste
senso, lembraron que o ano pasado houbo medio cento de accións desta índole,
que se complementaron con visitas de
comerciais e representantes dunha chea
de empresas españolas e internacionais.
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| USC | CURSO SOBRE NARRATIVAS DIXITAIS |

Leccións sobre
a Rede que vén
O curso, engaden, traerá ao paraninfo da
Universidade aos principais expertos a nivel
internacional en xornalismo dixital, como Mar
Cabra, xornalista de investigación e especialista en análise de datos en International Herald
Tribune, The Huffington Post, Le Monde e El País
e vicepresidenta da sección española de Open
Knowledge Foundation. Cabra defende que “o
xornalismo de filtración deixa de selo cando
o xornalista traballa para buscar máis fontes e
contrastar”. Tralo seu relatorio na xornada inaugural, a responsábel de participación no portal
de noticias 3cat24.cat, Karma Peiró, explicará
a Lei de Transparencia e como traballar cos
datos; unha corrente do xornalismo que, para
ela, “pode contribuír a recuperar a profesión”.
Á pregunta de como visualizar os datos de
maneira atractiva dará resposta Xaquín González Vieira, membro do equipo de gráficos informativos de La Voz de Galicia, ex director de
gráficos en The New York Times e actualmente
editor de gráficos en The Guardian. Pola súa
banda, o ex editor de gráficos de El País e The
Sunday Times, Rafa Hör, explicará as claves do
éxito internacional dos infografistas españois.
No curso, ademais, afondarase no xornalismo colaborativo da man de Antonio Delgado,
impulsor da #redada, e de como viralizar a
información con Delia Rodríguez, ex redactora
xefe de Huffington Post e actualmente directora de Verne en El País. Tamén dos docuwebs
e as series transmedia, así como os especiais
interactivos coa co-fundadora de Acuerdo.us,
Idoia Sota. Sobre o traballo cos desenvolvedores falará Ana Ormaechea, co-fundadora da
empresa Tablet Army, quen lembra que grazas á
rápida adaptación ao entorno dixital, “os medios pequenos e
os tecnolóxicos están adiantando ás grandes corporacións”.

Un curso sobre narrativas dixitais da USC
achegará recursos sobre como dominar a nova
comunicación

O

proxecto campUSCulturae da Universidade
de Santiago organiza do 1 ao 5 de setembro o
curso Xornalismo de datos e narrativas dixitais,
unha actividade destinada a afondar “nun eido
profesional que fornece novas maneiras de narrar
e informar”, en palabras dos organizadores. Ao seu abeiro xuntaranse
algúns dos principais expertos na materia a nivel estatal e internacional,
amosando e debullando novas estratexias e novas ferramentas para
comunicar nunha contorna en liña. Entre as/os relatoras/es atópanse Mar
Cabra, Karma Peiró, Xaquín González Vieira, Rafa Hör, Delia Rodríguez
e Ana Ormaechea. Ademais, haberá obradoiros e un hackaton. Unha
instalación de Domestika Streamers pechará o curso.
Segundo engaden os impulsores de camUSCulturae, cumpría máis
que nunca, na nosa terra, un curso que fornecese recursos prácticos e
actuais sobre como dominar os novos códigos da comunicación dixital.
E máis, din, “tendo en conta a velocidade á que circula hoxe en día a
información, cun acceso masivo a datos antes non dispoñíbeis e coa
posibilidade de ler todo tipo de textos en plataformas interactivas”. Isto,
unido ao fenómeno da recepción dos datos en contextos de dispersión,
“fan que as normas clásicas do xornalismo en Internet simplemente xa
non funcionen”, explican os impulsores do curso. Polo tanto, ter coñecemento de todo isto e saber como superar os atrancos é o gran obxectivo
de Narrativas dixitais.

16 |

Outras actividades

Nas dos últimas xornadas desenvolverase o Hackaton
CampUSCulturae no que se buscará a creación colectiva de
software libre e contidos sobre diversidade cultural, inclusión
e minorías. O curso concluirá cunha instalación a cargo de
Domestika Streamers, un colectivo de desenvolvedores que
explora a interactividade como elemento artístico e cuxas
obras expuxéranse no CCCB de Barcelona, na Academia
das Ciencias de California ou na Fundación Qatar, por citar
algúns.
Outros dos profesionais que presentarán relatorios son o
desenvolvedor e membro da Fundación Civio, Hugo Garrido;
o xornalista de El confidencial, Jesús Escudero; o experto en
deseño de xeoinformación e visualización xeoespacial, que
traballou para Google e a NASA e co fundador de Vizzuality,
Serio Álvarez Leiva; o creador transmedia e deseñador de
series vídeoxogo, Éric Viennot e representantes dos medios
El Español, El Confidencial Lab e El Extrarradio nunha mesa
redonda moderada por Borja Echevarría, ex subdirector
dixital de El País e actual vicepresidente dixital de Noticias
Univisión. 
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| Entrevista | JAVIER AGUILERA |

JAVIER AGUILERA

O mundo
ao alcance
da man
das nosas
firmas TIC
Falamos do programa de
internacionalización e
financiamento ACEint co
director xeral do IGAPE

O

programa ACEint é,
en boa medida, un
programa que tenta
facer desaparecer os
principais atrancos
que ten unha empresa TIC no seu camiño cara
ao medre e o desenvolvemento. Non só atrancos de competitividade, senón tamén de espallamento e de financiamento. No programa,
cuxo obxectivo é dar servizo ás novas empresas
TIC de Galicia e o Norte de Portugal, o termo
internacionalización ten un significado ben
especial. Segundo nos conta Javier Aguilera, director xeral do Instituto Galego de Promoción
Económica (IGAPE), a busca de novos mercados
“é unha necesidade para calquera empresa que
queira ser competitiva, pero no sector TIC isto é
especialmente necesario”. Neste senso, ACEint é
un recurso que indica non só cal sería o rumbo
máis axeitado, senón que contribúe a facilitar o
percorrido.
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Javier Aguilera amósanos nesta entrevista as
liñas de acción do programa ACEint
-- Qué é o programa ACEint e a quén está dirixido?
-- O programa ACEint é un proxecto de cooperación transfronteriza que
promovemos distintas entidades de Galicia e o Norte de Portugal,
dirixido a proxectos empresariais e novas empresas –start ups- (menores de 42 meses) da Eurorrexión do sector TIC. O proxecto presta
especial atención a empresas que, dende o seu nacemento, amosan
vocación de abordar mercados internacionais. Estas empresas novas
teñen especiais dificultades para acadar o financiamento necesario,
polo que o proxecto explora distintas vías para que poidan acceder
aos recursos que precisan.
-- Estamos ante un proxecto europeo, qué organismos apoian este
proxecto?
-- O proxecto enmarcase no Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal – POCTEP, que conta co apoio do Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional – FEDER.
-- Que entidades o configuran e cales son as súas liñas de actuación?
-- O partenariado do proxecto está composto pola Universidade de Santiago de Compostela (a través da súa Area de Valorización, Transferencia e Emprendemento), o Instituto Galego de Promoción Económica
-IGAPE- e a entidade portuguesa BicMinho (Oficina de Inovação –
Empreendedorismo e Inovação Empresarial). O proxecto ten tres liñas
de actuación.
A primeira é a creación dun Centro de recursos sobre novos negocios
internacionais TIC que ademais preste servizos de vixilancia competitiva ás empresas TIC da Eurorrexión.
A segunda é un servizo de aceleración de moodelos de negocio, de
acceso a mercados exteriores e de financiamento para a internacionalización. Este servizo de aceleración baséase na figura dos titores e
mentores, pero conta tamén con ferramentas como Lonxas de Financiamento ou unha Feira Transfronteiriza TIC que celebraremos a finais
do mes de setembro.
A terceira liña de actuación é a Escola Trasfronteiriza de Emprendemento TIC, que traballa nas tres temáticas do punto anterior (novos
modelos de negocio, acceso a mercados exteriores e financiamento

para a internacionalización).
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-- Cantas empresas están a ser beneficiadas
polo programa?
-- Nos servizos de aceleración están participando en torno ás 60 empresas ou proxectos empresariais a piques de constituírense,
pero coa celebración da Feira Transfronteiriza esperamos chegar ás 100 empresas. Na
escola de emprendemento TIC participarán
50 persoas de 25 empresas ou proxectos
empresariais distintos. Nos servizos de
vixilancia están a concorrer activamente
sobre 50 empresas de Galicia e o Norte de
Portugal, pero moitas máis firmas están a
tirar partido dos recursos do centro
-- Semella que a busca de novos mercados é
unha materia pendente para as empresas
galegas e as do norte do Portugal. Para
isto, para axudalas e fornecelas de recursos de apoio, nace entre outras cousas o
proxecto ACEint. Por que cre vostede que
a internacionalización segue a ser materia
pendente para o sector? Por que considera que é tan importante para as empresas
estaren activas lonxe dos seus lugares de
orixe?
-- A internacionalización é unha necesidade
para calquera empresa que queira ser
competitiva, pero no sector TIC isto é especialmente necesario. Chegar a mercados internacionais non é só unha vía para acadar
vendas e maior cota de mercado, tamén
é a maneira de acadar financiamento e
poder seguir sendo competitivas. Ademais,
algunhas empresas prestan servizos moi
especializados, polo que acadar unha masa
crítica de vendas só e posible chegando a
mercados exteriores.
Hai que ter en conta que se trata de empresas TIC e os datos viaxan libremente polas
redes. Pero por outra banda, este carácter
inmaterial da súa actividade fai que acadar
financiamento sexa máis difícil, de aí que
no proxecto prestemos especial atención
a este obxectivo. E, dentro do partenariado
do proxecto, no IGAPE traballamos con
moito interese nesta temática, no que temos moito que aportar, pero tamén novos
enfoques que probar. Por exemplo, estamos prestando especial atención a fenómenos recentes como o equity crowfunding.
-- É certo que o proxecto ACEint tamén se
encamiña a favorecer a creación mesma
de firmas tecnolóxico-dixitais en ámbalas
beiras da raia galego-lusa? Por que cre
que sería tan importante para a nosa actividade produtiva común o xurdimento e
consolidación de máis firmas TIC? Son as
firmas TIC divulgadoras e espalladoras de
innovación e coñecemento para a sociedade e para o resto dos sectores?
-- No IGAPE creemos firmemente no poder
“tractor” das tecnoloxías facilitadoras sobre
os sectores tradicionais e industriais da
Eurorrexión. E, por suposto, as TIC teñen
moito que dicir. Pensemos en sectores
como o da Automoción, onde cada vez as
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Nos servizos
de aceleración
están participando en torno
ás 60 empresas
ou proxectos
empresariais a
piques de constituírense, pero
coa celebración
da Feira Transfronteiriza esperamos chegar
ás 100 empresas

