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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.

10
As nosas administracións
premen o acelerador en
materia de portais e
apps para amosarse a
mundo
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este número falamos de turismo e redes,
pero tamén doutras moitas cousas que son
semellantes e que se complementan entre
si e nos complementan a nós: por exemplo
de cultura (como as nosas entidades culturais van pechando fileiras para celebrar nas TIC a vindeira
festa das letras do 17 de maio) ou de audiovisual (como
a vila de Carballo vai despregar co festival Interplay
unha manchea de esforzos e recursos para converterse
a si mesma na gran capital galega e estatal das webseries). Por aí por estas páxinas tamén achegamos a nosa
conversa recente co músico galego Xosé Manuel Budiño
para que nos conte como son as súas andainas na Rede,
e tamén temos espazo para lembrar que o casco vello
de Lugo vén de gañar un extra de dinamización social
e innovación coa recente apertura do seu Edificio de
Novas Tecnoloxías, un inmóbel cen por cen dispoñíbel
e ao servizo das necesidades de comunicación dixital
da veciñanza. E polo que respecta ao turismo e ás redes,
unha cuestión do que tamén achegamos contidos, pareceunos importante lembrar parte dos traballos recentes
que as nosas entidades están a facer para comunicarse
cos viaxeiros de todo o mundo nas “linguaxes” que estes
empregan xa maioritariamente, facendo fincapé nas
moitas barreiras que a Rede foi quen de tirar á hora de
poñer en comunicación a quen promove un destino (e
en Galicia temos moitos destinos, iso sabémolo ben) e a
quen ten o “formigo” de viaxar. Cómpre non enganarse:
o turismo será cada vez máis unha viaxe física enleada
dende a súa orixe mesma cos múltiples elementos propios dunha viaxe dixital. 
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https://www.facebook.
com/codigocero
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https://twitter.
com/codigocero

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

https://www.youtube. https://www.instagram. http://codigocero.com/ Subscríbete na nosa
com/user/CodigoCero com/codigocero_com/ spip.php?page=bacakend web para recibir as
novas cada día
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novas tecnoloxías, un devir
no tempo (unha perspectiva) que nos serve para ver
os porqués do fracaso dos
proxectos de servizos TIC
que remataron en fracaso.
Segundo explica Vitae, boa parte desas
iniciativas que non chegaron a bo
porto fallaban nunha pouco axeitada
identificación e xestión dos requisitos.
En palabras da consultora galega, un
dos principais desafíos da enxeñaría de
software e sistemas é conseguir que o
analista entenda a fondo os problemas
e necesidades do negocio, e acadar que
os resultados comprendan como a solución proposta polo analista resolverá

Vitae achega metodoloxías para
garantir o éxito de proxectos TIC



Vitae Consultores, no seu camiño
de axudar a que os nosos profesionais TIC sexan aínda máis TIC, impulsou
unha nova actividade formativa directamente encamiñada a optimizar o diálogo
entre usuarios e avaliadores na captura
de requirimentos. O obradoiro Técnicas
e habilidades humanas na investigación,
captura e análises de requisitos impartiuse
este mes de marzo. A súa orixe, a súa razón de ser, están na propia evolución das

estas necesidades. Para atallar esta
problemática xurdiu precisamente
o devandito obradoiro de Vitae, que
se desenvolveu nunha das consultoras galegas máis referenciais,
con máis de 800 empregados e con
sede en Santiago de Compostela.
Con este curso, sinala Vitae,
“preténdese fornecer as pautas
metodolóxicas para facer unha investigación eficaz das necesidades
dos usuarios, mostrando unha metodoloxía baseada na integración
de habilidades técnicas, habilidades
interpersoais e actitudes para conseguir a correcta identificación de
requisitos e que se alcance o acordo
desexado e consciente, entre cliente
e provedor, sobre o sistema ou
servizo a desenvolver”.
O programa foi dirixido a analistas
de negocio e funcionais, xefes de
proxecto, enxeñeiros de desenvolvemento e interlocutores con TI en
áreas de negocio. “O que queremos”,
engaden os formadores de Vitae,
“é conseguir unha visión de equipo
entre cliente e provedor que conduza ao éxito do proxecto”. 

