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Hai dez anos o número 45 de
Código Cero salientaba o nacemento dá “Asociación PuntoGal”.
Un dominio para a nosa cultura
xa era a aposta no nacemento
daquela iniciativa dá que podemos
presumir ser socios fundadores.
Durante caseque unha década
apoiamos desde ou noso portal
“codigocero.com” e desde a nosa
revista este proxecto que por fin
hai ano e medio nacía co apoio
de administracións, o mundo da
cultura, organizacións, empresas
e medios de comunicación. Hoxe
a aposta é que o “puntogal” cobre
púo e estea cada vez mais presente
na rede. Para iso é necesario contar
con todos os sectores dá sociedade
e apostar claramente pola presenza
do noso idioma na rede.
Naquel número de hai dous lustros e ás portas do verán traiamos
unha grande colección de gadgets
para os meses de lecer que estaban
a piques de chegar. Tamén recolliamos o aniversario do desaparecido
portal “Vieiros” que cumpría daquela dez anos e que foi un referente
na información do pais.
Abordabamos a volta dá feira de
animación por computador “Mundos Dixitais” á Coruña e analizabamos o software libre e as novidades
que se producían.
E como curiosidade falabamos
tamén do recen estreado “Google
Earth”e dos achados científicos que
nos estaba a descubrir esta nova,
daquela, visión do mundo.
Como sempre as novidades
mais puntuais tédelas a diario nos
nosos portais “www.codigocero.
gal”“www.codigocero.com” e como
non non noso boletín de balde e
nas nosas redes sociais. 

chégase o 17 de maio e a cousa está ben
clara para Código Cero: a prioridade é celebrar as novas tecnoloxías (o 17 de maio é o
Día de Internet) sen deixar de lado a nosa
cultura (o 17 de maio é tamén o Día das
Letras Galegas). O que pode parecer imposíbel, compatibilizar estas dúas celebracións, non o é tanto. De feito, é
máis doado do que semella nun principio, e as entidades,
asociacións, empresas e colectivos internautas da nosa
terra xa se ocupan ben de contribuír a esta compatibilidade, organizando estes días todo tipo de concursos
e eventos dixitais vencellados á nosa cultura. Asemade,
cómpre ter en conta outro feito ineludíbel: calquera diría
que algún tipo de circunstancia obrou ao noso favor
(a favor da nosa terra) facendo coincidir no calendario
os festexos pola existencia da Rede e os festexos pola
existencia do galego, unha “feliz coincidencia” en estado
puro. Neste número 153 de Código Cero comezamos
xa a dar conta destes eventos e doutras novidades que
en aparencia non teñen relación directa, pero si, porque
delas depende que haxa máis internautas galegos e, polo
tanto, máis galego na Internet. Por exemplo o Plan de
Inclusión Dixital, as múltiples actividades que argallan as
nosas deputacións para que a comunidade en liña galega
se incremente (dende idades temperás) ou a celebración
da Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia, que xa
se albisca ao lonxe (o 3 de xuño en Santiago) e que a nós
parécenos, máis que nunca, un xeito de xuntar forzas na
comunidade galega de profesionais TI para converternos
en puntal da Sociedade do Coñecemento. 

Humor tecnolóxico de Henrique Neira

RO

NÚME

4|

O

/XUÑ

2006

rán
do ve
dgets n enriballa
a
g
s
O
s de pa
eñe
nos v ra sombreiro
ue se Tecnoloxía pa

Síguenos en:

facebook.com/codigocero

AIO
45 M

q

@codigocero

boletín diario de novas

google +

google currents

togal
n Pun a, xa
ciació sa cultur
a Aso para a no
NaceUn dominino
lega
ra goaó fondo
ill
gosfe
con m
a blo
as cetorato de galego
lt
o
v
R
A
ña
á Coru as
volvtaedor une cultur
itais
s Dixión por compu
o
d
n
rth
Mu A animac
le Ea
Goosegn saír da casa
zas a
ra
ados
g
or
pl
s
co
inex
alizátaic?a
ientífi lugares Número
n Gfo
rm
dos cOu cómo ver
bre e 153
Acha
areinlidie de ver a in
softw
ito
o
xe
c
n
a
as ovidades du
p
e
u
N
Q

sinatura convidada

Esther Medina Ferreiro,
Xefa da Área de Medios Dixitais da CRTVG

A evolución dos medios
dixitais da CRTVG

A

CRTVG iniciou as emisións regulares de
televisión en tempo real ás cero horas do
día 17 de maio de 1997, coincidindo co Día
das Letras Galegas, e converténdose así na
primeira televisión de Europa e a sétima do
mundo en emitir por Internet.
Dezanove anos despois, e preto do
seu aniversario, a CRTVG dispón de dúas
canles de emisión de televisión en Internet
(TVEuropa e TVAmérica), tres canles de radio
(Radio Galega, Radio Galega Música e Son
Galicia Radio), tres canles de directos de
televisión e unha canle de radio adicionais
para eventos e deportes; porque contar o
que acontece en Galicia en imaxes é cousa
da Galega.
Achegar Galicia, coa súa lingua, a súa
cultura e a súa forma de ser, a través de calquera dispositivo, xa sexa un móbil, PC ou
tableta, é a forma coa que os medios dixitais
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do servizo público de radio e televisión
galegos entenderon o seu papel. E así é. A
web da CRTVG e as súas diferentes canles en
dixital teñen como obxectivo a difusión dos
valores de servizo público e o compromiso
da súa contribución cunha Internet máis
galega ca nunca.
Moito cambiou o panorama audiovisual
desde 1997: a tecnoloxía e unha Internet
audiovisual modificaron as regras do xogo.
Agora, tanto a televisión coma a radio
enfróntanse a novos consumidores, onde
a emisión tradicional xa non é suficiente. A
CRTVG, a través da Área de Medios Dixitais,
apostou por dar resposta a todas as novas
demandas de consumo. Nestes últimos seis
anos desenvolveronse canles temáticas
para os amantes das series (enserie.
gal), para pór en valor o arquivo de
incalculable valor da TVG (pasouoquepasou.crtvg.es), para os que non saben
que facer co seu tempo de lecer (vivea.
gal), para os que dan o valor que ten
á música tradicional (alala.crtvg.es),
para os que lles gusta a música galega
máis alternativa (musigalite.gal), e
como non, para os seguidores de Luar
(luartube.crtvg.es). Os “tendenciosos”
teñen un blog de tendencias (aliciag.
crtvg.es/), e os que queren saber máis
da lingua un “Saborea a lingua” (blogs.
crtvg.es/saborea-a-lingua).
Apostamos polo HBBTV, pola mobilidade, polo “onde, como e cando
eu queira”, pero sobre todo, pola nosa
audiencia. O traballo en redes sociais
foi un dos máis importantes porque
está na nosa carga xenética. Coñecer

a nosa audiencia, escoitala e atendela é un
dos retos máis complexos aos que dedicamos nestes momentos todo o noso esforzo.
Poder ofrecerlle o que necesita é unha
máxima, e así naceu “Gcontigo” (gcontigo.
gal), un proxecto de información a través de
mensaxería (WhatsApp ou Telegram), que
aposta polo servizo “one-to-one”, é dicir, falar
de un a un con cada persoa e poder argallar
proxectos con intereses comúns.
Moito mudaron as cousas, si, e os medios
públicos adaptáronse a estes cambios nestes
últimos seis anos cunha aposta dixital diferencial mantendo sempre o seu copromiso
coa lingua galega e con Galicia. 
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Unha campaña facilitará o rexistro de
dominios .gal por só 15 euros



Co gallo da celebración do Día do
Libro, a Asociación PuntoGal e a
Federación de Librarías de Galicia uniron forzas para lanzar a campaña Cultiva
a Lectura, que facilitará a adquisición de
dominios .gal a un prezo reducido, tal
e como presentaron recentemente no
Museo do Pobo Galego en Santiago de
Compostela representantes de ambas
entidades.
A campaña consiste en que as librarías galegas incluirán un marcador da
Asociación PuntoGal coa compra dun
libro durante a xornada do sábado e nas
feiras dos libros que desenvolveranse
nas seguintes semanas, segundo matizou Nani Regueira, coordinadora xeral
da Federación de Librarías de Galicia.
Os citados marcadores inclúen un
código que pode empregarse na
contratación dun novo dominio .gal en

calquera dos tres provedores que
se adheriron á campaña (Dinahosting, Entorno Digital e Blacknight)
para así poder facerse cun dos
dominios destinados para a lingua
e a cultura galegas a un prezo de
só 15 euros, podendo aproveitarse
esta promoción até o 31 de xullo.
Esta iniciativa busca combinar
a importancia da lectura e o fomento da nosa lingua e cultura na
Rede, e para a súa posta en marcha
contouse co apoio de Galicia Calidade.
Esta é a primeira das promocións sectoriais que emprende a Asociación PuntoGal, á que seguirán outras nos vindeiros
meses, coas que pretenden achegar o
uso do dominio .gal entre asociacións
culturais e profesionais.
Edita de Lorenzo, directora xeral da
Asociación PuntoGal, anunciou que

xa se superou a barreira dos 3.000
dominios rexistrados co sufixo .gal,
confiando en que nos vindeiros meses
non só se manteñan, senón que medre
de maneira considerábel o número de
rexistros grazas ás iniciativas de promoción e divulgación que se organizarán,
facilitando así que a cultura e sociedade galegas teñan unha presenza máis
sólida na Rede. 

Os maiores de Pontevedra
recuperan a memoria da cidade



O Concello de Pontevedra presentaba o pasado 1 de abril Memoria en rede (memoriaenrede.pontevedra.gal), un proxecto que xorde, en palabras do Goberno
local, coa arela de conectar dous tempos ben distintos: o futuro e o presente no que
estamos coas novas tecnoloxías como eixo central co pasado coa recuperación da
memoria como motor principal. Memoria nun senso amplo: historias, lendas, vivencias,
vidas... Emporiso, sinalou o Concello, para chegar ao fin desta proposta é preciso “contar
coa axuda dos nosos maiores” e ter en conta que non son nativos dixitais, que teñen
estas tecnoloxías como algo alleo e en moitas ocasións, que lles xera rexeitamento e
aversión.
Cómpre sinalar que esta idea bota a andar en Mourente. As aulas deron comezo o
martes 12 de abril no Local Social de Cons e estenderanse durante 10 semanas, todos os
martes e xoves, dende as 16:30 até as 19 horas.
Durante as primeiras semanas, aprenderán o manexo básico dun computador, a
desenvolverse cun procesador de textos, cun escáner e cunha gravadora. No intre no que se atopen preparadas nestas competencias, poderán comezar a compartir con todas e todos nós o que desexen contarnos. Ben a través de fotografías das que
dispoñan (fotos antigas cunha historia detrás), ben contándonos tradicións dos seus lugares de procedencia, lendas… o que
elas desexen. De seguida, os contidos serán pendurados no blog. 

A ACTUALIDADE DO MOTOR
21 ANOS INFORMANDO

w w w.sprintmotor.com
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Navantia ou Grupo PSA. Tamén
achegarán relatorios a Axencia
Galega de Innovación (GAIN), o
Centro de Supercomputación
de Galicia (CESGA), o Centro de
Investigación TIC (CITIC), o Centro
Tecnolóxico Gradiant, EnergyLab
ou a axencia AMTEGA.
Os representantes das devanditas entidades analizarán as tecnoloxías clave do que se coñece
como Industria 4.0. Farano en
catro foros temáticos, que se desenvolverán durante os días 9 e
10 de maio nas sedes de GAIN en
Santiago e en Ferrol (CIS Galicia).
De maneira paralela, habilitarase
unha sala de exhibición onde
os asistentes poderán coñecer o primeiro
prototipo galego de coche autónomo e de
UAV (Vehículo Aéreo non Tripulado), ver como
funciona un robot colaborativo, presenciar un
proceso de deseño 3D e fabricación dixital,
coñecer tecnoloxías de impresión 3D (bioimpresión) ou probar novos dispositivos de realidade virtual que se lanzarán ao mercado en
2016. Por temáticas, estas serán as principais
no Multi-Foro: nanotecnoloxía, robótica, fabricación aditiva, impresión en 3D, bioimpresión,
realidade virtual, realidade aumentada, simuladores, computación, UAV ou drons. 

Gradiant, CITIC e CESGA, no
Multi-Foro Industria 4.0



Os días 9 e 10 de maio vaise celebrar
na nosa terra o Multi-Foro Industria
4.0, un evento que ten o obxectivo de facilitar a adaptación das empresas industriais
ás tecnoloxías da Industria 4.0, en palabras
dos organizadores do encontro “tecnoloxías que están a configurar unha nova
realidade industrial a escala global”. A cita
contará con representantes dos gobernos
galego e estatal, presentando os detalles da
folla de ruta da Industria 4.0 para ámbalas
administracións. Entre outros, participarán o
presidente da Xunta, o ministro de Industria
e directivos das empresas Indra, Telefónica,

A Cidade da Cultura acollerá
unha LAN Party en maio



Este ano parece que o encontro
Xuventude Galicia Net consolidará
a súa presenza en Silleda entre os días 9
e 11 de setembro (pese ás críticas á súa
edición anterior), e para atender a carencia de encontros deste tipo no contorno
compostelán temos agora unha iniciativa
moi ambiciosa, Gaiás Gaming 2016, unha
festa que busca mesturar mocidade, lecer e
tecnoloxía entre os días 13 e 15 de maio na
Cidade da Cultura de Galicia.
O Gaiás Gaming contará con numerosas
actividades repartidas en distintas áreas, de
xeito que teremos unha zona tecnolóxica
na que se celebrarán as actividades centrais
propias dunha LAN Party, pero que veranse
completadas cunha zona de concertos,
unha zona infantil e incluso áreas destinadas a actividades ao aire libre (como unha
tirolina e unha pista de paintball.
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O programa de actividades
recolle o concurso Gaiás
Gaming for Kids (no que
alumnado de 3º e 4º de
ESO e 1º e 2º de Bacharelato de colexios e institutos
galegos competirán na creación dun concepto de aplicación móbil cultural); charlas sobre
saúde e benestar; relatorios tecnolóxicos
de profesionais como Álvaro Gómez Vieites,
Alberto Campos Viqueira e Juan Gestal; xogos
tradicionais galegos (chave, ra, petanca);
torneos de paintball, dardos, baloncesto de 2
contra 2, fútbol de 2 contra 2 e de futbolín; e,
moi especialmente, torneos dos videoxogos
Counter Strike Global Offensive (con premios
de 400, 250 e 100 euros para os tres primeiros
equipos), League of Legends (con premios de
400, 250 e 100 euros para os tres primeiros
equipos), StarCraft II (con premios de 200 e
100 euros para os 2 primeiros xogadores),
HeartStone (con premios de 100 e 50 euros
para os dous primeiros xogadores) e FIFA 16
(con premios de 100 e 50 euros para os dous
primeiros. 

