www.codigocero.com

Nº

155

Revista de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia

PREMIOS AO TRABALLO TIC
O COETG anuncia os
seus galardóns

Compartimos
o noso

tesouro

Renóvase o portal da
toponimia galega

TELEFÓNICA SOCIAL

A operadora bótalle un
cabo ao mundo

CONCELLOS GALEGOS
ANTI-FENDA

A Administración local
ponse seria coas TIC

PAGAMENTOS
COMA A SEDA

Abanca, pioneira
con Samsung Pay

16



Equipo
DIRECTOR:
Xosé Mª Fernández Pazos
director@codigocero.com
WEBMASTER:
Marcus Fernández
webmaster@codigocero.com
SOCIO FUNDADOR:
Carlos Ballesteros
c.ballesteros@codigocero.com
REDACCIÓN:
Fernando Sarasqueta
redaccion@codigocero.com
FOTOGRAFÍA:
Adolfo Enríquez Calo • Joferpa
SUPERVISIÓN LINGÜÍSTICA:
María Xesús Vázquez
DESEÑO E MAQUETACIÓN:
Óscar Louzán
publicidade@codigocero.com
PUBLICIDADE:
Carlos Ballesteros Dios
xestion-publicidade@codigocero.com
EDITA:
Grupo Código Cero Comunicación S.L.
Rúa das Hedras nº 4, 1º G
15895 Ames (Milladoiro)
Tel.-fax: 981 530 268
www.codigocero.com
redaccion@codigocero.com
IMPRIME:
Gráficas Garabal, S.L.
Tel.: 981 56 25 95
graficasgarabal@graficasgarabal.es
Número 155
(xuño - xullo 2016)
Publicación periódica.

Sumario 155
» sinatura convidada
5

6

Nº

9
10
11
12
13
14
15
16

21
22

27

154

icia

ncia

Cie
ista de

noloxía

de Gal

e Tec

28

Rev

CITIC
OS CO seu
FALAMtro amosa osferencia
O cen ial de tran
potenc

ORMA
EA INF tamén
BALIDolución TIC
A rev no deporte
se vive

N
LUSIÓ 0
DE INC
PLAN DIXITAL 202dos
alia

da
de 700
Máis contra a fen

IA100
A GALIC pasos
MOSTR a en cen
tori
a his

A nos

29

Noite

ca de

ormáti

a en Inf

xeñarí

da En

29

31

33

a

Galici

cando leas a revista, compártea....
.... cun amigo, un familiar, ou
dóaa á biblioteca do teu barrio.
Cantos máis sexamos, máis cambios
conseguiremos

Número 155

O CPEIG entregou en Compostela os seus galardóns anuais
Abanca xa permite facer pagos a través dos nosos dispositivos
Samsung
O CITIC fornece tecnoloxías vangardistas para todo tipo de
contornas
O CESGA participa nun proxecto para pescudar a pegada fenicia
na nosa terra
Gradiant tira partido de tecnoloxías Deep Learning para facerlle
fronte á información inxente
O COETG convoca os Premios Galicia das Telecomunicacións e
da Sociedade da Información
AMTEGA lanza o portal do Plan de Inclusión Dixital e estrea
versión iOS da app do Camiño
Renóvase o portal da toponimia da nosa terra para chegar a
todos os dispositivos
Telefónica afronta o comezo do verán cunha manchea de
proxectos sociais e de innovación
Pontevedra convértese en outono na capital da innovación
multimedia
A cultura galega segue a botar fondas raizames na Sociedade do
Coñecemento
Os Concellos galegos premen o acelerador en materia de aplicacións para a participación cidadá
O CPETIG entrega os premios do seu primeiro concurso de
programación con Scratch
A innovación galega segue a encher de referentes o desenvolvemento das TIC
Entrevistamos aos responsábeis de Photticn

» gadgets

TIC
vento
ia
oso e

O n excelenc
por

Resumo de actualidade TIC con especial fincapé nas cousas que
acontecen na nosa terra e dende a nosa terra

» reportaxes

24
ero.com
odigoc
www.c

Cen primaveras máis para a lingua galega, de Valentín García
(secretario xeral de Política Lingüística)

» novas

18

Depósito Legal: C-2301/01
I.S.S.N. (Edición impresa): 1579-7546
I.S.S.N. (Edición dixital): 1579 -7554

18

31

Debullamos con todo luxo de detalles os trebellos tecnolóxicos
da tempada

» xogos
33

Repasamos o máis salientábel dos días pasados en materia de
xogos e consolas

|3

Neste número....
www.codigocero.com

Nº

155

Revista de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia

PREMIOS AO TRABALLO TIC
O COETG anuncia os
seus galardóns

Compartimos
o noso

tesouro

TELEFÓNICA SOCIAL

A operadora bótalle un
cabo ao mundo

CONCELLOS GALEGOS
ANTI-FENDA

A Administración local
ponse seria coas TIC

PAGAMENTOS
COMA A SEDA

Abanca, pioneira
con Samsung Pay

Renóvase o portal da
toponimia galega

X

Nas estradas, toda axuda para
incrementar a nosa seguridade é
pouca. Mais, a falta de dispoñer de
máis ollos e máis orellas, unha das
opcións posibles para ser mellores
condutores do que somos semella
tomar corpo nas tecnoloxías da
información.
É dicir: que dispositivos como
navegadores, GPS ou limitadores
de velocidade sexan unha boa
prolongación dos nosos sentidos
e, tamén, da capacidade de entender o que nos rodea. Cambiar
a vella tecnoloxía dos fíos por
outra que nos permita ter as mans
ceibes e recibilos datos a través
da voz pode ser tamén unha
estimable contribución á nosa
supervivencia.
Sexa como sexa, e para que se
entenda do que estamos a falar,
nas páxinas interiores daquel número 47 de Código cero de hai 10
anos, incluíamos un especial sobre
todo aquelo que a tecnoloxía (as
redes, a I+D, as novas posibilidades inmediatas de comunicación)
pode facer por nós, agora que
vivimos uns tempos nos que unha
boa parte dos acontecementos
das nosas vidas desenvólvense
sobre catro rodas.
Naquel número 47 de Código
tamén recolliamos unha reportaxe
sobre os novos xogos de rol que
se convocaban a través da Rede,
as redes de amizade en liña que
unen parellas no mundo cada día
e as ferramentas dispoñibles en
Internet para falar por teléfono
con familiares ou amigos pagando
o menos posible e cun mínimo de
calidade. Coma sempre vémonos
a diario en codigocero.com e nas
redes sociais. 

a estamos no verán e aínda que poida parecer
que nos adicaremos a outras cousas diferentes do uso e a creación tecnolóxica, non é
tanto así. Se algún innova e ten a vontade de
argallar novas utilidades a través das novas
ferramentas, vaino facer igual en xullo e en agosto. En certa maneira e para moita xente, o lecer estival ofrece unha
oportunidade para ir facendo bosquexos de interesantes
proxectos futuros. De feito, é sabido que boa parte dos
creadores máis salientábeis do pasado, filósofos, escritores, pintores ou arquitectos (e os construtores da Rede,
teñen moito destas adicacións), foron quen de dar os seus
mellores froitos nos momentos de descanso entre unha
obra e outra, xusto cando os engrenaxes das súas respectivas cabezas deberan estar en repouso, contemplando un
solpor, viaxando por corredoiras entre unha aldea e outra
ou procurando o emprazamento exacta dunha praia, un
castro, as ruínas dun castelo. Pensémolo ben: o que darían
estas e estes construtoras/es de coñecemento se tivesen
contado no seu poder con tecnoloxías de comunicación
e información como as que temos o privilexio de contar
hoxe en día. Navegadores para chegar ao destino sen perdérense, ferramentas de localización GPS para daren con
ese castro ou con ese castelo entre a enleada de corredoiras, un dispositivo con cámara para poder inmortalizar ese
solpor.... En fin, unha listaxe tan grande de posibilidades
que ás veces non damos enxergado na súa totalidade. E
sen esquecer outro gran uso que lle podemos extraer aos
aparellos conectados neste tempos: a posibilidade, en
plena viaxe, de traducir o que dicimos perante persoas que
non falan o noso idioma. 

Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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sinatura convidada

Valentín García Gómez,
Secretario xeral de Política Lingüística

Cen primaveras máis
para a lingua galega

N

a actualidade, permanecen vivas no mundo
entre 6500 e 7000
linguas, un dato que
a moitas persoas lles
resulta desconcertante
cando o descobren. En máis dunha ocasión
provoquei o asombro nalgún interlocutor
ao comentarlle, en ameno diálogo sobre
a cuestión das linguas, que, no continente
europeo, arredor de 200 idiomas nativos
continúan a ser, a día de hoxe, códigos de
comunicación oral útiles e habituais para
millóns de persoas. Tal actitude de pasmo,
como puiden comprobar en múltiples casos,
prodúcese sorprendentemente mesmo entre cidadáns españois, malia a que no noso
país preto do 40% da poboación total vive
en comunidades autónomas nas que se fala
máis dunha lingua oficial ou con algún tipo
de protección legal.
Pódese afirmar, polo tanto, que está
instalada na sociedade unha percepción
bastante distorsionada da realidade lingüística humana que lle leva a pensar á maioría
dos seus individuos que non existe vida
máis alá desas dez linguas (como moito)
con varias decenas de millóns de falantes
que nos cegaron durante séculos co brillo
da súa rica tradición cultural e literaria. Son
as mesmas linguas (neste caso talvez xa
algunhas menos) que os intensos procesos da globalización e mais da revolución
tecnolóxica experimentados nas últimas
catro décadas converteron na actualidade
en omnipresentes e omnipotentes.
Precisamente, un dos principais debates
que se está a dar no campo da sociolingüística no momento presente é o que
tenta dilucidar se a implantación dun novo
modelo nas relacións humanas, propiciado
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pola irrupción das tecnoloxías da información e da comunicación, está a constituír
unha ameaza ou, pola contra, unha oportunidade para a supervivencia da diversidade
lingüística planetaria. Neste sentido, o que
parece claro e resulta comunmente aceptado é que a vitalidade dunha lingua xa non se
mide unicamente polo número de falantes
que esta posúe, senón tamén polo grao de
presenza que ela teña no ámbito das tecnoloxías da información e da comunicación.
Este novo factor estase a revelar en múltiples
casos como un elemento especialmente
útil para fomentar as denominadas linguas
minoritarias ou pode chegar a selo, segundo
se recolle en diversos informes, entre os que
destacaría o publicado en 2009 pola Unesco
sobre diversidade e diálogo intercultural.
Con máis de dous millóns de falantes
no momento presente e cunha tradición
literaria que se remonta a 700 anos atrás
—tradición na que non faltan pezas de
ouro de innegable valor—, o galego é, en
termos planetarios, unha lingua que dista

moito de pertencer ao grupo das denominadas linguas minoritarias. Na clasificación
mundial de linguas por número de falantes,
a nosa ocupa o posto 122, detrás do catalán
(posto 87) e diante do éuscaro (posto 159).
Con todo, como sabemos, este non é hoxe
o único criterio a ter en conta. Un dato que
si pode resultar revelador neste sentido é o
que ofrece o Barómetro Calvet da linguas
do mundo. Neste estudo realizado en 2012,
no que se analiza o grao de instalación
social das 563 linguas do mundo con máis
de 500.000 falantes, asígnaselle ao galego o
posto número 49. Outro dato, entre outros
moitos, que nos pode ilustrar sobre o grao
de vitalidade da nosa lingua é o que se
refire á posición que ocupa na Wikipedia
por número de artigos. Segundo datos do
pasado mes de maio, a lingua galega está
na posición número 46, con 130 millóns de
artigos.
Así pois, de sermos rigorosos na nosa análise, coincidiremos en que a lingua que foi o
código de expresión das persoas que habitaron Galicia durante os mil últimos anos está
en condicións de seguilo a ser durante os mil
anos futuros, desideratum cunqueirán que o
escritor mindoniense expresou en número
de primaveras e que a inmensa maioría dos
que habitamos a Galicia de comezos do
século XXI asumimos como reto posible e
como desexo irrenunciable. Da nosa vontade dependerá. 
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Vitae achéganos as
claves dunha axeitada
selección de perfís TIC



VVitae Consultores vai desenvolver os días vindeiros unha actividade formativa sobre como facernos
cos profesionais das novas tecnoloxías
máis acaidos para os nosos obxectivos
e para a actividade de mercado das
nosas empresas. O Curso Selección e
Avaliación Avanzada de Perfís TIC baseadas na Neurociencia (formato PDF)
está dirixido a directores de proxectos e
profesionais de recursos humanos. Ten
unha duración de 8 horas e celébrase
nunha única xornada, a do venres 15
de xullo. Segundo informa Vitae acerca
da finalidade deste obradoiro, “o sector
tecnolóxico-dixital demanda arestora
máis profesionais dos dispoñíbeis no
mercado laboral e isto xéralles tensións
ás empresas en canto a cumpriren os
compromisos profesionais en calidade
de prazo cos seus clientes e en controlar
os custes salariais e a equidade interna

Paraestudarlugo.com
recibiu 5.000 visitas
nunha semana



A Deputación de Lugo e a Universidade de Santiago (Campus
de Lugo) seguen adiante coa súa iniciativa conxunta para atraer estudantes á
Cidade da Muralla. Con este fin, puxeron en marcha a terceira edición da súa
campaña conxunta de promoción e
reclamo que inclúe, entre outras cousas,
descontos nas matrículas de até o
50%. A campaña Para estudar, Lugo ten
páxina web de seu, paraestudarlugo.
com. O sitio en liña, segundo informa a
Deputación, está a ter “bos resultados”.
Proba disto é que en só unha semana,
dende a súa posta en marcha, foi quen

dos mesmos”. O devandito curso céntrase en axudarnos a superar as ditas
tensións.
Máis polo miúdo, envórcase na
eficacia (“en que facer, máis que na
eficiencia”) para seleccionar candidatos
e avaliar o desempeño dos nosos profesionais en contornas de escaseza de
profesionais, “aínda que ámbalas facetas, a eficacia e a eficiencia”, sinala Vitae,
“son precisas para o éxito nos procesos
de selección e avaliación”.
O curso vai dirixido a directores e xefes de proxectos, xerentes ou profesionais de recursos humanos ou ben a cal-

quera profesional que desexe adquirir
as habilidades e os coñecementos para
a selección e avaliación tanto de perfís
tecnolóxico-dixitais como de calquera
outro sector.
A actividade formativa celébrase o
vindeiro 15 de xullo en horario de 9.30
a 13.30, e de 15.00 a 19.00 horas. A sede
do obradoiro será o Hotel Attica 21 da
Coruña.
O curso virá da man de Marcos
Carbonell, profesional con máis de tres
décadas de experiencia nos sectores
do deporte, as novas tecnoloxías e os
recursos humanos. 

de recibir 5.000 visitas de
todo o ámbito estatal e do
estranxeiro.
Segundo engadiu a entidade provincial, das devanditas
5.000 visitas, máis do 10%
proveñen de países como Rusia, Estados Unidos, Alemaña
ou Portugal. O 90% restante
de visitan son de España.
Nas redes sociais, a
Deputación explicou
que a campaña está a
ter como principal foco
de comunicación os
perfís oficiais do Campus Terra e da
Deputación de Lugo. As publicacións
no Facebook da Deputación tiveron
un alcance nos sete primeiros días de
actividade de máis de 30.000 persoas
e foron compartidas por máis de 100
usuarios (cifras ás que cómpre engadir

as acadadas polas páxinas ligadas
á USC). En Twitter, a campaña (que
se está lanzar ao abeiro da etiqueta
#paraestudarlugo e con diferentes
accións e imaxes) obtivo arredor de 120
chíos con dito cancelo ou relacionados
co programa de bolsas. 

A ACTUALIDADE DO MOTOR
21 ANOS INFORMANDO

w w w.sprintmotor.com
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rexistrouse un incremento das
operacións de procura.
Ademais, o novo portal está
adaptado plenamente para o
seu uso en todo tipo de dispositivos (deseño responsive).
Con isto quérese dar resposta
ao incremento de visitas feitas
dende trebellos móbiles experimentado nos últimos meses.
Respecto da estrutura
eServizos, foi tamén obxecto
de cambios e actualizacións
debido ao incremento de recursos dispoñíbeis e, tamén, a
necesidade de facelos chegar
máis directamente á cidadanía e ás empresas.
Como dixemos, outro dos
obxectivos da reforma do
xunta.gal foi fornecer novas dinámicas
de busca, agora “máis simplificadas e
efectivas”, ao tempo que máis exhaustivas, concretas e personalizadas. Desta
maneira e para facernos unha idea das
melloras aplicadas, o espazo Temas,
ademais de contido actualizado para
todas as temáticas e colectivos na sección Para ti, engade a posibilidade de
seleccionar a información de interese
por “feitos vitais” desde o apartado
Que necesitas?. “Deste xeito”, informa
a Xunta, “os usuarios poderán buscar
información sobre recursos, servizos
ou trámites a situacións e necesidades
persoais, laborais...” 

A renovación do portal da
Xunta potencia as buscas
personalizadas



A Xunta vén de renovar o seu
portal, xunta.gal, e fíxoo apostando
(entre outras cousas) por unha meirande concreción nas buscas e por ceibar
a interface de todo aquilo que puidese
interpoñerse entre o usuario e os servizos
fornecidos. O novo sitio corporativo,
lanzado o 28 de xuño, salienta tamén polo
deseño, “máis actual e máis orientado a
facilitar a accesibilidade e a usabilidade”.
Segundo engade o Goberno galego, o
redeseño concédelle meirande protagonismo ao buscador na portada, seguindo
a liña do desenvolvido xa noutros portais
da administración autonómica, onde
grazas a este impulso da funcionalidade

A formación en liña de
Google, na Cámara de
Comercio de Santiago



Máis de cen PEME galegas xuntáronse este xoves 30 de xuño na
sede da Cámara de Comercio de Santiago
para participaren no obradoiro presencial de Activa o teu Negocio, o proxecto
impulsado por Google co obxectivo de
optimizar a presenza e actividade en
liña das PEME a través de formación en
competencias dixitais e no que concorren
como socios a Fundación INCYDE das
Cámaras de Comercio, BBVA e CEPYME.
No obradoiro presencial, de cinco
horas de duración, os nosos profesionais e empresarios aprenderon
os pasos que deben seguir para
definir a estratexia dixital da súa
empresa.
Esta formación, informa a Cámara, compleméntase con 23 módulos dixitais con contidos creados
por especialistas sobre presenza
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en liña, comercio electrónico, redes
sociais ou buscadores, froito da
colaboración de máis de 100 expertos en tecnoloxía e competencias
dixitais de Europa e avalada por IAB
Europe e IAB Spain.
Cristina Hernández, coordinadora do
proxecto Activa o teu Negocio de Google,
comentou que tralos bos resultados
acadados co programa Actívate, “grazas
ao que formamos até agora a máis de
118.000 mozos en competencias dixitais e
emprendemento”, púxose en marcha Activa o teu Negocio para contribuír a unha
mellor carreira comercial das nosas firmas
a través dunhas meirandes presenza e
participación nas novas canles. 