Seis estudantes da UVigo logran o segundo
premio na edición global de HackforGood



A quinta edición do HackForGood celebrábase do 9 ao 11
de marzo en quince sedes estatais
ao tempo, nelas desenvolvíanse 150
aplicacións tecnolóxicas desenvolvidas por máis de 1.500 hackers de
toda España co obxectivo de resolver
os 200 retos sociais propostos pola
organización mediante o uso masivo
de datos. E nesta quinta edición do
HackForGood seis estudantes do derradeiro curso do Grao en Enxeñaría
de Tecnoloxías de Telecomunicación
da Universidade de Vigo decidían
presentar o seu proxecto académico,
Learnfordown, obtendo o segundo
premio deste certame. Asemade,
esta iniciativa tamén era presentada á terceira edición viguesa do
encontro HackforGood, acadando o
primeiro posto.
Así, Juan Fernández, Francisco
González, Cristina González, Aaron
Diéguez, Susana Díaz e Alejandro Fernández, responsábeis do
Learnfordown, facíanse co segundo premio nacional HackforGood
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Global 2017, un galardón
de 3.000 euros, mentres
que o primeiro premio (un
semáforo para invidentes
desenvolvido en Valencia),
percibirá 5000 e o terceiro,
Biocast de Sevilla, terá un
premio de 1000 euros.
E en que consiste este
Learnfordown? Pois é unha
aplicación para que os nenos coa síndrome de Down
aprendan a ler e escribir. A
idea xurdiu dunha demanda da Asociación Down Coruña, que lle foi achegada
a unha das creadoras da
app, Susana, quen ten un
irmán con estas características. A propia
asociación colaborou arreo na materialización do proxecto, guiando aos
estudantes no seu traballo de darlles
forma aos elementos do proxecto: unha
aplicación móbil Android, un sistema
hardware (joystick, botóns, placa Arduino, teclado) e un sistema de seguimento
mediante unha interface web.

Tralo éxito acadado nos certames
estatal e vigués de HackForGood, as
e os promotores de Learnfordown
informaron da súa intención de seguir
impulsando a súa proposta.
Esta edición do HackForGood contou
coa participación das cátedras Telefónica dunha vintena de universidades,
entre elas a de Vigo. 
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A AMTEGA e o CPEIG
preparan múltiples accións de
divulgación TIC



A colaboración xurdida entre a axencia
AMTEGA e o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), que vén
de antigo, está a atinxir agora varias vertentes: a
creación dunha wiki sobre a Historia da Informática en Galicia; a celebración dun ciclo de xornadas
sobre perfís dixitais e a achega de formación
especializada en TIC para empregados públicos,
estudantes e familias. Así o sinalaban Mar Pereira
(directora da AMTEGA) e Fernando Suárez (presidente do CPEIG) no acordo máis recente asinado
por ambos.
Máis polo miúdo, celebrarase unha Xornada
sobre Transformación Dixital e Talento, que dará
as claves do sector tecnolóxico, expoñendo as habilidades (softskills e hardskills) para achegar valor
en todos os ámbitos da transformación dixital.
Este encontro está pensado para profesionais e
mocidade que busque formarse neste sector; tamén, para centros formativos. Asemade, o acordo
asinado dará paso á creación dunha wiki sobre
a Historia da Informática de Galicia que recolla o
testemuño dos protagonistas na Comunidade,
fotografías, vídeos e gravacións coa finalidade de
ter un espazo na rede para amosar os contidos
existentes e dar continuidade á recompilación de
información de cara á súa conservación.
wHaberá tamén lugar para a celebración
de varias actividades no marco do programa
Rapaciñ@s, unha xornada sobre os menores e as
novas tecnoloxías, cunha sesión informativa para
pais e nais e actividades lúdicas para os máis pequenos. A esta actividade engadiranse 20 charlas
divulgativas nas principais cidades de Galicia
encamiñadas ás dúbidas e preocupacións de pais
e nais sobre a relación dos seus fillos coa Rede
E se falamos de economía dixital, o CPEIG e a
AMTEGA levarán adiante cinco xornadas formativas en distintas localidades galegas, dirixidas
a estudantes de Bacharelato e ás súas familias,
sobre as saídas profesionais da Enxeñaría en
Informática.
Por último, dicir que o CPEIG impartirá seis
cursos prácticos en liña e presenciais para facilitar
a adaptación dos empregados públicos ao novo
contexto dixital. 
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A RAGC premiará novamente esforzos
galegos en transferencia