TEDxGalicia,
o 16 de xullo



Tras o éxito
da edición de
2015 do TEDxGalicia
na Cidade da Cultura
de Galicia, o encontro local TED está xa
a quecer motores, e
anuncian que este
ano vai encaixar no
calendario uns meses
antes do habitual,
sendo o 16 de xullo
a data elixida para a
celebración desta xornada que volve contar
coa implicación do
Centro de Emprendemento de Galicia.
O TEDxGalicia deste
ano dividirase en tres
bloques de relatorios: un pola mañá,
de 11:00 a 13:30
horas que servirá
para introducirse no
encontro dun xeito
distendido que estará
complementado
cunha sesión vermú
e outras opcións de
lecer; e logo, de 16:00
a 17:30 e de 18:00 a
20:00 horas no andar
-1 do Museo Gaiás celebrarase a parte máis
forma do TEDxGalicia,
coas habituais intervencións de menos
de 18 minutos nas
que distintos speakers
abordarán temas
que xiran ao redor da
tecnoloxía, o entretemento e o deseño
(palabras que forman
as iniciais de TED) e
que este ano terán
como fío argumental
o lema De que está
feito o futoro?, co que
preténdese explorar
as moitas cousas
cotiás que configuran
o que imos ser como
individuos e como
sociedade, chamando
á reflexión sobre o
pasado, o presente
e o futuro, e a nosa
responsabilidade
no deseño do noso
mañá. 
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Scratch Day da man do
CPETIG



Co obxectivo de difundir os valores da programación informática
entre os rapaces e os seus pais, o Colexio
Profesional de Enxeñaría Técnica en
Informática (CPETIG) en colaboración
coa Facultade de Informática da Coruña
(FIC) organizará o vindeiro día 7 de maio
o evento Scratch Day no que os participantes poderán acceder de forma lúdica
e divertida ao mundo da programación,
tomando conciencia da potencia desta
ferramenta como medio de expresión de

ideas e vehículo para o emprendemento.
O CPETIG quere outorgarlle a este acontecemento un carácter familiar, polo que
se dirixe sobre todo a rapaces e rapazas
de entre 10 e 14 anos, que acompañados dos seus pais, poderán compartir
unha xornada aprendendo e gozando
da informática. Con esta actividade
preténdense difundir as posibilidades
que poden ofrecer as TIC, especialmente
en idades temporás e contribuír, así, a
reducir a fenda dixital.
A xornada comezará ás 9:30 horas coa
benvida aos participantes. Logo, entre
as 10:00 e as 10:30 horas, terán lugar
as presentacións e demostracións, e xa
entre as 10:30 e as 13:30 horas, levaranse
a cabo os obradoiros de programación
en Scratch. A xornada rematará ás 14:00
horas coa presentación dos proxectos.
No Scratch Day contarase coa participación de profesorado experto en Scratch
así como con monitores xurdidos do
curso de Scratch para formadores que
tivo lugar na FIC o pasado 22 de abril
organizado polo CPETIG e a FIC, do que
falamos nas páxinas interiores.
Este evento, do que está previsto realizar
máis edicións ao longo deste ano, encádrase dentro do convenio de colaboración asinado entre o CPETIG e a AMTEGA
o pasado 4 de abril. 

Código Cero incorpórase ao
quiosco dixital Magzter



Para facilitar o acceso aos contidos desta publicación impresa dende dispositivos móbiles hai
un par de anos, aproveitando a celebración do Día
das Letras Galegas, estreamos unha aplicación universal integrada no Quiosco de iOS, o que resultaba
especialmente práctico para ler a nosa publicación
no iPad, pero nos últimos meses Apple decidiu eliminar o seu Quiosco para iOS, optando pola creación
dunha aplicación de novas que non está dispoñible
fóra dos EE.UU., coa consecuencia perda de visibilidade de numerosas publicacións en iOS.
En vista desta situación decidimos apostar por un
quiosco dixital multiplataforma, Magzter, que está
dispoñible de balde para iOS, Android e vía web, e
onde xa está dispoñible a nosa edición impresa, de
xeito que os usuarios de dispositivos móbiles teñen
agora unha nova plataforma dende a que acceder
aos nosos contidos dun xeito cómodo e atractivo,
que aparte do acceso á nova revista incluso fóra de
liña tamén incorpora elementos interactivos (como
o feito de poder acceder aos tráilers dos videoxogos
dos que falamos na nosa publicación).
Magzter facilita o acceso a numerosas publicacións
de balde e de pagamento, e os usuarios que busquen
a Código Cero entre o seu amplo catálogo, pode engadir a publicación entre os seus
favoritos e ler os últimos números desta revista completamente de balde e podendo descargar a publicación para a súa lectura fóra de liña. 
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A Deputación
da Coruña
quere acadar o
máximo nivel de
eAdministración



Dende a Deputación
da Coruña veñen de
informar da súa intención de
acadar un nivel do 100% en
materia de implantación de
Administración Electrónica,
tanto no seu seo coma nos
concellos da provincia. Con
este fin, a Deputación da Coruña licita por 1,2 millóns de
euros a ampliación de servizos e instalacións do Sistema
Integrado de Xestión Municipal AL-SIGM nos vindeiros
dous anos, segundo explicou
o presidente provincial,
Valentín González Formoso,
quen lembrou que a entidade
que dirixe “vén traballando
dende hai tempo neste ámbito e xerando a experiencia
precisa para acadar unha
Administración integramente
electrónica, con cero papel e
interconectada.
Estes obxectivos, engadiu, posibilitarán dotar os
procesos administrativos “de
máis axilidade, accesibilidade
e control”, beneficiando tanto
ao cidadán como aos propios
concellos, “aos que apoiamos
neste proceso de cambio
tecnolóxico", sinalou.
González Formoso, amais,
enumerou as vantaxes e
funcionalidades da plataforma AL-SIGM, a través da cal
os concellos poden levar a
cabo a xestión integral do
procedemento administrativo
dun expediente. “Alén disto”,
dixo, “a través das 85 sedes
electrónicas municipais impulsadas pola Deputación na
provincia, os cidadáns poden
realizar dende o seu enderezo xestións administrativas
cotiáns como a solicitude dun
volante de empadroamento,
dunha subvención ou dunha
licenza, así como recibir información do estado do proceso
do expediente e notificacións do resultado das súas
xestións”. En total, engadiu,
están operativos un total de
85 portais de transparencia
locais. 
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Gradiant amplía

radio de alcance
O centro tecnolóxico intégrase en AERPAS e
participa en XPonential

Amosando tecnoloxías para UAV en Estados Unidos

O

Centro Tecnolóxico Gradiant vai
amosar no evento XPonential as
súas tecnoloxías para UAV (Unmanned Aerial Vehicle, traducíbel
por Vehículo Aéreo non Tripulado). Segundo
informa o centro, o devandito evento é un
dos máis referenciais a nivel internacional
no sector deste tipo de unidades móbiles
aéreas. Celebrarase en Nova Orleans (Estados
Unidos) entre o 2 e o 5 de maio e vén da man
da organización AUVSI (Association for Unmanned Vehicle Systems International) unha
entidade internacional sen arela de lucro adicada en exclusiva ao pulo da comunidade de
sistemas non tripulados e robótica. “Trátase
dunha cita ineludíbel e un punto de encontro para todos os profesionais, empresas e
institucións relacionadas
cos UAV”, sinala Gradiant.
Nun plano máis
concreto, servirá para
expoñer todo tipo de
aplicacións civís e de
defensa deste tipo de
vehículos aéreos. A previsión é acoller máis de
8.000 líderes industriais e
profesionais de máis de
medio cento de países.
O centro tecnolóxico
galego acode en calidade de expositor grazas

Número 153

á colaboración de ICEX, que despregou un
emprazamento específico para participantes
estatais chamado Espazo España dentro da
exposición, “unha contorna na que ocuparemos unha caseta destacada, a caseta 2447
do Hall 2”, engade Gradiant, que amosará
dende o seu stand tecnoloxías propias con
aplicación en UAV, como por exemplo os
seus desenvolvementos en comunicacións
avanzadas, ou as súas tecnoloxías en analítica de datos. “Estes desenvolvementos”, explican dende o centro galego, “foron postos
a proba en múltiples proxectos de I+D para
empresas estatais e estranxeiras, e amosan
as capacidades de innovación de Gradiant
nun mercado tan competitivo como o do os
Vehículos Aéreos non Tripulados”.

Integración na asociación de
sistemas aéreos pilotados
remotamente

A

mais do devandito, o Centro
Tecnolóxico Gradiant anunciou
os días pasados a súa adhesión a
AERPAS, a Asociación Española de
RPA. A incorporación á entidade estatal referencia no ámbito dos RPA (Remote Piloted
Aircraft, ou sexa sistemas aéreos pilotados
de maneira remota) significa, en palabras
de Gradiant, “a validación da posición do
centro galego como axente innovador TIC
ao servizo dun mercado estratéxico para
Galicia, o mercado dos vehículos aéreos
non tripulados”. Ademais, a integración de
Gradiant en AERPAS representa “a incorporación a un club no que xa figuran os
axentes empresariais e de innovación máis
importantes do mercado dos UAV (Unmanned Aerial Vehicle) en España”. A súa entrada
na asociación achegaralle, polo tanto,
“meirandes posibilidades de networking,
de información e de promoción” ao abeiro
deste tecido de innovación.
A respecto do devandito, Gradiant lembra que posúe “unha ampla traxectoria no
sector dos RPA”, ratificada por máis dunha
ducia de proxectos, incluíndo proxectos
internacionais financiados polos programas
europeos FP7 e H2020, tanto de ámbito
civil como militar, en aplicacións como a
videovixilancia, as comunicacións terraaire e satélite, a fotogrametría, a seguridade terrestre e marítima ou a defensa,
entre outros eidos. “A experiencia do noso
equipo de especialistas en RPA”, engade o
centro tecnolóxico, “permítenos afrontar
con éxito os maiores desafíos ligados ás
comunicacións, á navegación e ao deseño
e desenvolvemento de cargas de pago para
diferentes misións”.
AERPAS foi constituída para agrupar a
todas as empresas, organismos e particulares relacionados co desenvolvemento do
mercado dos sistemas aéreos
non tripulados. A asociación
ten como fins a promoción
das aplicacións dos sistemas
aéreos pilotados remotamente coñecidos polas siglas en
inglés RPA, amais de impulsar
a regulación normativa coas
administracións públicas de
calquera índole, fomentar
a investigación mediante a
colaboración entre empresas
e centros de investigación
e facilitar a exportación dos
produtos españois. 
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Alfabetización,
capacitación
e participación
O Plan de Inclusión Dixital de
Galicia 2020 buscará combater
ao máximo a fenda TIC

A

Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia (AMTEGA)
vén de pór en marcha
o Plan de Inclusión
Dixital de Galicia 2020, dotado cun
orzamento de 7 millóns de euros.
Segundo puidemos saber en Código
Cero, o plan impulsará medidas en “tres
eixos fundamentais”. Estes eixos son os
seguintes: o ámbito da alfabetización
dixital, o da capacitación dixital e o
da innovación social e participativa. O
Plan, no que atinxe aos alicerces sobre
os que asenta e se desenvolve, apóiase en dous parámetros que segundo
informa AMTEGA “ofrecen unha boa
visión de conxunto sobre os avances
no acceso universal ás tecnoloxías”. Por
unha banda, a porcentaxe de galegos
que non empregan nunca Internet, que
pasou dun 42% en 2010 a un 25,4% en
2016; por outra banda, a porcentaxe de
galegos que emprega Internet de maneira habitual, que pasou dun 48% a un
67%. En definitiva, as bases do Plan de
Inclusión Dixital de Galicia 2020 amosan
os seguintes obxectivos: “Seguir mellorando estas cifras de acceso e seguir
potenciando todas as posibilidades que
ofrecen a Galicia as novas tecnoloxías
da información”.
No eido da alfabetización dixital,
o plan busca dotar á cidadanía “de
coñecementos dixitais básicos”. Nesta
liña vanse realizar, entre outras accións,
xornadas sobre os riscos e o uso responsable de Internet; sesións demostradoras para achegar o uso de dispositivos móbiles aos maiores; xornadas
intexeneracionais entre persoas maiores
e novas; así como o reforzo e confianza
da Rede a través de sesións informativas
a rapaces e rapazas.
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Vista dun curso na aula CeMIT do concello de Barreiros

No ámbito da capacitación dixital, o obxectivo do
plan será “apoiar a madurez dixital daqueles cidadáns
que xa tiveron contacto coas novas tecnoloxías”. Así,
impartirase un programa formativo avanzado sobre
usos cotiáns de Internet: banca electrónica, compra en
liña, trámites coa Administración... E tamén se levarán
a cabo accións formativas para a obtención da certificación galega en competencias dixitais en ofimática, e
a súa adaptación ás persoas con diversidades funcionais ou cognitivas.
Do mesmo xeito, contémplase o deseño e fornecemento de itinerarios formativos centrados na busca
de emprego, elaboración do currículo, etc, así como a
realización de xornadas temáticas sobre as oportunidades de emprego que ofrece o sector TIC e demanda
de novos perfís e profesións da era dixital.
No que atinxe ao terceiro eixo, o da innovación
social dixital e participativa, promoverase o potencial
das novas tecnoloxías da información “como motor
da mellora da sociedade”. Para avanzar neste sentido:
fomentarase a adquisición das habilidades necesarias
para participar activamente nos procesos de innovación social dixital e elaborarase un mapa de innovación social dixital co fin de dar a coñecer as iniciativas
de innovación social baseadas nas novas ferramentas
da Sociedade do Coñecemento.

Para achegar as TIC aos galegos
tecerase unha rede de alianzas dixitais
coas entidades locais e a FEGAMP
(Federación Galega de Municipios e
Provincias), os colexios profesionais, as
universidades, empresas, entidades do
terceiro sector e os voluntarios dixitais
para impulsar estas medidas.
En definitiva, segundo apunta a
Axencia de Modernización Tecnolóxica
de Galicia “trátase de darlle un novo
pulo a unha rede que servirá para que
Xunta, concellos e cidadáns avancen conxuntamente nun obxectivo
fundamental: seguir achegando as
novas tecnoloxías aos galegos e seguir
impulsando a utilización responsable
das novas oportunidades para aqueles
que xa estean máis familiarizados”.
A maiores, “trátase de fomentar as
novas tecnoloxías e acadar que o acceso a Internet sexa equitativo e reducir
a fenda dixital, de xeito que o lugar de
residencia, a idade ou o nivel de estudos non supoñan un atranco”. 
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Plan de Banda Larga

Internet de calidade
para áreas industriais
A AMTEGA lanza a convocatoria de axudas para
habilitar redes de 100 Mpbs nos nosos polígonos

A

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia (AMTEGA) lanzou
o pasado 22 de abril unha
convocatoria de axudas para
despregar redes de 100 Mbps en polígonos
industriais da nosa terra. Así se reflectiu no
Diario Oficial de Galicia (accesíbel en formato
PDF) publicado ese mesmo día, onde se deu
conta dos devanditos apoios orzamentarios
para incentivar o traballo dos operadores
nos complexos industriais que aínda non
conten con cobertura nin coa previsión de
dar acubillo ás devanditas redes. Segundo
sinala AMTEGA, trátase da primeira medida
do Plan de Banda Larga de Galicia 2020, que
desenvolve a Xunta a través da axencia.
A convocatoria, engade a entidade que
dirixe Mar Pereira, establece un obxectivo
total de 115 polígonos divididos en tres
prioridades (alta, media e baixa), fixando
unha cobertura mínima de 50 polígonos
industriais. “Deste xeito”, explica AMTEGA,
“garántese que como mínimo o 60% dos
polígonos industriais de Galicia, nos que se
concentra case o 90% da superficie empresarial ocupada, dispoñan de acceso a redes de
100 Mpbs no ano 2018”.
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A AMTEGA destina a esta convocatoria un
orzamento máximo de 3.424.610,80 euros
no período 2016-2018, e estima que o investimento total que se xerará será de máis
de 5,2 millóns de euros. As subvencións
que se concedan non superarán o 65% do
custo total do proxecto. Estas subvencións
cofináncianse ao 75% polo Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR).
Nas bases tamén se fai saber que os
operadores de telecomunicación potencialmente interesados poderán presentar as
súas solicitudes no prazo máximo dun mes
dende o día seguinte á publicación da convocatoria no DOG. A convocatoria inclúe un
anexo cos polígonos industriais que poden
acollerse a subvención por ser considerados
“zonas brancas” de redes de nova xeración,
é dicir que carecen de cobertura destas
redes nin previsión de dispoñer delas .
As redes coas que se dote aos polígonos, segundo estipula a Axencia, deberán
proporcionar servizos de cando menos 100
Mbps de baixada e 20 de subida, “ofrecendo unha garantía de caudal do 80% e non
limitar as descargas”. 