Chega o portátil
HP Spectre



Tras varios meses
de espera por fin
chega ao mercado estatal
a nova gama Premium de
ordenadores portátiles
de HP baixo o eslogan de
Reinvent Obsession, cos
que buscan gañarse a un
público que nos últimos
anos apostaba por equipos de fabricantes como
Apple, e que agora teñen
opcións máis elegantes,
completas e versátiles nun
fabricante máis tradicional.

Temos así que o
desexado HP Spectre,
presentado en abril como
o portátil máis delgado do
mundo, que con só 10,4
milímetros de potencia
conta con potentes procesadores Intel Core i5 e i7,
cun deseño de auténtico
luxo (con materiais artesanais e acabados moi coidados) parten dun prezo
de 1.499 euros, para o modelo con procesador Core
i5, 8 GB de RAM e 256 GB
de SSD, que poríalle as
cousas moi complicadas
ao MacBook Pro (que en
tal configuración custaría
1.649 euros, sendo a máis
gordo e pesado).
Por outra banda, HP
tamén atrae agora ao
mercado español o novo
convertíbel HP Spectre
x360, que vén na liña do
anterior equipo, pero con
pantalla táctil abatíbel até
360 graos, de xeito que
podería comportarse parcialmente como tableta,
o que incrementaría o seu
prezo base até os 1.599
euros. 
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nos usos e vantaxes
das novas tecnoloxías da información. Así nolo conta
a empresa FOGA,
con sede tamén en
Compostela, que
logo de “anos de colaboración coa Casa
do Neno no ámbito
dos servizos reprográficos”, enceta
agora a petición do
centro “un proxecto
integral de equipamento e servizos
para o seu novo
emprazamento”. Este
proxecto integral
centrarase nos eidos
da infraestrutura, a
informática, a reprografía e a docencia
con dispositivos de mobilidade. Será ao
abeiro da iniciativa Samsung School,
da que xa temos falado en Código Cero
facendo fincapé na participación nela
da firma galega FOGA e salientando o
seu potencial para achegar contornas

FOGA integrará as tecnoloxías
Samsung na Casa do Neno



Este curso 2016-2017 abre as súas
portas no Seminario Menor de
Belvís (Santiago) a Casa da Neno, unha
iniciativa educativa de Escola Infantil
que ten entre os seus cometidos, na súa
nova andaina, introducir aos escolares

dixitais para fomentar, en palabras de
Samsung, “o ensino intelixente”.
Os traballos nesta nova andaina
da Casa do Neno (que inclúe Primaria) diríxense, polo tanto, a integrar
ao máximo a tecnoloxía no proxecto
educativo do centro. Segundo informa
FOGA, “aspírase a dispor de ferramentas para acadar unha eficacia integral
nos procesos educativos”, e, tamén, “a
lograr as mellores experiencias formativas posíbeis a través do emprego de
plataformas dixitais, a familiarización co
seu uso e o coñecemento nativo destes
recursos dixitais”.
Grazas ao alicerce achegado por
Samsung School, a Casa do Neno contará cunha solución integral de ensino
adaptada de maneira específica á educación. “Esta solución”, lembra FOGA,
“fornece funcións interactivas de ensino
baseadas en Internet, nas tabletas e nos
encerados dixitais, e foi deseñada para
estimular aos estudantes e fomentar
a súa participación activa na aula”.
Segundo engade a firma santiaguesa,
recentes estudos “demostran que este
tipo de métodos melloran a retención
de contidos por parte dos alumnos”. 

A Deputación da Coruña contribuirá ao pulo
dixital das accións turísticas dos concellos



A Deputación da Coruña, a través da súa Área de Turismo, vén
de presentar a súa nova liña de incentivos para atraer visitantes aos concellos
da provincia e, tamén, para conseguir
que volvan e manteñan o contacto
connosco. Unha liña de traballo que
pasa, de cheo, pola fórmula TIC. Deste
xeito, amais de elementos de sinalización, equipamentos nas oficinas
turísticas, novos acondicionamentos
de áreas de interese e material de
divulgación, impulsaranse aplicacións
para dispositivos móbiles destinadas a
promover turisticamente os concellos
coruñeses. A iniciativa está financiada
con medio millón de euros e insírese
no programa de subvencións a concellos para a súa promoción turística.
Este programa e as súas liñas de
acción baséanse nunha realidade
plenamente constatada: a fonda
transformación dixital que está a sufrir
nos últimos tempos a promoción turística dos concellos. A Deputación da
Coruña quixo que esta viraxe tamén se
reflectise nas súas subvencións turísticas concedidas a concellos e entidades
locais.
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Segundo apunta a institución provincial, entre os proxectos que se han subvencionar son varios os concellos que
presentaron iniciativas encamiñadas á
creación de aplicacións para móbiles ou
diversas actuacións no ámbito das TIC,
o que suporá un importante cambio
na comunicación turística no entorno
dixital.
Polo tanto, a Área de Turismo da Deputación contribuirá, á modernización
da promoción turística en concellos
como a Pobra do Caramiñal, que porá
en marcha unha aplicación para móbil do museo e a ruta Valle Inclán,
Ames, Betanzos, Brión, a
Capela, Cabana de Bergantiños, Cabanas, Ferrol,
Malpica de Bergantiños,
Mañón, Muxía, Negreira,
Ordes, Outes, Rianxo, San
Sadurniño, Santa Comba,
Tordoia ou Touro que
mellorarán a súa presenza na Rede. Ademais a
través da convocatoria o
Consorcio de Turismo e
Congresos creará unha

páxina web para a Regata The Tall
Ships Races e a Mancomunidade
de concellos da Comarca de Ferrol
para a promoción do produto
turístico Surf.
Segundo fai saber o deputado Xosé
Rogueira ao fío da natureza destas
accións, “a Rede está a modificar
a grande velocidade a promoción
turística e as novas tecnoloxías están a
ser fundamentais para a difusión dos
distintos produtos do sector polo que
é de grande interese que os concellos
participen nestes cambios e invistan na
modernización dos seus sistemas de
comunicación”. 

| NOITE DA ENXEÑARÍA EN INFORMÁTICA |

O

OS PATROCINADORES DA NOITE

pasado 3 de xuño
celebrouse a Noite da
Enxeñaría en Informática de Galicia, evento
anual do CPEIG no
que se xunta unha nutrida representación das/os enxeñeiras/os en Informática da nosa terra co obxectivo de pór
de relevo o papel desta profesión e dos
seus integrantes na sociedade actual,
nun acto presidido por Fernando Suárez,
máximo representante do Colexio, e
que contou coa presenza (amenizando
a gala) da estrela televisiva Leo Harlem,
quen actuou como mestre de cerimonias nun evento que congregou a máis
de 300 persoas no Hotel-Monumento
San Francisco.
No encontro fíxose entrega dunha
nova edición dos Premios anuais que
entrega o CPEIG, e que este ano foron os
seguintes:
-- Premio Proxecto Fin de Carreira:
María García García polo proxecto
Estratexias transaccionais para lograr
High-Perfomance en aplicacións JEE7.
O obxectivo do traballo é maximizar a
eficiencia dos sistemas de transacción
garantindo a integridade e consistencia dos datos.
-- Premio Iniciativa Emprendedora: a
empresa NLPgo, con sede en Bertamiráns (Ames), nace en 2015 coa
vocación de ser o apoio informático
necesario para calquera lingüista ou
grupo de lingüistas que non dispoñan
do soporte informático suficiente para
levar a cabo os seus proxectos.
-- Premio e-Inclusión: Fundación Vodafone España, pola súa acción social,
que realiza con proxectos apoiados
en desenvolvementos das TIC a prol
das persoas maiores e das persoas
con discapacidade baixo o epígrafe
Connecting for Good.
-- Premio Ada Byron: Nieves Rodríguez
Brisaboa, catedrática da Universidade
da Coruña da área de Linguaxes e
Sistemas Informáticos, creou en 1996

Como patrocinadores ouro:
Altia, AMTEGA, Bahía Software,
Emetel, Epson, Everis, HPE-Intel, Indra, Kaspersky, NetApp,
Oracle, Plexus, R, Retegal,
Telefónica, Unisys,Vodafone e
Xunta de Galicia.
Como prata: Acuntia, Inforhouse, Atos, Avaya, Balidea,
Cisco, Deputación de Pontevedra, Ednon, EMC, Fortinet,
Grupo PSN, Idom, Informática
de El Corte Inglés, Inycom, Oesía, Samsung, Symantec, Taisa,
Tech Talents e Tecnocom.
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Noite da Enxeñaría
en Informática
O CPEIG entrega os seus premios anuais en Compostela

--

--

---

o Laboratorio de Bases de Datos (LBD,) declarado como
grupo de investigación de excelencia pola Xunta de
Galicia, que dirixe desde entón. - Premio Iniciativa da
Administración: Consellería de Economía, Emprego e
Industria, polo seu proxecto Civil UAVs Initiative. Esta
iniciativa, centrada no sector dos avións non tripulados,
suporá un investimento de 115 millóns de euros, a
creación de 600 empregos e a mellora da concorrencia
industrial galega
Premio Iniciativa Empresarial: Autoridade Portuaria da
Coruña, polo proxecto Smart Port A Coruña, desenvolvido pola UTE Avante Emetel-Altia. O Porto da Coruña
aposta por unha solución tecnolóxica a medida que
innova sobre solucións existentes e que inclúe investigación e desenvolvemento de novas funcionalidades.
Premio Traxectoria Profesional: Patricia Rodríguez Dapena, fundadora e directora executiva dunha empresa
asentada en Vigo a través da cal traballa en proxectos
relacionados con satélites, coma o Meteosat, e sectores
como o sector do motor. Foi enxeñeira de software e de
calidade de software en diferentes empresas españolas
e tamén foi staff da Axencia Espacial Europea en Holanda (ESTEC).
Recoñecemento á Escola Superior de Enxeñaría Informática da Universidade de Vigo polos seus 25 anos de
brillante traxectoria desde o campus de Ourense.
Colexiado de honra: Alejandro Pazos Sierra, catedrático
da Universidade da Coruña cunha dilatada carreira profesional como investigador, docente e xestor, é pioneiro
en servirlle á medicina desde a intelixencia artificial.
Fundou o Grupo de Informática Biomédica (GIB), pioneiro en España nesa área, na Universidade Politécnica de
Madrid, e en 1990 o GIB na UDC, pioneiro en Galicia.

Son precisas máis mulleres
A xuntanza incorporou, como
cada ano, un intre de reflexión.
O presidente do CPEIG, Fernando Suárez Lorenzo, salientou a
necesidade de incorporar máis
mulleres ao sector das tecnoloxías
da información para “non perder
talento”. Nese sentido, sinalou a
fortuna de que tres das premiadas
sexan mulleres. Por outra banda,
referiuse á ciberseguridade como
outro dos desafíos da sociedade
actual e destacou que o número
de incidentes relacionados con ela
aumentou nun 80 por cento no
último ano. “As autoridades están
a tomar conciencia de que a seguridade tecnolóxica é fundamental; de aí a necesidade de contar
con profesionais preparados para
afrontar os retos que os ciberdelincuentes presentan”.
Empresariado do sector TI,
representantes académicos, o
reitor da Universidade da Coruña, e
cargos públicos coma o conselleiro
de Economía, Industria e Emprego,
Francisco Conde ou Mar Pereira, directora da AMTEGA, acompañaron
aos colexiados na celebración. 
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| SAMSUNG PAY |

CEL e Abanca premian
a Miramar Cruises

O pagamento

Samsung Pay ofrece
unha gran sinxeleza de uso
e seguridade nos pagos
móbiles. Unha vez o cliente
engada a súa tarxeta de
Abanca na aplicación,
desprégase simplemente
Samsung Pay, elíxese a
tarxeta de pagamento
desexada e identifícase co
sensor de pegada dactilar
para autorizar o pagamento. O dispositivo móbil
conéctase cos terminais do
punto de venda (TPV), o
que permite realizar unha
compra rápida, segura e doada de levar a cabo.
Os usuarios de Samsung Pay, engadiu Aldao,
“contarán tamén con todas as garantías de
seguridade dos cartóns da entidade financeira”.
Grazas aos tres niveles de seguridade: tokenización dixital, lector de impresións dixitais e
Samsung KNOX, “os datos transmítense sempre
de forma segura”. Así mesmo, cando se realice
un pago polo móbil, sexa cal for o importe, o
cliente recibe unha notificación avisándolle de
que se efectuou a operación.
Samsung Pay funciona en máis do 70%
dos comercios en España que xa operan con
tecnoloxía contactless. En España, Samsung
Pay é compatible cos dispositivos Samsung
Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 edge,
Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy
S6 edge, Samsung Galaxy S6 edge+.
Segundo lembrou a entidade
financeira galega, a aplicación de
banca móbil de Abanca é a día de
hoxe unha das mellor valoradas
polos usuarios e “a primeira do sector
totalmente accesíbel para persoas
con discapacidade visual”. Ademais, “é
a primeira aplicación de banca móbil
do mercado español en valoración en
Google Play”, informou Abanca. 

máis doado

Os clientes de Abanca xa poden
utilizar Samsung Pay

H

ai uns meses anunciamos dende Código Cero que Abanca
sería unha das primeiras entidades bancarias en empregar a
solución de pagamentos dende o móbil de Samsung, e agora o banco galego vén de dar conta de que xa é oficialmente a
segunda entidade europea do sector en ofrecer
aos seus clientes a tecnoloxía financeira máis
innovadora para realizar compras desde un
smartphone en calquera establecemento que
acepte o pagamento contactless. Os clientes só
terán que dar de alta as súas tarxetas bancarias
VISA de Abanca, sexan de débito ou de crédito,
nos dispositivos Samsung compatíbeis para
realizar os seus pagamentos “de xeito rápido e
sinxelo”.
O director de Innovación de Abanca, Eduardo Aldao, asegurou na presentación destas
novidades que coa activación deste servizo de
pago “Abanca continua a desenvolver o seu
modelo de banca máis dixital e multicanle co
obxectivo de mellorar o servizo aos nosos clientes e de poñer á súa disposición os produtos e
servizos máis avanzados do mercado”, como xa
demostraron hai pouco coa posta en marcha
de Abanca Pay.
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A Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) e Abanca
entregaron este 30 de xuño o
primeiro Premio CEL-Abanca ao
Emprendemento na Provincia
de Lugo, outorgado desta volta
á firma Miramar Cruises, pola
“súa traxectoria emprendedora,
carácter innovador, xeración de
emprego e riqueza, vocación de
internacionalización e proxección de futuro”. Miramar Cruises
é unha axencia de viaxes en
liña especializada na venda de
cruceiros. A empresa, desenvolvida no viveiro da Fundación CEL
de Lugo, conta cunha plataforma
web apoiada por un call center
experto no segmento cruceirista
(miramarcruceros.com) e cun
blog (miramarcruceros.com/blog)
de seu, converténdose deste xeito nunha das start-ups de viaxe
estais máis consolidadas.
O I Premio CEL-Abanca habilitouse en virtude dun acordo máis
amplo subscrito entre ambas as
entidades en 2015 e orientado
a estreitar a colaboración en
actividades “que redunden no
progreso económico e a mellora
social da provincia de Lugo”.
Entre estas actividades estableceuse este galardón, dotado con
1.500 euros.
Miramar Cruises, como
dixemos, é unha axencia online
especializada na comercialización de cruceiros, conformada
por un equipo de 15 persoas.
Trátase dunha das startup de
viaxes con maior proxección no
ámbito estatal, e que tras iniciar
actividade a mediados de 2012
na Fundación CEL, conta a día de
hoxe xa con sedes tamén en Barcelona e Marsella e facturou case
catro millóns de euros en 2015
(dobrando o facturado en 2014,
e cinco veces máis do facturado
no seu primeiro ano completo de
actividade, 2013).
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| CITIC |

Tecnoloxías vangardistas
para todo tipo de contornas
As capacidades de I+D do CITIC
oriéntanse a contornas smart e
retos sociais

D

entro da Área Tecnolóxica de Arquitectura de Computadores, Sensórica e Comunicacións do CITIC desenvólvense proxectos relacionados con comunicacións sen
fíos e 5G, localización e posicionamento en interiores,
computación na nube, HPC (Computación de Alto
Rendemento, polas súas siglas en inglés High Performance Computing) e sistemas distribuídos, computación gráfica ou testeo de
software, entre outros. Esta Área, xunto ás outras dúas sobre as que
se estrutura o Centro -Ciencia de Datos e información e Percepción,
Cognición e Iteración- desenvólvense de maneira transversal sobre
dous sectores funcionais: as contornas smart e mailos retos sociais.
Esta organización responde á aposta do CITIC por sacar o maior
partido ás súas capacidades de Investigación, Desenvolvemento
e Innovación (I+D+i), impulsando a cooperación entre empresa e
universidade, así como a comunidade científica internacional.
Nesta liña, o Centro de Investigación TIC (CITIC) da Coruña leva
anos traballando en proxectos que teñen unha base común: a
tecnoloxía LiDAR -Light Detection and Ranging-, unha técnica que
está a revolucionar todos os sectores de actividade, xa que permite
determinar a distancia desde un emisor láser a un obxecto ou superficie mediante pulsos de láser, de tal maneira que estes poidan
reproducirse nun mapa.

Un proceso LiDAR dá como resultado unha nube de puntos do
terreo escaneado que pode acubillar até miles de millóns deles,
creando unha representación tridimensional do mesmo practicamente en tempo real. Trátase dunha base de datos de vértices nun
sistema de coordenadas tridimensional, e os devanditos vértices

representan puntos das superficies dos obxectos escaneados, que
ademais poden acompañarse doutros datos, como a cor ou o índice de reflectividade. Atopámonos, pois, ante un gran reto en canto
ao tratamento de grandes volumes de información.