Xerar tecnoloxías útiles
e innovadoras, social e
economicamente rendíbeis,
debera ter sempre recoñecemento. Porén, debera
ser obxecto de distinción,
igualmente, a nosa capacidade para facer que esas
tecnoloxías pasen dos ditos
aos feitos, dos laboratorios
dos centros tecnolóxicos e de
I+D ao mercado. Sobre estes
dous puntos (a capacidade
de innovar e a capacidade de
darlle aplicacións prácticas a
esa innovación) quere actuar
a Real Academia Galega de
Ciencias (RAGC), que vén de
convocar, coa axuda de GAIN,
os Premios de Transferencia
de Tecnolóxica de Galicia
edición 2017. Os galardóns,
que xa teñen aberto o prazo
de presentación de candidaturas, están dirixidos a grupos de
I+D, PEME e grandes empresas. A contía total dos premios
ascende a 28.000 euros netos.
Segundo informa a RAGC,
trátase da terceira edición
do certame. A premisa dos
premios é a seguinte: unha
axeitada transferencia de
coñecemento é, por forza,
unha estratexia prioritaria a
nivel global para incrementar
o desenvolvemento socioeconómico de calquera territorio.
Dito doutro xeito: canto máis
e mellor transferencia, máis
mellorará a nosa calidade de
vida.
A primeira modalidade dos
premios está dirixida a grupos
científicos que desenvolvan
investigación aplicada e que
estean adscritos a centros
tecnolóxicos ou de investigación ubicados en Galicia. Entre
as candidaturas presentadas

seleccionarase “a que mellor
represente a contribución dun
traballo de investigación ao
desenvolvemento socioeconómico de Galicia a través
da transferencia dos seus
resultados ao mercado”. A
dotación do premio ascende
a 6.000 euros netos, aos que
se suma unha axuda de 4.000
euros para a formación dun
membro do equipo gañador,
durante unha estadía de entre
dous e tres meses nun centro
de investigación de fóra de
Galicia.
As dúas modalidades
empresariais buscan os casos
de éxito “máis representativos” de innovación acadada
a partir da transferencia de
tecnoloxía. A primeira delas
vai dirixida ás PEME galegas
(incluíndo as microPEME)
que acrediten innovacións
procedentes da adquisición
dunha patente, dun proxecto
conxunto con un ou varios
grupos de investigación ou
outro mecanismo calquera de
transferencia. Neste caso, a
dotación do galardón ascende
a 12.000 euros netos.
No caso das grandes empresas, o premio toma como referencia os mesmos méritos que
se valoran nas PEME, sinala a
RAGC, apuntando que neste
caso a diferencia radica en
que o premio para a empresa
ten carácter honorífico e o
grupo de investigación percibirá 6.000 euros netos en concepto de apoio ao seu traballo
no eido da transferencia de
coñecemento. O detalle das
bases e da documentación a
entregar pode consultarse nas
webs da RAGC (ragc.cesga.es)
e da GAIN (gain.xunta.es). 
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termo “Biofabrication” refírese a produción automatizada de tecidos e órganos
para afrontar ou xestionar
algúns dos problemas de
saúde presentes na actualidade. Esta
técnica usa os principios básicos da fabricación aditiva (comunmente chamada