VIXILANCIA

ACELERADORA

ESCOLA
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TIC están máis presentes, e termos como
“coche conectado” marcarán a evolución
do sector nos próximos anos. Do sector do
motor e do sector TIC. Se esta capacidade
tecnolóxica e de innovación esténdese nas
empresas da Eurorrexión, sen dúbida estamos a incrementar a nosa competitividade
territorial. Isto é extensivo a calquera sector,
e, de feito, o concepto de Industria 4.0 xira
en torno ao papel das TIC como “tecnoloxías
transversais”, chave de moitos dos seus
conceptos.
-- Fálenos dos obxectivos e da metodoloxía
do sistema de alertas sobre oportunidades de negocio internacionais posto en
marcha ao abeiro de ACEint. Está a ser
empregado xa polas nosas empresas?
-- Trata de prestar un servizo de vixilancia e
intelixencia competitivo para as empresas
TIC da Eurorrexión, de maneira que poidan
dispoñer de información sobre tendencias
tecnolóxicas, mercados, licitacións internacionais... Cremos na necesidade destes
servizos, e en que unha vez rematado o
proxecto ACEInt, as empresas incorporarán
estes sistemas de vixilancia competitiva
aos seus procesos. Máis de 50 empresas e
proxectos empresariais da Eurorrexión están
a participar neste servizo.
-- Fálenos tamén doutra das iniciativas de
ACEint: a Lonxa de Financiamento presentada recentemente en Santiago. Que se
busca con ela? Como se pensa chamar a
atención dos financiadores e investidores
para que aposten polos nosos proxectos
de mercado?
-- O pasado 1 de xullo celebrouse na Sala Eisenman da Cidade da Cultura unha Lonxa de
Financiamento. Nesta lonxa, once proxectos empresariais de Galicia e Portugal, de
marcado carácter innovador e tecnolóxico,
expuxeron o seu modelo de negocio ante
diferentes organismos públicos e investidores de carácter privado, co fin de obter
apoio financeiro para a súa consolidación e
crecemento. Todos os proxectos contactaron con potenciais investidores interesados,
e estamos a facer un seguimento de como
evolucionan as conversas. Os inversores
tiveron en conta diversos factores: o modelo de negocio, as perspectivas comerciais
do proxecto e, por suposto, o talento dos
equipos que están detrás de cada unha de
estas empresas TIC.
-- Cales serán as seguintes accións ou eventos que se preparan ao abeiro de ACEint?
-- Ademais da convocatoria de participantes
para o modulo de financiamento da Escola
de Emprendemento, estamos a traballar
arreo na organización da Feira Eurorrexional
que celebraremos en Santiago de Compostela a finais de setembro. Contará con
distintos formatos e eventos, e prestaremos
especial atención á interacción de empresas
TIC con empresas de sectores máis tradicionais. 
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Abrindo lonxas de financiamento e sistemas
de alerta

O

programa ACEint (aceint.eu), que vén da man do Instituto
Galego de Promoción Económica (IGAPE), é unha unha iniciativa de colaboración galego-lusa para favorecer a creación,
desenvolvemento e busca de novos mercados das nosas empresas
do sector tecnolóxico-dixital. Nel tamén traballan a Universidade de
Santiago e a axencia portuguesa BICMinho, contando con financiamento de fondos europeos FEDER ao abeiro do Programa de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal. O seu obxectivo, amais
de favorecer a posta en marcha e medre de firmas TIC galego-lusas,
é favorecer que estas sirvan de catalizadoras da competitividade
en ámbalas beiras da raia. O proxecto ACEint, nun plano concreto,
xa serviu para lanzar un sistema de alertas sobre oportunidades de
negocio internacionais para as empresas do sector e, tamén, para
habilitar unha Lonxa de Financiamento.
Respecto da primeira iniciativa, o sistema de alertas, consiste
en palabras do IGAPE nun servizo de vixilancia tecnolóxica para a
xeración de avisos sobre oportunidades de negocio dirixido especialmente ás empresas do sector TIC orientadas a mercados internacionais. O sistema, que ten carácter permanente, foi deseñado a
partir da integración e recompilación de información procedente de
observatorios, informes, bases de datos e recursos de seguimento
competitivo existentes específicos para empresas e emprendedores
do eido tecnolóxico-dixital. “O servizo”, informou o IGAPE na súa
presentación en abril, “consiste polo tanto na creación dun recurso
que xera un informe quincenal que se envía aos emprendedores e
empresas que estean dados de alta”. Os interesados en participar
neste servizo poden solicitar xa a súa inscrición na páxina aceint.eu.
Respecto da Lonxa de Financiamento ACEint, inaugurouse o
primeiro de xullo en Santiago nunha cita cos medios onde se deu a
coñecer que se dirixe a facilitar aos promotores de once proxectos
empresariais de Galicia e Norte de Portugal o acceso a financiamento
de investidores institucionais ou particulares. Na apertura, os promotores das iniciativas seleccionadas no marco do proxecto de cooperación transfronteiriza ACEINT presentaron os seus obxectivos perante
os investidores presentes na Lonxa. A xornada incluíu ademais unha
mesa redonda sobre as posibilidades de financiamento dos investimentos TIC. Participaron neste debate representantes do IGAPE, de
Xesgalicia, do Club de investidores de Clúster TIC Galicia, de Unirisco/
Uninvest e de AFIGAL.


O director de Xesgalicia, Juan Cividanes, participou en Santiago na
apertura da Lonxa de Financiamento ACEint
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| Tecnópole | INCORPORA NOVOS INQUILINOS INNOVADORES |

Preto xa do
centenar de firmas

O

Parque
Tecnolóxico
de Galicia
(Tecnópole)
vén de informar da incorporación ao seu seo
de novos inquilinos innovadores.
Ou sexa, de novas firmas galegas
centradas en achegar servizos,
sistemas e produtos até o agora
non desenvolvidos. Trátase, máis
en detalle, de catro empresas
centradas na Internet das Cousas, na fotografía industrial e na
divulgación científica. Lembrar,
para que non o saiba, que a
Internet das Cousas é o seguinte
paso cara á dixitalización da
nosa sociedade e economía,
permitindo a interconexión
obxectos-persoas a través de redes de comunicación avanzadas.
A incorporación das catro novas
firmas á Tecnópole eleva a 90 a
cifra total de entidades radicadas
no centro.
Segundo informa a dirección
do parque, a chegada destas
catro iniciativas viuse incentivada pola redución das tarifas dos
niños da incubadora e tamén
polo primeiro curso de creación
de microempresas.

Catro empresas innovadoras suman folgos á
Tecnópole este verán

Clicisa chega á
Tecnópole co obxectivo
“de prestar servizos de
investigación, consultaría,
asesoramento e implantación de tecnoloxía relacionada coa Internet das
Cousas, un concepto que
como dixemos refírese á
conexión dos obxectos
cotiáns coa Rede. Coa
experiencia de máis
dunha década traballando
no sector tecnolóxico, os
seus promotores decidiron
abrir mercado en Galicia
nun sector novidoso de alto
valor engadido.
Nesta primeira etapa,
informa a Tecnópole,
centraranse en estudar
o mercado para detectar
oportunidades, aínda que
teñen un abano de solucións sectoriais que xa están
funcionando ben en Reino
Unido, Alemaña e América.
“Ademais”, explica Marcos
Muñoz dende a empresa,
“chegamos a un acordo
cunha empresa de telecomunicacións con máis de 300 persoas repartidas a
nivel nacional dedicadas exclusivamente a atender a
PEME e grandes contas, o que nos vai axudar a identificar oportunidades”. Na súa opinión, “a implantación
desta tecnoloxía pode revolucionar desde os medios
de pago ata a forma de relacionarnos cos nosos clientes, polo que vai ser difícil non atopar unha empresa á
que dalgún modo a Internet das Cousas non sirva de
axuda en algún ámbito de actuación”.
Para ilustrar o devandito, Muñoz cita o seu
primeiro proxecto en firme, cunha empresa
do sector da distribución con máis de 60
empregados e sete puntos de venda en
España e Portugal. “Logo da implantación da
tecnoloxía, os clientes que entren pola porta
da tenda serán identificados de maneira
automática só por levar o seu móbil enriba”,
conta, e engade que o persoal poderá ver
na súa tableta quen é, de que empresa vén,
se ten autorización para retirar mercancía e
mesmo as súas preferencias de compra.
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Profocus, outra das

firmas novas no parque,
tivo a súa orixe na achega
formativa do mesmo.
De feito, Nuria Sotelo,
impulsora da iniciativa,
asistiu á primeira edición
do curso de creación de
microempresas organizado por Tecnópole e
como resultado naceu
Profocus (profocus.es),
especializada en servizos de fotografía para empresas que venden
por Internet. A súa idea gañou o premio ao mellor proxecto do curso
e nela combínanse a experiencia dela como enxeñeira informática
especializada en comercio electrónico e a do seu socio, Ricardo Pascual, como fotógrafo profesional. “Mercando por Internet vimos que
en moitas tendas en liña a calidade da fotografía non é boa e isto é un
factor determinante para que a compra se realice”, explica Sotelo, e
engade, ao fío das características especiais que deben ter este tipo de
fotos, que estas convén que teñan fondo claro, que sexan nidias e que
fornezan impresión de limpeza, “e sobre todo fidelidade á cor”. Na súa
opinión, “é moi decepcionante mercar algo e que cando chegue non
teña nada que ver”.
No seu niño na Tecnópole, os promotores de Profocus desenvolverán un proxecto de I+D dirixido a desenvolver un servizo enliña de
retoque dixital á carta especialmente dirixido a profesionais do comercio electrónico. “Poderán subir as súas imaxes, perfilar, retocar e o que
precisen, e dispor do resultado en moi pouco tempo”, expón Sotelo.