Margarita Amor López é unha das investigadoras principais da
Área Tecnolóxica de Arquitectura de Computadores, Sensórica e
Comunicacións do CITIC, e leva varios anos traballando nun tecnoloxía de visualización de datos LiDAR na que se está a desenvolver
unha aplicación web multiplataforma que permite a presentación
e a interpretación a partir de datos LiDAR. O proxecto VGLiDAR,
como así se coñece, incorpora ademais xeolocalización, cálculo e
visualización dos datos de acordo a diversas propiedades, realidade
aumentada ou a posibilidade de medir xeometrías marcadas polo
usuario sobre unha imaxe en concreto, tales como alturas, traxectos, áreas ou volumes.
Esta aplicación ten, entre as súas principais novidades, a súa
capacidade para adaptarse a todo tipo de dispositivos móbiles:
computadores, tabletas, teléfonos, etc. “A visualización interactiva e
en tempo real permitiranos navegar por unha realidade aumentada, de grandes terreos”, afirma Margarita.
E é que este proxecto exponse, nun inicio, para ser aplicado ao
ámbito da enxeñaría agrónoma, aínda que hoxe en día podía ser de
gran utilidade no ámbito das Cidades Intelixentes. Neste sentido,
a tecnoloxía LiDAR achega unha vantaxe moi significativa respecto doutras, e é que os datos poden ser adquiridos en condicións
atmosféricas non de todo favorábeis, por exemplo momentos
nocturnos ou de visibilidade reducida. 

Coa colaboración de:
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| PROXECTO ESTRÍMNIDES |


Restos do muelle
de orixe fenicia
da parroquia
ribeirense de
Aguiño

ICT-Go-Girls!,
referente europeo

Proxecto Estrímnides
O CESGA e a USC impulsan un proxecto para
pescudar a pegada fenicia na nosa terra

O

Interviñeron Josefa Rey Castiñeira, Javier Rodríguez
Corral da Universidade de Santiago de Compostela,
Emilio Abad do CESGA (Centro de supercomputación de Galicia) e Eduardo Ferrer Albelda, Francisco
José García Fernández e Antonio Sáez Romero
(Universidad de Sevilla) e o arqueólogo Juan Naveiro
Lopéz.
No caso de Emilio Abad, deu conta das vantaxes
e funcionalidades da ferramenta IDEPatri como
recurso de traballo para o proxecto Estrímnides.
Como lembraremos, IDEPatri ten como finalidade
principal o acceso a datos de temática arqueolóxica,
sobre todo da cultura castrexa. É o resultado da estreita colaboración entre o CESGA e o GEPN (Grupo
de Estudos para a Prehistoria do Noroeste ibérico),
xunto con outros investigadores e institucións, que
permitiu o deseño dunha Infraestrutura de Datos
Espaciais (IDE) para o intercambio de información a
través de Internet. En palabras do CESGA, a ferramenta “propón un sistema operacional de xeración
e provisión de datos xeoespaciais derivados da
práctica arqueolóxica”. Esta plataforma permite aos
profesionais “coñecer o estado das investigación que
se están levando a cabo, e tamén, ao integrar este
coñecemento en Internet, ofrecer os seus contidos a
calquera outra persoa”, engade o CESGA. 

16 de xuño presentouse no Museo do Mar de Galicia o Proxecto
Estrímnides para o estudo da
presenza fenicia na nosa terra
durante o primeiro milenio antes
de Cristo. Na xuntanza deuse conta do dito proxecto,
impulsado por un equipo de investigación formado por membros da Universidade de Santiago de
Compostela, a Universidade de Sevilla e o Centro de
Supercomputación de Galicia (CESGA). A iniciativa, a
maiores, está financiada polo Ministerio de Economía e Competitividade. Segundo nos contou a USC
(o Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste
ibérico), Estríminides ten por obxecto estudar a
presenza no Noroeste peninsular (Galicia e Norte de
Portugal) do devandito pobo procedente da costa
leste mediterránea (unha das culturas máis ricas
da antigüidade, con gran influencia na contorna
europea en materia de arte, comercio e navegación,
principalmente).
De feito, o proxecto céntrase en investigar as relacións comerciais que as comunidades do noroeste
mantiveron con pobos do sur da Península Ibérica e
o Mediterráneo en xeral.
A dita cita tivo xeiras de traballo
previas. Así, a semana do 13 ao 17
de xuño, os investigadores sevillanos
Investigadores unidos 10.000 Mbps
desenvolveron a súa primeira estadía
As institucións de I+D+i galegas acceden xa á Rede de
de traballo en Galicia para facer una
Ciencia e Tecnoloxía de Portugal a través da Rede de Comuniserie de actividades de pulo ao estudo
cacións de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia (RECETGA). Segundo
dos materiais arqueolóxicos de pronos conta o CESGA, en maio celebrouse a xuntanza da
cedencia mediterránea recuperados
comisión de seguimento do convenio de colaboración entre
en castros galegos. Estas actividades
a Xunta, o Goberno central e a Fundación CESGA para a posta
incluíron a visita á arqueoteca da
en servizo da rede de fibra escura de conexión entre a Rede
Universidade de Santiago de Comde Ciencia e Tecnoloxía de Galicia (RECETGA), a Rede Acadépostela e o Museo do Mar, o Museo de
mica Española (RedIRIS) coa Rede de Ciencia e Tecnoloxía de
Pontevedra e o Museo de San Antón
Portugal (RCTS).
en Coruña.
Nesta reunión déronse por concluídas todas as actuacións preA semana culminou na devanvistas para o despregamento da interconexión, a cal permite a
dita reunión de traballo do día 16.
institucións galegas e portuguesas de I+D+i interconectarse a
Celebrouse no Museo do Mar para
gran ancho de banda, hoxe habilitado a 10.000 megabits por
presentar os obxectivos do proxecto
segundo.
á comunidade arqueolóxica galega.
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Outro proxecto educativo no que participan
o CESGA e a USC vén
de ser salientado como
exemplo a seguir en
canto a fomento das
vocacións tecnolóxicas
entre as mozas. Estamos
a falar do ICT-Go-Girls!,
e o contexto no que o
comisario europeo de
Educación, Cultura e Deportes, Tibor Navracsics
subliñou esta achega foi
na conferencia Digital
Festival 2016 organizada en Bruxelas polo
Forum Europe. Indo
ao miolo da iniciativa
ICT-Go-Girls! (Promoting
Entrepreneurship Among
Secondary School Girls
through ICT), estamos
perante unha proposta
Comenius Multilateral dirixida pola área
de ensino a distancia
do CESGA e no que
participou o Grupo de
Investigación en Tecnoloxía Educativa da USC
xunto con outras cinco
institucións europeas. O
equipo da USC, liderado
polas profesoras Beatriz
Cebreiro e Carmen F.
Morante, desenvolveu
unha metodoloxía educativa para levar a cabo
nas aulas dos primeiros
anos de educación
secundaria permitindo
traballar de xeito máis
motivador as TIC e acadar un meirande interese e coñecemento na
elección de carreiras tecnolóxicas por parte das
alumnas de secundaria.
Como ferramenta para o
desenvolvemento desta
metodoloxía, o CESGA
deseñou e introduciu
unha contorna virtual
social baseada en software libre a través da cal
se testou a proposta.
Número 155
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| GALICIA, EIXE DE INVESTIGACIÓN |

A

análise exhaustiva de que
dicimos e de como o dicimos presenta nos últimos
tempos unha salientábel
liña evolutiva. Nesta liña
evolutiva, o Procesamento da Linguaxe Natural (PLN) é en certa maneira a columna
vertebral que o estrutura todo. Este ámbito
do PLN tivo moita aplicación no pasado
para a análise automática de textos. Hoxe,
co espallamento das redes sociais, segue
a tela con máis razón (esa gran cantidade
de coñecemento inxente que xeran cada
pouco os integrantes das comunidades en
liña). Segundo sinala o Centro Tecnolóxico
Gradiant, punta de lanza internacional neste tipo de investigacións sobre a linguaxe,
esta información é de gran interese para
as empresas que precisan a realimentación dos usuarios sobre os seus produtos
ou que buscan. O potencial do PLN para
estes ámbitos (as actividades de mercado,
a mercadotecnia, a ciencia empresarial)
é ben amplo. Porén, a liña evolutiva do
Procesamento de Linguaxe Natural está a
deparar unha nova sorpresa. Falamos do
Deep Learning, o seguinte chazo evolutivo
desta ciencia da información.
Gradiant, de feito, xa ten adoptado as
tecnoloxías Deep Learning (DL) para gañar
competitividade internacional en tecnoloxías de PLN. Nun plano máis concreto,
desde Gradiant desenvólvense algoritmos
propios baseados nos principios do DL
para construír as tecnoloxías intelixentes
do futuro.
Sobre as orixes do Deep Learning, sinalar
que están xustamente na necesidade de
ampliar a capacidade do Procesamento
de Linguaxe Natural ante a aparición de
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Comprensión

automática

Gradiant impulsa tecnoloxías Deep Learning para a
análise avanzada da información inxente
múltiples frontes novas de datos. Segundo
lembra Gradiant, “a comprensión da linguaxe empregada polos usuarios en redes
sociais é algo extremadamente complexo
para os computadores, de feito os seres
humanos poden expresarse en linguaxe
natural de infinidade de maneiras”. O
que acontece é que, ademais, “os textos
informais están infestados de erratas, erros
gramaticais e, a maiores, en redes sociais,
é común a presenza de construcións específicas (etiquetas, cancelas ou emoticonas)
que complican aínda máis a súa análise
automática”, engaden fontes do centro tecnolóxico galego, que aínda van alén disto
lembrando que se ben os seres humanos
aprendemos doadamente novas palabras,
por contexto, nos computadores este labor
de aprendizaxe enléase até un grao alto
de complexidade. É aí precisamente onde
entra en xogo a tecnoloxía Deep Learning:
facendo que o devandito proceso se faga
de maneira automática.
Gradiant recorda tamén que Deep Learning é actualmente unha tendencia firme,
xa que se emprega en moitas aplicacións
que realizan operacións complexas, no pasado reservadas de maneira exclusiva aos
seres humanos. Este é o caso dos sistemas
para o recoñecemento de voz (por exemplo Siri, Cortana ou Google Talk) ou visión
por computador (recoñecemento facial ou
de obxectos).

Para o centro tecnolóxico galego hai
dous factores decisivos para o impulso do
PLN nos últimos anos. Por unha banda o
ámbito das Word Embeddings (tradución de
palabras a un dominio matemático onde as
palabras represéntanse con números que
tratan de capturar a semántica da palabra)
e pola outra a abstracción de máis alto
nivel de textos (grazas ao Deep Learning as
representacións das palabras combínanse
de maneira intelixente para obter unha
visión semántica de documentos máis
complexos, como frases ou documentos).
Con esta información, explica Gradiant,
“pódese obter unha comprensión do significado real de textos complexos, acadándose así mellores resultados en comparación
con sistemas de PLN previos que realizan
análises de sentimento, tradución automática, detección de entidades ou sistemas
de pregunta/resposta”.
Para Gradiant, o eido do Deep Learning
supuxo unha gran mellora que reduciu a
distancia existente entre expertos e computadores de forma dramática durante o
últimos cinco anos”. Ademais, as tecnoloxías DL atópanse na actualidade nunha
situación “moi doce”, explican fontes do
centro galego, que lembran que este ámbito conta cunha comunidade académica
moi entusiasta e grandes compañías como
Google, Apple ou Microsoft investindo
diñeiro nesas tecnoloxías. 
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| TRANSFORMACIÓN DIXITAL. DESAFÍO 4.0 |

Desafío 4.0
Convocados os Premios Galicia das
Telecomunicacións e da Sociedade da
Información 2016

O


Os participantes na XX Noite Galega das Telecomunicacións

Colexio Oficial e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (COETG-AETG) veñen de convocar unha
nova edición dos Premios Galicia das Telecomunicacións e
da Sociedade da Información 2016, distincións que foron
instituídas coa finalidade de fomentar o apoio e a promoción do sector TIC en Galicia e a súa entrega terá lugar durante o transcurso da
XXI Noite Galega das Telecomunicacións e da Sociedade da Información o vindeiro 30 de setembro no Gran Hotel da Toxa, e que, este ano, estará dedicada á
Transformación dixital. O desafío 4.0.
As convocatorias abertas dos Premios COETG/AETG son:
• Premio Gerardo García Campos á Mellor Iniciativa Empresarial no sector
TIC 2016. Patrocinado pola Fundación Enxeñeiro Gerardo García Campos e
dotado con 6.000 euros, este premio pretende dar un impulso económico e
social a aquelas empresas que están empezando a súa andaina ao concederse a un proxecto empresarial emerxente no ámbito das Tecnoloxías da
Información e as Comunicacións (TIC).
• Premio Gradiant á Mellor Tese Doutoral aplicada ao Sector TIC 2016.
Patrocinado pola Fundación Centro Tecnolóxico das Telecomunicacións de
Galicia (Gradiant) e dotado con 2.000 euros, con este premio preténdese
fomentar a realización de teses doutorais con potencial de aportar valor no
mercado como vehículo de xeración de coñecemento e recoñecer a aqueles
investigadores das universidades galegas que teñan completada a súa tese
doutoral nun eido aplicable ao sector TIC.
• Premio Mellor Proxecto TIC con Beneficios Sociais 2016. En colaboración
coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) este
premio é de carácter honorífico e está destinado a recoñecer os mellores
proxectos no ámbito das tecnoloxías da información e a comunicación que
contribúan e aporten beneficios á sociedade.
• Premio Ineo ao Produto ou Servizo máis Innovador. Patrocinado pola Asociación de Empresas de Tecnoloxía de Galicia (Ineo) e de carácter honorífico,
está destinado a recoñecer ás empresas do sector da electrónica e TIC que
estean a contribuír a modernización e a innovación na economía galega. 

14 |

Obradoiro de tecnoloxías co
colectivo médico
O pasado 10 de xuño celebrouse na sede
do Colexio Oficial de Médicos de A Coruña
unha actividade para dar conta das últimas
novidades en materia de eSaúde e, tamén,
do amplo horizonte de posibilidades (tecnolóxicas, médicas, de atención, de calidade de
vida) que se abre coa conxunción atención
médica-tecnoloxías dixitais. Falamos do
Taller de Tecnoloxía que impartiron enxeñeiros de telecomunicación colexiados que
forman parte do grupo de traballo eSaúde
do COETG/AETG. A actividade dirixiuse ao
colectivo médico participante no 36º Congreso da Sociedade Española de Medicina
de Familia e Comunitaria (Congeso SemFYC
2016), celebrado na Coruña entre os días 9 e
11 de xuño.
A xornada, coordinada polo xerente do
COETG, Ricardo Fernández, consistiu primeiramente nunha mesa central a desenvolver
baixo o seguinte epígrafe: A Saúde e a súa
información a traveso das redes de comunicación e os seus dispositivos. Unha xestión
responsable. Nela contextualizouse o contido
dos tres obradoiros específicos que viñeron
de seguido en diferentes sesións simultáneas
ao longo da mañá.
Deste xeito, a traveso da mesa central, os
relatores afondaron en cuestións como por
exemplo o potencial da accesibilidade e a
conectividade ás redes de comunicacións
fixas e móbiles para fornecer aos profesionais
da saúde de “poderosas ferramentas para
mellorar o servizo que prestan á sociedade”.
A mesa estivo integrada polos colexiados
Jacinto Parga Fernández, Paulino González
Pan e César Mariñas Dávila.
O obradoiro primeiro, baixo o título A nube
segura e impartida polos colexiados Pablo
Soto Cid, Jacinto Parga Fernández e Sara
Rodríguez Paz, tratou sobre o Big Data, a importancia do tratamento dos datos e da súa
privacidade e sobre as vantaxes que achega
o almacenamento na nube (pero tamén dos
seus inconvenientes e perigos en materia de
privacidade).
O obradoiro segundo, no que se afondou
na cuestión do smartphone seguro e áxil, veu
da man de Javier Fernández Fraga, Paulino
Jesús González Pan e Jairo Chapela Martínez.
O obradoiro terceiro versou sobre accesibilidade e redes seguras. Foi impartido por
Víctor Manuel Pita Vizoso, César Mariñas
Dávila, Adrián Rodríguez Fernández e Óscar
Rivas Viña.
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| AMTEGA |

Portal anti-fenda
Xa temos na Rede todos os recursos e iniciativas do
Plan de Inclusión Dixital impulsado por AMTEGA

Versión iOS da aplicación
do Camiño

O

Plan de Inclusión
Dixital en Galicia
2020, impulsado pola
axencia AMTEGA co
obxectivo de facer
comunidade contra a fenda dixital, ten
espazo en liña propio no portal Faite
Dixit@l (faitedixital.xunta.gal), a páxina
que integra nun único espazo os servizos, proxectos e actividades impulsadas
no Plan de Inclusión Dixital de Galicia
2020. Segundo informa AMTEGA, coa
posta en marcha do devandito sitio online, a cidadanía “conta cun único punto
de acceso ás distintas iniciativas que se
están a desenvolver en Galicia en torno
aos tres eixos principais do Plan, tanto
os da alfabetización e a capacitación
dixitais, como o orientado ao impulso da
innovación social dixital”. O espazo conta,
para comezar, cunha portada inicial onde
se presenta o Plan así como a formación
e os proxectos dispoñíbeis en cada un
dos tres eidos de actuación. O resto do
contido estrutúrase en cinco bloques: A
Estratexia, Os Aliados Dixitais, Os Servizos,
Os Recursos e A Actualidade.
No apartado da Estratexia, a web
ofrece toda a información relacionada
con Plan de Inclusión Dixital de Galicia:
os seus valores, obxectivos, os destinatarios, os servizos, así como o camiño
percorrido cos proxectos da Rede CeMIT
e o Programa de Voluntariado Dixital, xa
que foron o punto de partida para posta
en marcha do Plan.
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O espazo dos Aliados Dixitais explica os pasos para adherirse ao Plan como aliado dixital
e mostra os diferentes perfiles de aliados:
mecenas, referentes, menores, voluntarios e
entidades colaboradoras, e as súas achegas.
O bloque dos Servizos presenta o catálogo
de servizos dixitais dispoñíbeis tanto de formación presencial, teleformación, certificación de competencias dixitais en ofimática,
proxectos e iniciativas singulares, faladoiros e
apoios dixitais.
En Recursos os usuarios acceden aos
diferentes tipos recursos que teñen a súa
disposición: a rede de aulas CeMIT, o mapa
de e-Servizos de inclusión dixital, a comunidade virtual do voluntariado dixital, o espazo
multimedia de aprendizaxe así coma contidos
e publicacións de interese. Finalmente a web
tamén dispón dun apartado de Actualidade,
que permite acceder as novas e eventos,
proxectos, informes de interese en torno á
inclusión dixital.
Como lembraremos, o Plan de Inclusión
Dixital de Galicia 2020, presentado o pasado
18 de maio ante os máis de 700 aliados cos
que conta, busca “acadar unha sociedade
plenamente dixital formada e capacitada no
uso das tecnoloxías, capaz de explotar e aproveitar todo o potencial das TIC a nivel persoal,
profesional e relacional”. Cun orzamento de
máis de 7 millóns de euros en cinco anos o
Plan artéllase, en palabras de AMTEGA, “arredor dun novo modelo de relación flexíbel e
en rede, sustentado en alianzas dixitais entre
a Xunta de Galicia e os diferentes axentes do
ecosistema dixital que permitirá sumar capacidades, recursos e iniciativas”. 