O Plan de Banda Larga de Galicia
2020, aprobado o 1 de outubro de
2015 no Consello da Xunta, asume os
obxectivos establecidos na Axenda
Dixital para Europa de “garantir unha
cobertura de banda larga de cando
menos 30Mbps para a totalidade da
poboación e impulsar a contratación
nos fogares de servizos de banda
larga por riba dos 100Mbps”. Para a
consecución do devandito, fixa un
conxunto de medidas enmarcadas
en “tres itinerarios diferenciados” que
se levarán a cabo até 2020. É no marco do Itinerario 1 onde se definen as
seguintes medidas para a extensión,
modernización e innovación das redes de telecomunicación en Galicia:
• Extensión de redes de 100Mbps ata
acadar case 1,7 millóns de habitantes (o 60% da poboación de Galicia)
e o 55% dos polígonos con cobertura de redes de nova xeración.
• Extensión de redes de 30Mbps ata
acadar case 2,66 millóns de habitantes (o 96 % da poboación) e o
100% dos polígonos con cobertura
de 30Mbps.
• Universalización da banda larga
de 30Mbps mediante a posta en
marcha de subvencións para a contratación de banda larga vía satélite
naquelas zonas máis illadas ás que
non cheguen as redes (obxectivo
do 4% da poboación restante).
Para conseguir estes obxectivos o
Plan de Banda Larga 2020 mobilizará
46 millóns de euros, entre financiamento público e privado. A este
orzamento engádese o investimento
previsto polo Estado de 44 millóns
de euros en Galicia dentro do programa Programa de Extensión da
Banda Larga de Nova Xeración, que
xunto co investimento privado inducido por esta media, suporán máis
100 millóns de euros de en cinco
anos no impulso, e despregamento
e adopción de redes ultrarrápidas en
Galicia.
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Un cento de referentes
en innovación

U

A III edición de Galicia Open Future
recibiu 96 candidaturas

n total de 96 iniciativas empresariais innovadoras presentaron á súa candidatura
para participar na terceira
edición de Galicia Open
Future (galicia.openfuture.org) dándose a
coñecer o mes que vén (maio de 2016) os
nomes dos 50 proxectos seleccionados que
accederán a este gran centro de emprendemento galego, impulsado por Telefónica en
colaboración da AMTEGA e da Consellería de
Economía, Emprego e Industria.
As 50 iniciativas seleccionadas accederán
ao programa Galicia Open Future (GOF), no
que Telefónica inviste anualmente preto dun
millón de euros, e que ten unha duración
inicial de seis meses (prorrogábeis en
períodos de 3 meses). Así nolo contou Mari
Carmen López, directora do GOF, dende o
Centro Demostrador TIC, días antes de darse
a coñecer a cifra de 96 iniciativas finalmente
presentadas. López estivo no dito Centro
para amosar o funcionamento, os obxectivos
e as vantaxes desta palestra de innovación
perante os seus potenciais usuarios vindeiros
(por cada edición, medio cento de iniciativas
empresariais galegas de alicerce tecnolóxicodixital).
Segundo lembrou in situ e por videoconferencia con aulas CeMIT doutras localidades, Galicia Open Future está hoxe na súa
terceira edición e, unha vez máis, fornece a
50 proxectos a posibilidade de desenvolver
a súa idea.
Tamén fixo saber que GOF forma parte
dunha iniciativa global e aberta (un macroecosistema internacional de emprendemento) na que tamén se integran servizos
e recursos como Telefónica Ventures, Wayra
(a aceleradora de meirande envergadura
de Latinoamérica), Amérigo, Think Big ou
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Talentum (coa súa achega de 2.500 bolsas
en 2.015). “Para sacarlle o máximo rendemento posíbel a todo este tecido de impulso
a innovación”, sinalou, “xorden iniciativas de
crowdworking como Galicia Open Future”.
O centro de Telefónica do Gaiás é pois
unha iniciativa de colaboración públicoprivada que xunta todos os axentes e
iniciativas que conforman o gran edificio
do emprendemento innovador galego.
Selecciona cada ano, recordou Mari Carmen
López, medio cento de proxectos en cada
edición e en diferentes fases de desenvolvemento. Tamén fixo saber que o programa, no
que Telefónica inviste anualmente preto dun
millón de euros, ten unha duración inicial
de seis meses (prorrogábeis en períodos de
3 meses). Ao longo deste tempo, engadiu a
responsábel de GOF, os emprendedores recibirán formación e adestramento adaptados
ás diferentes etapas do seu proxecto (idea,
semente, prototipo, piloto ou lanzamento)

e do seu modelo de negocio. Ao remate do
camiño, un xurado de expertos seleccionará
aos tres mellores “segundo a súa achega aos
sectores estratéxicos de Galicia, a súa innovación, o potencial de mercado, o grao de
maduración e a súa viabilidade, amais da súa
composición multidisciplinaria, a súa motivación e o uso de tecnoloxía diferencial”.
Mari Carmen López, na súa presentación do CDITC subliñou a importancia dos
incentivos que atoparán na súa andaina as
empresas gañadoras: recibirán unha achega
de até 25.000 euros da Axencia Galega de
Innovación e, ademais, poderán acceder
tamén a un empréstamo reembolsábel concedido por XesGalicia por un valor máximo
doutros 25.000 euros.
“Buscamos proxectos de base tecnolóxica”,
explicou, “entendida esta de maneira ampla”.
Segundo fixo saber, tamén se lles pide que
sexan innovadores e amosen capacidade
de adaptación a diferentes contornas e
capacidade de evolución (o que se coñece
como “escalabilidade”). O seu ámbito de actividade poderá ser calquera dos ligados aos
diferentes sectores que integran a economía
galega, aínda que, subliñou a directora do
centro galego de emprendemento, deberán

amosar o nexo común de posuír un claro
alicerce tecnolóxico. Segundo engadiu,
nas dúas edicións anteriores estiveron
representados, practicamente, todos os
sectores produtivos
galegos.
Por outra banda,
recordou aos asistentes
á presentación que
non é preciso teren
sede fixa no centro de
Galicia Open Future
na Cidade da Cultura.
Iso si, sinalou, hai no
programa unha serie de
obradoiros (un total de
cinco: sobre modelos de
negocio, investigación,
ideación, prototipado
e comunicación) e
sesións de adestramento que son de obrigada
asistencia.
GOF, lembrou, ten arestora 28 socios
públicos e privados. “Grazas a isto”, dixo,
“os participantes poden beneficiarse de
determinadas vantaxes para o seu labor,
por exemplo as ferramentas de traballo
achegadas por Microsoft, en virtude do
apoio concedido por esta empresa a
Galicia Open Future”.
Mari Carmen López tamén achegou
unha serie de logros relativos ás anteriores convocatorias. Entre outros, que
máis do 30% dos proxectos ampliaron
equipo e xeraron emprego, ou que máis
da metade das empresas foron quen de
evolucionar de fase, ou que un terzo das
firmas que concorreron en GOF traballaron co equipo comercial e de negocio de
Telefónica.

A ESEI de Ourense recunca
na súa colaboración

Logo do acto celebrado no Centro
Demostrador TIC de Santiago, Telefónica
volveu presentar os detalles da nova edición de Galicia Open Future (a terceira),
desta volta perante os alumnos, investigadores e profesores da Universidade da
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Vigo (Campus de Ourense). A cita contou
novamente coa presenza de Mari Carmen
López, directora do centro de crowdworking que a dita operadora estatal de
telecomunicacións impulsa na Cidade
da Cultura (Santiago) coa colaboración
de AMTEGA. Segundo lembrou na Escola
Superior de Enxeñaría Informática (onde
se desenvolveu a nova presentación),
os 50 proxectos empresariais escollidos
poderán, ao longo dos meses seguintes
á confirmación da súa inclusión en GOF,
madurar as súas ideas de negocio a través
da formación, o asesoramento e, tamén,
mediante o traballo en mancomún (apoio
directo, intercambio de información e recursos) cos restantes emprendedores que
participen en Galicia Open Future e máis
nas múltiples palestras de emprendemento que Telefónica impulsa no mundo
(de aí o de “centro de crowdworking”, que
alude a unha evolución cuantitativa e
tamén cualitativa do que se coñece como
traballo colaborativo, co-working).


Mari Carmen López, directora de Galicia Open
Future, no Centro Demostrador TIC

Entre os múltiples apoios que recibe
GOF na nosa terra está precisamente (un
ano máis) o da Escola Superior de Enxeñaría Informática do Campus de Ourense,
que aposta por esta iniciativa contribuíndo á súa difusión entre o seu alumnado,
que en anteriores edicións participou con
varios proxectos empresariais nel.
Os emprendedores elixidos, explicou
a directora de GOF na Escola ourensá,
poderán entrar en contacto, mediante a
plataforma web, con emprendedores de
todo o mundo involucrados no programa
de innovación Open Future de Telefónica,
“cuxo obxectivo é conectar a emprendedores, startups, investidores e organizacións públicas e privadas”, engadiu,
explicando tamén que os beneficiarios
poden acceder ás vantaxes de traballar na
sede de Galicia Open Future, situada na
Cidade da Cultura.
Tamén recordou que a día de hoxe un
total de 330 iniciativas emprendedoras
de base tecnolóxica xa participaron nas
dúas primeiras edicións de Galicia Open
Future. 

Nova oportunidade para
medrar da man de Wayra

A

mediados de abril chegaban
novidades sobre Wayra, a rede de
aceleradoras de startups de Telefónica Open Future (que está presente en
todo o mundo con 11 academias en 10
países). Segundo fixo saber a operadora,
Wayra abriu unha nova convocatoria (a
primeira do 2016) para emprendedores.
As 29 prazas dispoñíbeis están espalladas
por Caracas (Venezuela), Lima (Perú),
España (Madrid e Barcelona), Santiago de
Chile (Chile) e Múnic (Alemaña). Cómpre
informar que será até o 8 de maio cando
se reciban as propostas das startups, que
este ano se centran de maneira especial
nas solucións en Internet das Cousas
(IoT), as aplicacións cloud, e os proxectos
para infraestruturas de Rede e Big Data
(información masiva). Engaden dende
Wayra que máis aconsellábel (aínda que
non excluínte) é que as solucións teñan xa
iniciada a súa validación comercial.
As empresas seleccionadas recibirán investimento financeiro en capital semente
e servizos de aceleración que inclúen a
estadía nun espazo de coworking para o
equipo de traballo, servizos de conectividade, orientación e acompañamento directo por parte do equipo de Wayra, mentoría en temas clave para o crecemento
do negocio (asesoramento estratéxico, en
vendas, mercadotecnia e comunicación),
formación en ferramentas de emprendemento e xestión empresarial, acceso á
rede de contactos e experiencia de Wayra,
Open Future e Telefónica non só na
cidade que lles acolle, senón co resto dos
países nos que está presente a iniciativa,
exposición ante medios de comunicación
e potenciais investidores, entre outros.
Emporiso, para participaren nesta experiencia é preciso cumprir uns requisitos:
ter un produto/servizo baseado nas novas
tecnoloxías e Internet e validado polo
mercado (usuarios activos); ter un modelo
de negocio adaptábel, evolucionábel e
con proxección global; contar cun equipo
de traballo multidisciplinar, con experiencia no sector da empresa e que estea
comprometido co proceso de aceleración.
Para acceder á convocatoria hai que visitar a web de Wayra, wayra.openfuture.org.
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| InLugo |

Receita de
innovación

Nun plano máis específico, InLugo favorece
con boa parte das súas
actividades diferentes
metodoloxías e técnicas
de envellecemento activo
e saudábel a través do emprego das novas ferramentas dixitais.
Amais do devandito,
sinalar que o Padroado
aprobou a conta anual do
exercicio 2015, “cun grado de execución do presuposto do 82,88%”, que ascendeu a 1.608.937 euros.
Segundo comentou na sesión Darío Campos,
sen dúbida unha das liñas de acción máis destacadas da Fundación TIC é o seu labor de asesoramento a formación ás persoas maiores de toda a
provincia. “Un labor social”, dixo, “que ten aínda
máis importancia se atendemos ao papel das novas tecnoloxías, que poden ser as nosas mellores
aliadas para que os nosos maiores teñan unha
mellor calidade de vida”.
O esforzo inversor neste apartado reflectiuse,
dixo, “na boa acollida que tiveron as actividades
organizas polo InLugo o ano pasado”. De feito,
explicou que na súa sede realizáronse 94 cursos e
obradoiros que tiveron unha alta demanda: 1.657
inscricións para 1.100 prazas convocadas. Ademais
desenvolvéronse obradoiros por toda a provincia e
programas como Memoria Dixital, Sempre en Activo,

InLugo realizou o ano pasado 300
actividades de divulgación TIC para
os maiores da provincia

O

Padroado da Fundación
TIC, dependente da
Deputación de Lugo, vén
de aprobar a memoria de
actividades da entidade
en 2015. Ou sexa, fixo reconto do acadado ao
longo do ano pasado. Na sesión de aprobación estivo presente Darío Campos, presidente do organismo provincial, quen salientou o
traballo feito pola Fundación en formación de
calidade, promoción da provincia e labor social. Na memoria sinálase en 2015 superouse
o número de actuacións respecto aos exercicios anteriores, con máis de 1.100 actividades.
“Este aumento”, sinalou Campos, “concentrouse sobre todo no primeiro e último trimestres
do ano no InLugo, cunhas 300 actuacións, xa
que ampliamos á provincia os cursos e
obradoiros e desenvolvemos novos
programas con grande acollida entre
os maiores”. Como lembraremos,
un dos principais cometidos de
InLugo (Centro de Innovación Social,
emprazado no segundo andar da
Escola de Imaxe e Son da Fundación
TIC) é promover actuacións e servizos
baseados nas TIC e encamiñados a
mellorar a calidade de vida dos veciños da provincia e dinamizar o tecido
económico.
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Camiña coas TIC, Nutretic e
Engurras Tic. Outras actividades
que acadaron grande éxito de
participación entre os maiores
foron as xornadas AberTIC; Día
Mundial de Internet: Viaxa a mil e
un lugar coas TIC; e Nadal: Sons e
Recordos.
Segundo engadiu o presidente, outro dos obxectivos da
TIC é promover o territorio da
provincia como espazo axeitado
para a rodaxe e produción
de calquera tipo de obras de
carácter audiovisual, neste caso
a través da Lugo Film Commissión. En 2015 a Film Commssion
realizou, dixo, “un exhaustivo
traballo de documentación e
arquivo fotográfico e de vídeo
no que se recollen localizacións
que poden servir de escenario a
producións audiovisuais de toda
índole. Este material está a disposición de todas as produtoras
interesadas”.
Na sesión tamén se fixo saber
que o ano pasado a Fundación
TIC potenciou o programa de
visitas didácticas, “aumentando
o seu número e ampliado os
grupos de idade aos que vai
destinado, xa que o ano pasado
participaron por primeira
vez varios grupos de maiores, ademais dos alumnos de
Primaria e Secundaria”. En total,
52 grupos, once máis que o ano
pasado, que suman un total de
1.426 persoas, pasaron pola TIC
para coñecer as instalacións da
entidade así como as distintas
especialidades do eido audiovisual que se imparten na EIS. 
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| TECNOLOXÍA DE REALIDADE VIRTUAL |