Fotografía industrial

A fotografía industrial será o eido de traballo de Elena Repetskaya,
que se instala na Tecnópole para prestar servizos nos sectores aeronáutico, arquitectónico, turístico e do patrimonio. “Cada traballo inclúe
a investigación previa do obxecto que se vai captar e tamén a aplicación de novas técnicas de captura e novas tecnoloxías, aínda que
a prioridade é acadar un resultado visual único sen apenas retoques
mediante software de posprodución dixital”, indica a fotógrafa, que
pensa aplicar á fotografía industrial a súa experiencia e coñecementos
no ámbito artístico.

Ceo Aberto
Ás iniciativas devanditas cómpre engadir a adhesión á modalidade de domiciliación virtual da
empresa Ceo Aberto (ceoaberto.
com), colaboradora habitual da
Tecnópole na organización de
actividades de divulgación como
a Galiciencia, as Aulas Tecnópole
e o campamento tecnolóxico de
verán. 
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X

a temos
entre
mans os
resultados
da edición
número trece do Observatorio
Calidade Prezo dos Operadores de Telecomunicacións,
achegado pola Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL)
sobre un espectro de estudo
estatal. O informe, como vén
sendo costume, está inzado
dunha chea de datos de
interese para os clientes dos
servizos que fornecen as operadoras, pero tamén para as
propias empresas e profesionais do sector. Por exemplo:
que novamente a oferta da
nosa terra semella unha das
máis acaidas para os consumidores, xa que a operadora
de raizame galega R (finalmente mercada por Euskaltel,
segundo puidemos saber o
xoves 23 de xullo) confirmou a
súa tendencia á alza e mesmo
escalou varios chanzos na
clasificación da UCGAL. Por
outra banda Movistar foi quen
de consolidar a súa posición
liderando a relación calidadeprezo. Vodafone, pola contra,
baixou até o último lugar do
ránking.
O estudo certifica que a operadora de Telefónica foi quen
de obter 8,70 puntos na táboa
de relación calidade-prezo. Vodafone, pola súa parte, obtivo
6,42 puntos, o que supón unha
baixada de cinco postos con
respecto ao datos do último
observatorio. Polo que se refire
a R e Telecable, soben postos
en relación ao ano pasado até
situárense nos 7,89 puntos
sobre 10. A operadora galega,
máis polo miúdo, foi quen de
ascender catro chanzos na
táboa con respecto a 2014, pasando de ocupar o penúltimo
posto a empatar no segundo
nesta edición.

OPERADORES
Calidade Telefonía
Calidade Internet
Prezos Básicos
RELACIÓN
CALIDADE PREZO
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| Informe UCGAL |

Novo informe
UCGAL

Movistar, Telecable e R, as
mellores operadoras para os consumidores
TEMPO DE RESOLUCIÓNS DAS
RECLAMACIÓNS DÍAS

Polo que atinxe ao
caudal de descarga en ve24,5
locidade, Movistar co seu
25
ADSL é “o único operador
que acada unha media
20
de descarga superior ao
80%”. O peor situado das
15,75
15
15
táboas é Orange, que
apenas anda a rentes
10,64
do 70%. No tocante as
10
máximas velocidades
4,96
comercializadas (100
5
3,69
3,28
3,4
Mbps ou máis) xa sexan
de cable ou fibra (total
0
ou híbrida), a UCGAL
euskaltel
jazztel
movistar
ono
orange
r
telecable
vodafone
apunta a que Movistar e
Telecable están en cabeza
superando o 97%. Pola
No apartado dos prezos para chamadas non
contra, o resultado “máis pobre” é o de Euskaltel
bonificadas, destácase a suba de prezos de Vodacos seus 120 Mbps.
fone (228 euros) e Ono (184 euros), un 76% e 30%
En calidade en telefonía, Movistar lidera a clasimáis respectivamente sobre os do pasado ano. En
ficación con 7,83 puntos. Na outra punta da táboa
Internet, Movistar cos seus 8,83 puntos é o primeiestá Orange, cos seus 4,29 puntos, “que perde o
ro clasificado e mellora a nota do ano pasado. O
aprobado raspado do ano pasado e repite como
resultado de Movistar, informan os responsábeis
derradeiro clasificado”. Segundo apunta a organizada investigación, baséase “na asistencia técnica,
ción galega de consumidores, “un suspenso nesta
a solidez tecnolóxica e o baixo índice de reclamacategoría é algo que fai anos que non acontecía”.
cións”.
Polo que respecta ás penalizacións na dita caR e Ono tamén superan a barreira do oito. No
tegoría, sinalar que teñen a orixe en varias causas.
caso de R isto representa unha suba de case dous
Por exemplo o alto índice de avarías (Orange e
puntos desde o último estudio. Orange, pola súa
Telecable), os tempos de arranxo (de até 124 horas
banda, repite como último clasificado con 5,79
no caso de Euskaltel) ou a baixa taxa e de arranxos
puntos. Segundo apunta UCGAL, “as feblezas que
en prazo obxectivo, un capítulo no que Ono obtivo
amosan os operadores son heteroxéneas, aínda
o mellor resultado, xa que foi quen de solucionar
que se teñen teñen detectado algunhas debilidao 95% das súas queixas en menos de 32 horas e
des comúns, como por exemplo o alto índice de
preto do 98% dentro do seu obxectivo dos dous
avarías por liña, onde R, cun 8,36%, segue a ter a
días de prazo límite. Pola súa banda, Movistar amamaior porcentaxe”. Tamén son elevados os tempos
ña o 95% das avarías en pouco máis de 43 horas e
empregados nas reparacións, sinálase no informe,
o 96,5% de todas as incidencias dentro do prazo
no que se específica que son máis de 3 días no
obxectivo de 46 horas.
caso de Orange, Telecable, Jazztel e Eukastel, menNo apartado de frecuencia de reclamacións,
tres que Movistar apenas precisa de dúas xornadas.
Orange obtén no estudo o peor resultado cunha
taxa do 8,48%, mentres que Euskaltel
obtén a mellor puntuación (2,04%).
PUNTUACIÓN DE OPERADORES SEGUNDO A RELACIÓN CALIDADE - PREZO
Con respecto as reclamacións sobre
facturas, o mellor dato é para VodafoMOVISTAR TELECABLE
R
EUSKALTEL
ONO
JAZATEL
ORANGE
VODAFONE
ne (0,27) e o peor para Orange (1,84).
7,83
7,53
7,35
7,19
7,56
6,61
4,29
7,28
O operador que menos días tarda en
8,83
7,52
8,04
7,59
8,71
6,31
5,79
7,11
resolver as reclamacións é Vodafone
(3,28) e o que máis Orange (24,5). R
9,45
8,61
8,28
8,30
6,06
9,25
10,00
4,88
e Movistar, pola súa banda, precisan
8,70
7,89
7,89
7,69
7,44
7,39
6,69
6,42
arredor de 15 días. 
30
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| CSIC | PON EN MARCHA FORTALEZAS.ES |

O

Fortalezas.es

Centro
Superior
de Investigacións
Científicas
vén de pór en marcha unha páxina sobre sobre as fortificacións
da fronteira do sur de Galicia e
o norte de Portugal. Trátase de
fortalezas.es, un portal de acceso
libre que ten a súa orixe nunha
tese doutoral desenvolvida pola
investigadora Rebeca Blanco-Rotea, un que obtivo na súa defensa
a cualificación de apto cum laude.
A investigación de Blanco-Rotea
avalía máis de oito conxuntos defensivos e medio cento de fortificacións, e levouse a cabo facendo
fincapé nos inmóbeis de época
moderna (séculos XVII-XVIII) e co
obxectivo último de pór en valor,
visualizar e achegar ao público en
xeral “o peso estratéxico da fronteira luso-galaica no contexto da
Guerra da Restauração Portuguesa (1640-1668)”.
A tese Arquitectura e paisaxe.
Fortificacións de fronteira no sur
de Galicia e norte de Portugal
realizouse no Instituto de Ciencias
do Patrimonio (CSIC, Santiago de
Compostela) e no Grupo de Investigación en Patrimonio Construído
da Universidade do País Vasco
- EHU (Gasteiz). Iniciouse en 2003
e estivo dirixida por Felipe Criado
Boado (Incipit-CSIC), Agustín
Azkarate Garai-Olaun (Universidade do Euskadi) e Juan M. Monterroso Montero (Universidade de
Santiago de Compostela).
A web ofrece información (descrición, fotografías, emprazamento, planos históricos...) sobre cada
unha das máis de 50 fortificacións
estudadas, así como dos oito
conxuntos defensivos nos que se
artellan, ao que cómpre engadir
unha síntese dos principais acontecementos históricos acaecidos
no devandito período.
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O CSIC amosa nunha web a riqueza histórica e
patrimonial das fortificacións da raia

Inclúe tamén un buscador para facilitar a consulta da
información e incorpora ao Google Earth como ferramenta
de navegación. Dos conxuntos estudados, a investigadora
salienta, entre outros, o de Goián-Vila Nova de Cerveira, emprazado nos concellos de Tomiño e Vila Nova, “pola cantidade
de fortalezas que o integran e por tratarse no caso galego
de fortificacións en terra”; ou o de Amorín-Tui-São Pedro dá
Torre-Valença, situado nos concellos de Tomiño, Tui e Valença,
un dos máis complexos construído ao redor de dous pasos de
barcas históricos sobre o río Miño.
Das fortalezas estudadas destacan, entre outras a Praça
Forte de Valença (Valença), o Forte de Bragandelo (Arcos de
Valdevez), o Forte de Santa Cruz (A Guarda) ou o Forte de
Santiago de Aytona (Salvaterra do Miño).
O estudo realizouse a través de traballo de campo na propia fronteira galaico-uso nos anos 2003, 2009 e 2010, análise
documental e traballo de gabinete, tanto para a análise das
fortalezas como para a propia web. Este espazo contou co
asesoramento de Manuel Gago (Consello da Cultura Galega)
e o desenvolvemento correu a cargo da empresa galega
Sixtema.