A aplicación móbil do Camiño de
Santiago da Xunta está xa dispoñíbel para iOS na App Store, un mes
despois do seu lanzamento en Google
Play (en maio deste ano). A aplicación
ofrece información sobre todas as
rutas oficiais do Camiño de Santiago
desde a súa entrada en Galicia: Camiño Francés, Ruta Fisterra-Muxía, Vía
da Prata, Camiño Portugués, Camiño
Inglés, Camiño Primitivo, Camiño do
Norte, Ruta do Mar de Arousa e Río
Ulla, e Camiño de Inverno.
Os peregrinos dispoñen, así, en
tempo real, de toda a información que
necesiten en cada momento sobre os
trazados oficiais das rutas xacobeas, a
Rede Pública de Albergues coas súas
características, horarios, localización,
teléfono e fotografías; información
sobre os eventos culturais, así como
información detallada de todos os recursos turísticos. Tamén conta cunha
funcionalidade de realidade aumentada que permite, a través da cámara do
móbil, visualizar todos os puntos de
interese situados nas proximidades.
Así mesmo, os viaxeiros poderán
consultar nela onde comer, onde
aloxarse e que visitar en cada un
dos tramos do Camiño, coñecendo
a ampla oferta dos establecementos
turísticos cos que conta.
No apartado Meu diario, os peregrinos poden gardar os momentos máis
importantes do Camiño, a través de
notas de texto e fotografías, para logo,
a través da funcionalidade do espazo
web A miña experiencia crear o seu
propio libro dixital.
Esta aplicación móbil é unha das
iniciativas do proxecto Smart Camiño
que desenvolven a AMTEGA e Turismo
de Galicia, e está dispoñible en galego, español e inglés, podendo empregarse boa parte das súas funcións sen
necesidade de cobertura móbil.
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A terra do MILLÓN

de nomes

O portal da nosa toponimia renóvase para chegar a todos
os dispositivos e non deixar nome sen rexistrar

A

Cidade da Cultura acolleu
este 27 de xuño a presentación dunha novidade tecnolóxica que foi cualificada
(a presentación e tamén a
novidade) polos participantes no acto de
“acontecemento histórico para a nosa terra”.
Falamos do avance ante os medios do renovado portal web de Toponimia de Galicia
(toponimia.xunta.gal), no que participaron
entidades de diferentes ámbitos (tecnolóxico-dixital, territorial, cultural e etnográfico,
xeográfico) unidas baixo unha arela común:
xuntar as súas capacidades para impulsar,
preservar e universalizar un patrimonio
inmaterial, o dos nosos nomes de lugar, que
é case único no mundo, tanto polo número
de topónimos que achega (unha cantidade
inxente que podería chegar a cifra de un millón trescentos mil se se segue traballando
arreo neste ámbito) como polo compoñente
histórico, etnográfico e humano que fornece
cada nome de lugar.
As devanditas entidades son: AMTEGA
(Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia), a Real Academia Galega (RAG),
Vicepresidencia da Xunta, a Secretaría Xeral
de Política Lingüística (Consellería de Cultura e Educación) e o Instituto de Estudos do
Territorio (Consellería de Medio Ambiente).
As novidades da páxina, que será máis
exhaustiva con cada topónimo (subministrando datos completos sobre a orixe e a
historia de cada sitio, con textos e material
multimedia), estarán operativas en cuestión duns meses. A punta de lanza será
a súa gran base de datos, optimización e
ampliación do Nomenclátor xa dispoñíbel e
que tamén se avanzou na rolda cos medios.
Entre outros detalles, fíxose saber que tanto
ao abeiro do novo portal como na versión
actualizada do Nomenclátor revisaranse os
30.000 nomes que xa figuran coas coor-
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denadas e xeorreferenciaranse arredor de
10.000 designacións de poboacións que
figuran no Nomenclátor da Xunta de Galicia
e que non as posúen, ficando desta volta
incluídas. O obxectivo destas actuacións é
elaborar unha base de datos optimizada,
corrixida e actualizada que sexa “fonte única
de información oficial e normalizada para
todas as Administracións e para cartografía
de Galicia, evitando duplicidades”. Tamén se
pretende divulgar este documento xeorreferenciado entre organismos públicos (locais,
autonómicos e estatais), empresa privada e
público en xeral.
Igualmente, a medio e longo prazo,
buscarase a colaboración de asociacións e
particulares para ampliar a recompilación
e xeolocalización da microtoponimia. Esta
iniciativa dará continuidade aos traballos do
Proxecto Toponimia de Galicia, tanto a nivel
autonómico como municipal, e suporá un
incremento notábel do número recadado
de nomes de lugar.

Feito histórico
Xesús Ferro Ruibal, membro da RAG,
comparou o chimpo “cualitativo e cuantitativo” do proxecto (o proxecto Toponimia de
Galicia) presentado na Cidade da Cultura
co principio do remate do Pórtico da Gloria
e a sinatura pétrea que o acreditou a cargo
do Mestre Mateo. Segundo fixo saber, a
tecnoloxía posta en xogo na iniciativa é
unha tecnoloxía para loitar contra o esquecemento. “Non hai que deixar de lado”, dixo,
“o feito de que a principal fonte de información sobre os nosos topónimos, as nosas
aldeas e vilas pequenas cos seus habitantes,
está a ser hoxe en día moi ameazada polo
despoboamento”.
Mar Pereira abriu rolda de intervencións
adiantando a face visíbel da iniciativa: unha
iniciativa para levarnos da man aos nosos
topónimos da maneira máis avanzada,
actualizada e exhaustiva, “coa vantaxe de
podérmolo facer dende calquera dispositivo
e dende calquera lugar”.
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A continuación foi a quenda do secretario
xeral de Política Lingüística, Valentín García,
quen comezou a súa intervención salientando o valor da toponimia como “ciencia
transversal”, ou sexa, como ciencia que define en si mesma o que somos, que facemos,
que desenvolvemos e que tipo de relación
temos co noso medio. “O portal que avanzamos hoxe”, sinalou, “inclúe un novo deseño
e pódese ver e empregar en todo tipo de
plataformas e dispositivos”. Ao seu xuízo,
este último punto (a accesibilidade e usabilidade dende calquera recanto e trebello) é
de gran importancia para calquera tipo de
eido de investigación, pero é especialmente
necesario e enriquecedor para o ámbito da
toponimia, moi ligada aos traballos de cam-

sitio exacto onde podían atopar, no futuro,
as mellores capturas. A toponimia galega,
sinalou, “é un coñecemento creado ao longo
de milleiros de anos que cómpre conservar
con todos os recursos dos que dispoñamos”.
O académico, para visualizar a importancia
deste patrimonio noso, comparou o caso galego co de países como Canadá, onde cómpre practicamente inventar topónimos para
rexistrar e humanizar certas áreas do país.
“Nós temos que facer o contrario, recuperar
e salvagardar unha manchea de nomes para
lugares en despoboamento”, explicou.
Ferro Ruibal tamén lembrou que os galegos achegamos hoxe en día a cuarta parte
dos topónimos de todo o ámbito estatal.
Ademais, lembrou que aínda queda moito

co co humano. “Os nomes de lugar”, sinalou,
“sempre nos serán de meirande utilidade
que as coordenadas xeográficas e tecnolóxicas para coñecermos a fondo un emprazamento concreto”.
Sinalar por último que arestora están
contabilizados 37.308 topónimos e que, coa
entrada en xogo da microtoponimia, preténdese chegar á devandita cifra dos 1.300.000.

Quince anos xa

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda,
indicou que o Proxecto Toponimia leva xa
máis de 15 anos de andaina. Ao longo deste
tempo, dixo, implicouse toda a Xunta debido
á súa “gran importancia” cultural e histórica,
“xa que contribúe á recuperación dunha


Aldea do Courel, Lugo. Foto de
Arquitectura Tradicional Galega

po e aos recursos (cada vez máis necesarios)
da xeorreferenciación. Outra das novidades
postas en xogo no sitio web, dixo, reside na
súa claridade e no seu compoñente visual.
Ademais, sinalou, conta cun buscador que
vai incrementar, “sen dúbida”, o número
de visitantes e usuarios. Tamén destacou o
apartado Sabías que?, no que se nos explica
a orixe de cada topónimo, e máis a funcionalidade do visor, que posibilita refinar ao
máximo as operacións de procura.

A paisaxe nomeada

Despois do secretario de Política Lingüística interveu Ferro Ruibal, que abriu o seu
relatorio lembrando aos presentes que todo
na nosa terra, “absolutamente todo”, ten
nome propio, “dende as costas e revoltas
até as veigas, vales e brañas”. A isto cómpre
engadir, sinalou, o esforzo feito ao longo de
centos de anos polos nosos mariñeiros, que
non deixaron ningún recanto da nosa costa
por designar e sinalar (“o mar escrito”, dixo),
co fin de facilitar o seu traballo localizando o
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traballo por facer: “Vendo o recollido e o que
fica pendente por recoller, hai posibilidades
de chegarmos á cifra do millón trescentos
mil topónimos galegos”. A respecto da nova
plataforma presentada este luns 27, dixo
que “felizmente temos unha ferramenta
que nos leva directos a este coñecemento”,
sexa na casa ou a pé de campo, sós ou en
compaña dos fornecedores principais desta
información: os habitantes das aldeas, vilas
e cidades onde hai perdura este íntimo
contacto coa contorna. Ferro Ruibal tamén
tivo palabras para recordar que o presentado o 27 de xuño non é froito dun día: é o
resultado de anos e máis anos de esforzos
conxuntos dos nosos investigadores cos
habitantes das nosas aldeas, vilas e cidades.
A rolda de intervencións pechouna o
vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda,
quen se amosou de acordo con Ferro Ruibal
na importancia da iniciativa tecnolóxica
presentada, en parte polo dito polo académico e en parte, tamén, porque se trata dun
proxecto que cingue o puramente tecnolóxi-

parte tan rica do noso patrimonio”. Rueda
incidiu que este proxecto é unha iniciativa
aberta á cidadanía, no que pode colaborar
amplamente, “xa que coa nova aplicación estarán en disposición de facer as súas achegas
e enriquecer aínda máis as bases de datos”,
dispoñíbel para PC, tableta e smartphone.
Isto impulsará a recollida e xeorreferenciación da microtoponimia galega.
O Proxecto Toponimia de Galicia, posto
en marcha no ano 2000 como un proceso
complementario ao Nomenclátor de Galicia,
aborda a recuperación do que se vén chamando microtoponimia, ou sexa a toponimia
referente ás entidades xeográficas distintas
dos núcleos de poboación, tales como
terras de cultivo, cursos de auga, outeiros e
montes. “A iniciativa”, informouse na rolda
de prensa, “naceu coa intención de salvar un
patrimonio que en Galicia é particularmente rico, debido a factores diversos como o
espallamento da poboación no territorio, a
división da terra en parcelas moi pequenas
ou a orografía”. 
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| TELEFÓNICA SOCIAL |

Telefónica social
A operadora vén de presentar unha manchea de proxectos
e recoñecementos destinados a impulsar a innovación e
combater a fenda dixital
Lanzadeiras de Emprego

T

elefónica informou de que xa comezaron a funcionar, finalmente, as
cinco Lanzadeiras de Emprego que a
operadora de telecomunicacións (xunto coa
Consellería de Economía e a Fundación Santa María A Real) impulsou na nosa terra co
obxectivo de favorecer a inserción laboral de
125 persoas. Arteixo, Lugo, Marín, Redondela e Santiago acolleron o inicio de actividade
de cadansúa palestra tecnolóxico-laboral,
materializadas polas devanditas entidades
e con co-financiamento do Fondo Social
Europeo. Cada lanzadeira está integrada
por 25 persoas desempregadas: mulleres e
homes con idades comprendidas entre os
18 e os 59 anos. En todos os casos, en todos
os equipos, os participantes teñen diversos
perfís formativos. Ademais, a traxectoria dos
integrantes das palestras é do máis variada:
hai quen acumula varios anos de paro ou
quen case non ten experiencia ou quen xa
traballou en sectores moi dispares.

Segundo informa
Telefónica, o labor dos
participantes, tutelados
polos técnicos, “é pasar
de ser un grupo que non
se coñece a un equipo
que comparte un mesmo
obxectivo: axudarse
mutuamente para mellorar as súas habilidades
profesionais, emprender unha procura de
traballo máis proactiva e
coordinada, para contar
con novas oportunidades
laborais”.
Durante o vindeiros cinco meses os participantes do cinco Lanzadeiras de Emprego
reuniranse varios días á semana. Levarán a
cabo sesións de adestramento e intelixencia
emocional, dinámicas de comunicación,
marca persoal e procura de emprego 2.0;
prácticas de entrevistas persoais; elaboración de mapas de laborabilidade, visitas a

empresas, reunións con emprendedores
e procesos de intermediación laboral con
responsábeis de recursos humanos.
As palestras de Arteixo, Lugo, Marín, Redondela e Santiago están incluídas nas 145
lanzadeiras que a Fundación Santa María A
Real e Fundación Telefónica porán en marcha este ano por todo o ámbito estatal, para
o que se conta tamén coa colaboración do
Fondo Social Europeo.

Chega o bus sustentábel á Coruña

O

bus sustentábel de Telefónica
visitará A Coruña este verán (4 e 5
de xullo) para amosar como reducir
o noso consumo enerxético. A operadora
puxo en marcha un roteiro itinerante pola
xeografía estatal con, nas súas palabras,
“o primeiro autobús de transformación
dixital sustentábel”. Trátase dunha xira
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“protagonizada” por un
vehículo que, segundo
engade Telefónica,
amais dun vehículo
equipado con recursos
avanzados é “un centro
de innovación móbil”
que comeza a súa ruta
na sede da compañía
en Madrid (Las Tablas)
e que percorrerá once
cidades nas vindeiras
seis semanas.
Segundo fai saber a
operadora, as súas solucións de eficiencia
enerxética reducen até un 30% o consumo
enerxético das empresas e as emisións de
CO2 asociadas. Trátase, engade a compañía,
dun modelo de negocio sustentábel baseado nunha solución extremo a extremo,
que permite xestionar de maneira remota
e centralizada todas as oficinas, tendas ou

centros loxísticos dispersos dende un punto
de vista xeográfico. Amais, tamén é posíbel
en virtude destas solucións “deseñar e introducir políticas avanzadas de aforro enerxético, que reduzan o consumo da maquinaria
coa que xa conta o cliente”.
O bus diríxese a empresarios e administracións locais para amosarlles as últimas
novidades en servizos de innovación
sustentábel, pois estas solucións amais de
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Premiada unha iniciativa dos estudantes
de Brión: o proxecto Autómatas

A

Fundación Telefónica vén de recoñecer a calidade e o importante compoñente innovador dunha iniciativa
galega. Trátase de Autómatas, proxecto
liderado por un grupo de estudantes de
primeiro de Bacharelato de IES Brión, da
Coruña. A proposta dos rapaces do concello coruñés foi premiada na categoría de
Industria Intelixente na primeira edición do
Concurso Interescolar Nacional de Robótica
e Programación da Fundación Telefónica.
Trátase dunha aplicación instalada nun
robot con cámara intelixente que permite o
seguimento, a detección e o recoñecemento facial de persoas.
A tecnoloxía é aplicábel en vehículos
aéreos non tripulados (drons) e outros aparellos móbiles innovadores. Ademais, ten
capacidade para aprender e ir optimizando,
desta maneira, a súa precisión e fiabilidade.
O proxecto Autómatas (cuxo funcionamento podemos ver en varios vídeos de YouTube ao abeiro da etiqueta Desafío STEM)
foi seleccionado entre os 40 finalistas que
optaban aos premios, nos que participaron
1.457 proxectos, 395 colexios e institutos,
1.862 profesores e 5.571 alumnos ao longo
do curso.
O certame tamén distinguiu a capacidade de innovación doutros sete proxectos
tecnolóxicos nas catro áreas en competición: Educación Dixital, eSaúde, Internet
das Cousas e Industria Intelixente. As
iniciativas recoñecidas proveñen do Colexio
Calasancio Hispalense de Sevilla (un total
de tres), do CEIP Gonzalo Fernández de Cór-

crear un valor económico, teñen un
impacto positivo na sociedade dando
resposta a retos como o cambio climático. Todas elas aproveitan o potencial
de tecnoloxías como o cloud computing
e as comunicacións M2M, para optimizar o uso de recursos escasos como a
enerxía ou a auga, xestionar aspectos
ambientais como os residuos, o clima e
a calidade do aire e reducir emisións de
CO2.
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doba de Madrid (un proxecto),
do IES Márques de Santillana
de Cantabria (un proxecto),
do Colexio Giovanni Antonio
Farina de Guadalaxara (un
proxecto) e outro do CCEE San
Cristóbal de Castelló. Ademais,
o Colexio Cardenal Xavierre
(Zaragoza) foi elixido como
Mellor Escola (por ser a que máis proxectos
e de máis calidade presentou), e o centro Fomento Aldovea (Madrid) recibiu a mención
especial “Mozos Innovadores”.
Os premios consisten nunha viaxe ao
Laboratorio de Nanotecnoloxía da Universidade de Oxford, kits de robótica e programación e dotación tecnolóxica para uso
educativo. O nome dos gañadores deuse
a coñecer o pasado mércores 22 de xuño
durante un evento celebrado no Espazo
Fundación Telefónica de Madrid.