A

listaxe de posíbeis usos útiles
da realidade virtual é infinita. Só
fai falta ter o bo
tino de atopar a ligazón axeitada:
a idea precisa. Isto é o que vén de
facer a axencia galega Lares, emprazada en Cangas, que xunta nun
novo servizo inmobiliario de seu
as vantaxes da realidade virtual
co potencial (a maiores) dos vehículos aéreos non tripulados (os
drons). O proxecto, en realidade,
xa está en marcha. Dende Lares
informan que os seus clientes xa
poden tirar partido para as súas
buscas dunha “maneira revolucionaria de amosar os inmóbeis a
través de Internet”, posíbel grazas
á aplicación das ditas tecnoloxías.
Chámase Lares 360 e a continuación damos conta dos antecedentes directos.
A idea, sinalan, é unha idea anticrise. En certa maneira, é a contribución de Lares á loita do noso
sector por “saír adiante”, un sector
que viu nos últimos anos como
diminuía o volume de operacións
de venda e que foi testemuña do
peche dun número significativo
de axencias.
Sen ir máis lonxe, en Cangas
(onde opera Lares) no 2010
traballaban 9 firmas deste sector,
“onde hoxe só traballan 5, o que
supón unha redución superior
ao 44%”, sinalan os responsábeis
da empresa, que engaden que as
firmas enfróntanse hoxe en día a
múltiples retos: “Amais do desafío
que supón a transformación do
mercado, as axencias teñen diante
un desafío maior, o de Internet e
os novos perfís de clientes, cada
día máis autónomos no acceso ao
mercado de inmóbeis e máis esixentes co servizo ofertado polos
intermediarios”.
Con esta situación, os impulsores de Lares quixeron romper
dende a súa orixe (en 2010) co
concepto tradicional de inmobiliaria, arela que vén de adquirir
recentemente unha nova dimensión (coa súa aposta decidida
e firme pola realidade virtual).
Segundo nos contan, “dende o
comezo encaramos un desafío
técnico e humano para conseguir
que os usuarios que nos visitaran
puideran elixir as propiedades
ofertadas dunha maneira sinxela,
realista e exhaustiva a través da
Rede”. Así, e logo de “lograr que
moitos clientes entraran na oficina
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Un xeito novo
de ver casas
A inmobiliaria
galega Lares ofrece
tecnoloxías de
realidade virtual
para buscarmos
inmóbeis na
Rede

de Lares cunha vivenda previamente seleccionada co
material dixital”, veñen de abrir un novo capítulo na
súa andaina innovadora con Lares 360, o seu proxecto
para incorporar na actividade diaria cos internautas as
vantaxes da realidade virtual: amosando “dende outro
ángulo” as propiedades rexistradas.
Esta iniciativa foise consolidando aos poucos pero
sen pausa. Primeiro foron creadas as Visitas Virtuais,
presentacións audiovisuais comentadas por técnicos
inmobiliarios que tiveron, en palabras de Lares, “un
impacto importante”, tanto a nivel local como estatal.
Trátase, sinalan, “dun modelo de éxito en auxe e que
axuda aos clientes a revisar as propiedades dende
Internet”. A día de hoxe aseguran estar recibindo chamadas de xente de toda Galicia para recabar información sobre esta fórmula.
Máis tarde, en 2015, chegou a perspectiva aérea co
afianzamento dos drons. Trátase do servizo Lares Visión, un proxecto que requiriu dun importante traballo
de documentación, de rexistro audiovisual (realizado
polos propios profesionais de Lares) e de “compromiso
estético”.
Polo que atinxe a este ano 2016, apuntan, será o
intre de “converter” a Lares nunha empresa operadora
de voo. “Desta maneira”, explican, “axilizaremos a in-

clusión do vídeo aéreo de maneira habitual
na visita virtual”. Segundo contan, integrar
os drons na organización “foi un proceso
que durou meses e que estamos a piques
de conseguir”. Para isto, contaron dende o
principio co apoio de empresas colaboradoras, estatais e estranxeiras. Por exemplo o de
Birdeye, firma dinamarquesa que puideron
visitar en 2013 e que é pioneira a nivel
europea no emprego de vehículos aéreos
non tripulados para a produción audiovisual. Máis recentemente, Lares traballou co
Aeroclub de Lugo, unha ATO aprobada pola
Axencia de Seguridade Aérea para expedir
os certificados esixidos para operar un dron
en España segundo a lexislación vixente.
Polo que atinxe a Lares 360, o gran
proxecto de 2016, sinalar que as súas primeiras probas están “a deixar fonda pegada
nas Redes”, informan, salientando o elevado
nivel de realismo e interactividade que
pon en xogo esta iniciativa, amais do factor
“inmersión” aplicado, que devén nunha
sensación “máis intensa de estarmos dentro
da propiedade seleccionada”. E xa sexa dende o computador, como desde o móbil ou
usando dispositivos como lentes VR.
“Todos os que descobren Lares 360 fican
abraiados”, recalcan os responsábeis da
empresa de Cangas, que xa están animados
a “seguir traballando para incluír a realidade
virtual nunha liña de visitas audiovisuais
para o vindeiro inverno”. 
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| OFICINA EMPRESARIAL DE ÚLTIMA XERACIÓN |

A

banca presentou
o pasado 14 de
abril a súa nova
oficina de empresas en Vigo, en si
mesma unha materialización do
modelo “ideal” de oficina innovadora que ten a entidade galega
para os anos vindeiros. O obxectivo das novas dependencias,
segundo se fixo saber, é mellorar
ao máximo a atención aos clientes
do ámbito corporativo, achegando
“unha meirande especialización e
elementos tecnolóxicos de última
xeración”. A oficina, emprazada no
baixo da sede institucional do banco en Vigo, conta cun equipo de
trece profesionais. Abrangue máis
de 300 metros cadrados e amosa
unha disposición sen barreiras
artellada en catro eixes: distribución, xestión comercial especializada, asesoramento e back office.
A atención ao cliente concéntrase
na zona de asesoramento, con
catro salas de reunións. Segundo
informou Abanca, o novo espazo
“está dotado co equipamento e
funcionalidades tecnolóxicas máis
innovadoras do mercado, que
facilitan a mobilidade dos xestores
e reducen tempos de espera e
procesos”.
Desta maneira, nas dependencias inauguradas todos os axentesprofesionais contan con tabletas
Microsoft Surface, dispositivos de
traballo con funcionalidade de
PC que permiten, en palabras de
Abanca, “atender ao cliente en calquera lugar, mesmo na súa propia
empresa”. Segundo fixo saber a entidade financeira na presentación,
a oficina de empresas de Vigo é
a primeira de Abanca adaptada
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Así será
o banco
do futuro

Abanca estrea en Vigo a súa
oficina empresarial “de última
xeración”
ao novo modelo de oficina que procura a compañía para os
anos vindeiros: un espazo moi envorcado coas TIC e acaído
para asegurar a calidade do servizo ao cliente “a través de
solucións tecnolóxicas de última xeración, amplos espazos
abertos (non hai mostradores nin despachos) e zonas diferenciadas en función do servizo que se preste ao cliente”.
Ademais, o novo artellamento das oficinas da entidade financeira galega obedece “a un modelo de relación co cliente
máis funcional, próximo, innovador, eficiente e sustentábel”,

fixeron saber os responsábeis de
Abanca no acto de inauguración
oficial, no que participaron, por
certo, máis de 200 empresarios
de Vigo e contorna, acompañados polos principais directivos de
Abanca e distintos cargos da área
de empresas da entidade. Durante
a sesión, o vicepresidente da entidade, Juan Carlos Escotet, salientou
que “as empresas son un segmento
de negocio prioritario e imos darlles un impulso durante este ano”. E
engadiu: “Queremos seguir sendo o
principal aliado do tecido empresarial galego apoiándoo, principalmente a través do financiamento,
tanto no seu día a día coma nos
seus proxectos de crecemento e
expansión internacional”.
Pola súa banda, o conselleiro delegado, Francisco Botas, anunciou
que “o plan de impulso á empresa
que deseñou a entidade para 2016
abrangue crecementos de dous
díxitos tanto en financiamento
de circulante coma en préstamos
a longo prazo para apoiar novos proxectos de investimento”.
Segundo fixo saber, “para desenvolver este plan contamos con
dous elementos diferenciais no
mercado: a nosa especialización e
coñecemento do tecido empresarial galego e a capilaridade da nosa
rede de oficinas, a maior de Galicia”.
Respecto do plan de negocio de
Abanca, engadiron que abrangue
un obxectivo de concesión de
11.000 millóns de euros en novo
crédito para a empresa durante os
vindeiros tres anos. Ademais, fixeron saber que a entidade financeira
financia ao 61% das PEME e empresas galegas con débeda bancaria,
“e suma 12.900 millóns de euros
na súa carteira de investimento
empresarial”. 
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Accede á nosa edición
impresa dende o teu

dispositivo móbil

O quiosco dixital
Magzter, facilita
a navegación e
incorpora atallos a
contidos multimedia

| NOITE DA ENXEÑARÍA EN INFORMÁTICA DE GALICIA |

A Noite con
MAIÚSCULAS
O Colexio Profesional de Enxeñaría en
Informática entrega os seus premios anuais
o vindeiro 3 de xuño en Santiago

P

or oitavo ano consecutivo, o Colexio Profesional de Enxeñaría en
Informática de Galicia
(CPEIG) outorgará os
seus galardóns ao abeiro da Noite
da Enxeñaría en Informática Galicia.
A través de distintas categorías, os
colexiados e colexiadas recoñecerán aquelas iniciativas ou persoas
destacadas no ámbito da Enxeñaría
en Informática da nosa terra. As
distincións son as seguintes: Premio
Traxectoria Profesional, Premio Iniciativa Emprendedora, Premio Proxecto
Fin de Carreira (aberto á presentación
de candidaturas e cunha dotación
de 1.000 euros), Premio Iniciativa de
Administración, Premio Iniciativa Empresarial, Premio Colexiado de Honra
e Premio Ada Byron (dirixido a mulleres enxeñeiras en Informática, líderes
na adopción da tecnoloxía e, segundo
se fai saber nas bases do galardón,
“con capacidade para mesturar coñecementos técnicos e visión social”). A
maiores convócase o Premio Iniciativa
eInclusión que, como se indica no seu
propio nome, vai dirixido a visualizar
e distinguir aquelas achegas galegas con meirande potencial e maior
capacidade para rematar coa fenda
dixital en calquera das súas manifestacións (de xénero, urbano-rural,
económica, social, cultural, de idade,
etc). Ou sexa, para traballar a prol
da máxima igualdade de condicións
arredor do acceso (e uso) á Sociedade
da Información.
Segundo informa o CPEIG, agás no
caso da persoa premiada co galardón
ao Proxecto Fin de Carreira, os demais
premiados recibirán unha estatuíña
sen dotación económica.
A entrega destes premios realizarase o día 3 de xuño en Santiago de
Compostela, no Hotel Monumento
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San Francisco, no marco dunha cea
de gala á que están convidados
diversos persoeiros da vida pública e
empresarial galega, aos que cómpre
engadir representantes dos nosos
ámbitos académico e investigador. A
previsión é xuntar a máis de douscentos colexiados/as, xunto con outros
convidados/as.
Para a organización do evento, o
CPEIG contará coa colaboración de
diversas empresas e institucións da
nosa terra centradas no eido das
novas tecnoloxías da información. De
feito, “co convencemento de que o
apoio ao Colexio e ás súas actividades
representa un pulo á profesión”, o
CPEIG ofrece a posibilidade de participar na celebración de gala como
entidades patrocinadoras ou colaboradores mediante a formalización dun
acordo.
En palabras da entidade profesional
que preside Fernando Suárez, a Noite
da Enxeñaría en Informática de Galicia
é xa “unha gala consolidada mediante
Número 153

Recoñecemento a Civil UAVs
Initiative

O

O Colexio
O Colexio Profesional
de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG)
constituíuse en decembro de 2007 como corporación de dereito público
de carácter profesional
con personalidade xurídica propia que se rexe
pola normativa vixente
na materia e polos seus
estatutos. Cunha estrutura interna democrática
e independente das
administracións públicas,
o colexio agrupa por
obriga a todas as persoas
que, tendo o título oficial
de Enxeñaría en Informática, desenvolve actividades propias da profesión
en Galicia. Arestora o
CPEIG suma máis de 350
colexiadas e colexiados.
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a cal o CPEIG visualiza a súa presenza
na sociedade galega, o traballo desenvolvido polos enxeñeiros en Informática dentro da Sociedade da Información e as iniciativas relacionadas no
eido das novas tecnoloxías”. Segundo
engade, en todas as sete convocatorias
previas da Noite acadouse unha gran
repercusión en múltiples vertentes: tanto na afluencia de público,
autoridades e empresariado, como na
repercusión nos medios de comunicación galegos e estatais como, tamén,
no afianzamento de potencialmente
frutíferas relacións entre profesionais
do noso sector das novas tecnoloxías
da información.
Para máis información, cómpre visitar a páxina web anoite.gal, onde se
dá conta (entre outras moitas cousas)
das diferentes modalidades establecidas, de imaxes das celebracións de
anos anteriores e, tamén, do programa
de actividades para o evento deste
3 de xuño, unha gala que vai contar
co monologuista Leo Harlem e que
está previsto que comece arredor das
20.00 horas cun cóctel de benvida
para logo, arredor dunha hora máis
tarde, abordar o acto de entrega de
galardóns propiamente dito. A cita
proseguirá coa cea de gala (posterior
os premios), prevista para arredor das
21.45 horas. 

Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) fallou os días recentes o
seu Premio Iniciativa da Administración a favor
da Consellería de Economía, Emprego e Industria,
polo seu proxecto Civil UAVs Initiative. A entrega do
premio, que se une a outros sete galardóns pendentes
de fallo, realizarase o día 3 de xuño en Santiago de
Compostela durante a celebración da oitava edición
da Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia.
A iniciativa premiada, centrada no sector emerxente
dos avións non tripulados, suporá un investimento
de 115 millóns de euros, a creación de 600 empregos,
o impulso de novos investimentos e a mellora da
concorrencia industrial galega. Neste proxecto pioneiro a Xunta ten como socios industriais as empresas
multinacionais Indra e Inaer.
Os membros da Xunta de Goberno do CPEIG tiveron
en conta, para a concesión deste galardón, que o
parque industrial e tecnolóxico das Rozas, a desenvolverse ao abeiro da Civil UAVs Initiative, situará a Galicia
como unha das contornas xeográficas líderes a nivel
mundial no desenvolvemento e fabricación de avións
non tripulados de ámbito civil. Conformarase ademais
un centro punteiro de I+D+i especializado nun sector
innovador no que as enxeñeiras e os enxeñeiros en
Informática realizarán achegas fundamentais.
Segundo informa a Xunta de Galicia, o parque
aeronáutico contará cun investimento público e
privado dun total de 115 millóns de euros. O proxecto
conxunto inclúe un plan asociado con contratos para
18 empresas, das cales o 70% son galegas; acordos
tamén para 14 centros de coñecemento da Comunidade, entre os que están as tres universidades e mailo
CESGA; o compromiso das multinacionais Indra e
Inaer de trasladar a Galicia a súa actividade de avións
non tripulados; e a construción do parque tecnolóxico
e industrial en Rozas.
Indra e Inaer trasladarán a súa activade de avións
non tripulados (UAVs polas súas siglas en inglés) a
Galicia, comprometéndose tamén, no marco deste
proxecto, á implantación de 6 novas empresas na
Comunidade, a desenvolver un catálogo de produtos
que se fabricarán integramente en Galicia e comercializaranse a nivel mundial, e a impulsar tecnoloxías
transversais de alto impacto noutros sectores como o
naval ou o motor.
Deste xeito, o parque tecnolóxico e industrial
contará coa fábrica de helicópteros non tripulados de
Inaer e a fábrica de avións non tripulados de Indra;
cun centro tecnolóxico; cunha oficina de deseño
e certificación; con dúas unidades de instrución e
formación, unha para pilotos e outra para formación
de operadores de sensores; cun Centro de Control de
Tráfico Aéreo; cun novo hangar; e cunha incubadora
de empresas.
En opinión do xurado do premio concedido polo
CPEIG, ao redor deste polo de avións non tripulados
vaise xerar tanto tecido industrial coma un sector auxiliar intensivo en tecnoloxía e en coñecemento, onde
o eido TIC vai ser clave, e abrirá novas oportunidades
para as organizacións galegas a nivel internacional,
de aí que a xunta de goberno do CPEIG asegure que
“Galicia emprazarase nun sector que vai experimentar
un crecemento enorme, polo que é unha oportunidade única para o país”.
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| DÍA DAS RAPAZAS NAS TIC |