impresión 3D) pero a diferenza desta,
pode crear organismos vivos, mediante
a combinación de células e materiais
biocompatíbeis nunha única construción
que mimetiza órganos ou tecidos humanos. Estas construcións poden ser utilizadas como sistemas de ensaio para o
descubrimento de novos medicamentos,
comprensión no eido da bioloxía celular,
reducir o uso de animais en investigación
e para substitución de tecidos e órganos
lesionados ou enfermos.
O sistema de funcionamento da bioimpresión 3D pódese resumir como segue:
os científicos obteñen células humanas
a partir dunha biopsia ou ben de células
nai, logo déixanse multiplicar nunha
placa de Petri en condicións controladas.
A mestura resultante de xuntar células
e biomateriais é introducida nunha
impresora 3D que está programada para
depositar diferentes tipos de biotintas
(célula e biomaterial) nunha forma
precisa tridimensional (crecemento capa
a capa).
A pesares dos múltiples avances desta
tecnoloxía, aínda ai unha serie de retos
que deben de ser superados para obter
órganos completamente funcionais.
O primeiro, é como colocar as células
na posición correcta para que medren
como o farían no seu entorno habitual.
O segundo refírese a optimización da
bioimpresora para fabricar órganos e
tecidos biolóxicos. O terceiro están en
relación con como fabricar capilares e
veas do calibre axeitado que permita o
funcionamento normal unha vez dentro
do corpo. Outros desafíos atopados son
supervisar e dirixir o proceso de bioimpresión de maneira que os tecidos
resultantes sexan factíbeis, útiles e
sustentábeis para a súa aplicación
a gran escala.
Durante anos moitos
investigadores teñen
cooperado para crear
tecidos vivos e funcionais,
como vasos sanguíneos,
tubos de ouriña ou tecidos
de pel. Pero a creación dun
órgano completo, con toda
a súa estrutura celular é un
pouco máis complexa.
O proceso mecánico
non é tan complicado, a
parte difícil é conseguir os
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Órganos e
tecidos a carta
O investigador da USC Daniel Nieto pregúntase (e
pregúntanos) neste artigo se será posíbel un futuro
sen lista de espera para transplantes?
biomateriais, que debido a súa natureza
biolóxica deben ter unhas propiedades moi
determinadas (non é como a impresión
3D con plástico ou metal), ao contrario cas
células, o plástico non morre se se deixa
ao aire libre a temperatura ambiente por
un longo tempo ou se as condicións de
deposición ou manipulación dentro da
bioimpresora non son as axeitadas. O certo
é que cada vez a xente vive mais tempo e
moitas mortes prodúcense esperando para
obter un órgano que sexa compatíbel para
transplantar, de xeito que a bioimpresión
podería ser unha solución a "unha gran
crise de saúde". Aínda que a fabricación de
órganos mais complexos completamente
funcionais, como a corazón, ril, fígado ou vesícula, non é posíbel polo de
agora, xa se demostrou
con éxito a fabricación
dunha ampla variedade
de tecidos como a pel,