A Fundación Telefónica proponse, a
través deste concurso, “descubrir o espírito
emprendedor dos mozos e desenvolver
as súas habilidades de liderado e traballo
en equipo, así como a súa capacidade de
aplicar o enfoque científico na resolución
de problemas”. O certame forma parte
dun dos focos estratéxicos de Fundación
Telefónica en Educación: a promoción das
vocacións científico tecnolóxicas coñecidas como STEM (Science, Technology,
Engineering e Mathematics).

Contidos para aos máis de 2 millóns de
españois con diversidade sensorial

O

s pasados días a operadora
Telefónica presentou un novo e
ambicioso proxecto anti-fenda
dixital. Trátase do proxecto Movistar+ 5S,
unha proposta que a compañía cualificou
de “pioneira” e que ten como obxectivo
achegar o lecer dixital aos dous millóns
de persoas que teñen no ámbito estatal
diversidade funcional sensorial. Máis
polo miúdo, preténdese “ofrecer por vez
primeira nunha televisión contidos cos
tres sistemas de accesibilidade integrados
nunha mesma ferramenta”. Estes tres
sistemas son: audiodescrición, subtítulos
para persoas xordas e lingua de signos.
O acto de presentación, celebrado o
martes 14 de xuño (coa presenza da raíña
Letizia e do presidente da operadora,
José María Álvarez-Pallete), coincidiu de
maneira significativa co Día Nacional das
Linguas de Signos Españolas. Movistar+
5S, informou a firma de telecomunicacións, mobilizará un investimento anual
de máis de 1 millón de euros. “Permitirá
aos ditos colectivos”, engadiuse, “gozar
dos contidos de Movistar sen límites e
acceder á cultura e ao lecer ao mesmo
tempo que o resto
da poboación”.
O servizo será de
balde e compatíbel cos sistemas
operativos iOS
e Android. Para
accedermos a el
só teremos que
descargar a aplicación Movistar+ 5S.

Logo teremos que elixir a modalidade de
LSE dependendo das nosas características
sensoriais.
Con Movistar+5S, as persoas xordas
teñen a posibilidade de elixir os subtítulos/texto no seu smartphone ou tableta
ou, tamén, visualizar na pantalla do seu
dispositivo a imaxe dun intérprete de LSE
sincronizada cos diálogos da película ou
serie de TV. Pola súa banda, as persoas
cegas poden escoitar a audiodescrición
do filme a a través duns auriculares conectados ao dispositivo móbil.
Nesta primeira fase, o servizo lánzase
con máis dun centenar de películas e series, entre os que se inclúen Mad Max, Oito
apelidos cataláns, Os Minions 3, Zootropolis,
Nación Secreta, Spotlight, Penny Dreadful,
Outlander ou Better Call Saul. O obxectivo
é incluír cada mes 35 estreas de cinema
e 70 episodios de series. “Isto”, informou
Telefónica, “representa unha importante
ampliación da oferta de accesibilidade
nas canles en directo de Movistar+, que xa
viña ofrecendo o 95% dos seus contidos
novos adaptados para as persoas xordas,
do mesmo xeito que toda a publicidade”.
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Premiada pola súa contribución europea a
estratexia Open Future de Telefónica

T

elefónica vén de obter un importante
recoñecemento polo seu xeito de
traballar coas novas firmas innovadoras, as chamadas start-ups, unha metodoloxía de traballo que engloba e abrangue,
por proximidade, o labor despregado pola
operadora no seu centro de crowdworking
con emprendedores TIC en Galicia Open
Future. A distinción foille concedida pola
fundación Nesta e veu con feitura de investigación. Neste estudo, realizado para a
iniciativa europea Startup Europe Partnership, elixiuse a Telefónica como unha das
25 grandes compañías europeas que máis
están a axudar ás startups. Tratase da única
firma estatal do ámbito das telecomunicacións que figura na listaxe. Na raizame
do recoñecemento está, precisamente,
Telefónica Open Future, o programa de innovación aberta e emprendemento no que
se insire Galicia Open Future. A operadora
española situouse no dito ranking no cuarto posto, por detrás de Cisco, Rabobank e
Unilever.

Presentado
durante o Startup
Europe Summit
celebrado en
Berlín, o estudo
quere recoñecer
a contribución
que as grandes compañías
europeas están a
realizar para crear
un ecosistema de
emprendemento
que estea en disposición de competir con calquera
ecosistema de semellantes características,
sobre todo co norteamericano.
As firmas premiadas foron seleccionadas
entre máis de 70 candidatas, tendo en conta os seguintes criterios: o volume e calidade das actividades que desenvolven para
fomentar as novas iniciativas de mercado e
os eventos ou competicións que organizan

A operadora lanzará unha web para
axudar na integración dos refuxiados

A

demais de todo o devandito nestas
páxinas, Telefónica presentou no mes
de xuño unha páxina destinada a
ceibar de atrancos o vieiro da inserción dos
refuxiados en España. A web foi desenvolvida por un equipo de mozos de varios países
(un total de nove, integrantes dun laboratorio impulsado por Telefónica), e complementará a súa actividade cunha ferramenta
móbil específica. Para o seu desenvolvemento, contouse coa colaboración de Red.es, o
Ministerio de Emprego e Seguridade Social,
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ACCEM e Madrid International
LAB. O proxecto, denominado
OpenSpain, estará dispoñíbel
en árabe, inglés e español.
Abranguerá información
sobre o acceso e aloxamentos de balde e en
aluguer, datos sobre como regularizaren os
refuxiados a súa situación ou sobre como
acadar o cartón sanitario.
OpenSpain LAB é un proxecto de integración desde a integración, desenvolvido por
mozos profesionais e estudantes de países
como Siria, Iraq, Irán, o Sáhara, Venezuela e
España. A iniciativa pretende “facilitar a integración de persoas que cheguen a España
en situacións desfavorecidas, e está enmar-

e os recursos que ofrecen aos emprendedores (asesoramento, adestramento, programas de aceleración, investimento).
Logo de Telefónica, atopamos nos vinte
primeiros postos as seguintes compañías:
Virgin, Orange, Telecom Itlaia, BBVA, KPN,
EDP, KPMG, RBS, WPP, Eneco, MSD, Microsoft, Sky, KLM, Accenture e SAP SE.

cado dentro da iniciativa Join de Telefónica,
desde a que os mozos con talento apoian a
transformación dixital”.
O equipo, formado por oito mozos e unha
moza de entre 23 e 29 anos, compleméntase como dixemos cunha aplicación para
trebellos móbiles. Segundo fai saber Telefónica, trátase “da primeira ferramenta destas
características dirixida tanto aos refuxiados
como ás ONG que lles prestan servizos
nunha primeira etapa de establecemento”.
A app, que estará plenamente desenvolvida en agosto, ofrece acceso a información
que guíe a estas persoas no seu proceso de
chegada.
OpenSpain LAB forma parte da iniciativa
Join de Telefónica, desde a que os mozos
con talento apoian a transformación dixital,
impulsando as novas capacidades dixitais,
a través de proxectos comprometidos coa
sociedade e coa economía dixital. Neste
laboratorio os mozos integrantes están a
desenvolver unha solución tecnolóxica que
será unha axuda real para os estranxeiros
que chegan a España na procura de amparo
e acubillo.
Os participantes de OpenSpain LAB,
estudantes e mozos profesionais de diversas
áreas como informática, comunicación ou
deseño, incorporábanse a este proxecto
de seis meses de duración o pasado 1 de
febreiro nas instalacións situadas no Madrid
International LAB.
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| PONTEVEDRA, CENTRO DA REALIDADE VIRTUAL |

Pontevedra e
outros mundos
A cidade será á volta do verán o centro da
realidade virtual e dos xogos formativos

Primeira edición do Tek-Fest
Os pasados días presentouse en Pontevedra
o evento Tek Fest (tek-fest.com), encontro
internacional de tecnoloxías emerxentes que
se celebrará na cidade do Lérez na semana
do 27 de setembro. Na súa presentación, os
concelleiros Anabel Gulías e Alberto Oubiña, responsábeis de Promoción da Cidade
e Novas Tecnoloxías, incidiron no carácter
cen por cen pioneiro da actividade. No acto
tamén participaron Toño Cabanelas, director e
coordinador do proxecto, e Manuel González,
director do programa Zoom Net de TVE. O Tek
Fest, fixeron saber, xorde “coma unha ponte
entre as institucións, as empresas e a cidadanía
para democratizar os recursos máis avanzados
da cultura dixital: a hiperconexión, os datos
masivos, a realidade virtual ou a intelixencia
artificial”.
A cita será en setembro. O día 27 haberá
unha conferencia inaugural e desenvolveranse obradoiros entre o 28 e setembro e o 1 de
outubro. Ademais, sinalaron hoxe na presentación, durante os meses previos ao evento
está previsto celebrar distintos obradoiros para
introducirnos no Tek Fest, evento que nesta
primeira edición xirará arredor da realidade
virtual. Participarán grandes profesionais internacionais do sector amosando cousas como os
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últimos adiantos en cámaras estereoscópicas,
son binaural en 360 graos ou lentes e cascos
VR.
O evento está pensado sobre todo para
profesionais de áreas tecnolóxicas, pero tamén
para outros perfís como por exemplo xente
nativa dixital, curiosas/os das novas tecnoloxías e, tamén, calquera visitante “coa arela de
coñecer de primeira man as tecnoloxías que
están a cambiar o mundo”.
O Tek Fest está proposto como “un encontro
profesional internacional de tecnoloxía”, con
profesionais “de primeiro nivel” e poñendo ao
alcance de Pontevedra e contorna coñecementos avanzados, experiencias de profesionais e oportunidades de
negocio. “O evento será moi
importante para a cidade”,
sinalouse na presentación,
engadindo que en virtude
de Tek Fest Pontevedra será
pioneira en “desenvolver
obradoiros sobre esta tecnoloxía tan innovadora e con
tantas aplicacións prácticas:
xornalismo, arquitectura,
medicina, cine, turismo,
comercio electrónico...”. 

Congreso CIVE sobre
videoxogos e educación
Entre os días 25 e 28 de outubro está prevista a celebración
do IV Congreso Internacional de
Videoxogos e Educación (CIVE
2016) na Facultade de Ciencias
Sociais e da Comunicación
do Campus da Xunqueira en
Pontevedra, onde abordaranse
os catro piares para a creación
de videoxogos (o que fará o
xogador, as mecánicas do xogo,
a estética e a tecnoloxía) dividíndoos en cadansúa xornada
do evento que ten aberto o
período de presentación de
propostas para o Congreso até
o 30 de xullo (comunicándose a
súa aceptación antes do 30 de
agosto) para o que propoñen
distintos eixes temáticos, entre
os que se inclúen os seguintes: videoxogos na atención
á diversidade, ensino lúdico,
videoxogos e desenvolvemento das intelixencias múltiples,
videoxogos e arte, comunidades
de videoxogadores, aprendizaxe inmersiva, recursos dixitais
lúdicos, gamifiacción na aula,
lecer dixital como fórmula de
prevención e abordaxe terapéutica, narrativas de videoxogos,
creación e desenvolvemento de
aventuras gráficas, redes sociais,
saúde e videoxogos, etc.
Este encontro está promovido
pola asociación de investigadores Alfas, e chegará por primeira
vez a Galicia tras pasar por Valencia, Cáceres e Bos Aires.
De xeito paralelo ao congreso
tamén terá lugar unha Game
Jam, na que grupos de até catro
persoas (das que como mínimo
unha ten que ser un estudante
universitario) competirán na
creación dun xogo para web e/
ou dispositivos móbiles dentro
das temáticas propostas ao
inicio da actividade.
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| CULTURA GALEGA NA REDE |

Renóvase o
dicionario de
pronuncia



Estes días soubemos da actualización
e mellora do Dicionario de pronuncia
da Lingua Galega, un proxecto vivo como
a nosa lingua. Os recursos do Dicionario
de pronuncia da Lingua Galega, froito da
colaboración da AMTEGA e mais o Instituto
da Lingua Galega, eran publicados o pasado
ano no repositorio de Software Libre da
Xunta de Galicia. Indo á actualización deste
Dicionario de pronuncia, cómpre informar
que vén de achegar 30 novos termos, polo
que en total inclúe xa 66.742 ficheiros de son
correspondentes a outros tantos modelos de
pronuncia.

Con esta actualización, que está
dispoñíbel xa para a súa descarga,
aproveitouse para corrixir algún
dos sons anteriores como: "ibero/a",
"celtibero/a", "adenoide", "interoperabilidade" e "San Xiao de Mos". En canto aos
engadidos: "acorchetar", "agregador de
novidades","arlequinado/a", "bolboretista", "endometriose", "homofobia","mes
trado","solleira" etc. Pódese consultar a
listaxe completa dos novos termos e os
corrixidos na ligazón específica da forxa
de Mancomún (forxa.mancomun.org).
Estes cambios e melloras acaban de
actualizarse no proxecto no Repositorio de
Software Libre de Galicia. Os novos ficheiros
liberados están, igual que os anteriores, en
formato aberto .ogg e dispoñíbeis baixo
licenza libre Creative Commons Atribución-

Compartir Igual 4.0 Internacional. Xunto cos
mesmos está dispoñíbel tamén unha nova
versión da base de datos completa, que recolle tanto os anteriores termos como os novos
que se engaden. 

Recursos TIC para
estarmos no mundo

A nosa cultura adquiriu no mes de xuño múltiples
facianas nos acubillos dixitais
A RAG celebrou unha
dixitalización colectiva

Vilalba encheuse
de códigos QR





A Real Academia Galega conmemorou o Día dos Arquivos
(9 de xuño) co desenvolvemento
dunha actividade orientada a dixitalizar de balde documentos de noso
que teñan algún tipo de valor, tanto
para nós como para a recuperación e
reivindicación da memoria colectiva galega. Na iniciativa tivo cabida
unha manchea de material: carnés,
pasaportes vellos, diplomas, nomeamentos, recordatorios de festexos
e celebracións de toda índole. Os
traballos implican que unha vez tratados os documentos e recuperados
para a posteridade poidan amosarse
perante a comunidade internauta na
páxina web da RAG, academia.gal.
A intención desta medida foi pór en
valor a relevancia
que pode ter
(para nós, para
a sociedade) a
conservación dos
arquivos persoais
de cada quen.
Este material
inxente, variado
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C  digo

cero

e en moitas ocasións ignoto (son na
súa maioría testemuñas do pasado aínda pendentes de desvelar e
compartir), adquire múltiples facianas
para comprender “o noso pasado
colectivo”: certificados de estudo e
títulos académicos e profesionais,
diarios, memorias, axendas, pasaportes, cartas, convites recordatorios ou
fotografías.
A RAG tamén recordou que o seu
Arquivo acubilla uns cen arquivos
persoais, producidos por diferentes
persoas e familias. Entre eles figuran
os de Manuel Murguía, Eduardo
Pondal, Emilia Pardo Bazán ou Andrés
Martínez Salazar, entre outras figuras
da historia cultural galega. 

Vilalba contou os días pasados (e contará
no que resta do ano) cunha manchea de códigos QR escaneábeis con ligazóns aos contidos
dixitais de traballos desenvolvidos polo alumnado
dos centros educativos do concello e do Centro
Ocupacional Vilalba – Terra Chá. Os traballos,
unha trintena, foron creados para conmemorar a
figura do poeta Manuel María, escritor chairego
(precisamente) recoñecido este ano no Día das
Letras Galegas. O material dispoñíbel (e accesíbel
a través dos nosos dispositivos) pódese ver na súa
integridade no Google Maps. A raizame da iniciativa está nas actividades de homenaxe a Manuel
María impulsadas dende en Concello en colaboración coas entidades e asociacións locais.
Entre os contidos aos que podemos ter acceso
atópanse, entre outros, unha representación
teatral a cargo do CEIP Monseivane, un concerto
de Mini e Mero ou unha colección de fotografías
dos alumnos e alumnas do CEIP Mato Vizoso coas
pancartas elaboradas para celebrar a Manuel María e, por extensión, as nosas Letras. Para evitarnos
ter que acudir a todos os recantos da vila onde
esta dispoñíbel un código QR, habilitouse como
dixemos unha sección específica no Google Maps,
onde podemos dar conta do recurso acubillado
en cada emprazamento a través da pantalla do
computador ou doutro dispositivo móbil. 
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As tecnoloxías
axudan a recuperar
o Castro de San
Lourenzo



O Castro de San Lourenzo, emprazado
en San Pedro de Cereixa (Pobra do
Brollón, Lugo) e ligado ás actividades mineiras levadas a cabo en tempos de influencia
romana nos séculos I e II, é unha paraxe de
gran interese arqueolóxico que, na súa meirande parte, aínda está pendente de amosar
os seus tesouros. Grazas en boa medida ao
profesor e investigador Xurxo Ayán (veciño
de Cereixa), ao compromiso da Asociación
María Castaña e ás contribucións dunha
familia na emigración, colleu pulo en datas
recentes o proxecto común de sacar á luz os
segredos do devandito castro. O obxectivo
é comezar os traballos este verán, engadíndose estes labores á campaña que suma
apoios para a denominación da Ribeira Sacra
como Patrimonio da Humanidade. Co fin de

enxergar con claridade o
terreo a tratar botouse man
das novas tecnoloxías.
Recursos como Google
Earth e as súas imaxes
aéreas, ou máis claramente
a tecnoloxía LiDAR, foron claves
para impulsar as pescudas e
coñecer, entre outras cousas, as
pegadas (negativas) que deixaron na contorna unha canteira
de extracción de area e grixo e
máis os repetidos incendios que
asolaron a paraxe. Tamén, grazas
ao emprego de LiDAR, púidose albiscar o que
había embaixo da terra e da vexetación que
cobre e circunda o asentamento. Segundo
fixo saber Ayán para Sermos Galiza, “grazas á
tecnoloxía puidemos facer un escaneo aéreo
que elimina a variábel da vexetación, deste
xeito aparece a orografía orixinal”. Agora
o seguinte paso é facer unha prospección
xeofísica con xeoradar para dar co miolo do
castro e facérense os investigadores unha

Diego Giráldez
lanza booktrailer en
realidade virtual



A editorial Xerais lanzou na Rede o que sería, nas súas
palabras, o primeiro booktrailer galego realizado en
realidade virtual. Tratouse, máis polo miúdo, do adianto
que serviu de soporte de mercadotecnia ao libro Galería de
saldos, do escritor Diego Giráldez. A peza promocional foi dirixida por Antón Veiga e realizada por Mon Moares. Segundo
informaron Xerais e máis o autor, grazas ao vídeo o público
pode mergullarse nunha galería de arte virtual onde visitar e
descubrir as ilustracións que acompañan os diferentes relatos
do libro.
As ilustracións veñen da man do deseñador Iago Sánchez
Losada. A portada, que tamén figura no booktrailer, é obra
do ilustrador Antonio Seijas. Como toda boa experiencia de
inmersión, a peza permítenos velo todo en 360 graos. “En
pantallas”, engádese, “o espectador pode mover a visión co
rato ou empregando o dedo en soportes táctiles”. Porén,
é nos dispositivos intelixentes de “última xeración” onde o
booktrailer dá o mellor de si. Por que? Pois porque posibilita
a “inmersión total” a través da tecnoloxía do headtracking
e os elementos de emprazamento espacial dos terminais.
Segundo nos conta a editorial, “a combinación con soportes
que convertan os teléfonos en cascos de realidade virtual é o
último paso na experiencia de visitar esta galería virtual”.
Galería de saldos, editado por Xerais, é o primeiro traballo
literario do escritor e xornalista Diego Giráldez. O libro é unha
escolma de relatos curtos nos que “personaxes moi apegados
a actualidade se mesturan con obras de arte orixinais ou reproducións baratas”. Está nas librarías dende o 9 de xuño.” 
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idea integral do que hai no seu acubillo antes
de comezar os traballos propiamente ditos
en agosto. Por certo LiDAR (Light Detection
and Ranging), como lembraremos, abrangue
baixo esta etiqueta unha serie de sistemas
para obter información (nubes de puntos)
do terreo dende o ar e botando man de
escáners láser. Lembrar que o traballo de
recuperación do Castro de San Lourenzo ten
web de seu: sanlourenzo.net. 