En palabras de Rebeca
Blanco-Rotea, “cos traballos
realizados constatamos
que o que hoxe se coñece
como a paisaxe fortificada do Baixo Miño-Val do
Minho é o resultado da
suma de varios procesos
patrimoniais que supoñen
o solapado de distintos sistemas defensivos entre os
que destacan os da Idade
Media e a Idade Moderna;
con esta tese o obxectivo
foi o de contribuír á rendibilizar socialmente este
traballo de investigación,
ao tempo que se reverteu
a información xerada nunha web, o que fai esta información máis accesíbel ao público
en xeral”.
Rebeca Blanco-Rotea (Vigo,
1973) é licenciada en Xeografía
e Historia (1996) pola Universidade de Santiago de Compostela e doutora en Arqueoloxía
pola Universidade do País Vasco,
UPV-EHU (2015). Comezou a súa
andaina investigadora na USC
en 1997 e continuouna no CSIC
en 2002. As súas liñas de investigación desenvólvense ao redor
da Arqueoloxía da Arquitectura
e a Arqueoloxía da Paisaxe. Na
actualidade traballa no Laboratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe do Instituto de
Investigacións Tecnolóxicas da
USC e colabora co CSIC. 
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| Costa dos Castros |

Costa dos Castros

N

o mes de xullo
presentouse en
Pedornes, Oia, un
proxecto galego
de dinamización
social e turística destinado a recuperar
e reivindicar o patrimonio castrexo da
costa sur galega mediante a fórmula
do traballo colectivo (arqueoloxía en
comunidade). Segundo se fixo saber, o
proxecto ten nome de seu, Costa dos
Castros, e páxina propia, costadoscastros.com. A iniciativa inclúe a posta
en marcha dun sistema de rexistro
arqueolóxico dixital en colaboración
coa firma británica DigVentures. O
obxectivo é “facer accesíbeis para
todos os públicos os datos das escavacións mediante as novas tecnoloxías”.
Segundo se fixo saber estamos “ante
o primeiro crowdfunding arqueolóxico
de Galicia”.
O proxecto de micromecenado
(pequenos investidores que xuntan
forzas a través das redes e fan posíbeis
iniciativas iniciativas que doutro xeito
ficarían no tinteiro) presentado vén da
man de catro comunidades de montes
da costa sur de Galicia, coa colaboración do Concello de Oia, asociacións
de hostaleiros locais, o INCIPIT-CSIC
e a devandita firma DigVentures. A
contorna a impulsar é o treito de beira
marítima que vai dende baía de Baiona ao esteiro do Miño, un arco costeiro
que agocha once castros e ducias de
estacións de arte rupestre. Este rico
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Bota a camiñar o primeiro
proxecto de micromecenado
arqueolóxico da nosa terra

patrimonio, fíxose saber no acto de presentación, foi o
que animou ás catro comunidade de montes da contorna
a crear a etiqueta Costa dos Castros.
A campaña de micromecenado presentada vai dirixida
a que a veciñanza da contorna poida recadar fondos e actuar directamente sobre varios destes enclaves arqueolóxicos. Faise como dixemos en colaboración con DigVentures, unha empresa británica que xa levou a cabo con
éxito un bo número de iniciativas deste tipo no seu país.
Tamén participan antropólogos da institución científica
INCIPIT-CSIC, que farán un seguimento de Costa dos Castros como un exemplo de novos xeitos de facer arqueoloxía no marco do proxecto europeo NEARCH. Ademais, a
institución tecnoloxía para os traballos arqueolóxicos.
A un nivel máis local as comunidades de montes reciben o apoio do Concello de Oia; de ANABAM e ACAMO
-asociacións pola ecoloxía e o patrimonio, respectivamente- e de hostaleiros locais. Segundo se informou no
acto de presentación, a colaboración destes últimos é
“imprescindíbel” para o lanzamento da páxina web do
proxecto, un sitio que ademais servirá como guía turística
da zona e para canalizar as achegas orzamentarias do
crowdfunding. Isto farase a través do apartado Colabora
da web, onde calquera pode apoiar o proxecto Costa dos
Castros.
Ademais da presentación da páxina do proxecto e da
campaña de crowdfunding, no acto de posta en longo da
iniciativa Costa dos Castros tamén se adiantaron os traballos arqueolóxicos previstos para este ano polas Comunidades de Montes de Mougás, Oia, Pedornes e Viladesuso.
A contorna na que actúan estes colectivos, engadiuse,
acubilla 11 castros en tan só 7 quilómetros de costa. “Os
asentamentos sucédense case en liña recta dende Baiona
ata Santa Trega en A Guarda”, explicouse, ao tempo que
se lembrou que algúns asentamentos atópanse no alto

dos montes e outro abaixo nos terreos lindeiros ao mar. Por certo que
o traballo arqueolóxico para este
ano comezará polos tres castros en
altura, asentamentos que probábelmente estivesen conectados entre
si para controlar, de xeito conxunto,
toda a liña da costa. A intención
agora é estudar o seu sistema de
ocupación no territorio para comprender mellor toda a paisaxe.
Os castros nos cumios son os
da Cabeciña, Cano dos Mouros e
Chavella. O castro da Cabeciña xa se
escavou hai uns meses, segundo se
informou “con resultados espectaculares”. Estes traballos aumentaron os devezos por saber máis
sobre o asentamento, explicouse. A
ampliación da zona de escavación
na Cabeciña está prevista para este
agosto.
O castro de Chavella foi limpado
e topografado o pasado 2014, e
practicaranse unhas sondaxes
valorativas en outubro. O obxectivo
é avalialo e comprobar se houbo
unha torre medieval dentro da
fortaleza, tal e como aparece na documentación. Por outra banda, no
castro de Cano dos Mouros nunca
se fixeron traballos arqueolóxicos.
A idea é comezar este setembro
cunha limpeza vexetal e un levantamento topográfico.
Como dixemos, para financiar
estes traballos lanzouse unha
campaña de crowdfunding arqueolóxico, case con toda probabilidade
a primeira das súas características
na nosa terra. Materializando esta
vía de financiamento atópase a
plataforma de DigVentures, que
informa que os colaboradores
recibirán unha recompensa que
varía segundo o nivel das achegas.
O nivel máis básico de participación
(15€) fainos membro do innovador
Equipo Dixital de Escavación. Os integrantes terán acceso privilexiado
a través dunha aplicación móbil ao
rexistro arqueolóxico dixital e información actualizada do día a día da
escavación no castro de Chavella.
Pola outra banda, o nivel de participación máximo (920€) implica
poñernos mans á obra xunto cos
arqueólogos. Trátase dun formato
de financiamento que DigVentures
leva varios anos pondo en práctica
“con notábel éxito”, dende os seus
inicios en 2012 cando recadou 27
mil libras para Flag Fen, un asentamento da Idade de Bronce no este
de Inglaterra. 
| 23

| Setestrelo | A CANLE DE DIVULGACIÓN DO CONSELLO DA CULTURA |

G

Ciencia para
facer ciencia

alicia quere
ciencia e desta demanda
xorde directamente a nova
canle en liña de divulgación
científica presentada o luns 6
de xullo en Raxoi polo Consello
da Cultura Galega, que se suma
ás xa existentes de audiovisual,
literatura, música, arte e banda
deseñada. “Desta demanda”,
sinalou na cita cos medios a
escritora e docente Marilar
Aleixandre, “e da necesidade de
fomentar vocacións investigadoras entre a nosa mocidade, especialmente entre as
mulleres”. Segundo confirmou
na cita Manuel Gago ao fío da
orixe do proxecto, “constatouse
a existencia dun público cada
vez máis amplo que solicita na
nosa terra contidos científicos,
e isto é moi esperanzador”. A
canle chámase Setestrelo, que é
o nome en galego da constelación coñecida como Osa Maior,
lembrou Aleixandre.
Detrás da web, que se visualiza
a través de culturagalega.gal,
atópase a Sección de Ciencia,
Natureza e Sociedade do CCG, que
achegará ao novo espazo en liña
unha periodicidade cuadrimestral
para os temas en profundidade e
un ritmo “moito máis áxil” para a
actualidade científica. Polo tanto,
combinaranse textos xornalísticos
sobre o tempo presente (ou o
tempo pasado con conexións directas ao que acontece nos nosos
días) con textos de investigadores
galegos que explicarán en
primeira persoa a súa experiencia e os seus proxectos.