E

Non máis
fenda dixital

ste 28 de abril
celebrouse en
Santiago unha
actividade de gran
importancia para o
desenvolvemento da nosa terra
no ámbito informático: o Día
das Rapazas nas TIC. E dicimos
de “gran importancia”, porque
a actividade dirixiuse a tirar
abaixo os atrancos (sexismos,
prexuízos, ideas preconcibidas,
falsos estereotipos) que impiden
ás nosas nenas e adolescentes
acceder aos estudos e profesións
TIC. Como dixo a secretaria
xeral de Igualdade, Susana
López Abella, no transcurso
da xornada, a fenda dixital de xénero
achega “unha infinidade de problemas”,
non só para as propias mulleres, senón
tamén para o propio tecido profesional
e empresarial, que se resente, e moito da
escaseza de mulleres no seu seo. Este foi,
de feito, o lema da xornada: a construción
da sociedade dixital require do potencial e
das capacidades das mozas.
A cita, que se escenificou na sede do
Centro de Supercomputación de Galicia
(CESGA), constituíu a celebración galega
do Día Internacional das Rapazas nas TIC,
o Girls in ICT Day. Organizaron o CESGA
e o CPEIG. En representación do Colexio
participou no acto o seu presidente, Fernando Suárez.
Abriu a rolda de intervencións María
José Malmierca, investigadora do CESGA,
que lembrou ás presentes (ducias de
mozas de varios centros de Educación
Secundaria da nosa terra, atendendo aos
relatorios na propia sede do CESGA e,
tamén, por videoconferencia) a necesidade de incrementar a presenza feminina no
ámbito profesional TIC galego. A continuación falou a secretaria xeral de Igual-

CESGA e CPEIG celebraron o Día das
Rapazas nas TIC tirando abaixo unha
manchea de estereotipos sexistas
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dade, que sinalou que “non é de xustiza que as mulleres
non teñamos as mesmas oportunidades para acceder a
este tipo de ámbitos sociais e profesionais”. No seu relatorio fixo mención dalgunhas profesionais sobranceiras
da historia da informática (xeralmente “ninguneadas” no
seu día, como Ada Lovelace, dixo, malia ter “achegado
unha importante contribución á Sociedade do Información tal e como a coñecemos”) e recordou que, a día de
hoxe, resulta inadmisíbel que a porcentaxe profesional
feminina no ámbito da creación de ferramentas e contidos dixitais sexa só do 9%.
Logo de López Abella, foi a quenda de Natalia Costas
Lago, enxeñeira en Telecomunicacións e responsábel
da xestión da Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia
(RECETGA) e dos servizos de rede do Centro de Supercomputación de Galicia. Costas falou da súa vocación
e da súa frutífera experiencia como muller profesional
das novas tecnoloxías. Asemade, reivindicou a marxe de
experiencia enriquecedora que achegan as TIC, “moito
máis creativas do que se pode pensar nun principio”.
A continuación interveu Rebeca Fandiño, doutora en
Química, investigadora da Universidade de Santiago
de Compostela e CSO en MD.USE Innovative Solutions.
Rebeca fixo un percorrido pola súa formación como
química, pola temática da súa tese e máis pola súa
actividade con MD.USE, onde leva dous anos desenvolvendo software dirixido a avaliar, entre outras cousas, o

comportamento das moléculas.
Rebeca dixo que para ela e a
súa equipa as TIC “serven en
boa medida para ver o que decote, en circunstancias normais,
non se pode ver”.
A seguinte relatora foi Susana Gómez Carnero, doutora
en Enxeñaría Informática e
directora executiva en Origami
Soluciones, empresa de consultaría e desenvolvemento de
solucións TIC. Susana comezou
animando ás rapazas presentes
na cita do CESGA a preguntarse que queren facer na vida,
profesionalmente, e a non
deixarse levar polo “que digan
os demais”. Falou tamén da súa
experiencia con Origami e da
bagaxe amoreada fornecendo
a empresas ferramentas e servizos que lles axuden a potenciar
a súa actividade: os mellores
vieiros para presentar unha
web e para amosar produtos,
metodoloxías axeitadas para
informar, vender ao tempo que
se subministra diversión, etc.
A continuación foi a quenda de Lorena Otero Cerdeira,
doutora en Informática pola
Universidade de Vigo, docente
e Investigadora do LIA2 (Laboratorio de Informática Aplicada)
da UVigo. Lorena, que é membro da Xunta de Goberno do
Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (na
que tamén preside a súa comisión de Igualdade), fixo fincapé
nos “moitos estereotipos” que
inzan os estudos ligados á informática, ideas preconcibidas
que adoitan relacionar este tipo
de formación cos homes ou coa
extrema dificultade técnica,
e que se desmontan e tiran
abaixo en canto vemos máis
alá da superficie das cousas,
sinalou. 
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Contornas portuarias
intelixentes

| CITIC |

O CITIC contribuíu en Valencia a
materializar os portos marítimos
do futuro

O

s pasados 22 e 23 de abril, o Centro de Investigación
TIC (CITIC) participou no encontro ICT Innovations in
Shipping and Smart Port Management in the Mediterranean Area, que tivo lugar na Autoridade Portuaria de
Valencia e que se organizou co obxectivo de promover
a colaboración en I+D arredor dos ámbitos do tráfico marítimo e a
xestión e infraestruturas dos portos. A finalidade, polo tanto, foi a
de xerar proxectos de transferencia de coñecemento e cooperación
entre diferentes frontes ao abeiro das convocatorias europeas do
marco de Horizonte 2020.
No encontro, o
CITIC espertou o interese dos portos de
Valencia e Barcelona,
sobre todo grazas ás
súas capacidades e
experiencia adquiridas no ámbito do
Smart Port. Igualmente, abríronse
portas para colaboracións neste ámbito
na liña de Port of the
Future de 2020. O responsábel da Oficina
de Transferencia Tecnolóxica do CITIC, Jesús M. Díaz, foi o encargado
(o relator) de facer as presentacións das capacidades de I+D+i e da
experiencia xa adquirida nos Portos da Coruña e Vigo, proxectos
SmartPort Coruña e VIPORT. O seu relatorio desenvolveuse baixo o
seguinte epígrafe: Smart Port: successes experiences from Atlantic side
Ports. Estivo acompañado da responsábel de Proxectos do CITIC,
Marta Núñez, e dos investigadores participantes nos dous proxectos
Smart Port (Coruña e Vigo), Paula Fraga e Manuel Suárez.
As xornadas de Valencia inseríronse nas actividades do grupo
de asociacións de enxeñeiros de telecomunicacións e TIC do FITCE
(Forum For European ICT & Media Professionals) de España, Grecia e
Italia. Os encontros foron un evento europeo (Euro Med Telco Forum
2016) e viñeron da man da Asociación Española de Enxeñeiros de
Telecomunicación, coa colaboración da Autoridade Portuaria de
Valencia, HisdeSAT e Nunsys, contándose co patrocinio principal
de Telefónica. Participaron nos relatorios, amais das devanditas
entidades, a Universidade Politécnica de Valencia, a Fundación Valenciaport, a Society AEIT per la Tecnologia dell'Informazione e delle
Comunicazioni, a Universidade de Roma, a Universidade de Trieste,
o Centro Tecnolóxico Gradiant, o CITIC, a empresa galega Televés, a
Universidade de Las Palmas, a Universidade de Castela A Mancha e o
Technological Education Institute of Thessaly. 

O CITIC, socio estratéxico en FEDER
Innterconecta
O CITIC é socio estratéxico na convocatoria acabada de abrir do
Programa FEDER Innterconecta. O centro tecnolóxico emprazado
no Campus da Coruña salienta a súa experiencia nas tres edicións anteriores, onde participou nunha manchea de proxectos e
promoveu (e participou) un número importante deles, acadando
unha taxa de éxito de arredor do 70% e traballando en eidos como
a saúde e o envellecemento activo, factorías 4.0, pesca, transporte
e mobilidade, etc). O CITIC é socio estratéxico nas iniciativas de
transferencia nas que participa ao abeiro de convocatorias autonómicas e estatais co sector empresarial (Innterconecta, Conecta
PEME, CIEN, PID, etc), ademais das internacionais (H2020, POCTEP,
etc). Ademais de colaborar con empresas de capital estranxeiro
que invisten en I+D en España a través de convocatorias do ICEX. O
CITIC tamén impulsa a formación de consorcios empresariais que
participan nestas iniciativas.

Big Data A Coruña 2016

Co obxectivo de seguir polo camiño do éxito aberto polo evento
internacional Big Data celebrado na Coruña en 2015, os días pasados (25 e 26 de abril) desenvolveuse na Facultade de Informática
(FIC) o evento Big Data A Coruña 2016, organizado por Amparo
Alonso-Betanzos (UDC, responsábel da Área de Intelixencia Artificial do CITIC) e David Martínez (UCL). A cita contou coa colaboración da Rede Galega de Tecnoloxías Cloud e Big Data e a Rede
Española de Big Data e Análise de Datos Escalable, xunto co Centro
de Investigacións TIC (CITIC) da Coruña. Segundo informou o CITIC,
as xornadas foron “moi produtivas dende todos os puntos de
vista, tanto para os asistentes como para os relatores”. Participaron
investigadores do ámbito universitario, especialistas en intelixencia
artificial e datos masivos e empresas como Abanca, en calidade de
relatora, ao igual que Torus, spin-off da Universidade da Coruña e
vinculada ao CITIC. Tamén concorreron (entre outros), en calidade
de asistentes, Indra, R, Oesia e o Centro Tecnolóxico Gradiant.

Bertha Guijarro, no xurado do concurso de
CAEPIA

A responsábel científica do Centro de Investigación TIC (CITIC) da
Coruña, Bertha Guijarro, vai formar parte do xurado dun referencial
concurso para elixir as mellores aplicacións baseadas en intelixencia artificial. O certame vén da man da Conferencia da Asociación
Española para a Intelixencia Artificial (CAEPIA) e diríxese a salientar
a importancia práctica deste ámbito, “dado o auxe que experimentou o desenvolvemento de aplicacións móbiles nos últimos anos”.
Más info en: http://goo.gl/dvwnTm.

Cofinanciado por:
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| ICC WEEK |

O

s días pasados
presentouse
nos seus detalles (moitos
deles tecnolóxicos) a segunda edición da ICC
Week, a Semana das Industrias
Culturais e Creativas que organiza
a Deputación de Ourense entre o
10 e o 14 de maio, en diferentes
recantos da provincia. Os detalles
foron achegados polo presidente da Deputación de Ourense,
Manuel Baltar, e os coordinadores
da ICC Week, Juan Rivas e Manuel
Araújo. Segundo fixo saber Baltar,
o evento ICC Week é unha actividade que mestura o tradicional (a
reivindicación do rico patrimonio
arquitectónico e artístico da provincia, exemplificado nas sedes
diferentes das actividades programadas) con “aquelas cuestións
que significan estar a falar do último en innovación". Podemos ver
todo o relativo sobre a iniciativa
en ourenseiccweek.com/gl.
A ICC Week 2016, engadiu
Baltar, será un punto de encontro
para emprendedores e protagonistas creativos que atoparán na
provincia de Ourense “o marco
perfecto para o traballo colaborativo, a potenciación de negocios e
apertura de novos mercados”. Esta
nova edición acollerá obradoiros,
charlas, entrevistas e demostracións. O programa diríxese,
como dixemos, a combinar dous
mundos (a historia de Ourense e a
súa innovación actual) extraendo
unha fórmula de futuro. “A ICC
Week”, explicouse na presenta-
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Ourense por

partida dobre

ICC Week 2016 abranguerá múltiples obradoiros sobre lecer e
creatividade dixital
ción, “é un acontecemento transversal na cultura e industria
creativa que xuntará radio, cine, TV, música, aplicacións móbiles e videoxogos”. A programación para esta edición "contará
cos mellores profesionais dos distintos ámbitos culturais",
sinalou Juan Rivas.
En canto ao programa previsto para o martes, 10 de maio,
no Centro Cultural Marcos Valcárcel terá lugar a inauguración
deste evento baixo o título Turismo laranxa, creatividade e
cultura para un novo concepto de turismo. O mércores, 11 de
maio, pola mañá, no Mosteiro de San Salvador de Celanova,
será a quenda para A Industria da Música e os seus axentes. O
futuro das discográficas, os eventos, a radio e a prensa musical
na era dixital, e pola tarde, abordarase o tema da Creatividade
e televisión o matrimonio perfecto. O futuro dos contidos e a
TV. O xoves, 12 de maio, pola mañá no Pazo de Vilamarín,
realizaranse obradoiros de competencias creativas sobre
crowfunding e design thinking.
Ese mesmo día pola tarde, en San Pedro de Rocas, tratarase
Os novos retos culturais e creativos en Galicia. Oportunidades
do territorio, cultura e creatividade, ferramentas de xestión. O
venres, 13 de maio, en horario de mañá na Molinera, abordarase A economía creativa e o futuro dos contidos. Tendencias
tecnolóxicas e, pola tarde no Teatro Principal da Deputación
de Ourense, falarase da Provincia Intelixente, a terra prometida.
Tendencias tecnolóxicas 2016, onde participará o presidente
da Deputación de Ourense, Manuel Baltar; o editor xefe de
Wired UK, David Rowan; e o director do proxecto educativo
de bq, Alberto Valero.

A ICC Fest, o concerto do
marco Ourense ICC Week 2016,
terá lugar o sábado, 14 de maio,
coa actuación do grupo Love of
Lesbian, que como adiantou Juan
Rivas "tivo un gran impacto a
nivel autonómico. Xa se venderon
máis de 1.500 entradas, e hai un
aforo máximo de 3.000". A ICC
Kids terá lugar os días 13 e 14 de
maio na Molinera, con obradoiros
innovadores para nenos e nenas
entre os 8 e os 15 anos.
Os interesados en participar
poden inscribirse nas actividades
programadas para os días 11 e
12 de maio na web da ICC Week.
Segundo comentou na presentación Manuel Araújo, as inscricións
terán un custe “moi accesible e
semellante ao do ano pasado”.
Os pases veñen con tres modalidades: a primeira, para asistir ás
xornadas por un día, cuxo custe
é de 10 euros, que inclúe un autobús con desprazamento desde
Santiago de Compostela até Ourense e un desconto do 35% en
RENFE desde calquera localidade.
A segunda modalidade inclúe
autobús e xantar por 18 euros, e
a terceira, é un bono de 30 euros,
que abrangue os dous días de
xornadas xunto co autobús e o
xantar. 
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| VI XORNADA DE INFORMÁTICA XUDICIAL |

O

Colexio Profesional de
Enxeñaría
Técnica en
Informática
de Galicia (CPETIG) e a Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA)
colaborarán na celebración
da VI Xornada de Informática
Xudicial e Delitos informáticos,
segundo se recolle no acordo
asinado recentemente pola
directora da AMTEGA, Mar
Pereira, e o presidente do
CPETIG, Marcos Mata, a través
do que a Axencia comprométese a achegar 34.000 euros
para o desenvolvemento das
actuación do Colexio.
Un ano máis, a Xornada porá
á disposición dos profesionais
do ámbito xudicial de Galicia
(maxistrados, xuíces, avogados, fiscais, etc.), relatorios
de expertos sobre os últimos
avances e ferramentas na
investigación dos delitos informáticos así como á presentación de casos concretos. Tal e
como vén ocorrendo en anteriores edicións, estas Xornadas
permitirán coñecer de primeira
man detalles relacionados coa
loita contra os delitos informáticos, no ámbito policial
e xudicial, e a evolución que
están a seguir.
En definitiva, a iniciativa
ten o obxectivo de informar e
concienciar aos xuristas que
presenta o seu servizo en Galicia dos avances tecnolóxicos
en materia probatoria.

Observatorio de
ciberseguridade

Outra das finalidades
é avaliar en detalle a
evolución da sociedade
actual en relación ao
desenvolvemento dixital
e as posíbeis eivas de seguridade motivadas polos
axentes implicados directa
ou indirectamente neste
desenvolvemento. De feito, tal e como ten sinalado
o CPETIG en anteriores
edicións das Xornadas, a evolución dos dispositivos electrónicos móbiles, as redes de comunicación e outras ferramentas informáticas abriron un amplo abano de posibilidades
para as relacións sociais e comerciais pero tamén posibles
riscos, moitas veces descoñecidos, dos que os usuarios non
temos coñecemento de abondo. Esta evolución, xunto cos
cambios normativos que a acompañan, fai preciso difundir
entre o Poder Xudicial e os xuristas en xeral a nova realidade
tecnolóxica e as ferramentas coas que contan estes profesionais para facela valer a Lei e aplicala a cada caso concreto. Aí
precisamente entran en xogo as xornadas do CPETIG.
Lembrar que na anterior convocatoria (a quinta) participaron algúns dos máis destacados expertos actuais na
cuestión TIC-Xustiza, como por exemplo Pablo García Mexía,
autor de A Lei na Rede de ABC, o maxistrado da Audiencia
Nacional Eloy Velasco ou o subdirector de xeral do Centro
Nacional de Intelixencia (CNI), Luis Jiménez.