O Portal das Palabras
inclúe unha aplicación
que achega definicións no
Facebook



A Real Academia Galega e
a Fundación Barrié
renovaron o Portal das
Palabras (portaldaspalabras.gal) e entre
as novidades postas
en xogo atópase unha
aplicación que nos
achega a definición de
calquera termo acubillado na rede social
Facebook. A aplicación,
en realidade un bot
(programa informático xeralmente de miúda envergadura e que,
para a súa funcionalidade específica, ten a capacidade de operar
coma se dun usuario humano se tratase), fornece de contado o
resultado da nosa procura. Chámase “Dicionario RAG” e opera
directamente no servizo de mensaxería instantánea da dita rede
social. A idea da entidade é lanzar en datas vindeiras aplicacións
semellantes para Telegram e Whatsapp.
Estes e outros recursos novos foron dados a coñecer os días
pasados pola RAG dende a súa sede da rúa Tabernas na Coruña.
A renovación da dita web abrangueu optimizacións na propia
páxina de seu, melloras no Dicionario RAG (o feminino dos termos
con variacións de xénero, conxugacións verbais) e novas versións
para móbiles. Tamén se inclúe no paquete unha versión de xogos
específica para dispositivos móbiles. Na presentación participaron
os presidente da RAG e da Fundación Barrié, Xesús Alonso Montero
e José María Arias, respectivamente, que coincidiron na necesidade
de impulsar ao máximo o medre do Portal das Palabras para botar
as raizames máis fondas posíbeis na sociedade galega. Ademais,
tamén coincidiron na pertinencia de impulsar a web cara ao exterior, “atopando instrumentos para compartir a nosa experiencia e
recibir a experiencia allea”. 
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Innovación na túa vila
Os concellos galegos premen o acelerador en materia de
servizos dixitais participativos e transparentes
Cabana de Bergantiños
presenta unha nova versión
de Cabanízate

O

Concello de Cabana de Bergantiños
presentou o venres 17 de xuño no
Centro de Maiores de Neaño unha
nova versión da aplicación Cabanízate,
operativa para plataformas Android e iOS.
Segundo fixeron saber os representantes
do Executivo local, o Concello de Cabana
é “o primeiro da Costa da Morte en contar
con esta tecnoloxía” e en apostar polo uso
dunha ferramenta coma esta para axudar
aos cidadáns a solucionar problemas “dunha
maneira máis sinxela, áxil e coordinada”.
A aplicación ten o obxectivo de xestionar
“de maneira óptima” as incidencias que se
detecten en calquera lugar do termo muni-

Ribadumia aposta pola
claridade na súa nova web

O

Concello de Ribadumia (Pontevedra) vén de presentar a súa nova
presenza na web, ribadumia.org,
unha aposta firme pola facilitade de uso,
pola información clara e, sobre todo, pola
utilidade. A páxina compleméntase cunha
aplicación para dispositivos que reforzará o
carácter comunicativo e participativo que
se pretendeu achegar á plataforma: fornecerá avisos á veciñanza en tempo real das
actividades do concello e de notificacións
de toda índole, como por exemplo cortes
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cipal, por calquera persoa ou polos servizos
municipais xestionados por empresas ao
servizo do Concello, “e desta maneira mobilizar os recursos para resolvelos”.

de tráfico. As novidades foron
dadas a coñecer polo alcalde,
David Castro, que fixo saber
que a páxina presentada non
é unha evolución da anterior, senón unha proposta
cen por cen nova para cuxo
desenvolvemento contouse
coa “colaboración de todas as
concellerías e empregadas” e
dos profesionais da firma Galimaxina. O resultado, engadiuse na presentación, é unha
web limpa, sinxela e clara.
Segundo informou o
Concello, un dos puntais da
nova plataforma é a súa arela de garantir a total transparencia das xestións a
desenvolver polo Goberno local. Ademais,
outro dos grandes obxectivos é facilitar
ao máximo a participación. Neste senso,
a web compleméntase con outra páxina,
omeuconcello.ribadumia.org, onde a
veciñanza pode comunicarse directamente do Concello e facerlle chegar as súas
propostas e peticións. Como dixemos, a
proposta tamén se enriquece cunha aplicación móbil que, segundo se fixo saber
na presentación, “liberará aos cidadáns da
necesidade de teren que estar pendentes
da web para informarse de todo tipo de
cuestións e novidades”.

Como novidades principais, engadíronse novas funcionalidades
ao sistema existente, optimizouse
a xestión das incidencias enviadas desde os smartphones polos
cidadáns e complementouse o
conxunto de servizos dixitais coas
incidencias recibidas por teléfono
ou de maneira presencial. O Concello, ademais, poderá xerar avisos
que serán recibidos de contado
polos veciños, “por exemplo en situacións de emerxencia”, explicouse na presentación, engadíndose
que a aplicación conta ademais
con canles de novas culturais, emprego/formación e servizos sociais.
A empresa encargada de mellorar e ampliar
as posibilidades de Cabanízate é e-Tecnia
Geosistemas e Enxeñaría S.L.

Ferrolanizados sete
blogueiros referenciais

A

fin de semana de entre 10 e
o 12 de xuño o concello de
Ferrol amosou ao detalle os
seus reclamos turísticos perante un
referencial elenco de blogueiros. Foi
no marco do Blog Trip de promoción
turística organizado polo Executivo
local. En total, participaron na experiencia sete autores da Rede: Carlos
Olmo (Vagamundos), Víctor Gómez
(Machbell), Sabela Montero (Viajando
blog imágenes y sensaciones), Víctor
Fernando (Foto escapada), Verónica
Martínez (Vero4travel), Laura Fernández (Meridiano 180) e Pepe Romera,
experto en vídeo mercadotecnia e
responsábel de peperomera.com.
O alcalde Jorge Suárez recibiunos
o xoves 9. A súa estadía de “ferrolanización” das/os bitacoreiras/
os prolongouse até o domingo
12. Amosóuselles o potencial do
concello galego e da súa contorna
para a práctica de deportes como o
surf, o mergullo, o sendeirismo ou
o parapente, e os encantos naturais, arquitectónicos e históricos da
cidade.
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A Coruña, número 6 do Estado en
presenza nas redes sociais

O

Concello da Coruña decidía apostar
polas redes sociais e abría perfís en
Facebook e Twitter o 10 de xullo de
2015. Dende entón, conta cunha presenza
relevante entre os perfís locais ao achegar

comunicacións oficiais de
interese para a cidadanía.
Este feito supuxo para o
Goberno local coruñés facerse coa sexta posición dos
municipios de todo o Estado
con maior penetración nas
redes sociais. Segundo un
estudo recente asinado pola
consultora de comunicación
ACH Cambre, A Coruña sitúase entre os dez primeiros
concellos que gozan de
maior número de seguidoras e seguidores entre a súa
poboación.
Na mostra, elaborada
sobre datos obtidos tanto
do Instituto Nacional de
Estatística como dos propios
perfís oficiais na rede de
50 capitais de provincia, o
municipio obtivo un ratio de case o 60%
entre o número de seareiros que ten nas
redes sociais e que pertencen á poboación
do termo municipal.

A xeito de curiosidade, dicir que as
cidades que gozan de maior repercusión
entre a súa veciñanza son: Barcelona, Girona e Lleida, cun índice superior ao 100%
(ao ter un maior número de seguidores
que de poboación), seguidas de Santander (78,4%), Segovia (69,1%) e A Coruña
(59,2%). En Galicia o municipio coruñés
sitúase á cabeza desta listaxe, por diante
de Ourense (33%), Pontevedra (21%) e
Lugo (14%).
Amais de contar con presenza en Facebook, Twitter ou Youtube, o Concello da
Coruña tamén conta cunha canle oficial
de Vimeo -rede que non forma parte do
estudo- na que poden consultarse todos
os vídeos institucionais, organizados por
canles, das distintas concellerías e proxectos municipais. Entre elas atópase a canle
Plenos, na que se poden reproducir todas
as sesións plenarias -ordinarias e extraordinarias- celebradas desde o pasado 11
de xullo así como a propia investidura do
alcalde, Xulio Ferreiro, todas elas retransmitidas desde a portada do portal municipal.

Sada terá operativa no verán
a súa aplicación de turismo

O

Máis en detalle, coñeceron as praias
de Santa Comba, Ponzos, Doniños
ou Cobas, e tomaron contacto coa
arquitectura do barrio da Magdalena e
o roteiro das Meninas de Canido.
O Blog Trip inseriuse na nova
estratexia turística desenvolvida pola
Concellería que dirixe Bruno Díaz,
iniciada co programa Ferrolanízate
posto en marcha en Semana Santa,
que salientaba o atractivo de Ferrol
non só dende o ámbito histórico e patrimonial senón tamén como espazo
privilexiado para o deporte e o lecer
activo.
Na escolma dos ditos blogueiros
buscouse que os seus cadernos tiveran sobre todo unha orientación cara
a un turismo de natureza, sustentábel
e cultural. Tamén se tivo en conta “a
gran calidade das fotogra
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Concello de Sada vén de organizar
unha xuntanza cos empresarios
locais para darlles a coñecer unha
aplicación dirixida a achegar un directorio empresarial web para favorecer o
contacto multidireccional entre empresas
e comercios locais, por unha banda, e veciñanza e turistas, pola outra. Na reunión
participaron arredor de 60 persoas. Celebrouse na Capela de San Roque, onde se
amosou o funcionamento da aplicación
(que poderá estar dispoñíbel este verán)
e as vantaxes para o tecido empresarial
de Sada e contorna da súa inclusión na
ferramenta móbil.
Esta ferramenta, fíxose saber, incluíra
unha listaxe de empresas de comercio,
industria e hostalaría, coa información
que cada empresario queira achegar así
como imaxes de cadanseu negocio. As
firmas locais xa poden inscribirse na guía
mediante unha enquisa en liña (a través da
web sada.gal) ou ben mediante un formulario dispoñíbel na Oficina de Turismo ou
na Concellaría de Promoción Económica.
Na reunión co tecido produtivo local
participou Liss Suárez Becerra, responsábel do departamento do Concello responsábel da aplicación: a Concellería de
Promoción Económica e Turismo. Segundo
fixo saber, “o feito de que esta concellaría
conte con datos actualizados para incluír
na aplicación facilita o envío de información que podería ser de utilidade para o
desenvolvemento da actividade comercial
e empresarial”.

Ademais, Suárez Becerra convidou
a todos os presentes e as empresas de
Sada a integrárense na nova ferramenta dixital, unha novidade tecnolóxica,
engadiu, “que está a ser moi ben
recibida polos primeiros establecementos que están a formalizar a súa
adhesión ao proxecto”. Segundo fixo
saber, neste intre estanse a aplicar
algunhas melloras na app, “antes de
que estea operativa este verán”. Ao seu
xuízo, estamos ante “unha ferramenta
fundamental para promocionar integramente o concello desde o punto de
vista turístico e para a promoción do
tecido económico local”.
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segundos poden indicar os
cuartos que teñen dispoñíbeis en cada intre e os seus
prezos. Esta información pode
actualizarse ao longo do día
todas as veces necesarias. A
actualización poderá facerse
dende diferentes plataformas,
ordenadores, teléfonos ou
tabletas, para que sexa o máis
sinxelo posíbel.
O persoal de información
de Turismo de Santiago
poderá ver a dispoñibilidade
de prazas que hai en cada
momento nos establecementos de Santiago. Deste xeito
poderá dar información filtrada e en tempo
real ás persoas que pregunten por aloxamentos dispoñíbeis na cidade e arredores
para esa mesma noite.
O persoal de Turismo de Santiago non fará
as reservas directamente nin cobrará ningún
tipo de comisión, xa que o servizo é de
balde tanto para os establecementos como
para os usuarios. O que se entregará será un
documento coa información sobre as prazas
vacantes e enderezos, números de teléfono
e correos electrónicos, para que poidan facer
as súas reservas directamente.
Durante o mes de maio, a ferramenta estivo funcionando con éxito nunha primeira
fase de probas, nun proceso no que colaboraron arredor de 30 pensións e albergues da
cidade. Para esa primeira fase escolléronse
este tipo de establecementos porque, en
base á experiencia, son polos que máis preguntan as persoas na oficina de información
turística no último minuto.
Porén, poderán empregar a ferramenta todos os establecementos da cidade, máis alá
de cal sexa a súa tipoloxía e a súa categoría.

Turismo de Santiago lanza DispoApp

A

concelleira de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo, Marta
Lois, e a directora-xerente en funcións
de Turismo de Santiago, Yolanda Ferro,
presentaron os días pasados DispoApp,
unha nova ferramenta electrónica concibida
integramente por Turismo de Santiago para
poder informar en tempo real nas oficinas de
información turística sobre a dispoñibilidade
de prazas nos establecementos hostaleiros
da cidade.
Ante o elevando número de consultas sobre a dispoñibilidade de prazas dispoñibles
en hoteis, pensións e albergues na oficina
de información turística de Turismo de
Santiago por parte dos visitantes a entidade
de promoción turística municipal desenvolveu unha nova ferramenta electrónica que
permitirá “que sexan os propios establecementos os que carguen no programa a
dispoñibilidade de prazas que teñen en cada
momento”.
A ferramenta será de balde para os
aloxamentos da cidade. O proceso de carga,
sinalaron, “é moi sinxelo e rápido para
os establecementos”. Así, en apenas dez

EmpregaTIC en Lugo

O

Concello de Lugo anunciou os días
pasados unha iniciativa para mellorar
a empregabilidade local a través da
formación avanzada en novas tecnoloxías
da información. A actividade EmpregaTIC foi
dada a coñecer pola concelleira de Economía
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e Emprego, Ana Prieto, que incidiu en que
se trata dun obradoiro que arrincará este
verán, “entre os meses de agosto e setembro”, e terá unha duración de medio ano.
O curso, que foi concedido pola Xunta
ao Concello, “abrirá novas oportunidades
laborais a 15 mozos e mozas lucenses menores de 30 anos no eido das Tecnoloxías
da Información e a Comunicación”, sinalou
a concelleira.
O obradoiro contará coa presenza dun
director e dous profesores,
que se ocuparán da formación aos alumnos-traballadores. Estes repartiranse
en dous módulos: oito en
xestión de mercadotecnia e
comunicación e sete en desenvolvemento de produtos
multimedia. Os participantes
recibirán un certificado de
profesionalidade.

Vilagarcía propón un
campamento tecnolóxico para a súa mocidade

O

Concello de Lugo aA
Concellería de Xuventude
de Vilagarcía anuncia que
no mes de xullo levará a cabo un
campamento tecnolóxico de balde
para mozos e mozas de 15 a 35
anos no termo municipal pontevedrés. Estamos a falar de 50 prazas,
o primeiro campamento, para un
grupo de 25 usuarios, desenvolverase durante a semana do 11 ao
15 de xullo en horario de 10 a 15
horas; e o segundo será do 18 ao
22 de xullo, co mesmo horario. As
sesións impartiranse en dependencias municipais e na sede da
asociación sen ánimo de lucro O
Núcleo, cuxos membros serán os
encargados de impartir as actividades que inclúen obradoiros, saídas
prácticas á cidade e charlas de
profesionais.
E que se atoparán os participantes destes campamentos? Os
asistentes a esta actividade recibirán formación práctica sobre: uso
de tecnoloxías emerxentes como
aplicacións móbiles, robótica, programación ou GPS, co fin de que as
poidan aplicar ás súas actividades
laborais, sociais ou de ocio.
Cómpre engadir que estes campamentos tecnolóxicos atópanse
inseridos no marco das accións formativas do Concello encamiñadas
a mellorar as opcións de empregabilidade e de promoción laboral
da mocidade. Asemade, con estas
xornadas tamén se aposta pola
formación nestas tecnoloxías e á
contribución da creación de redes
xuvenís que alenten ao desenvolvemento de proxectos participativos e sirvan para intercambio de
experiencias e proxectos.
O prazo de inscrición para os
campamentos tecnolóxicos xa
está aberto. Os formularios poden
baixarse dende o taboleiro de
anuncios da web municipal e
poden presentarse até o 17 de
xuño no Rexistro xeral do Concello.
A listaxe de admitidos publicarase
o 27 de xuño.
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F

inalmente o Colexio
Profesional de Enxeñaría
Técnica en Informática
(CPETIG) entregou os galardóns da primeira convocatoria do seu Concurso de Scratch,
unha iniciativa dirixida a fomentar nos
escolares o interese polo desenvolvemento informático, ou sexa, por
construír coas súas propias mans a
Sociedade do Coñecemento botando
man da ferramenta Scratch. A cita foi
o sábado 25 de xuño e celebrouse en
El Corte Inglés de Santiago. O certame
tivo como temática, para esta primeira
edición, o Camiño de Santiago. No
acto de entrega de recoñecementos
participaron algo máis de 70 persoas
entre as que se atopaban os rapaces
premiados acompañados na súa
maioría dos seus pais e profesorado
dos centros. O concurso contou co patrocinio de El Corte Inglés, Fundación
Barrié, Coremain e Gadis.
O acto comezou cunha presentación sobre o uso de elementos
físicos programables dende Scratch,
onde se lle presentou aos asistentes
dende o Scratch para Arduino a placas
Raspberry. Rematada a presentación,
chegou o intreen que Marcos Mata,
presidente do CPETIG, deu paso á
entrega de premios. Segundo informa
a entidade profesional galega, os
rapaces distinguidos polo seu labor
recibiron un distintivo para a súa
clase, que consistiu nunha impresión
en 3D do símbolo de Scratch, un
cheque agasallo (achega de El Corte
Inglés, CPETIG e Gadis) e os profesores
foron premiados tamén cunha tableta
(achega de Coremain e o CPETIG).
Ademais, os vencedores das dúas
categorías, Primaria e Secundaria,
recibiron un vale para unha sesión
demostrativa científico tecnolóxica da
Fundación Barrié.