A crónica da visita de Erwin
Schrödinger a Galicia
acompañou a posta en
marcha de Setestrelo
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En marcha Setestrelo, a canle de
divulgación investigadora do Consello
da Cultura

Na presentación da iniciativa participaron
Francisco Díaz-Fierros, vicepresidente do Consello
da Cultura Galega, Marilar Aleixandre, membro da
sección de Ciencia, Tecnoloxía e Sociedade, Manuel
Gago, director de Culturagalega.gal e Iolanda Casal, xornalista especializada en divulgación científica. Esta última afondou nos contidos da primeira
reportaxe que se subministra a a través da nova
canle, que é un percorrido pormenorizado pola
primeira visita na historia dun Premio Nóbel á nosa
terra, máis polo miúdo Erwin Schrödinger, físico
austríaco ao que tivemos a sorte de acoller (tempo-

ralmente) en 1934 e cuxa
visita coincidiu casualmente co espertar de Galicia á
investigación científica. “Foi
un intre de efervescencia
cultural e científica”, sinalou
Casal, e ese espírito é o que
se quere recuperar e transmitir para esta nova canle
en liña do CCG. Segundo
engadiu a investigadora, os
piares da iniciativa son os
seguintes: por unha banda
fornecer xornalismo científico e, pola outra, abrir
unha xanela ás achegas
dos nosos científicos e ás
súas investigacións.
Neste primeiro número,
amais de Iolanda Casal,
tamén participan Cibrán
Santamarina, profesor do Departamento de
Física de Partículas da USC; Patricia Conde,
investigadora do Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas de
Lisboa; e Xabier Cid Vidal, investigador do
CERN.
Na presentación tamén participou Manuel
Gago, quen logo de falar dos porqués da
posta en marcha da nova canle, abordou a
metodoloxía a seguir. É dicir, o tratamento
(“moi especial”, dixo) que se vai facer da
información científica coa que se conte. Haberá, dixo, tres puntos de vista fundamentais. Primeiro os monográficos científicos,
con conexións á nosa realidade na
ciencia e a cuestións que estean arestora
de actualidade. Serán achegas na liña da
reportaxe sobre a visita de Erwin Schrödinger á nosa terra, que nesta sección
concreta ten moito de modélica. Segundo explicou Gago, serán reportaxes
moi traballadas e que buscarán tamén
a resposta directa e a colaboración das
lectoras e lectores. En segundo lugar, haberá actualidade científica, e en terceiro
lugar, un libro electrónico para tabletas
e móbiles que será o noso xeito de carretar a canle de divulgación da CCG a onde
queiramos e cando queiramos. 
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| Software libre | EVENTOS E INICIATIVAS GALEGAS ARREDOR DO SOFTWARE LIBRE |

Creando riqueza
en código aberto
LibreCon 2015 xuntará en Santiago 1.500
profesionais 60 empresas do ámbito do
software libre

A

Asociación Empresas Galegas de Software Libre (AGASOL), a Federación
Nacional de Empresas de Software Libre
(ASOLIF) e o Clúster TIC Galicia van organizar
os días 29 e 30 de outubro a edición 2015 de
LibreCon, a Conferencia sobre Tecnoloxías
Abertas e Negocio (librecon.io). O congreso,
que conta co apoio da Xunta (a través de
AMTEGA), será sen dúbida un dos grandes
eventos TIC do outono, xa non só do ámbito
galego senón tamén estatal e mesmo europeo. O seu obxectivo, sinalan as entidades
organizadoras, é axudar a crear negocio e
emprego en todos os sectores sociais a través
das tecnoloxías libres e a innovación. Este ano
a previsión é a de ir alén do medio milleiro de
xuntanzas de negocio celebradas na edición
2014. A audiencia esperada este ano é de
1.500 profesionais e 600 empresas.
Por temáticas, LibreCon 2015 xirará arredor
da electrónica de consumo, o motor (sistemas
de lecer, o vehículo conectado), a Internet das
Cousas e a educación dixital, todo dende a
óptica do software libre. Tamén se fará fincapé
na ampla marxe de recursos que fornece a
programación aberta no eido do comercio
electrónico e a mercadotecnia. O evento celebrarase na Cidade da Cultura de Santiago.
Como lembraremos, LibreCon é un evento
de nivel mundial que xunta expertos de distintos ámbitos e organizacións internacionais. En
entregas anteriores, contou coa presenza de
Bruce Perens, co-fundador da Open Source Initiative (OSI), Jeremy Allison, da área de Open
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Source de Google, Jesús Ruiz,
director de Innovación Aberta de
Banco Santander, Peter Hofmann,
responsábel do proxecto LiMux
do Concello de Múnic, Timur Pulathaneli, enxeñeiro de desenvolvemento en Ford ou Jim Whitehurst,
presidente de Red Hat.
Este ano, entre as organizacións
que xa confirmaron a súa participación activa amosando o potencial das súas tecnoloxías abertas
atópase Canonical, a compañía
que se atopa detrás de Ubuntu,
un dos grandes sistemas operativos libres e un dos meirande
proxección futura.
“LibreCon”, sinalan os organizadores, “é un foro único para
coñecer algúns dos casos de
éxito de negocios e tecnoloxías abertas máis
relevantes do panorama internacional”. Segundo comenta Xavier Castaño, presidente de
AGASOL, “a conferencia tamén é un punto de
encontro de networking no que se fomentan
o tecido empresarial, os investimentos e o
emprego”. Ademais, sinala, “será un evento no
que teremos a oportunidade de xerar negocio con algunhas das principais compañías e
entidades de Europa”.
As diversas conferencias, mesas redondas
e presentacións de proxectos artellaranse en
itinerarios centrados na difusión de coñecemento práctico aplicado de solucións abertas,
a través de casos de éxito reais no ámbito
público e privado en cada un dos eixos temáticos. Na zona de obradoiros e demostracións
de produto presentaranse solucións abertas
cun enfoque “eminentemente práctico”, polo
que estarán dirixidos cara a perfís máis técnicos cun alto poder de decisión nos departamentos de IT de diferentes organizacións.
Para AGASOL, está claro que Santiago de
Compostela, grazas a LibreCon, “converterase
durante dous días no centro dos negocios, o
emprego e as tecnoloxías abertas a escala internacional, e máis nunha cita obrigada para a
industria tecnolóxica, coa presenza de directivos de todos os niveis, responsábeis técnicos,
traballadores do sector e axentes públicos e
privados tractores de innovación, coñecemento, emprego e negocio que queiran coñecer o
último en solucións baseadas en tecnoloxías
libres”. 

Queres presenta
un módulo para o
recoñecemento de
códigos de barras
e QR

A

empresa galega Queres, integrada en AGASOL, está a presentar
estes días o módulo Buho,
integrado na plataforma de
xestión Alfresco e destinado
a mellorar os nosos procesos
de dixitalización de documentos físicos. O módulo extrae
información dos códigos de
barras ou códigos QR de arquivos escaneados e incorpora
a información contida dos
mesmos (metadatos do documento) en Alfresco. Segundo
engade Queres, a orixe do
programa está na constatación
dunha eiva: até o de agora,
os procesos de dixitalización
dispoñíbeis tiñan como característica común a súa baixa
eficiencia, sobre todo cando
os arquivos a tratar amosan un
número reducido de follas.
Deste xeito, os escáneres
pódense configurar para que
se cree un PDF por folla ou por
lote, “o que obriga a dixitalizar
por lotes miúdos, desaproveitando a capacidade da bandexa do escáner, ou a tratar de
xeito manual o resultado do
proceso de conversión para separar os documentos”, explican
dende Queres, engadindo que
o novo módulo de Alfresco é
quen de automatizar o proceso de separación. Para isto,
identifica os códigos de barra
que conteñan as follas que
integran o lote, e en base a un
código que se define como
separador, xéranse os documentos individuais que están
acubillados dentro do feixe. 
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| Innovación galega | RESUMO DO MÁIS DESTACADO EN INNOVACIÓN TIC |

Atención, empresas
galegas innovando
As nosas firmas visualizaron este verán unha chea de proxectos novos
O 4G DE OCEAN'S, A PARTIR DE SETEMBRO



A operadora galega Ocean's vén de anunciar a dispoñibilidade
de tecnoloxía 4G nas solucións de seu para o vindeiro mes de
setembro. Co fornecemento desta rede, sinala a compañía, conseguirase dar “un chimpo cualitativo” nos servizos de Ocean's asociados
aos produtos de telefonía móbil. E máis tendo que a cuarta xeración
en redes de telefonía móbil, engade a a firma galega, “permite ofertas
maiores velocidades de baixada e subida, co que o acceso a novos
contidos será unha realidade aplicábel aos produtos do noso catálogo”. A tecnoloxía 4G estará dispoñíbel tanto para clientes particulares
como para empresas.
Ademais, estará asociada (sen custo adicional) a produtos de telefonía móbil (tarifas Terra e Xpyme) e a produtos de converxencia de fixo,
móbil e internet (Ocean's Máis e Ocean's Engloba).
Segundo engade a operadora, un dos puntos onde máis se van ver beneficiados os clientes será na experiencia en navegación: haberá
moita máis velocidade no acceso aos contidos multimedia, a marxe de uso de xogos en liña será moito máis completa e o intercambio de arquivos da rede moito máis fluído e instantáneo. Asemade, permítese coa nova tecnoloxía un uso óptimo das plataformas orientadas ao eido
dos negocios, amais de achegarse a posibilidade de empregar ferramentas de voz IP con latencia mínima (máxima sincronización). 

OPOSITATEST.COM, A ANTESALA ONLINE DAS OPOSICIÓNS



Estudar para unhas oposicións
non é tarefa doada polo que
calquera ferramenta que bote unha
man para facer máis levadeiro o traballo
é sempre benvida. Con isto en mente
botaba a andar hai seis meses na cidade da Coruña, Opositatest.com, unha
start-up con capital 100% galego e nada
co gallo de adaptar o estudo das oposicións ás novas tecnoloxías. Emporiso,
cómpre concretar, Opositatest.com vai
encamiñada aos opositores do mundo
da xustiza, e como novidade, dicir que
estamos perante o primeiro proxecto de
oposicións que actualizou o seu temario
conforme á última reforma do Código
Penal.
Dentro das oposicións existentes, as
de Acceso á Carreira Xudicial e Fiscal e
ao Corpo de Secretarios Xudiciais son
dous das máis prestixiosas do Estado
e que maiores dificultades entrañan. A
devandita web nace dunha necesidade,
a dun grupo de opositores e exopositores que demandaban con urxencia novas
ferramentas para achandar o camiño ás
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devanditas probas. Por iso, para dar solución ao seu problema, creouse un equipo
interdisciplinar composto por mozos
enxeñeiros informáticos, licenciados en
Dereito e opositores, para abranguer
todos os aspectos que a creación dunha
ferramenta en liña destas características.
Quen visite Opositatest.com verá que
o espazo está centrado na preparación
da primeira proba das citadas oposicións, proba que consiste na resolución
dun cuestionario tipo test.
Subliñar que existe a posibilidade
de que o usuario (partindo da base de
datos) poida crear unha chea de tests
personalizados, incluídas probas completamente aleatorias que simulan e
reproducen un exame real da oposición
diferente cada vez.
Isto acompañado doutra funcionalidade nova, o seguimento personalizado.
Mediante fórmulas matemáticas e gráficos conseguimos que os usuarios poidan
saber e coñecer en todo intre a súa evolución, o seu progreso ou a súa posición
en relación con outros. 
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PARKAPP CELEBROU O SEU
SEGUNDO ANIVERSARIO