nervios, cartilaxe, óso vascularizado e vasos
sanguíneos. Ademais das aplicacións obvias
no eido dos transplantes, os beneficios van
mais ala. Os tecidos fabricados mediante biofabricación, poden ser usados para probas de
fármacos ou vacinas, ceibando aos investigadores de métodos menos precisos, tales como
os ensaios en animais ou modelos sintéticos.
Novas drogas e medicamentos poderían ser
testados nestes tecidos impresos sen o uso de
animais como ratos.
No eido da ética, a ciencia da biofabricación
está moi cuestionada. A idea de “impresión
de órganos” e o seu emparellamento xunto
co uso células nai non é asumíbel da mesma
maneira por toda a sociedade. Xera preocupación no canto da quebra tecnolóxica e
no traspaso das fronteiras éticas e morais
establecidas. Un dos maiores argumentos en
contra desta tecnoloxía esta ligado a potencialidade do uso de células nais embrionarias,
reducíndose simplemente a si é ou non moral
a obtención de células nai dos embrións; é
correcto?. Con todo, moitos tamén entenden
as vantaxes é a súa repercusión no benestar
de todos. O que non é discutíbel é que a
biofabricación está a influír enormemente no
panorama da sociedade. Nun futuro cada vez
mais próximo, aqueles pacientes que están en
extrema necesidade de transplantes terán esta
tecnoloxía ao seu alcance; poida que ninguén
vaia morrer porque a oferta de órganos non é
suficiente. Aínda que hai necesidade de máis
estudos e concienciación sobre o uso de células nai, a biofabricación de órganos e tecidos é
unha gran revolución da ciencia da que todos
sairemos beneficiados. 
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martes 5 de abril
presentouse no
consistorio de
Carballo a nova
edición dun festival que se sitúa a medio camiño entre
o dixital e o audiovisual (pero collendo
ambos mundos por enteiro) e que constitúe xa un referente consolidado en todas
as conversas de creadores e seareiros de
contidos en liña arredor, precisamente,
dos contidos en liña. Falamos do Festival
de Contidos Dixitais Carballo Interplay,
que chega a súa cuarta convocatoria
entre os días 4 e 6 de maio coa vontade
firmemente renovada de encher a vila
galega de youtubers, webseries, estreas,
vídeo conferencias e conversas arredor
dos novos carreiros que está a seguir o
pulo creativo audiovisual. Segundo se
fixo saber na presentación, todas as actividades serán de acceso libre e gratuíto
até completar aforo. “A nosa intención”,
sinalaron dende o Concello, “é converter
de novo Carballo na capital da cultura
dixital global”.
No acto participaron o alcalde de Carballo, Evencio Ferrero; o concelleiro de
Turismo e Promoción Económica, Xosé
Regueira; a coordinadora de actividades
do Interplay, María Yáñez; e a directora
do certame, Sonia Méndez.
O CIP, engadiron, amosará este ano
“unha selección do máis creativo que
hai a nivel internacional no mundo dos
contidos dixitais”. Todas/os coincidiron en
salientar, ademais, que a vila bergantiñá
atesoura potencial para o devandito e
para aínda máis, sobre todo tendo en
conta a traxectoria do propio certame de
webseries, pioneiro a nivel estatal na súa
temática, referente no dito ámbito e sempre tentando pór o seu punto de mira un
pouco máis por diante do que permite o
tempo presente e o futuro inmediato. De
feito, na presentación fíxose saber que
este ano refórzase a arela de “avanzar
un paso máis e explorar os formatos
máis diversos e os contidos dixitais máis
innovadores cun completo programa de
actividades que encherá a vila de proxeccións, de debates, de vídeo conferencias
e de conversas sobre o presente e o
futuro dos contidos para Internet”.
A coordinadora de actividades do
evento, María Yáñez, debullou o programa do IV Carballo Interplay, con propostas “para públicos de idades e gustos
diversos e onde as mulleres creadoras
terán un importante protagonismo”, informou, engadindo que participarán no
CIP Soy una pringada, unha anti-youtuber
vasca con máis de 80.000 subscritores, e
Carolina Iglesias, guionista e comediante
coruñesa que ten máis de 30.000 sea-
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Todo o que querías
saber do novo
audiovisual
A cuarta edición do Festival Interplay enchegará
Carballo de youtubers e webseries