Pequenos futuros

programadores
O CPETIG entregou os premios do seu
primeiro Concurso de Scratch

Nesta edición presentáronse medio cento
de proxectos levados a cabo por grupos compostos por até 8 alumnos e un profesor pertencentes a distintos centros de ensinanza
Primaria e Secundaria de Galicia. O concurso
estivo dividido en dúas categorías: I – de 4º a
6º de primaria e II - de 1º a 3º de secundaria.
Nunha primeira fase de selección, a través
da ferramenta de análise de proxectos DrScratch, foron 17 os proxectos que obtiveron
unha nota de entre 14 e 21 puntos e que
pasaron a formar parte do grupo de finalistas. De entre estes, o xurado do I Concurso
de Scratch Aprendo Programando, emitiu o
seguinte fallo:

Na categoría de primaria, o 1º premio recaeu
no proxecto Camiño Preguntón do CPI Virxe da
Cela, grupo VirtualKids e o segundo premio foi
para o proxecto Paseniño, paseniño, faise o camiño do CEIP Vilar de Barrio, grupo Galopíns.
En canto á categoría de secundaria, o 1º premio acadouno o proxecto Andando o Camiño
do IES De Brión, grupo Camiñantes e o segundo
premio foi para o proxecto Aventuras do Camiño
do IES Carlos Casares, do grupo Scratchers en
Viana.
O concurso é unha actividade máis das que
ven realizando o CPETIG nos últimos anos de
cara a difundir os valores da programación entre
os nenos, os seus pais e os seus formadores. 

Ferramenta que promove o pensamento creativo
Scratch é unha ferramenta informática que permite aos usuarios programar historias
interactivas, xogos e animacións, e compartilas en liña con outros membros da comunidade. Deseñada para nenos de idades entre os 8 e os 16 anos, axuda aos máis novos a
aprender a pensar de xeito creativo, razoar sistematicamente, e traballar en colaboración
coa comunidade.
Por iso, informa o CPETIG, eran obxectivos do concurso “fomentar a aprendizaxe no
desenvolvemento de aplicacións informáticas con Scratch; comprender a potencia do seu
uso como ferramenta didáctica; favorecer metodoloxías e casos de éxito da ensinanza da
programación con este software; e desenvolver estratexias de integración da programación con Scratch en distintas etapas e disciplinas educativas”.
Toda a información do concurso está habilitada na web específica do CPETIG, aprendoprogramando.cpetig.org.
Número 155
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Enchente de innovación galega
As nosas empresas impulsan a sociedade dixital
coa fórmula infalíbel da creatividade

A BRITÁNICA IMPERIAL
ADQUIRE APPARCAR



A empresa inglesa Imperial Civil Enforcement Solutions (Imperial) vén
de facerse coa start-up galega Apparcar,
investida por Wayra España, a aceleradora
de Telefónica Open Future. A firma adquirida, como recordaremos, desenvolveu unha

innovadora aplicación móbil para iOS e
Android que axuda aos condutores a atopar
unha praza libre de aparcadoiro, “guiándoos
ao seu destino cun só clic”. Esta solución, de
balde para os usuarios finais, instálase nas
cidades grazas a acordos con concellos e
xestores de aparcamentos, que ven como
principais beneficios unha mellor xestión do
tráfico e unha menor contaminación (o 30%
do tráfico nas cidades débese á procura de
aparcadoiro).
A firma galega desembarca no Reino
Unido tras realizar probas en cidades como
Madrid, Santiago de Compostela, Oviedo e
Northampton, con máis de 7.000 condutores. Segundo lembran dende a aceleradora
de Telefónica, “o que de verdade fai única
a Apparcar é que non esta tecnoloxía non
precisa sensores nin ningún outro tipo de
hardware para identificar que prazas están
baleiras e dispoñíbeis”.
Ashley Bijster, director Xerente de Imperial,
informa que “a compra realizouse porque
Apparcar é unha solución moi sinxela e eficaz que proba que é posíbel ter o mellor de
dous mundos: por unha banda, é un servizo
fiábel e cómodo para os condutores, e por

outra banda, permite un mellor control do
estacionamento para os xestores”. Ademais,
sinala, “a aplicación fai desaparecer a frustración, incerteza e incomodidade de buscar
unha praza libre”. Ao seu xuízo, “os datos
en tempo real, obtidos a través das accións
dos usuarios e do GPS, son moi valiosos ao
permitir seguir a evolución dos espazos de
aparcadoiro e o comportamento dos condutores; isto facilita ás autoridades locais o
desconxestionamento do tráfico, o control
do estacionamento e simplifica os procedementos”.
Apparcar é froito do enxeño dos seus
fundadores, os galegos José Luís Leirós e
Alexandre Freire, e foi amosado con éxito
nalgúns dos eventos máis importantes do
sector, como a feira Smart City Expo World
Congress 2015, celebrada en Barcelona, e
Parkex 2016, que tivo lugar recentemente no
Reino Unido.
“Estamos encantados de unir forzas cunha
compañía tan respectada e especializada
como Imperial”, sinala Jose Luís Leirós, engadindo que “o éxito das probas en España
xerou interese en moitos países e en especial
no Reino Unido”. 

BALIDEA ACHEGA TECNOLOXÍA AOS
SERVIZOS SOCIAIS DE TERRASSA

NASAS RECUNCA COAS
ENTIDADES SOCIAIS





A empresa galega Balidea vén
de ser elixida polo Ajuntament de Terrassa para levar a cabo a
evolución do sistema de xestión de
expedientes da súa área de Servizos
Sociais, un novo proxecto para a
axilización e mellora da eficiencia na
xestión administrativa de institucións
públicas.
Máis polo miúdo, a través deste
servizo Balidea dálle soporte a máis
de trinta procedementos municipais
e aos procesos auxiliares involucrados
na súa xestión.
O proxecto abrangue ademais
varios desenvolvementos encamiñados a integrar o sistema
de xestión de
expedientes da
área de Servizos
Sociais con dife-

28 |

rentes plataformas
externas, como
pode ser a Administració Oberta de
Catalunya, a través do portal de transmisión telemática de datos Via Oberta.
A finalidade, en palabras de Balidea é
“camiñar cara a dixitalización xeral dos
procedementos administrativos do
Ajuntament de Terrassa e a interoperabilidade entre as institucións catalás,
para o intercambio da información
precisa sobre os usuarios dos servizos
sen necesidade de repetir trámites.
Asemade, este proxecto implicou a
migración dos datos de expedientes
do Servizo de Axuda a Domicilio Municipal (SSAD) aos sistemas actuais. 

Pensando no “ben público” a axencia
coruñesa de mercadotecnia en liña,
Nasas, vén de anunciar a súa nova convocatoria para realizar unha campaña Probono
(para o ben público). A finalidade desta
achega, segundo o equipo da empresa, é
contribuír á mellora e fomento daquelas
entidades que comparten os seus valores e
ideas. Como xa demos a entender, esta non
é a primeira experiencia Probono da axencia creativa, pois os últimos tres proxectos
deste tipo foron: en 2015 a web de Alcer
Coruña, en 2014 o sitio da asociación
cultural da Coruña La Escuela Iniciativas
Culturales e en 2013 deseñaron o logotipo
para a cooperativa enerxética galega Nosa
Enerxía.
Desta volta, ábrese unha oportunidade
para todas aquelas entidades que precisen
axuda de cara a elaborar un novo deseño
de imaxe corporativa, un plan de comunicación dixital, unha campaña de captación, a
creación ou redeseño dunha web. 
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Código Cero (C.C.): Podédenos explicar de onde vén todo isto de
Phottic?
Manuel Pan (M.P.): Con Phottic o que estamos facendo é pechar
un círculo que se iniciou ha bastantes anos. Alá polos anos setenta
e pico, cando tiña algo máis de 6 anos. Un día de festa, atopamos
unha caixa de galletas toda chea de fotos. Puxémonos a xogar con
elas, e unhas semanas despois alguén nos dixo que aquelas fotos
que non recolléramos se velaran co sol. Foi unha perda grande para
a familia, porque se perderon recordos, fotos únicas que non había
máis que aí... e todo iso é a orixe do tema de Phottic.
Pasando o tempo, xa en Abertal, creamos o que se chamaba
Blogoteca, e unha das cousas que nos sorprendía da Blogoteca era
que había xente que utilizaba o seu blog para subir milleiros de fotografías (máis de dez mil nun blog). Curiosamente o blog que máis
fotografías tivo foi O Faiado da Memoria, e esta xente dicíanos repetidamente que o blog quedáballes curto, que non tiña maneira de
localizar as fotos... e co tema da incorporación de Facebook a cousa
vai a peor, porque a xente empezaba a trasladar tamén a Facebook
as súas coleccións, e vía como ao pouco tempo se lle pedía todo no
Timeline, e non tiñan maneira de localizalo.
Chegamos a un acordo con esta xente de O Faiado, e que se nos
servía de beta testers crearíamos unha plataforma.

Phottic:

imaxes para
o recordo

Á

hora de introducirse na Rede en Galicia hai un par de usos
que chaman especialmente a atención aos usuarios, como
son os de información meteorolóxica e xeográfica, pero
están seguidos moi de preto polas comunidades sociais locais que se forman, en moitos casos ao redor de fotografías
que contribúen a levar a nosa realidade ao mundo dixital,
proceso para o que pode resultar de grande axuda Phottic,
un servizo que nos últimos meses está a experimentar un
importante pulo, e do que quixemos saber máis a través dos
seus responsables.
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C.C.: Pero agora o proxecto xa ten unha entidade de seu.
M.P.: Hai meses que se decidiu que isto era unha spin-off de Abertal. Xa no 2015 se creou unha empresa independente para este
proxecto. Ten bastante que ver que fomos contarlle a historia ao
Banco Sabadell, e creu bastante na historia e deunos financiamento
para sacala adiante e poder deixar outras iniciativas, como Abertal,
con 20 anos de traballo aí, para dedicarse a isto.
Por outro lado tamén ter entrado en VíaGalicia, que foi un punto de
inflexión importante para tirar adiante.
C.C.: Isto das aceleradoras de empresa como afecta á hora de
desenvolver un proxecto? É unha axuda para conseguir capital ou inflúe máis a mentorización que se recibe dentro destes
programas?
M.P.: O noso caso é un pouco atípico, porque o noso caso non é
o dun emprendedor que necesite apoio para sacar adiante un
proxecto, o noso é o caso de empresarios que necesitan o apoio
para deixar un proxecto por outro.
A nós axudounos a romper e traballar dunha maneira distinta.
Pasar de traballar cun obxectivo anual, de que tes que facturar porque tes que pagar as nóminas, e tes que conseguir uns beneficios
a final de ano, ao paradigma de teño un plan de acción a X tempo
do que non me teño que preocupar de facturar senón de sacar un
proxecto grande adiante. É un cambio que custa, e algunhas das
accións que hai nestas aceleradoras si que serven para que cambies
un pouco ese chip e empeces a pensar doutra maneira.
Aínda que nós xa o tiñamos claro que queriamos apostar por este
proxecto e cara onde iamos (creo que somos dos poucos proxectos
en fase de comercialización dentro da aceleradora), foi importante
o tema de ViaGalicia por acelerar a toma de decisión.
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C.C.: Entendemos entón que unha
das cousas ás que lle dariades máis
voltas sería ao modelo de negocio.
Como tedes pensado sacar rendemento económico de Phottic?
M.P.: Iso témolo bastante claro. Temos
dúas liñas de negocio moi diferenciadas: unha é medrar moito en fondos
para sacar rendemento por un lado
os dereitos desas fotos e a xente que
queira pór á venda eses fondos, tanto
por descarga de fondos como por
impresión baixo demanda, tanto de
álbums como de imaxes) e por outro
lado está o modelo de negocio que
sabemos que se vende moi ben que
é a execución de proxectos singulares.
Phottic é libre para quen queira xerar
unha colección e xestionala, pero hai
moita xente (entidades tanto públicas
como privadas) que non o ven como
unha estratexia nin teñen a capacidade de lanzar un proxecto grande,
e aí é onde entramos nós, coa nosa
rede de alianzas que estamos tecendo
nesta fase por toda España, que serían
os que executen ese proxecto Phottic,
actuando Phottic como licenzatario
de tecnoloxía, de proxecto e de marca.
C.C.: E que ofrece a ferramenta de Phottic
actualmente?
Daniel Cerqueiro (D.C.): Phottic agora é
unha rede social de coleccións de fotografías.
Unha ferramenta que permite ordenar no
tempo e no espazo (e socializar) coleccións
de fotografías. A plataforma que temos agora
mesmo é iso. O que estamos a crear é unha
comunidade global baseada en comunidades locais. Estas coleccións de fotografías o
que fan é vertebrar unha comunidade ao
redor dunha temática concreta. De feito, os
primeiros proxectos que desenvolvemos de
Phottic estaban aplicados a comunidades
locais.
A plataforma global foi intentar facer extrapolable a un entorno global o concepto que
tiñamos antes.
C.C.: Que poden facer os
usuarios coas imaxes a
través desta ferramenta?
D.C.: As fotografías
pódense subir, pódense
ordenar en coleccións
e álbums, e, sobre todo,
pódense xeolocalizar no
espazo e localizar no tempo. No espazo a colocas
no mapa e, ademais, está
integrada con Google
Street View, o que permite
ver o antes e o agora, e
facer unha comparación.
Ten unha interacción bastante potente. E por outro
lado, no tempo, permite
marcar o ano ou intervalo de anos nos que foi
tomada esa fotografía. Iso
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dotar de certas ferramentas, de certos
mecanismos, para que a xente faga as
súas aportacións dende o móbil.
Deseñáronse aplicacións nas dúas
principais plataformas móbiles (iOS e
Android) que xa están dispoñibles nas
súas primeiras versións, e o que permiten tamén axudar aquela xente que
o propio feito da dixitalización dunha
fotografía sexa unha dificultade, e
que poidan así aportar fotografías
que teñan nun álbum, nunha caixa
de zapatos ou nun marco. Buscouse
facer ese proceso moi sinxelo, de xeito
que dende o módulo dixitalizador da
aplicación sacas unha instantánea coa
cámara do móbil a fotografía a dixitalizar. Tamén ten unha ferramenta de
rectificación das imaxes (que moitas
veces saen distorsionadas) e cun par
de clics xa podes subir as fotografías á
plataforma.

crea unha especie de liña temporal sobre un
monumento, sobre unha xente... e hai unha
parte fundamental que é a dos comentarios,
xa que Phottic permite recuperar as historias
que hai detrás das fotografías. Hai unha parte
moi potente de comentarios, podendo definir os responsables das coleccións se outros
usuarios poden achegar fondos e se poden
realizar comentarios. Iso, e o etiquetado, fai
de Phottic unha ferramenta única.
Dende o punto de vista de negocio vimos
un nicho de mercado na xente que estaba a
crear coleccións de fotografías en ferramentas que non lles daban o que querían. Usaban blogs, usaban Facebook, pero non tiñan
a sensación de permanencia do seu traballo
de documentación, que é o que fai Phottic.

C.C.: Este tipo de ferramentas están habitualmente na web, pero agora mesmo a
tendencia é o móbil Como tedes planificada a estratexia móbil de
Phottic?
Alejandro Lamas (A.L.):
Phottic agora
Para a estratexia de Phottic
é unha rede
xa contabamos que tanto
o consumo de contidos da
social de colecplataforma como a achega
do contido ía ter unha comcións de fotopoñente moi importante de
grafías. Unha
dispoñibilidade no peto, ou
sexa, de ter as aplicacións no
ferramenta que
móbil.
permite ordeDese xeito tanto a web se
deseñou cunha adaptación
nar no tempo
moi grande a dispositivos
móbiles (totalmente respone no espazo (e
sive) pero viamos que tamén,
socializar) coleca diferenza doutros proxectos
que xa nacen cun carácter de
cións de fotoconsumo de información e
non de achegas, si podiamos
grafías

C.C.: Comentabades que a venda
de contidos tamén é un dos piares
de Phottic. Enténdese que falades
principalmente do formato físico.
M.P.: De feito estamos vendo agora
que hai un par de colectivos que están
bastante interesados en Phottic e están expectantes, como xente que ten moitas horas
e moitos fondos de dixitalización, sen recibir
ningunha contraprestación, e por outro lado,
profesionais, fotógrafos profesionais, que
tamén ven que teñen cantidade de fondos
que os teñen fóra das canles tradicionais
de comercialización de imaxes. Na venda
de imaxes históricas hai bastante negocio
pendente de desenvolver. Son un par de
públicos pendentes do noso negocio de
pagamento por descarga, é dicir, que cada
usuario vai poder decidir se pon á venda,
e a que prezo, cada unha das imaxes, para
poder descargas ou incluso, grazas a acordos
que estamos pechando a nivel de impresión
baixo demanda, que poidas imprimir unha
foto en A3, ou en 40 x 70, ou incluso que
unha comunidade ou grupo poida facer un
álbum baixo demanda e poder incluso pór
ese álbum á venda.
C.C.: Como vedes agora a Twitter, Facebook, YouTube...? Competidores? Complementos?
D.C.: No fondo, os espazos sociais máis
habituais os vemos como un complemento.
Son ferramentas que axudan a difundir os
contidos que se crean colaborativamente
en Phottic. De feito, Facebook é unha parte
importante da idea de Phottic, e entendemos que haberá comunidades que utilicen
moitos Facebook para difundir as fotografías
que están colgando en Phottic. Son totalmente complementarias. Non vexo ningún
problema ao respecto.
M.P.: Quen as queira ter ben ordenadas, ben
etiquetadas, que poida recuperar as historias
e que estas historias sexan localizables, o que
fará é subir os contidos a Phottic e, loxicamente, difundilos en Facebook. 
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Samsung renova a súa pulseira deportiva incorporándolle GPS e ampliando a súa pantalla
Dende o pasado 10 de xuño estará dispoñible no mercado a Gear
Fit2, pulseira que entre as súas funcións incorpora o seguimento mediante GPS, co que pretenden que os usuarios non teñan que cargar
co seu smartphone durante os adestramentos para así poder
rexistrar a súa ruta, distancia e velocidade en tempo real.
A Gear Fit2 é unha pulseira cun deseño fino e ergonómico, cómodo para un uso cotián; destaca pola súa pantalla
táctil curva Super AMOLED que facilita o acceso aos datos
de actividade física rexistrados e que incluso permite responder ás mensaxes recibidas nun smartphone ligado á
pulseira; ao integrar GPS e monitor cardíaco ofrece completos datos para facer un seguimento da nosa actividade física e estilo de vida; integra un sistema para detectar
a nosa actividade física actual (de xeito que se activa o
rexistro da actividade deportiva cando corramos, camiñemos, vaiamos en bicicleta ou incluso empreguemos unha
máquina de remo ou unha elíptica; pode sincronizar os
datos recollidos con S Health; e completa as súas funcións
podendo operar como reprodutor musical autónomo.