PRIMUX LANZA APP PARA PROTEXER AOS
MÁIS PEQUENOS



A empresa galega Primux Tech vén de lanzar unha nova
ferramenta para permitir o uso máis óptimo posíbel dos
smartphones. Desta volta, o desenvolvemento diríxese a dar servizo a
nais e pais, xa que un dos seus obxectivos é garantir a seguridade nos
dispositivos cando son os empregan os máis cativos da casa. Primux,
cuxo departamento de I+D+i está emprazado no Parque Tecnolóxico
de Galicia-Tecnópole, mobilizou para o deseño de Help Launcher Kids
(así se fai chamar a aplicación) unha trintena de desenvolvedores.O
sistema permite entre outras outras cousas controlar as chamadas,
mensaxes e xogos. Podemos descargalo xa en Google Play.
Máis en detalle, a ferramenta de control parenteral lanzada pola
empresa galega asegura que o acceso dos nenos ao móbil sexa seguro e poidan comunicarse con catro contactos importantes (sexan os
pais, outros familiares ou amigos), enviar e recibir mensaxes de texto
dende a liña móbil paterna ou dende a súa aplicación de mensaxería
instantánea favorita e, finalmente, tirar partido de xogos e aplicacións. Segundo informa a Tecnópole reflectindo informacións de
Primux, “pódense ter cantas aplicacións permitan exclusivamente os
pais, non hai límite para a diversión”.
A ferramenta móbil está dispoñíbel en varios idiomas: galego,
castelán, inglés, francés, portugués, alemán e italiano. Respecto do
control da aplicación, achégase a través dun menú accesíbel con contrasinal que permite que as nais e pais configuren o sistema en todas
as súas alternativas posíbeis. Ou sexa, nas opcións de contactos, contactos favoritos, aplicacións e xogos. 

A
aplicación galega
Parkapp,
dirixida entre
outras cousas
a facilitar aos
condutores a
localización
do aparcamento máis
próximo coa
axuda dos
seus dispositivos, cumpriu dous anos de vida (o domingo
19 de xullo), un acontecemento que os seus responsábeis
non quixeron deixar de salientar. Por este motivo, lanzaron na súa web (parkapp.com) un vídeo conmemorativo
que tivo unha dupla finalidade: por unha banda celebrar
o dito aniversario e, pola outra, achegar “un pouquiño
máis á xente a idea de como funciona dentro unha startup como Parkapp”. No vídeo destácase o valor do traballo en equipo e, sobre todo, a satisfacción que dá o feito
de “sacar entre todas e todos un proxecto adiante”.
Lembrar que en abril deste ano (e facendo un pouco
de reconto de éxitos recentes), a empresa estableceu
un acordo coa plataforma Plusvecinos para lanzar unha
nova funcionalidade que engadir á súa xa completa listaxe de servizos. Segundo nos contaron dende Parkapp,
a devandita funcionalidade nova consiste en ofrecer ás
comunidades de veciños a súa tecnoloxía co fin de que
a empreguen libremente para entrar nos seus garaxes,
reemprazando os mandos a distancia pola devandita
ferramenta e poñendo en xogo un factor a ter moi en
conta: o factor aforro. 

ABERTAL IMPULSA A COMUNICACIÓN EN LIÑA
DE CÓDICE



Abertal, a firma de Carballo que dirixe
Manuel Pan, vén de informar de dous
novos traballos de comunicación e desenvolvemento web para empresas da nosa
terra. O primeiro dos traballos foi o deseño
e posta en marcha da nova web de Códice
(codize.com), que é unha empresa da Coruña adicada á encadernación artesanal e
especializada nas publicacións en formato de
luxo. “Con esta páxina”, sinalan dende Abertal, “o que se pretende foi establecer unha
nova canle de comercialización dos produtos
e servizos de Códice, tanto para promocionalos a nivel local como para iniciar a a súa
comercialización a través da Rede”.
Un dos obxectivos da plataforma web da
empresa de encadernación foi o de fornecer
“un servizo personalizado” para os usuarios
da Internet, un reto complicado, sinala Abertal, para o que se botou man do desenvolvemento de diversos formularios a través
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dos que se pode realizar un
proxecto totalmente personalizado, calcular un orzamento
a medida e mesmo realizar
o pedido en liña. A proposta
compleméntase cunha tenda
online dende a que se distribúen todo tipo produtos relacionados de papelería como
selos, cartafoles, etc.
O outro dos traballos dos
que damos conta foi o impulso
web e posicionamento local de
Necos Moda Infantil, unha tenda do sector
téxtil que Abertal está a levar ao ámbito das
actividades de captación en redes sociais,
á procura de máis e mellor visibilidade en
buscadores e ao eido do comercio electrónico. “Neste proxecto”, explican dende a firma
de Carballo, “séntanse as bases tecnolóxicas
para que este pequeno e especializado co-

mercio poida dentro duns meses analizar se
está preparado para dar un paso definitivo
á venda en liña”. Polo de agora, o que si se
puxo en marcha foi unha “coidada presencia
web”, sinala Abertal, cun outlet (necosmodainfantil.es) na plataforma Prestashop.
Logo iniciarase unha campaña na Rede dirixida ao cliente de proximidade. 
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| Mundos Dixitais |

Mundos Dixitais

explorou un ano máis os avances
na creación de contidos dixitais

A

edición deste ano do
Festival Internacional Mundos Dixitais,
desenvolvido no recinto
coruñés de PALEXCO,
contou con diversos relatorios sobre animación e
efectos especiais, rematando a súa última xornada
coa habitual cerimonia de entrega dos premios
3DAwards e os premios do Festival Internacional
de Animación, que serviron de escaparate da boa
saúde e o elevado potencial que este sector ten en
España.
A primeira xornada do festival comezou con boa
forma, e cunha importante presenza de estudantes, deixando claro que estamos ante unha
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Manuel Meijide
durante a rolda
de prensa de
presentación de
Mundos Dixitais
2015


actividade orientada a explorar o futuro dunha industria en constante crecemento. Os relatorios da sesión matinal orientáronse
principalmente a afondar no tratamento da iluminación, que ten
importante á hora de dar realismo e espectacularidade ás imaxes.
Martín Esnaola explicou o proceso de animación da película
Hotel Transylvania ¿Quién dijo miedo? e Christian De Vita e MariePierre Journet de TeamTO, achegaron en primicia a nivel español
a película xerada por ordenador en 3D Yellowbird, obra que
demostra que un estudio independente europeo pode completar
un filme estereoscópico creado por ordenador.
No ecuador do encontro destacaron os efectos dixitais en
publicidade e, moi especialmente, en televisión, sendo especialmente salientable a presenza de Jörn Grosshans, supervisor
dos efectos visuais de Juego de Tronos, quen debullou os retos
de crear e mellorar os contornos e situacións da popular serie
televisiva. Pero a pantalla grande non estivo ausente na xornada,
e Conan Low, de Ilion Animation Studios, fixo un percorrido polo
proceso de produción do filme Los Pingüinos de Madagascar,
longametraxe que recadou uns 370 millóns de dólares en todo o
mundo; mentres que Ben Jones abordou o tema da creación de
personaxes, concretando no caso de Groot de Guardianes de la
Galaxia.
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Nesta sesión dedicouse unha charla aos
videoxogos, na que Szabolcs Horvatth
introduciu aos presente nos pipeline técnico
e visual para dar vida a The Witcher 3. De feito,
completando o tratamento do mundo do lecer
electrónico, a xornada pechou coa proxección
dunha selección coas mellores cinemáticas de
videoxogos dos últimos anos elaborada por
Stash Media.
O sábado 11 de xullo foi un día moi completo, con actividades de grande interese para
calquera profesional da creación dixital, como
unha charla de David Heras e Charly Puchol
de User T-38, que deron conta dos efectos
especiais de El Ministerio del Tiempo, para os
que tomaron de referencia as prácticas de
series como Juego de Tronos ou Los Tudor, pero
axustándose a un orzamento moi inferior (para
así poder crear os efectos de cada capítulo en
apenas unha semana); precisamente sobre os
efectos en Juego de Tronos tamén houbo un
relatorio, do equipo de El Ranchito, que explicaron o proceso de creación da batalla máis
ambiciosa da última tempada da serie (cos
salvaxes loitando contra un exército de mortos
viventes); Hidetaka Yosumi, de Ilion Animation
Studios, falou sobre o reto de animar en 3D a
seres humanos sen provocar rexeitamento por
parte dos espectadores e amosou o trailer do
seu último traballo, El Principito; Maxi Díaz, de
Lightbox Entertainment, deu algúns detalles
da produción de Atrapa la Bandera, filme de
animación que tras tres anos de traballo verá a
luz o mes que vén, procurando coller o relevo
ao éxito de Las aventuras de Tadeo Jones; Sergio Pablos, de The SPA Studios, explicou algunhas técnicas para conseguir facer atractivos os
proxectos, como demostrou coa creación de
Gru, mi villano favorito; e Pedro Solís pechou
as sesións de charlas contou a historia detrás
da curtametraxe Cuerdas, que converteuse en
todo un fenómeno social.
Como broche ao Festival, celebrouse a
entrega de premios dos 3DAwards así como
do Festival Internacional de Animación. Este
último outorga, cada ano, catro premios,
indo a parar o recoñecemento como Mellor
Curtametraxe Animada Nacional a OA de
PrimerFrame; mentres que os premios á Mellor
Curtametraxe de Animación e á o Premio
do Público recaeron en Alike, curtametraxe
dirixida por Daniel Martínez Lara e Rafael Cano
Méndez, participantes habituais en Mundos
Dixitais que amosaron unha grande satisfacción por recibir tal recoñecemento por parte
dos seus compañeiros de profesión. O Premio
do Xurado recaeu en Nebula, curtametraxe
producida por Yves Portelli e dirixida por
Camille Andre, Marion Bulot, Clément Doranlo,
Myriam Fourati, Jonghyun Jungboix, Alexis
Kerjosse e Sarah Simon.
Sergio Pablos, supervisor de animación de
películas como Tarzán, El jorobado de Notre
Damme ou El Planeta del Tesoro recibiu o
Premio Especial de Mundos Dixitais pola súa
traxectoria profesional, amosándose emocionado polo repaso que se fixo pola súa traxectoria, pero deixando claro que aínda lle queda
moito por facer, coa mirada posta no futuro
dun sector que cada día é máis prometedor. 
Número 144