O CPETIG e AMTEGA colaboran
na organización da VI Xornada de
Informática Xudicial
Por certo que o convenio asinado
con AMTEGA prevé tamén a celebración dun seminario sobre seguridade
informática (para informar sobre os
problemas emerxentes en seguridade,
expondo distintas respostas alternativas e anticipando posíbeis resultados,
que permitan seleccionar a resposta
máis efectiva ante as ameazas de
seguridade actuais) e catro seminarios
de Scratch (un en cada capital de provincia, con diferentes actividades en
torno a esta ferramenta informática,
que permite aos usuarios programar
historias interactivas, xogos e animacións, e compartilas en liña con outros
membros da comunidade). 

Curso para formadores en Scratch
O CPETIG, a Facultade de Informática da Coruña (FIC) e AMTEGA organizaron o 22 de abril un obradoiro
avanzado para formadores en técnicas e recursos para “construírmos” a Sociedade da Información. Máis
polo miúdo, tratouse dun curso para formadores na ferramenta Scratch, un recurso informático moi
acaído para a introdución das novas xeracións nos conceptos básicos de como construír e desenvolver
programas. A devandita actividade formativa, que contou coa participación da asociación Programamos,
ten a súa orixe, segundo apunta ao CPETIG, na arela do colexio por “difundir os valores da programación
informática entre os nenos, os seus pais e os seus formadores”. Desta arela xurdiron nos dous últimos anos,
da man do CPETIG, obradoiros e actos diversos relacionados con Scratch, por exemplo o Scratch Day celebrado en outubro de 2015. En datas vindeiras, como dixemos no corpo principal desta páxina, seguiranse
celebrando actividades sobre esta ferramenta nas principais cidades da nosa terra.
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| SOFTWARE LIBRE |

Unha de software
libre, por favor

As universidades
galegas soben
postos no ranking
da informática libre

As nosas firmas, organizacións e entidades
envorcan esforzos para promover as vantaxes da
informática sen pechaduras

En marcha unha iniciativa
para mellorar o mundo:
Little Social Projects

O

O

s días pasados soubemos dunha
interesante iniciativa galega que,
botando man da fórmula do open
source colaborativo, encamíñase a materializar proxectos solidarios, sociais, sen arela
de lucro, destinados a “mellorar o mundo”.
Falamos de Little Social Projects, cuxa web
(littlesocialprojects.org) aparece xa inzada de
detalles sobre o seu alcance e sobre os exemplos prácticos sobre a súa aplicación. A idea “é
basicamente que un grupo pequeno de xente
se xunte temporalmente para levar a cabo
unha acción que teña unha pegada positiva
na sociedade”. Un dos principais impulsores de
Little Social Projects é Quico Prol, tamén coresponsábel de BricoLabs.
Arestora xa está en marcha unha iniciativa
primeira en fase de planificación. A meta desta
proposta, chamada Ulo Deporte?, é xerar información compartida e libre para botarnos unha
man á hora de atopar instalacións deportivas
na nosa terra a través de Internet. E todo a
través da fórmula do gratuíto e da información
cen por cen libre.
Máis polo miúdo, Ulo Deporte? aposta por
engadir a información relativa a cada instalación deportiva en Openstreetmap.org, a
plataforma en liña de mapas de datos abertos
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e xestionada por comunidades sen arela de
lucro.
Volvendo a Little Social Projects, a súa
filosofía apóiase nun piar fundamental: o fornecemento de xerar datos abertos. Segundo
nos conta os impulsores, “todo o proceso de
planificación, realización e avaliación de cada
proxecto será descrito de maneira pública e
transparente, para que outras persoas poidan
aprender da experiencia, reproducir o proxecto
noutro lugar e mesmo mellorar o resultado”.
Sen dúbida outro dos puntos fortes das iniciativas abrolladas de Little Social Projects é o
preto que están, dende a súa orixe mesma, de
seren finalmente unha realidade. Isto acádase
grazas espírito colaborativo, aberto e independente, que prepara o terro para “o autorrealizábel e o acreditado”, explican os coordinadores
desta forxa solidaria, engadindo que outro dos
obxectivos é fomentar as solucións que “impliquen o menor número de recursos económicos e da forma máis eficiente posíbel”.
Amais, non se desbota (senón todo o contrario) a posibilidade de colaborar con organismos como ONG, asociacións, institucións
públicas, empresas, comunidades, e de feito
“fomentamos a colaboración de todo o mundo”, explican os impulsores de Little Social
Projects.
Por certo que respecto dos posíbeis ámbitos
temáticos nos que traballar, os proxectos xerados poden ser educativos, tecnolóxicos, humanitarios, artísticos, ecolóxicos ou de calquera
tipo, “sempre que teña unha finalidade clara
e consensuada de mellorar ou solucionar un
aspecto social concreto”. 

Observatorio Tecnolóxico
PortalProgramas fixo de
novo (por quinta vez) o
seu Ranking de Universidades en
Software Libre (RuSL 2016), un
estudio que se ocupa de medir o
compromiso, emprego e divulgación das vantaxes e usos e implicacións das ferramentas abertas nas
76 universidades estatais e en 144
universidades latinoamericanas.
Respecto do papel despregado
polos nosos campus, un ano máis
foi moi destacado. Como lembraremos, o ano pasado as universidades foron quen de situarse
entre as dez primeiras clasificadas:
a da Coruña no sexto posto, a de
Santiago no oitavo e a de Vigo no
décimo. O novo informe de PortalProgramas reflicte un compromiso
aínda máis grande das nosas institucións académicas co software
libre: a de Coruña sobe ao quinto
posto, a de Santiago ao sexto e a
de Vigo ao sétimo.
Segundo sinalan os creadores
da investigación, isto supón a
confirmación definitiva do esforzo
das nosas universidades a prol
da cultura informática aberta e a
prol de visualizar ante o mundo os
beneficios (múltiples) da mesma.
Ademais, o destacábel papel xogado polos nosos campus amosa, en
detalle, “as vantaxes que fornece a
súa oficina conxunta de software
libre á comunidade de Galicia e
marcan, con isto, un exemplo que
outras comunidades poderían
seguir”, sinalan dende PortalProgramas. 
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Lalín publica a web do
seu repositorio

O

Concello de Lalín vén de mover
ficha, novamente, a prol do open
source. E fíxoo a través da Concellería de Novas Tecnoloxías (ao abeiro do seu
compromiso coa comunidade de usuarios
e desenvolvedores de software libre). Segundo informou este departamento, vénse
de publicar a web do seu repositorio de
software, concellolalin.github.io. Neste espazo, sinala o Concello, estarán dispoñíbeis
os desenvolvementos do departamento
local de Informática para que poidan ser
reaproveitados por outras administracións,
empresas ou particulares “sen ningún tipo
de custe”.
A iniciativa foi presentada recentemente
polo concelleiro responsábel desta área,
Tomás Vilariño, que dixo que “tralas aplicacións de tratamento de enquisas da Feira do
Cocido, do Directorio de Empresas, agora
ponse a disposición da cidadanía o código
fonte dos dous desenvolvementos”.

A UVigo lanza
almacenamento de
recursos abertos

A

Universidade de Vigo anunciou os
días pasados que se une de cheo á
corrente de divulgación libre e aberta
e faino a través de Investigo, o seu propio
repositorio institucional de acceso aberto. A
Biblioteca Universitaria é a entidade encargada de coordinar a posta en marcha desta
nova ferramenta. Á súa fronte está Gerardo
Marraud, que explicou que o repositorio
vigués vai conter “non só os artigos de revistas do persoal investigador e as teses lidas
na Universidade de Vigo, senón tamén todos
aqueles traballos que son valorados como
méritos de investigación: capítulos de libros,
libros e relatorios e comunicacións a congresos científicos”, pero salienta que “sempre
respectando os dereitos de propiedade
intelectual”.
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A plataforma empregada para aloxar
o código fonte é GitHub, que é segundo
Vilariño “a máis empregada na actualidade polos proxectos de software libre”.
En opinión do Concello, está claro que
“grazas á programación aberta e aos esforzos do departamento de Informática”,
estanse reducindo custes e optimizando
os procesos de traballo diario no concello.
En termos concretos, aparte dos desenvolvementos propios, o equipo local de
Informática tamén fai uso de solucións en
software libre no seu día a día, por exemplo Open Broadcaster Software (para a
retransmisión das sesións plenarias, GLPI

Investigo bota a andar poñendo a disposición da comunidade universitaria as teses
de doutoramento dos anos 2011 a 2014 “e
nas vindeiras semanas imos depositar as
teses de 2015”, engadiu Marraud. Xa a partir
deste mes de maio, a Sección de Posgrao
comezará a xestionar as teses de 2016 directamente a través do repositorio. Para o resto
de contidos, serán os propios
investigadores os que se encarguen de poñer en aberto
a súa produción científica,
seguindo o principio do
autoarquivo.
A aposta da Universidade
de Vigo por esta nova ferramenta trata de difundir
e dar maior visibilidade a
escala mundial á súa produción científica, preservar a
memoria científica da institución, axilizar o rexistro
e avaliación da produción
de investigación, axilizar o

(para o inventariado e incidencias do equipamento informático), Wordpress (para as
webs de Feira do Cocido, Roteiros e a intranet corporativa), Mediawiki (para manter
a documentación dos distintos traballos),
Libreoffice e Thunderbird (como ferramentas ofimáticas en todos os equipos) e Drupal.
org (na web institucional lalin.gal)
Tomás Vilariño engadiu que “a estratexia
de uso de software libre fronte ao privativo
dá un valor engadido ao tecido TIC (Tecnoloxías da Información e a Comunicación)
local, que poderá integrar as súas solucións
e beneficiarse dos desenvolvementos liberados podendo melloralos e revendelos”. 

proceso de presentación das teses de
doutoramento e mellorar internacionalmente a súa imaxe. Así, como sinala
Marraud, “ofrecer en aberto versións
dixitais dos traballos de investigación en
repositorios permite, segundo diversos
estudos, incrementar nun 20-25% o
volume de citas recibidas por un traballo
de investigación”.
En canto a novidades, Investigo achega,
fronte a repositorios doutras institucións,
a conexión directa co Sistema de Xestión
da Investigación da Universidade (SUXI), de
xeito que o repositorio se converterá nunha
ferramenta útil para introducir os méritos
de “produción científica” no coñecido como
SUXI. Isto será posíbel grazas ao sistema
SAI3, desenvolvido pola Biblioteca Universitaria en paralelo co repositorio. 
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| XORNADAS ACELÉRATE |

Asesoramento para
firmas TIC

A

O malo de
non termos
a marca
rexistrada

nova firma galega
APDTIC, centrada
en achegar recursos ás empresas
para solucionaren
todo tipo de cuestións legais,
participou nas xornadas Acelérate
celebradas recentemente na Cidade da Cultura. E fíxoo falando dos
riscos de non protexermos a nosa
imaxe corporativa ao abeiro das redes e salientando, en termos máis
concretos, que máis da metade das
nosas empresas do sector TIC non
teñen aínda rexistrada a súa marca.
Os datos foron achegados por André Castelo, director executivo da
nova firma, emprazada en Santiago. As xornadas foron organizadas
conxuntamente con Visanvis.
Castelo engadiu na súa intervención que “o erro de non salvagardar
a nosa identidade como empresas”,
malia non ser obrigatorio rexistrar
unha marca comercial, é máis
común do que pode parecer. En caso de non facelo,
dixo, outros, incluso a nosa competencia, “poderán
usar a nosa marca e nós non poderemos impedirllo”. Tamén é posíbel que a rexistren antes ca nós
e non deixarnos marxe para seguir empregándoa,
engadiu. Segundo fixo saber o CEO de APDTIC, os
devanditos riscos son “importantes” e, sobre todo,
“innecesarios”, dado que o proceso de rexistro
dunha marca “ten un custo ínfimo, comparado co de
perder esa imaxe corporativa”.
Outro eido temático de interese que abordou
Castelo no seu relatorio foi o da protección de datos
persoais nas páxinas web. “Non se trata”, dixo, “de
copiar e pegar un texto doutro sitio semellante para
pór o pertinente aviso legal, política de privacidade
ou de cookies, senón de cumprir unha normativa
que, entre outras cousas, obríganos a ter ficheiros
debidamente inscritos na Axencia Española de

A nova firma galega APDTIC
advirte en Santiago dos riscos de
non protexermos a nosa imaxe
corporativa
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Protección de Datos, e a informar o usuario sobre
os seus usos e darlle posibilidade de cancelar os
mesmos”. Segundo fixo saber o relator, se isto
non se realiza “debidamente”, a empresa pode ser
sancionada con multas de até 300.000 euros, nos
casos máis graves.
Castelo tamén fixo referencia a outros aspectos
legais sobre os que asesora APDTIC, como é a protección do deseño e desenvolvemento de ideas.
Nas xornadas, interviñeron, por parte de Visanvis, o fotógrafo e deseñador visual Xaime Cortizo,
quen falou sobre O poder das imaxes, aprende
a comunicar visualmente; e a economista Diana
Pardo e a xornalista e deseñadora gráfica María
Parqués, quen disertaron sobre Marca persoal vs
Currículo. As xornadas, dirixidas a emprendedores,
contaron igualmente co respaldo de Galicia Open
Future, na Cidade da Cultura.