Zenbo, o robot doméstico de Asus
Aínda que os novos smartphones e os novos portátiles de
Asus sexan produtos máis que notables, o que captou máis
atención no Computex de Taipei foi o Zenbo, un pequeno robot
doméstico que busca axudar, entreter e acompañar aos integrantes da familia, movéndose de xeito autónomo polo fogar e
atendendo a ordes faladas, convertendo a interacción con ese
pequeno trebello nunha experiencia sinxela e divertida.
Zenbo é un produto deseñado para un amplo abano de
usuarios, de xeito que atende tanto a maiores como a pequenos, adaptándose ás súas necesidades. Así, a un ancián pode
lembrarlle as citas médicas ou a toma da medicación, á vez
que pode monitorizar o fogar para alertar aos familiares ante
situacións de emerxencia (como caídas), á vez que tamén pode
axudar a realizar videoconferencias, empregar redes sociais,
realizar a compra ou ver contidos multimedia mediante ordes
de voz. Para os cativos, en cambio, pode ser tanto unha ferramenta educativa como unha fonte de lecer, que incluso pode
acompañalos á hora de durmir contándolles un conto.

O Honor 5c chega a España a un prezo de 199,99 euros
O pasado mes de abril presentouse o novo
smartphone de Huawei, o Honor 5c, un terminal
cunhas prestacións moi completas que resulta
ideal para os que queren afastarse da tendencia actual de pantallas de 5,5 polgadas, xa que
neste caso conta cunha pantalla IPS de Full
HD de 5,2 polgas e, en contraste con outros
modelos pequenos, desta volta non se limita a
unha resolución de 1.280 x 720 píxeles, senón
que chega con 1.920 x 1.080 píxeles, o que fai
que as imaxes teñan unha definición magnífica
(424 puntos por polgada) para un dispositivo
desta gama.
O Honor 5c funciona cun procesador Kirin 650
de 8 núcleos, 2 GB de RAM e 16 GB de almacenamento interno (ampliable mediante tarxetas
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Concretando as especificacións, a Gear Fit2 ten unha pantalla
Super AMOLED curva de 1,5 polgadas cunha resolución de 216 x 432
píxeles, procesador de dobre núcleo a 1 GHz, 512 MB de RAM, 4 GB de
almacenamento interno, GPS, acelerómetro, xiroscopio, monitor cardíaco, Bluetooth 4.2, batería de 200 mAh e un
peso moi contido (28 gramos no modelo pequeno
e 30 gramos no modelo grande). O accesorio
resistente á auga (IP68) funciona co sistema
operativo Tizen e é compatible con smartphones con Android 4.4 ou superior cun mínimo de
1,5 GB de RAM.
Estamos ante unha interesante renovación dun
produto que no seu día foi moi ben recibido, sendo
considerado por moitos como unha magnífica
alternativa aos smartwatches, que afastándose
dos reloxos conseguía unha maior ergonomía,
adaptándose moi ben ao uso diario dos que
queren non perder ningunha notificación do seu
móbil. 

Tamén podemos ver ao Zenbo como un
elemento de interacción do fogar dixital,
xa que podería controlar a iluminación,
o televisor, o aire acondicionado... en función das ordes que lle deamos. E cando non
haxa ninguén no fogar, tamén pode actuar
como un gardián, xa que a súa cámara integrada
pode comportarse como unha cámara de seguridade controlable a distancia a través dunha
aplicación para smartphone.
Polo momento estamos ante un produto
en desenvolvemento, que pode moverse,
ver, falar, oír, reproducir música, conectarse
cos nosos trebellos, adaptarse ás nosas preferencias... pero que espera desatar todo o
seu potencial grazas ao traballo dos desenvolvedores que xa poden optar a facerse cun SDK
para poder levar as súas ideas creativas á práctica
con este trebello que podería chegar en poucos meses
ao mercado a un prezo duns 599 dólares. 

imcroSD de até 128 GB), ten cámaras de 13 e 8
Mpíxeles con apertura f/2.0, lector de pegadas
dixitais, Wi-Fi N, Bluetooth 4.1, 4G (con velocidades de até 300 Mbps e soporte da banda
800 MHz tan reclamada polos usuarios
europeos), dobre SIM, receptor de radio
FM, batería de 3.000 mAh, sistema operativo baseado en Android 6.0 (EMUI 4.1), 8,3
milímetros de grosor, 156 gramos de peso e
carcasa metálica (en gris, dourado ou prata).
Aínda que estes detalles xa se coñecían, este
smartphone están dende hoxe oficialmente
dispoñible en Europa a un prezo de 199,99
euros (gastos de envío incluídos) o que posiblemente o converta nun dos móbiles máis
reclamados polos usuarios que buscan un
terminal con certa ergonomía sen sacrificar
definición de pantalla. 
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O novos Moto Z apostan pola potencia e a modularidade
Lenovo presentou o Moto Z e o Moto Z Force, smartphones que
inicialmente só van comercializarse nos EE.UU. e que son dos terminais
máis destacables dos últimos meses pola súa delgadeza e a posibilidade de mellorar as súas prestacións mediante módulos que poden
suxeitarse de xeito magnético.
O Moto Z é un smartphone con pantalla AMOLED de 5,5 polgadas
e resolución Quad HD, procesador Qualcomm Snapdragon 820, 4
GB de RAM, 32/64 GB de almacenamento interno, cámara traseira de
13 Mpíxeles, estabilización óptica de imaxe, apertura f/1.8 e flash de
dobre LED, cámara frontal de
5 Mpíxeles, apertura f/(2.2
e flash, Wi-Fi AC, Bluetooth
4.1, USB-C (para a carga,
a conectividade de datos
e incluso para conectar
uns auriculares para os que
inclúe un adaptador), lector
de pegadas dixitais, NFC,
resistencia á auga, batería de
2.600 mAh (que permitiría unhas 30 hora de uso), sistema
de carga rápida TurboPower
(que permite usar o móbil
durante 8 horas tras só 15
minutos de carga), un grosor
de 5,19 milímetros, un peso de
136 gramos e sistema operativo
Android 6.0.1, que suma así unhas especificacións que serían
do mellor que podemos atopar
actualmente no mercado.

O Moto Z Force, pola súa banda, engorda até os 6,99 milímetros, o que permítenlle mellorar a súa cámara até os 21 Mpíxeles e
a súa batería até os 3.500 mAh (achegándose unha autonomía de
até 40 horas).
Pero o máis rechamante da presentación de Lenovo foron os
Moto Mods, módulos para os Moto Z actuais (confiando en que
tamén funcionen nalgunhas versións futuras) que se adhiren ao
teléfono magneticamente engadíndolle funcionalidades e que
non só acompañan así á proposta modular do LG G5, senón que
melloran substancialmente a súa mecánica de uso (a súa colocación e axuste resulta moi doada grazas ao seu sistema de potentes imáns), conseguindo un resultado moi rechamante que inicialmente conta con varios módulos distintos: o Moto Insta-Share
Projector (un pico-proxector capaz de converter o smartphone
nun video-proxector que xera imaxes de até 70 polgadas), o JBL
SoundBoost (que engade ao móbil un altofalante de alta potencia e calidade) e as Incipio offGRID Power Packs (que amplían a
capacidade da batería interna podendo chegar a incrementar a
autonomía en até 20 horas). Amais, esta tecnoloxía está aberta a
desenvolvedores, de xeito que poderán crearse novos módulos
que poidan ampliar así as funcionalidades dos potentes Moto Z
ou permitan aproveitar eses smartphones para usos profesionais
moi específicos. Aparte dos módulos avanzados,
tamén estarán dispoñibles carcasas Moto
Style Shell que empreguen a suxeición magnética para colocarse
no smartphone e darlle
un toque de estilo
especial. 

Xbox One S: a consola de Microsoft reduce tamaño e gaña prestacións
A conferencia de Microsoft durante a feira E3 comezou confirmando un novo modelo de consola Xbox One que tería un tamaño máis
compacto. Así temos que a nova Xbox One S é oficial, e o seu lanzamento nin sequera vai supor un prezo de lanzamento lixeiramente
superior, xa que chegará verá a luz un prezo de partida de 299 euros.
O deseño da Xbox One S estréase cunha cor branca robot, cun
tamaño un 40% inferior ao modelo orixinal, integra o seu transformador de corrente e incluso contará cun soporte opcional para
poder colala tanto en horizontal como en vertical.
Pero as novidades non se limitarán á súa aparencia
externa, senón que a nova Xbox One S tamén inclúe
a posibilidade de reproducir películas en Blu-ray e
vídeo en streaming (de servizos como Netflix) en
ultra alta definición, soportando tamén a tecnoloxía HDR (desta volta tanto para vídeo como
para xogos) polo que os que conten cun dos
últimos televisores en chegar ao mercado
poderán aproveitalo para consumidor contido audiovisual
en 4K coa axuda da consola e tamén poderán gozar
dunha mellor experiencia
de xogo en títulos futuros
como Gear of War 4 e
Scalebound.
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Para facer máis cómodo o uso da consola tamén decidiron
mover un dos seus 3 portos USB á parte frontal da consola e engadiron un novo emisor de infravermellos. Cómpre salientar que
boa parte da redución de tamaño da Xbox One S conseguiuse eliminando o porto para Kinect (accesorio que agora precisará dun
adaptador USB no caso de querer empregarse na nova consola, e
que será de balde para os usuarios que xa teñan un sensor Kinect).
O mando da Xbox One S tamén mellor en comodidade (a zona de agarre ten certa textura que
permite unha mellor suxeición) e, como magnífica
novidade, o novo mando mellora a súa conectividade sen fíos en fiabilidade, distancia de uso
e dispoñibilidade, xa que incorpora Bluetooth,
de xeito que funcionará sen problema con
ordenadores con Windows 10.
Confíase en que a Xbox One S chegue
ás tendas en agosto, con versións
con 500 GB, 1 TB e 2 TB de
almacenamento (a 299,
349 e 399 euros cada
unha), contando tamén
con accesorios por separado como o soporte
vertical e o mando sen
fíos. 
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Anticipándose ao E3, Ubisoft presentou hoxe Watch Dogs
2, a segunda entrega da emblemática saga inspirada nunha
realidade hiperconectada, na que o Central Operating System
(ctOS) rexorde nunha versión 2.0 dende Silicon Valley, de
xeito que esta nova Internet das Cousas trasladará a acción a
San Francisco, onde o protagonista estará vixiado non só polo
goberno e organizacións criminais, senón tamén por corporacións que son quen de crear perfís dixitais completos dos cidadáns que poden rastrexar, intercambiar, vender e incluso roubar
sen que o percibamos. Ante tal control da poboación os hackers
teñen que iniciar unha loita para recuperar o poder, como poderemos ver ao encarnar a Marcus Holloway, un mozo acusado
inxustamente polo ctOS 2.0 dun delito que non cometeu, e que
unirase á célula de San Francisco de DedSec, formando así parte
dun grupo que suma esforzos para enfrontarse ao goberno
corrupto.
Desta volta o xogo terá todos os escenarios abertos dende
o comezo, convidando a explorar e descubrir as historias e os
secretos de toda a baía de San Francisco, ofrecendo así un grande mundo aberto que demostra a súa ambición e que tamén
amplía o sistema de hackeo¸ abrindo novas posibilidades, de
xeito que para deter un vehículo xa non teremos como única
opción hackear un semáforo, senón que tamén poderemos
tomar control do seu volante ou sobrecargar o seu motor.
Toda unha evolución do xogo que foi posible grazas a
atender á resposta do público ante a anterior entrega, e que
poderemos ver en PlayStation 4, Xbox One e PC a partires do 15
de novembro. 
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Tras o éxito de XCOM: Enemy Unknown nas súas numerosas
versións Firaxis decidiu recuperar a franquía cunha secuela
que chegou a PC o pasado mes de febreiro, e o feito de que os
subscritores Gold de Xbox LIVE vaian recibir durante a segunda
quincena do presente mes a versión de Xbox 360 (retrocompatible co Xbox One) de XCOM: Enemy Unknown daba a entender que o lanzamento de XCOM 2 para as consolas de nova
xeración sería inminente, e finalmente confírmase que chegará
a Xbox One e PlayStation 4 o vindeiro 6 de setembro, correndo
o estudio The Workshop coa responsabilidade de portar o xogo
de PC a consolas.
En XCOM 2 tomaremos o rol dun comandante dun grupo
de resistencia dedicado a recuperar a Terra das poutas dos invasores alieníxenas, o que supón un grande cambio con respecto
á entrega anterior, xa que en vez de ter que rexeitar unha invasión, partimos dunha posición de inferioridade, de xeito que o
reto que se propón é todo un desafío. O xogo tamén conta con
novas mecánicas e novos mapas de procedementos, conseguindo que cada misión sexa toda unha proba de superación.
Nos últimos meses a versión para PC deste xogo foi madurando e ampliando os seus contidos, de xeito que confíase en
que a versión de consolas sexa un produto moi pulido que
permita que os seareiros desta franquía poidan volver gozar
dunha emblemática proposta de estratexia que vén dando
guerra dende 1994 co clásico UFO: Enemy Unknown. 


VÍDEO DE
PRESENTACIÓN

Xbox One

Hai preto de ano e medio Deep Silver anunciou a súa
intención de adaptar o seu xogo All Points Bulletin: Reloaded
ás consolas de videoxogos de nova xeración, e finalmente
hoxe vemos como xa está dispoñible para a súa descarga
APB Reloaded para Xbox One, prevéndose o seu lanzamento para PlayStation 4 este mesmo mes.
O xogo pode descargarse completamente de balde, aínda
que inclúe contidos de pagamento, e permite que o usuario
decida se colocarse no bando da xustiza ou da anarquía na,
azoutada polo crime, cidade de San Paro. Deste xeito podemos ser un xusticeiro autorizado ou un cruel delincuente,
de xeito que tiroteos, persecucións en automóbil, roubos e
vandalismo serán o día a día neste contorno de violencia no
que a personalización de personaxes e o seu equipamento
serán un dos piares deste xogo que tivo que optar hai anos
por reformularse, xa que saíra inicialmente á venda para PC
como xogo de pagamento, pero tivo que mudar á fórmula
do free-to-play para manter a súa viabilidade, o que parece
todo un acerto ao ver que xa leva seis anos en activo, algo
que moito poucos xogos en liña poden dicir. 

PS4 | Xbox One

Para celebrar os 20 anos da franquía Resident Evil, dende
Capcom están a adaptar as súas distintas entregas a consolas de nova xeración, estando actualmente a experimentar
unha especie de conta atrás para chegar a Resident Evil 4, o
xogo que renovou a saga converténdoa nun xogo máis de
acción que de supervivencia. Este carismático e polémico
xogo non chegará até o outono, e mentres xa puidemos ver
como Resident Evil 6 chegaba a PlayStation 4 e Xbox One o
pasado 29 de marzo, e agora xa temos data para Resident Evil
5, xa dispoñible en reserva para Xbox One, e que a partires
do 28 de xuño poderá descargarse nas últimas consolas para
así poder revivir o xogo con todos os seus contidos.
Estas remasterizacións chegan a un prezo de só 19,95
euros, e no caso de Resident Evil 5 inclúe os modos de un
xogador e cooperativo, así como todos os contidos descargables que saíron tras o seu lanzamento (as expansións Lost
Nightmares e Desperate Escape, o modo Versus, as figuras extras e 4 traxes) e o modo No Mercy (anteriormente exclusivo
de PC). Tamén engade o novo modo Mercenarios unidos.
Aínda que son moitos os críticos coas últimas tres entregas da saga, Resident Evil 5 pode considerarse como a que
tivo unha mellor acollida (xa que Resident Evil 6 foi considerada unanimemente como un desastre), e se deixamos de
lado as ridículas acusacións de racismo (polo feito de que os
infectados en África fosen negros) e o feito de que prescinda do horror para centrarse na acción, temos un xogo que
introduciu o multi-xogador na saga e conseguiu achegar
moitas horas de diversión aos seus compradores, polo que o
feito de poder gozar dunha versión remasterizada a un prezo
bastante reducido é unha magnífica nova. 
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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

Punto Xeral de Entrada
de Facturas Electrónicas
da Comunidade Autónoma de Galicia
www.conselleriadefacenda.es/factura

Vantaxes no emprego do sistema
de facturación electrónica:

01 > Redución de custos:

Pola ausencia de procesos manuais, na almacenaxe de documentación, en gastos de papelería e en
franqueos.

02 > Maior eficiencia e eficacia:

Axiliza os procesos administrativos, a transmisión
de datos e a recepción de facturas.

03 > Axilidade e inmediatez:

No movemento de información e na localización da
mesma.

04 > Maior grao de seguridade:
Facilita os procesos de control e evita erros.

05 > Mellor calidade do servizo.