OA de PrimerFrame,
recoñecemento como
Mellor Curtametraxe
Animada Nacional


Alike recibiu Premio á
Mellor Curtametraxe e
o Premio do Público


Camille Andre
recolleu o galardón á
curtametraxe Nebula


Sergio Pablos
recollendo o Premio
Especial de Mundos
Dixitais 2015
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| Etsy.com |

Etsy.com facilita a venda de
artesanía na web

O

s negocios máis
tradicionais
téñeno complicado á hora
de adaptase ás
novas canles de comercialización,
pero incluso negocios de proximidade como os que elaboran
produtos de artesanía contan na
Internet cunha posibilidade de
crecemento que pode permitirlles sobrevivir ante un mercado
cada vez máis competitivo, e para
animar a dar ese salto dentro do
evento Hobbycon celebrado no
recinto coruñés de PALEXCO este
mes de xullo desenvolveuse unha
charla de introdución a unha das
plataformas máis populares para a
venda de artesanía: Etsy.
Realmente para a venda de
artesanía poderiamos optar por
abrir unha tenda independente ou
utilizar plataformas como eBay ou
Amazon, pero ao existir un marketplace especializado resulta moito
máis doado dar os primeiros pasos
e incluso conectar co público, tal
e como fai Alejandra Pérez Toba,
ilustradora que vende as súas láminas xunto con aneis, colgantes,
marcapáxinas... e outros produtos
que elabora a man nunha tenda
en liña chamada Mie Moe, hospedada dentro de Etsy.com.
Esta plataforma de venda en liña
resulta bastante boa para negocios
modestos, xa que resulta doada
de empregar e bastante económica, xa que carece de cargos
por membresía, cobrando só pola
publicación de artigos (0,2 dólares
por 4 meses ou até que se vende)
e unha comisión do 3,5% por
venda. Ao consolidarse como
todo un referente no sector,
conseguiu ter ao seu redor unha
comunidade duns 30 millóns de
clientes, polo que contar alí cun
escaparate ao mundo resulta
moi atractivo, pero iso non quere
dicir que o público vaia chegar
so, polo que Alejandra Pérez recomenda a especialización, atopar un nicho de mercado onde
encaixar un produto, para poder
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Alejandra Pérez Toba impartiu un obradoiro dentro
da Hobbycon para ilustrar sobre a posibilidade de
vender produtos artesáns a través da Rede
captar clientes dentro da xigantesca oferta de
produtos en Etsy. A súa principal desvantaxe
sería a perda de personalidade, xa que o usuario
ten a sensación de mercar en Etsy, en vez de na
tenda particular de cada artesán, que apenas
pode personalizar o seu espazo no marketplace,
o que pode paliarse cun esforzo por parte do
vendedor (deixando sempre clara a súa imaxe
de marca cando se relaciona cos clientes).


O xeito de listar os produtos en Etsy.com é unha das
chaves do seu éxito
Alejandra Pérez anima a presentar os produtos á
venda dun xeito coidado


Destacar en Etsy é algo semellante a ter un
bo posicionamento na web, de xeito que hai
que competir por palabras clave, xogando
cos titulares, as descricións dos produtos e as
palabras claves atinadas, facendo posible que
os usuarios cheguen aos produtos á venda,
que tamén deberán ter imaxes coidadas e unha
boa descrición que poida suplir a principal eiva
das compras pola Rede: non poder ver e tocar
o produto físico que se está a mercar. Todo isto
procurando sempre crear expectativas reais,
para que os clientes non se sintan defraudados
e logo respondan con comentarios negativos,
xa que o máis importante para a boa saúde
dunha tenda en liña é manter limpa a reputación.
Analizar o traballo da competencia para
definir prezos pode resultar interesante, procurando fuxir de guerras de prezos que poidan
resultar contraproducentes; e tamén hai que
planificar axeitadamente os envíos e a garantía
ofrecida, xa que ese tipo de condicións de
venda non poden mudar a posteriori.
Para conseguir captar visitas nos produtos
das tendas existen numerosas técnicas, pero
como acontece con case todos os produtos
que se comercializan na Rede, o tráfico externo
tamén resulta moi importante, de xeito que
resulta crucial ter presenza en redes sociais
como Facebook ou Twitter, e mesmo crear un
blog para poder redirixir tráfico á tenda.
E todo este esforzo, paga a pena? Pois con
constancia e optimizando a tenda debidamente parece que si, pois “hai casos de xente que
comezou ela soa e rematou contratando a sete
persoas”, como foi o caso de Alicia Shaffer, californiana que en 2011 abriu en Etsy a súa tenda
Three Bird Nest coa intención de sacar uns
cartos extra vendendo prendas feitas a man e
rematou vendendo máis de 3.000 produtos ao
día e facturando 70-80 mil dólares
ao mes. Aínda que na práctica vivir
da artesanía non resulta doado,
especialmente por ter que “competir co produto chinés, que está en
todos lados” e leva á xente a non
valorar o traballo que hai detrás das
cousas. Pero a esperanza que hai en
plataformas como Etsy.com é que
o mercado é o mundo, polo que
traballando ben é posible chegar a
vivir diso. 
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GoPro presenta a súa cámara
máis compacta e lixeira: a HERO4
Session
O vindeiro día 12 comezará a chegar as tendas a un prezo de 429,99 euros a nova
cámara deportiva GoPro HERO4 Session, que destaca por conseguir reducir considerablemente o seu tamaño e peso, á vez que mantén a compatibilidade co catálogo de accesorios de montaxe de GoPro, facendo aínda máis versátil a captura de imaxes e vídeo.
Concretamente a HERO4 Session é un 50% máis pequena e un 40% máis lixeira que
unha HERO4 Black ou Silver, podendo tamén gravar vídeo a 1.080p a 60 imaxes por
segundo, a 720p a 100 imaxes por segundo e incluso a 1.440 p a 30 imaxes por segundo, así como disparar fotografías a 8
Mpíxeles en modo simple, refolada ou time lapse.
Estamos ante unha cámara resistente (que incluso pode somerxerse na auga até 10 metros sen precisar dunha carcasa adicional), conta cun
sistema de dobre micrófono (que busca funcionar o mellor posible aínda que haxa vento ou esteamos a realizar actividades acuáticas), integra
Wi-Fi e Bluetooth (para poder tirar proveito da cámara mediante aplicacións móbiles), emprega tarxetas microSD de até 64 GB e a súa batería
de 1.030 mAh achégalle unha autonomía de entre 1:35 e 2:05 horas (en función da resolución de vídeo empregada e do uso que fagamos das
funcións de control remoto vía Wi-Fi).
Aparte da edición estándar, GoPro tamén pon á venda unha edición Surf polo mesmo prezo que inclúe o soporte para poder colocalo nunha
táboa de surf. 

Unha correa engadirá 30 horas de autonomía ao
Apple Watch
Agora que o Apple Watch xa pode adquirirse en España, algúns
dos seus compradores estarán preocupados pola súa autonomía,
e grazas a unha especificación do reloxo pouco publicitada (ten
un conector de carga oculto) esa eiva do reloxo pode arranxarse
grazas a correas como a Reserve Strap, un accesorio que multiplica
por 2,7 a autonomía do Apple Watch de xeito que engadiríalle
unhas 30 horas de autonomía.
Esta curiosa correa que pode adaptarse as reloxos de Apple con
corpos de 38 e 42 milímetros e se axustaría a pulsos de entre 130
e 210 milímetros ten un ancho de 25 milímetros, un grosor de 3-9
milímetros e un peso de 65 gramos, agochando no seu interior
unha batería recargable por micro USB, á vez que tamén integra un botón de acendido e un indicador LED de carga.
A Reserve Strap xa pode mercarse en cor branca, gris ou negra a un prezo de 249,99 dólares (223,26 euros) aínda que non se enviará aos
seus compradores até o 3 de novembro. 

O comunicador de Star Trek faise realidade
O ano que vén celebrarase o 50º aniversario da serie de televisión orixinal de Star Trek, o como
xeito de cumprir un dos soños de moitos dos seus seareiros, en xaneiro porán á venda unha réplica
do comunicador da serie que funcionará como mans libres Bluetooth, de xeito que poderían empregarse durante chamadas telefónicas, o que resulta especialmente atinado xa que este trebellos de
ficción están considerados como fonte de inspiración dos teléfonos móbiles.
Este curioso accesorio de coleccionista desvelouse hoxe dentro da Comic-Con de San Diego, e consiste nun dispositivo de 22 x 13,9 x 4,8 centímetros que replica con grande precisión os comunicadores empregados durante a gravación da serie (que escaneáronse en 3D mediante láser), que pode
cargarse sen fíos mediante o seu soporte, e que incluso integra sons e voces do universo de Star Trek
para convertelo nun dispositivo máis atractivo para afeccionados á obra de Gene Roddenberry. Aparte de empregalo como mans libres, tamén é compatible para a reprodución musical.
O comunicador inclúe unha funda de viaxe de grande calidade, e está xa dispoñible para a súa
reserva a través da tenda en liña oficial de Star Trek a un prezo de 149,95 dólares mentres que tendas
europeas como Firebox tamén está a aceptar reservas a un prezo de 169,49 euros, dando a entender
que estamos ante un obxecto de colección que vai gozar dun elevado valor de mercado (especialmente pola súa previsible alta demanda). 
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Apple renova os seus iPod por
sorpresa
Nos últimos meses daba a impresión de que Apple ía abandonar os seus reprodutores
iPod ante a imparable caída das súas vendas que se vía reflectida na falta de actualización destes dispositivos, pero agora que Apple está a apostar pola música co seu
servizo de streaming Apple Music parecía inevitable dar unha nova oportunidade a tal
gama de produto, polo que foi toda unha sorpresa a actualización dos iPod touch, iPod
nano e iPod shuffle, o que principalmente
supón unha renovación nas cores nas que
están dispoñibles, agás no caso do iPod
touch, que tamén inclúe un procesador A8
con coprocesador M8, cámara iSight de 8
Mpíxeles (co sistema de estabilización do
iPhone 6) e coa posibilidade de adquirir
en exclusiva a través de Apple un modelo
cunha capacidade de 128 GB.