Con esta primavera comezou a súa andaina APDTIC,
especializada no asesoramento a empresas do ámbito
das novas tecnoloxías e do
audiovisual e centrándose
non só en achegar servizos
ás firmas da nosa terra senón
tamén a compañías estatais
e mesmo latinoamericanas.
APDTIC, cuxo ámbito de acción son polo tanto as novas
ferramentas de comunicación
dixital e o Dereito, ten o seu
centro de operacións en
Compostela. Segundo apuntou a empresa na súa presentación, “as novas tecnoloxías
convertéronse en parte da
nosa rutina diaria, cousas
como o móbil, a tableta ou
o computador portátil”. E
engadiu: “O uso cotián destes
elementos implica unha serie
de conceptos nos que non
sempre reparamos como
sería preciso”. Para Castelo, de
feito, “non somos conscientes
de que cada aceno e cada
movemento que realizamos a través de Internet,
levan aparellados aspectos
e consecuencias legais moi
importantes, o que obriga ás
empresas a cumprir determinadas normas, xa que, do
contrario, poderían enfrontarse a sancións mesmo nalgún
caso de elevada contía”.
Este é, precisamente, o
punto no que vai desenvolver
o seu labor APDTIC: asesorar
ás empresas tecnolóxicas en
todo tipo de cuestións legais.
A intención é fornecer, dende
Santiago, servizos a PEME e
compañías TIC, “non só de
Galicia e de toda España, senón tamén de Latinoamérica”.
Segundo explica Castelo, este
amplo radio de alcance é posíbel, xustamente, porque a
través da web de seu (apdtic.
com) a firma incorpora unha
nova plataforma online onde
os usuarios contarán cunha
área privada para subir,
descargar e asinar documentación “de xeito seguro e
cómodo”. 
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| OBRADOIROS TIC PARA AOUTÓNOMOS E PEME |

Ferramentas de traballo

A

Deputación de Pontevedra vén de anunciar
un novo feixe de
actividades formativas
e divulgativas para
autónomos e PEME da provincia: máis
de 30 obradoiros a desenvolver durante
as vindeiras semanas nos diferentes
emprazamentos (Lalín, Cambados,
Pontevedra, Vigo, Ponteareas e Porriño)
do Centro Provincial de Asesoramento
Empresarial (a Rede CPAE 2.0, conxunto
de centros atendidos por técnicos especializados e novas tecnoloxías). Nesta trintena de actividades a desenvolver no
mes de maio nas devanditas localidades
poderán participar 64.000 autónomos e
PEME da provincia, que segundo sinala
a Deputación constitúen o 92% do
tecido empresarial pontevedrés.
As actuacións previstas polo CPAE 2.0
seguen a liña de experiencias formativas e divulgativas previas: o obxectivo
é axudar aos autónomos e ás PEME a
mellorar os seus negocios a través das
novas tecnoloxías, “logrando así un aumento da produtividade, introducindo
a innovación nos procesos produtivos e
servizos, facilitándolles a implantación
do comercio electrónico e creando
unha nova canle de venda online de
produtos e servizos”.
En concreto, a Deputación organiza
trinta e seis obradoiros sobre novas
tecnoloxías para este mes de maio.
Impartirase un curso titulado Elixe a túa
plataforma de comercio electrónico en
Cambados o 5 de maio, en Ponteareas
o 7, en Lalín o 10, no Porriño o 12, en
Vigo o 18 e en Pontevedra o 31. O curso
Redes sociais para a empresa: É Twitter a
túa solución? terá lugar en Cambados
o 10 de maio, en Pontevedra o 13 e en
Lalín o 23.
O curso Xestión da túa empresa:
Facturación e ferramentas integradas
desenvolverase en Ponteareas o 19 de
maio, en Vigo o 27 e en Lalín o 30. O curso Google Analytics: Iniciación á analítica
web impartirase en Ponteareas o 11 de
maio e en Pontevedra o 24. O curso A
túa páxina web con Wordpress farase en
Vigo o 14 de maio, no Porriño o 20 e en
Cambados o 21.
O curso Rendibiliza o teu perfil
profesional en redes sociais impartirase
en Vigo o 6 de maio e no Porriño o 31.
O curso Fotografía os teus produtos ou
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A Deputación de Pontevedra organiza en maio máis
de trinta obradoiros TIC para autónomos e PEME

A asistencia triplicouse
servizos para as redes sociais realizarase no Porriño o 9
de maio, en Cambados o 16 de maio e en Pontevedra o
26. O curso Desenvolve a túa propia estratexia de E-mail
marketing será no Porriño o 3 de maio e en Ponteareas
o 25.
No centro de Pontevedra tamén terá lugar o curso
Facebook Ads o 4 de maio e Como crear unha APP e non
morrer no intento o 18 de maio. En Vigo tamén se oferta
o curso Comercializa os teus servizos a través das redes
sociais o día 11 de maio, Google Analytics: Interpretación
dos datos e tomas de decisións o 23 e Xestión da túa
empresa: Facturación e ferramentas integradas o 27 de
maio.
No Porriño desenvólvese ademais o 26 de maio o
curso Emprego de vídeos nas redes sociais: Youtube,
Periscope. En Lalín haberá ademais o curso Edición de
fotografía para plataformas de comercio electrónico o 4
de maio, así como Sácalle partido á túa conta de Gmail
o 19 de maio e Mostrario virtual: a fotografía é o produto
no medio en liña o 25 de maio. En Ponteareas tamén
se poderá realizar o curso Fotografía con Smartphone:
PIXLR para Android e IOS o 13 de maio. En Cambados
impartirase ademais Como facer unha campaña exitosa
de publicidade en Google o 12 de maio e Medios de
pago: novas tecnoloxías aplicadas aos pagamentos o 25.
As persoas interesadas nestas actividades de formación teñen toda a información na páxina web do CPAE,
cpae20.depo.es ou no seu teléfono 886 202020. 

A Deputación de Pontevedra vén de facer reconto
da actividade desenvolvida
formativa pola súa rede CPAE
2.0 no período comprendido entre setembro de 2015
e marzo de 2016. Segundo
informa, a asistencia media aos
emprazamentos da rede (seis
centros en Lalín, Cambados,
Pontevedra, Vigo, Ponteareas e
O Porriño) triplicouse ao longo
dos ditos meses, principalmente por mor das reunións complementarias mantidas pola
presidenta da Deputación, Carmela Silva, cos axentes sociais
e empresariais da provincia.
Estas xuntanzas dirixíronse
en boa media a atopar novos
vieiros de colaboración e
de implicación para tirar o
máximo partido da capacidade de formación TIC das sedes
de CPAE. No dito período a
asistencia media dos eventos
formativos da rede triplicouse
ata chegar ao medio millar de
persoas.
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| INNOVACIÓN GALEGA |

Unha fonte que non se esgota
A innovación galega segue a achegar propostas referencias no ámbito da
Sociedade da Información

de de compradores en liña
na procura de aforro: unha
comunidade dun millón de
internautas (250.000 usuarios
habituais), na súa maioría
potenciais compradores de
idades comprendidas entre
os 30 e o 40 anos e que tiran
partido de Blogdechollos.
com para “localizar e mercar
o mellor produto ao mellor
prezo, compartir as súas va loracións e, tamén, deixar os
Juan Manuel Martínez, impulsor de Blogdechollos seus comentarios para axudar
aos que veñan logo, ao resto
da comunidade”.
BLOGDECHOLLOS ACADOU O
Segundo nos conta Juan
MILLÓN DE VISITAS MENSUAIS
Manuel, un dos piares da
plataforma é a confianza.
A plataforma Blogdechollos.com,
“A comunidade confía en nós”, sinala, “socreada hai cinco anos polo emprenmos amigos dos consumidores, e por iso o
dedor galego Juan Manuel Martínez Varela,
contido do noso blog é moi selectivo”. Toda
acadou a cifra do millón de visitas mensuais.
esta actividade xerada no ámbito influencer
Segundo nos conta o impulsor da iniciativa
conseguiu que as recomendacións xeren
dende o seu centro de actividade en Ares,
arestora compras por valor de 500.000 euros
estas e outras cifras converten a plataforma
mensuais, cifra que, en palabras do empresade raizame galega na meirande comunidario, “anima a empresas punteiras do comercio



electrónico a ofrecer de maneira exclusiva
descontos especiais para os usuarios de Blogdechollos; é o caso, por exemplo, dalgúns
produtos do xigante Amazon”.
O creador da plataforma salienta a maiores
outro piar fundamental: o dinamismo posto
en xogo na web. “Cada día”, comenta, “os
expertos analizan entre 100 e 150 artigos
novos, dos que son incorporados só os 15
ou 20 mellores”. Segundo explica, “trátase de
facilitar a información máis relevante e facelo
coa maior fiabilidade; nós axudamos á xente,
simplificamos o proceso”.
Tamén engade que a “funcionalidade estrela” para os lectores de Blogdechollos.com
é sen dúbida a oportunidade de subscribirse
á web para recibir avisos personalizados
mediante Whatsapp. A isto cómpre engadir
a intensa actividade xerada no Facebook e
máis no Twitter. Por outra banda, os membros da rede Blogdechollos contan cunha
aplicación móbil para empregar o blog
optimizado desde dispositivos Android, e os
desenvolvedores están a ultimar xa a versión
de esta ferramenta para usuarios de iPhone,
que estará dispoñíbel, comentan, a partir do
mes de maio. 

EGATEL REPITE COMO EMPRESA GALEGA MÁIS INNOVADORA (INFORME ARDÁN)



A empresa galega EGATEL recunca novamente como a empresa galega máis innovadora. Así o certifican, unha vez máis, os autores
do Informe Ardán da Zona Franca, que como recordaremos chegaron o ano pasado á mesma inclusión. Segundo fan saber, a base do seu estudo (edición 2016) foi medio milleiro de empresas da nosa
terra, sendo o parámetro da innovación o principal
criterio a seguir e valorar. Superaron a escolma
(acadando o indicador de empresas innovadoras)
un total de 27. Na categoría ouro situouse EGATEL.
Isto implica, entre outras cousas, a acreditación de
ser “unha empresa excelente en innovación”.
EGATEL está instalada na Tecnópole de Ourense
e adícase, sobre todo, ao deseño, desenvolvemento e fabricación de equipos de telecomunicacións.
Salientar tamén que a empresa leva anos apostando por atesourar un forte compoñente de experiencia e coñecemento propios. De feito, máis dun
terzo do seu persoal adícase de maneira exclusiva a
tarefas de Investigación, Desenvolvemento e Inno-
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vación, ou sexa I+D+i. En virtude deste investimento firme pola produción de seu, non externalizada,
a compañía foi quen de “crear e fomentar unha
cultura da innovación na empresa”. Para facernos
unha idea da envergadura da súa aposta, o 16% da
súa facturación total diríxese ao devandito trinomio I+D+i.
Volvendo ao informe de Ardán, sinalar que a de
EGATEL non é a única presenza TIC entre as empresas galegas máis recoñecidas. De feito, as viguesas
2Mares e Optare están nos postos de cabeza ao
abeiro da categoría de prata. A primeira céntrase
en dar forma a un amplo e variado abano de servizos TIC avanzados. Por exemplo Intellixente, solución para servizos de atención ao cliente en redes
sociais. Optare, da que falamos recentemente para
salientar a súa participación nun ambicioso proxecto europeo para impulsar a tecnoloxía 5G, ten unha
ampla experiencia en servizos de enxeñaría de
telecomunicacións, tecnoloxías do coñecemento e
novas canles de traballo. 


Javier Taibo, director xeral de EGATEL,
nunha imaxe do xornal Atlántico

Número 153

FERRAMENTA DE PICTOAPLICACIONES QUE TRADUCE
A PICTOGRAMAS CALQUERA WEB OU VÍDEO



O sábado 2 de abril celebrouse o Día Internacional de Concienciación sobre o Autismo e a firma galega Promedia, emprazada no Milladoiro (Ames), quixo aproveitalo para sensibilizar á
sociedade sobre este tipo de trastornos (autismo, asperger ou trastornos de comunicación na linguaxe oral), para loitar contra a discriminación social da que soen ser obxecto estes colectivos e, tamén,
para reivindicar o importante potencial das novas tecnoloxías para
romper barreiras e favorecer a plena inserción. Tecnoloxías (precisamente) como Pictoaplicaciones, portal gratuíto desenvolvido por
Promedia que leva anos achegando á comunidade educativa aplicacións e recursos específicos para persoas cos devanditos trastornos.
Como novidade a ter en conta no portal, amais de celebración do
dito Día Internacional, dende a empresa Milladoiro lembran que
veñen de rematar un plugin para a ferramenta Pictotradutor, que
permitirá traducir a pictogramas calquera blog, páxina web ou vídeo.

Segundo nos contan dende Promedia, Pictotradutor é unha aplicación de “gran utilidade”, sobre todo na integración daquelas persoas que entenden
mellor a linguaxe a través de pictogramas, e daqueloutras que
por sufrir trastornos de deterioración cognitiva (accidentes
cerebro-vasculares, Alzheimer, parálise cerebral) tamén se comunican mellor con imaxes.
O plugin funciona dunha maneira moi sinxela. Así, a través da
ferramenta e unha vez que nos rexistremos, escribiremos aquela
frase que imos introducir na nosa páxina web ou blog. Cando
premamos no botón de validación veremos que aparece unha
nova icona, Inserir pictotradución na túa web, e accedendo a ela
aparécenos unha xanela con tres pestanas (HTML, Wordpress
e Blogger), das cales teremos que elixir a que se adapte á nosa
web. O resultado será que na vosa páxina, á beira do que queiramos traducir, aparecerá unha pequena icona, e premendo sobre
ela abrirase unha xanela traducindo a frase a pictogramas. 

nome 3G Mobile Sign,
promete “ser unha auténtica revolución no
ámbito empresarial”.
O seminario, impartido o mércores 20 de
abril por José Ramón
García (xerente de
Unayta), incluíu unha
demostración das
vantaxes que pon en
xogo o recurso desenvolvido (axilidade
UNAYTA PRESENTA A SÚA INNOVADORA
nos procesos, aforro
SOLUCIÓN DE SINATURA BIOMÉTRICA
de custos, dispoñibilidade, seguridade)
A firma galega Unayta, especializada
en tarefas como a sinatura de documentos.
en mercadotecnia e comunicación
A cita levouse a cabo en colaboración coa
en liña, presentou no Centro Demostrador
axencia AMTEGA.
TIC de Santiago unha innovadora aplicación
Segundo fixo saber García á hora de “side sinatura electrónica que tira proveito das
tuar” en materia aos asistentes, “estamos
posibilidades da tecnoloxía biométrica, un
nunha época onde a innovación é necesaria
ámbito de investigación (o biométrico) que
en todos os ámbitos, mesmo no empresaaplica técnicas computacionais sobre as
rial, e a actual tendencia dirixe todo cara a
características físicas propias (tamén comInternet, tendo máis presenza na vida cotiá
portamentos ou acenos) dos usuarios para
das persoas, e todo isto non só a través da
favorecer o que se coñece como autentificompra de materiais a través da Rede, senón
cación: verificación da identidade. Segundo
modificando algún dos seus hábitos, como
explicaron dende a empresa radicada en Mipor exemplo o xesto tan simple de asinar un
lladoiro (Ames), a aplicación presentada, de
documento”.
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Na demostración, na que tamén se abordaron cuestións legais a ter en conta para
as empresas TIC, fíxose unha proba real das
posibilidades e funcionalidades da aplicación, salientándose a que se cadra é a máis
destacada vantaxe: con só unha sinatura nun
dispositivo con pantalla táctil, o documento
estará rubricado con total validez xurídica.
Na cita falouse igualmente sobre as funcionalidades de varios sistemas de xestión
na nube, con cadros de xestión de mando de
comerciais, orzamentos, facturas, contabilidade, tesouraría, etc.
O evento dirixiuse sobre todo a persoal
directivo en procura de maiores eficiencia
e axilidade na xestión do negocio e, tamén
a profesionais interesados na dixitalización
dos procesos. 
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| CULTURA GALEGA NA REDE |

A Tecnópole convoca
concurso de refráns



Como todos os anos festexarase o Día
das Letras Galegas o 17 de maio, unha
xornada de exaltación da lingua de Galicia
a través da súa manifestación literaria. Esta
celebración botaba a andar o 17 de maio do
1963, coincidindo co centenario da primeira
edición de Cantares gallegos, de Rosalía de
Castro. Emporiso, este ano o Día das Letras
galegas adícaselle ao escritor Manuel María
(1929-2004) e dende o ourensán Parque
Tecnolóxico de Galicia-Tecnópole queren
celebrar esta data cun concurso para buscar

o mellor refrán en galego, no que
se poderá participar vía Twitter
ou correo electrónico.
O concurso, aberto a todas as
persoas que traballan no Parque
Tecnolóxico de Galicia, consiste
en enviar o refrán favorito en
galego a través da canle de Tecnópole en Twitter, precedido da referencia
#omellorefrán, ou á conta de correo isabel@
tecnopole.es. Valorarase de xeito especial: a
sonoridade, o significado e a orixinalidade.

Informar que o prazo do concurso remata o
13 de maio e o gañador, que recibirá como
premio un libro de Manuel María, darase a
coñecer o día 16. 

Cultura galega, máis que nunca
A nosa terra encara os días previos ao 17 de
maio cunha manchea de propostas web
A RAG presenta o proxecto
web Primavera das Letras



A biblioteca do CEIP Curros
Enríquez da Coruña acolleu
recentemente a ritmo de rap a
presentación de Primavera das
Letras, proxecto pensado para
fornecer ao profesorado, a través
das TIC, de recursos didácticos
que permitan traballar os contidos
educativos relacionados co Día
das Letras Galegas alén dos días
previos ao 17 de maio e desde
unha perspectiva interdisciplinar.
Ademais de recitar versos do
poeta ao que se dedica este ano a
celebración, o alumnado cantou e
bailou un orixinal rap que narra a
vida do poeta Manuel María, quen
viviu a derradeira etapa da súa
vida no barrio coruñés de Monte
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C  digo

cero

Alto, onde a Real Academia
Galega decidiu celebrar este
acto de presentación.
A cerna de Primavera das
Letras é a súa páxina web,
primaveradasletras.gal,
desde a que se achegarán
distintos materiais, dirixidos
sobre todo ao alumnado
de Infantil e Primaria. O
proxecto está aberto tamén
ás familias e a calquera
usuario, que poderán
acceder aos materiais pendurados
neste espazo virtual de acceso
libre. Primavera das Letras arrinca
cunha ficha na que se explica a
orixe do Día das Letras Galegas,
que se celebrou por primeira vez
en 1963, cen anos despois de se
publicar Cantares gallegos. Séguelle Manuel María, unha vida de
poema, na que a biografía do autor se escribe a través de poemas
como Carné de identidade e se
propón ao alumnado, entre outras
cousas, que escriba o seu propio
carné en verso ou converterse en
xornalista para recoller testemuños sobre o uso do carro, ao que
Manuel María lle dedicou un dos
seus poemas máis populares. 