Temos así que os novos iPod
touch serían comparables ao
iPhone 6, pero mantendo a anterior
pantalla Retina de 4 polgadas e
ofreceríase en cor gris espacial, azul,
ouro, rosa e prata de xeito ordinario
(aos que sumaríase tamén a edición
RED) en capacidades de 16, 32, 64 e 128 GB a 229, 279, 339 e 449 euros
respectivamente.
Este produto estaría orientado tanto á reprodución de música
almacenada no seu interior como de servizos como Apple Music,
resultando tamén bastante interesante o seu rol como dispositivo de
xogo, xa que o seu novo procesador permitiralle correr sen dificultade
os últimos videoxogos desenvolvidos para iPhone.
O iPod nano carecería de novidades que vaia máis aló das cores nas
que estaría dispoñible (as mesmas que o iPod touch) e só estaría dispoñible en 16 GB por 179 euros; na mesma liña teriamos o iPod shuffle,
que con 2 GB estará dispoñible por 55 euros. 

Helix, a pulseira que agocha uns
auriculares Bluetooth
Ashley Chloe Inc. está a
procurar a través de Kickstarter
o financiamento para facer
realidade a primeira pulseira do mundo que pode
converterse en auriculares
estéreo Bluetooth, Helix, que
pretenden converterse nunha
boa combinación de deseño
e tecnoloxía, para o que queren
xuntar 100.000 dólares.
A través da correspondente campaña de
micromecenado ofrecen unha pulseira Helix a
un prezo de 99 dólares, de xeito que o primeiro
milleiro de mecenas conseguiría no mes de
decembro o produto a metade do prezo que
pretenden que o produto chegue ao mercado o
ano que vén.
Este invento ten un deseño bastante orixinal,
xa que a elegante pulseira vén a ser unha
banda flexible que mantense pechada no nos
pulso grazas a tres imáns nun lateral, á vez que
neste elemento agocha un par de auriculares
que van unidos por un cable a un pequeno
receptor Bluetooth, casando o deseño co
da pulseira, e librando ao usuario de ter
que cargar cuns auriculares no peto.

A pulseira está feita
de fluoroelastómero, e os espazos
para albergar
os auriculares
Bluetooth son
de aluminio
anodizado,
conseguindo un acabado
bastante bo, que fai que a
tecnoloxía sexa máis agradable de vestir.
A súa versión básica (clásica) ofrécese
en cor branca ou negra, con acabados
en cor ouro ou prata, aínda que tamén
ofrecen por 269 dólares unha versión
con correa vermella e acabados en ouro
de 18 quilates.
Os auriculares teñen conectividade
Bluetooth 4.1, poden emparellarse até
con 8 dispositivos, e poden empregarse
tanto para escoitar música como para
atender chamadas, sendo compatible
con iOS, Android e Windows. A súa autonomía é dunhas 3 horas de uso e 200
horas en espera, cun tempo de carga de
menos dunha hora. 
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AR-K
O videoxogo galego estrea
o seu terceiro episodio


VÍDEO DE
PRESENTACIÓN

PC | PS4 | Xbox One |

Call of Duty
O vindeiro xogo contará
cun modo zombi tinguido de
cine negro
Co gallo da Comic Con de San Diego Activision amosou
a nova achega de Treyarch a Call of Duty: Black Ops III: Shadows of Evil, que será o modo cooperativo de supervivencia
zombi que se incluirá o 6 de novembro, e que conta cunha
narrativa incriblemente rica e profunda, cunha experiencia
chea de acción e incluso coa participación e estrelas do cine
e a televisión como Jeff Goldbrum, Heather Graham, Neal
McDonough, Ron Perlman ou Robert Picardo.
Con Call of Duty: Black Ops III: Zombies - Shadows of Evil os
xogadores introduciranse nun mundo recoñecible, ambientado na época do cine negro dos anos 40, presentando a
catro involuntarios protagonistas (o mago, a femme fatale, o policía e o boxeador) que viven unha
experiencia enganosa deseñada polo misterioso
Shadow Man, da que temos un pequeno adianto
no trailer de presentación desta nova historia de acción trepidante que non só aproveita o reclamo zombi,
senón que vísteo cunha estética moi coidada.
Call of Duty: Black Ops III chegará ao mercado o vindeiro 6 de novembro para PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 e
PC, e tamén estará dispoñible en atractivas edicións para
coleccionistas. Por exemplo, a edición Juggemog do xogo
inclúe un frigorífico funcional que recrea o dispensador
de Juggernog Perk-a-Cola de Call of Duty Zombies, o
pase de tempada e The Giant (un remake do mapa
Der Rise). Outras edicións especiais coñecidas como
Hardened e Digital Deluxe tamén incluirán o mapa
zombi The Giant. 
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O grande proxecto do estudio coruñés Gato Salvaje, a aventura gráfica AR-K, que conseguiu financiar o seu desenvolvemento
en boa medida grazas a unha campaña de micromecenado
que rematou con éxito hai un par de anos, continúa a avanzar
pasiño a pasiño, e finalmente ven a luz o seu agardado episodio
3, AR-K: La Gran Evasión, que xa está dispoñible a través de
Steam a un prezo de 7,19 euros (xa que até o 21 de xullo conta
cun 10% de desconto como promoción de lanzamento), aínda
que os usuarios que conten coas primeira entregas poderán
facerse con esta última por 2,99 euros como recompensa á súa
fidelidade.
Esta terceira entrega chega despois de que o xogo decidise
volver sobre os seus pasos para modernizar as primeiras entregas, de xeito que puidesen incorporar as novidades técnicas das
novas entregas e conseguindo así crear unha imaxe uniforme.
Con este novo episodio vemos finalmente un importante salto
de calidade, en boa medida grazas á incorporación do célebre
guionista Greg Rucka, coñecido por estar detrás de grandes
cómics de Marvel e DC, así como títulos independentes, facéndolle merecedor de 4 Premios Eisner, e que incluso é un dos
encargados de levar á banda deseñada algunhas das historias
de Star Wars que completan o universo cinematográfico.
O terceiro episodio de AR-K permítenos axudar a Alicia Van
Volish a fuxir do Distrito 8 e descubrir a orixe dunha misteriosa
Esfera Dourada nunha aventura chea de misterio, humor ácido,
personaxes simpáticos e ciencia ficción. Na continuación da historia de Alicia gozaremos dunha experiencia de xogo mellorada,
escenarios inéditos (con deseños que non se viron nos primeiros capítulos e que contan cun maior dinamismo) e tamén farán
acto de presenza novos personaxes, ampliando o universo de
AR-K para avanzar até a súa conclusión nunha cuarta entrega
pola que deberemos agardar uns meses (antes é de agardar que
poidamos ver como o xogo estrea tamén versión para dispositivos móbiles, plataformas nas que as aventuras gráficas están a
gozar de boa acollida). 
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Snoopy
Celebra os seus 65 anos
cun novo videoxogo
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LEGO Batman 3
Estrea versión para iOS
En novembro puidemos ver como LEGO Batman 3: Más Allá
de Gotham chegaba ás principais consolas de videoxogos, e
desta volta é a quenda dos dispositivos móbiles, de xeito que
xa está dispoñible para smartphones e tabletas de Apple a un
prezo de 4,99 euros, o que abre á porta a un completo xogo
que integra compras dentro da aplicación.
Este novo LEGO Batman ofrece máis de 100 personaxes con
incribles poderes e habilidades, xa que para loitar contra a
ameaza de Brainiac non só teremos á Liga da Xustiza, senón
que numerosos malvados do Universo DC participarán tamén
nesta loita pola supervivencia do planeta Terra.
O xogo conta con 45 misións no espazo exterior, nos planetas das distintas lanternas (como Zamaron e Odym) e tamén en
localizacións que resultarán moi familiares (a Sala da Xustiza,
a Batcova...). LEGO Batman 3 irá recibindo actualizacións que
achegarán máis personaxes como unha versión do futuro de
Batman ou incluso o Batman que podiamos ver nos primeiros
anos da TVG (interpretado por Adam West).
LEGO Batman 3: Más Allá de Gotham permite alternar
entre controis clásicos e os da pantalla táctil (para atopar
o estilo que máis se adapte a nós) e precisa de 2,3 GB de
almacenamento libre no caso de descargalo a través de
Wi-Fi (1,15 GB no caso de realizar a descarga a través dun
ordenador). 
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Activision anunciou hoxe que grazas ao seu acordo con
Peanuts Worldwide o 6 de novembro van pór á venda
Carlitos y Snoopy. El Videojuego, un título para PS4, Xbox
One, Xbox 360, Wii U e Nintendo 3DS que está inspirado na nova película cinematográfica do personaxe de
Charles M. Schulz. Estamos ante un xogo de plataformas
e exploración protagonizado polos personaxes da tira
cómica que está a celebrar este ano o seu 65º aniversario, que mediante uns controis sinxelos pretende ser
accesible para usuarios de todas as idades, permitindo
a incorporación dun segundo xogador que controlaría a
Emilio para axudar a Snoopy a distraer aos inimigos, abrindo
novos camiños e axudando a localizar obxectos coleccionables ocultos.
O videoxogo levará a Snoopy a explorar mundos fantásticos da súa imaxinación para buscar a Charlie Brown e os
seus amigos nun complexo xogo das agachadas. A medida
que segue as súas pegadas, Snoopy conseguirá novos traxes
(baseados nos seus moitos alter egos) que proporcionaranlle
habilidades únicas para superar obstáculos e acadar novos
niveis, incluídas as fases de voo onde poderá voar no papel
de W Percorreremos así as tolas fantasías de Snoopy, o que
nos levará a visitar dende Parías até a lúa. 
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A páxina de inicio de tódolos cidadáns
da provincia de Pontevedra