Twitter en Galego
lanza nova edición
do seu premio



Xa está en marcha a segunda convocatoria do
Premio á conta 2016, dirixido a salientar e visualizar os usuarios de Twitter que aposten polo galego na rede social. Igual que a primeira edición, o dito
concurso vén de iniciativa Twitter en Galego, sendo o
seu obxectivo último promover o uso do noso idioma
nos novos servizos 2.0 de comunicación. Os encargados de achegar as candidaturas para o galardón serán
os usuarios de Twitter. O concurso comezou o 26 de
abril e rematará o 17 de maio (Día das Letras Galegas).
A dia de hoxe aínda está en activo a fase de “escolma”.
É dicir, o traballo de “apañar” as propostas que sexan
achegadas polos membros da comunidade Twitter
mediante un formulario ao que poden acceder na
web do concurso. Esta fase estenderase até o 7 maio.
O segundo “apartado” ten que ver coa valoración.
Nela, un xurado establecido polos responsábeis do
certame escollerá a que ao seu xuízo sella a conta
de Twitter máis destacábel. Poderán concorrer na
actividade “todas aquelas contas que empreguen a
lingua galega na maioría das súas publicacións”, ou
sexa aquelas “que superen a porcentaxe do 80% do
noso idioma nas súa comunicacións co mundo”. Por
outra banda, non entrarán na recta final as propostas
de contas que acubillen contidos discriminatorios ou
que inciten á violencia en calquera das súas manifestacións.
O premio será de “carácter meritorio”, máis a organización avanza que haberá “unha pequena recompensa”: un miúdo espazo propio na web de Twitter en
Galego durante un ano. 
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Acer presentou onte un equipo portátil 2-en-1 que pode verse como unha interesante
alternativa ao Surface Pro 4 de Microsoft, especialmente polo seu prezo contido, xa que o
Acer Switch Alpha 12 chega tamén como un dispositivo lixeiro e compacto, con procesador
Intel de sexta xeración e presumindo dun sistema de refrixeración líquida que permítelle
dicir adeus ao ruído dos ventiladores que habitualmente teñen os ordenadores portátil.
Seguindo a liña de Microsoft non só ten un teclado que pode separarse
da pantalla (para funcionar como unha tableta), senón
que tamén integra una peaña que serve para colocar a
pantalla de xeito inclinado sobre a mesa.
A tableta soa pesa menos de 900 gramos (1,25 quilos
incluíndo o teclado) e a súa pantalla de 12 polgadas ten unha resolución de 2.160 x 1.440 píxeles, de xeito que achegaría unha magnífica definición, especialmente se temo en conta o feito de que o seu prezo parte de só 699 euros, polo que entendemos que será un
equipo moi ben recibido en Europa en maio. 

Para facilitar a dixitalización das nosas notas feitas a man existen numerosas solucións tecnolóxicas dende hai anos, e unha das compañías que quere contribuír a atender esta demanda é Moleskine, que pon á
venda o seu novo Smart Writing Set, que inclúe unha libreta Paper Tablet, cun papel cun deseño de puntos
para o seu uso co Pen+, un bolígrafo intelixente tamén incluído, paro o que tamén se inclúe un cable de
USB para recargar a súa batería interna e 1 punta de recarga de tinta.
Con esta solución búscase que o usuario escriba na libreta mentres a tecnoloxía Ncoded permítelle
recoñecer a ubicación do Pen+ na Paper Tablet e así poder capturar cada trazo do bolígrafo para plasmar
os contidos do papel na pantalla dun dispositivo móbil que conte coa aplicación Moleskine
Notes instalada (dispoñible de balde na App Store). Isto permite rexistrar texto e
ideas.
Esta curiosa solución véndese a un prezo de 229 euros, o que pode resultar excesivo, especialmente se temos en conta que moitos usuarios conformaríanse con
disparar unha fotografía co móbil á páxina da súa libreta Moleskine para rexistrar as
súas anotación. 

Bang & Olufsen, baixo a súa marca B&O Play, presenta o seu altofalante portátil Bluetooth Beoplay A1, que presume de ser “autenticamente portátil” para música e chamadas xa que a súa batería de 2.200
mAh achega unha autonomía pode chegar até as 24 horas a un nivel
de volume moderado. Pero este altofalante non se limite a ter unha
boa autonomía, senón que tamén goza dun deseño moi elegante e
de integrar as últimas versións das tecnoloxías propias dos produtos
de electrónica de consumo, como o feito de
que a súa batería se recargue mediante USB-C (soportando recargas a
até 3 amperes) e o seu Bluetooth
teña a versión 4.2 deste estándar
de comunicacións sen fíos.
O Beoplay A1 está pensado
para poder transportarse comodamente, para que poidamos
escoitar música alí onde vaiamos;
consegue ambientar o espazo coa
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tecnoloxía de son True 360 e consegue unha potencia de pico
de 2 x 140 watts; o seu tamaño está contido nun diámetro de
13,3 centímetros e un grosor de 4,8 centímetros, de xeito que
podemos sostelo na palma da man, e o seu peso queda nuns moderados 600 gramos; o seu exterior é resistente ao po e a salpicaduras
(buscando a súa carcasa protexer os seus elementos electrónicos
incluso de golpes e rabuñadas); integra un micrófono para poder empregalo como sistema de mans libres; ten unha correa que permite
penduralo en case calquera curruncho (resultando bastante agradable esteticamente); e incluso pode optimizarse o seu uso
mediante a súa aplicación móbil para iOS (que
chegará a Android esta primavera).
Pese ás bondades deste altofalante portátil, que xa pode mercarse en dúas cores
(branco-perla ou verde musgo), hai un grande atranco para a súa compra, xa que o
seu prezo é de 249 euros, polo que
estamos ante un produto que
non está ao alcance de todos os
petos. 
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Resulta complicado innovar nos sistemas de mans libres Bluetooth,
que ultimamente centran a súa intelixencia nos smartphones en vez de
nos propios accesorios, pero Nuheara pensa que atinou coa tecla a pulsar
para conseguir atender unha demanda existente, de aí que se lanzase a
Indiegogo para comercializar os seus IQbuds, auriculares sen fíos que poden
reservarse por dende 189 dólares (192 euros se incluímos os gastos de envío
a España) e que destacan por integrar tecnoloxía de cancelación de ruído e a
unha funcionalidade para potenciar a escoita do que temos ao redor.
Temos así un par de auriculares que poden empregarse como mans libres
para chamadas telefónicas, permiten escoitar música ou outros contidos
sonoros en estéreo a través de Bluetooth, integra cancelación de ruído activa para eliminar os ruídos de fondo ao noso redor, aproveita
os seus micrófonos para poder escoitar mellor as conversas con
outras persoas, facilita a reprodución de contidos por Blueooth
escollendo o nivel de ruído ambiental que queiramos aceptar (por
exemplo, para poder empregalos pola rúa con seguridade) e cunha
boa autonomía (os auriculares poden funcionar de xeito constante
durante 4 horas, pero a súa funda de transporte integra unha batería adicional
que permite recargar os auriculares até 3 veces, de xeito que achegarían até
16 horas de uso en mobilidade).
Os IQbuds de Nuheara levan meses en probas de uso diario en EE.UU. e
Australia, con moi boa aceptación, como tamén acontece na súa campaña
de micromecenado, que superou os 100.000 dólares nas primeiras 24 horas,
e en menos de tres días case multiplicou por 5 a meta que tiñan fixada dende
Nuheara para o mes que durará esta campaña que pretende entregar o produto final aos mecenas no mes de decembro. 

HP presentou o que asegura que é o ordenador portátil máis delgado do mundo (matizando que fala de equipos
con Windows ou OS X con prezos maiores de 400 dólares), o HP Spectre, que moitos xa ben como a resposta de
HP ao MacBook de Apple, equipo ao que consegue superar en bastantes aspectos, de xeito que converteríase no
portátil ao que aspirar polo seu equilibrio entre portabilidade, potencia e deseño.
O HP Spectre é un equipo resistente, cunha base de fibra de carbono que permítelle conservar un peso contido (1,11 quilogramos), o seu grosor é de só 10,4 milímetros (equivalente a unha batería AAA), pantalla IPS
Full HD de 13,3 polgadas con protección Corning Gorilla, procesador Intel Core i5 ou I7 de sexta xeración
con até 8 GB de RAM e 512 GB de SSD (PCIe), refrixeración hiperbárica de Intel, altofalantes Bang & Olufsen con tecnoloxía HP Audio Boost, 3 conectores USB-C (dos que 2 soportan Thunderbolt para conectar
dispositivos de alta velocidade, evitando así o grande problema do MacBook, que ao estar equipado
precisa de complexos adaptadores de precisar conectar algo ao portátil mentres estea conectado a
corrente), unha batería innovadora dividida en dúas partes que consegue unha autonomía de até
9 horas e media, unha bisagra con pistón oculto (que dá a impresión de que carece de bisagra,
dándolle unha aparencia moi delgada) e un acabado con toques brillantes pulidos a man que
dan a entender que estamos ante un produto de auténtico luxo.
O HP Spectre está previsto que inicie as súas reservas nos EE.UU. o 25 de abril cun prezo
de saída de 1.169,99 dólares (con procesador Core i5, 8 GB de RAM e 256 GB de SSD),
chegando a tendas físicas o 22 de maio a un prezo de 1.249,99 dólares (con procesador
Core i7, 8 GB de RAM e 256 GB de SSD) e esperándose que en xuño estea dispoñible
en España a un prezo que partiría dos 1.499 euros. 
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A menos dun mes do anuncio de que en Hipster Whale estaban a traballar nunha versión de Crossy Road con personaxes da
Disney, chega á App Store, Google Play e a Tenda de Windows
Disney Crossy Road, xogo que podemos descargar de balde (aínda que integra compras na aplicación) que podemos considerar
como unha aventura infinita na liña do clásico Frogger, no que
en vez dunha ra cruzando a estrada poderemos manexar agora
a máis dun cento de figuras de Disney e Pixar con aparencia de
xogo de 8 bits.
Podemos atopar así a personaxes de Toy Story, Zootrópolis,
El Rey León, Rompe Ralph e outros, ou sexa, que agora serán
Mickey, Donald, Simba, Mufasa, Buzz Lightyear e moitos outros
os que terán que esforzarse en avanzar esquivando obstáculos e
evitando chocar con obxectos que se moven a alta velocidade.
Para animar este entretido xogo, que presenta escenarios
inspirados nas franquías da Disney, tamén temos versións de 8
bits de cancións coñecidas como Hay un amigo en mi e Yo voy a
ser Rey León, o que facilitará a inmersión neste xogo que como
principal reto ten agora superar os 120 millóns de descargas
da súa entrega orixinal, protagonizada por unha pita e moitos
outros animais anónimos. 

Durante a pasada París Games Week a xente de DotEmu
dábanos a grande nova de que estaban a preparar o xogo Pang
Adventures, o retorno dunha franquía que causara furor nos
salóns recreativos nos anos 90 e que agora volve cunha estética
e mecánicas de xogos que lembran a Pang e Super Pang, pero
cuns gráficos debuxados dende cero, o que fai que o novo título
sexa agradable de ver en pantallas de alta definición.
E agora xa é posible adquirir Pang Adventures para PlayStation 4 por 16,99 euros, mentres que a versión para Xbox One
ofrécese por 9,99 euros, como a versión para PC en Steam. O
xogo permítenos percorrer o mundo a través de máis dun cento
de niveis con cadanseus trucos e peculiaridades e que poden
superarse de xeito individual ou no divertido modo cooperativo
local (no que os dous irmáns protagonistas traballarán ombro
con ombro para vencer ás bolas de ataque que caen do ceo).
Pang Adventures teñen tres modos de xogo distintos: Modo
Tour (que convídanos a xogar percorrendo os seus niveis un a
un), Modo Puntos (retándonos a salvar o mundo con 3 vidas
e ningunha continuación) e Modo Pánico (no que haberá que
enfrontar 99 niveis de batalla continua, só apto para os máis
hábiles).
Como nos xogos clásicos, os irmáns Pang poderán mellorar o
seu equipamento para disparar metralletas, lanzachamas, estrelas ninja... e como primeira vez na saga, o xogo contará con xefes
finais aos que haberá que esnaquizar para que non completen a
súa invasión á Terra.
O xogo tamén conta cunha versión para Android, que está á
venda por só 2,99 euros e como principal carencia ten a evidente ausencia do modo multi-xogador local. 
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Square Enix anunciou que o seu agardado xogo Final
Fantasy XV chegará finalmente a consolas Xbox One e PlayStation 4 o vindeiro 30 de setembro, pero a data de lanzamento non foi o único detalle adiantado, senón que tamén
deron conta de que Yoshitaka Amano está a traballar nun
novo proxecto de animación titulado Big Bang! e anunciouse Brotherhood Final Fantasy XV, unha serie de animación
xaponesa que contará con 5 entregas nas que se contará a
historia detrás dos personaxes do videoxogo (estando xa
dispoñible o primeiro episodio en YouTube), e a película
completa de animación Kingsglaive: Final Fantasy (que
contará a historia de Nyx, un membro das forzas armadas de
elite, e contará con actores como Aaron Paul, Lena Headey e
Sean Bean na dobraxe).
Hoxe tamén veu a luz a Platinum Demo de Final Fantasy
XV, que podemos xa descargar de balde para Xbox One e
PlayStation 4, aínda que esa experiencia dista moito da que
achegará o xogo final, xa que sitúanos nun escenario místico no que controlaremos a un neno, Noctis, que atravesa o
mundo co seu novo compañeiro Carbuncle.
O xogo Final Fantasy XV xa está dispoñible en reserva por
69,99 euros para Xbox One e PlayStation 4, nun lote especial
que premia a antelación con contidos adicionais, aínda que
moitos xogadores preferirán agardar ás edicións físicas, por
contar con edicións especiais moi interesantes. Temos, por
unha banda, a Edición Deluxe, que incluirá o xogo nunha
caixa metálica e un segundo disco que incluirá o filme Kingsglaive: Final Fantasy XV, así como os contidos especiais
propios da compra anticipada do xogo, mantendo o
seu prezo nuns prudentes 89,99 euros; mentres
que a Ultimate Collector’s Edition irá máis aló incluíndo tamén un libro de arte en tapa
dura de 192 páxinas e unha figura
de Noctis de 26 centímetros de alto,
aínda que cómpre advertir de que o
seu prezo é duns prohibitivos
269,99 euros. 
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Aínda que nos últimos anos os desenvolvedores de
videoxogos tiraran a toalla na batalla por lanzar videoxogos dignos baseados en películas de estrea, limitándose a
preparar xogos de baixo custo para dispositivos móbiles,
dende Activision sorprenden anunciando que o
filme dos Cazafantasmas que chegará aos cines
o 15 de xullo contará con videoxogos oficial con
versións para Xbox One, PlayStation 4 e PC, que
será unha especie de xogo de rol de acción para
catro xogadores, no que poderemos
encarnar a recrutas que terán que
cazar fantasmas por toda a cidade
de New York.
Pero este non será o único
xogo da película, senón que
tamén pretenden facer o que
antes comentamos, estrear
un xogo para móbiles, que
estará dispoñible para iOS e
Android e que levará por título Ghostbusters: Slime City,
e do que aínda non transcenderon máis detalles. 
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