reiros na súa canle, Percebes y grelos. Trátase,
sinalou Yáñez, de “dúas voces diferentes que
reivindican o seu particular humor e creatividade, nun panorama superpoboado de contidos
sobre moda, beleza e videoxogos”.
Asemade, a coordinadora de contidos
sinalou que “tamén haberá un oco para o
feminismo, a familia e a cultura popular en
Youtube”, da man da guionista e xornalista Isa
Calderón, creadora das Reviews fuertecitas, coas
que “despelexa películas desde unha óptica
feminista e humorística”, e de Los Prieto Flores,
“unha extensa tribo familiar que ofrecerá no
Interplay un show ao vivo recreando o salón da
súa casa”.
O sábado pola mañá falarán dos avances en
contidos audiovisuais Mafalda González-Alegre
(de Flooxer, o escaparate do talento dixital de
Atresmedia), Borja Prieto e Natalia Flores (da
axencia creativa Está pasando) e Teresa Segura
e David Sainz (da produtora Different Enter-

tainment). Despois, o CIP afondarán nos
“camiños que unen a televisión convencional coas narrativas dixitais” da man
dos community manager de Land Rober
(Javi Mos, que coordina unha comunidade de máis de 100.000 usuarios) e Luar
(Pilar Rodríguez, encargada de conversar
cuns 30.000 usuarios), e máis de Miguel
López, El Hematocrítico, colaborador
habitual de medios como Atresmedia, El
Diario, Mongolia ou Cinemanía.
De Internet como plataforma para dar
o chimpo á TV falarán Rubén Ontiveros, pioneiro do mundo webserie, na
súa clase maxistral sobre o Humor na
Rede, na que fará un percorrido polos
diferentes formatos da comedia e analizará as posibilidades que dá Youtube
de experimentar co humor. Ontiveros
foi o creador de Que Vida Más Triste, a
primeira webserie do ámbito estatal, e
traballou como guionista de programas
como Vaya Semanita, Homo Zapping ou
La Hora de José Mota.
Pola súa banda, a compañía de teatro
Chévere, recentemente galardoada co
Premio Nacional de Teatro, celebrará o
seu 30º aniversario no Carballo Interplay, repasando a súa historia a través
do seu código fonte audiovisual, en
palabras dos organizadores do certame
“un formato híbrido entre conferencia
e proxección polo que xa pasaron Xosé
Antonio Touriñán, Belén Regueira e os
guionistas máis coñecidos e recoñecíbeis da televisión galega, os Zopilote”.
Ademais, os “padriños” do Carballo
Interplay, David Sainz e Teresa Segura,
presentarán a longametraxe Fogueo, en
palabras dos organizadores do festival
“unha película pequena que quere
demostrar que o importante cando se
queren facer cousas é, precisamente,
facelas”. A outra estrea mundial do CIP
2017 é Peter Brandon, coa que os Porco
Bravú gañaron o premio ao mellor
proxecto de webserie en galego na pasada edición do festival. 
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Arrincan as rutas fluviais da
Deputación de Lugo na Ribeira Sacra
As reservas, que no mes de abril ascenden a 2.400, poderán facerse en liña

C

o comezo do mes de abril arrincaron as Rutas Fluviais
da Deputación de Lugo na Ribeira Sacra. Os itinerarios
foron inaugurados polo presidente da Deputación,
Darío Campos Conde, acompañado polo deputado de
Turismo, Eduardo Vidal Baamonde, polo Alcalde de Monforte de Lemos, José Tome Roca, e por 70 veciños da contorna, que
participaron, todos eles, nunha travesía pola Ruta Fluvial Canon do
Sil. Segundo fixo saber o presidente da Deputación, con este itinerario polo Canon do Sil e co do Cabo Mundo, os dous habilitados co
comezo deste mes de abril, “conseguiuse unha solución ao bloqueo
do PP”. E fíxose, dixo, con 6.800 reservas, 2.400 para o mes de abril.
No plano tecnolóxico, despregouse un especial esforzo por permitir
á cidadanía o total desfrute destes roteiros fluviais a través das TIC.
De feito, as reservas poden facerse en liña en www.reservas.rutasembalses.es ou no correo catamaranes.turismo@deputacionlugo.
org. Tamén é posíbel facelas a través do teléfono 982 260 196, de
luns a domingo en horario de 8.30 a 20.30 horas.
O titular provincial avanzou que os catamaráns dos ríos Miño e Sil
veñen rexistrando “un crecente número de viaxeiros cada ano”. De
feito, engadiu, “no ano 2016 foron 46.063 as persoas que navegaron
por algunha das rutas, o que supón un 12% máis que no 2015”.
O presidente salientou que “aproveitando a afluencia de visitantes á provincia durante a Semana Santa, poñemos en marcha estas
dúas rutas fluviais da Deputación para que máis xente descubra
a riqueza que compartimos as provincias de Lugo e Ourense: a
Ribeira Sacra”.
No Miño, as travesías permitirán coñecer as aldeas de Ribeira, as
Vides, a Praia da Cova ou a Illa de Maiorga, entre outras paraxes de
gran beleza e importancia ambiental. Polo que respecta ao Sil, os
roteiros posibilitarán dar conta dos Miradores de Pena do Castelo, Chelos, Cadeiras, Soutochao, as Ribeiras do Sil ou as vides de
Amandi. “Con estas rutas fluviais”, engadiu Darío Campos, “estamos
a dinamizar a economía local dos 21 Concellos de Lugo e Ourense
que integran a Ribeira Sacra, beneficiando, directamente, aos profesionais dos máis de 400 establecementos da zona; trátase unha
aposta polo ecoturismo para xerar riqueza e emprego”. 
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〉 Horarios das Rutas Fluviais
O horario do seu funcionamento é o que se apunta a continuación a
excepción da Semana Santa (dende o 8 ao 16 de abril) na que haberá rutas
todos os días, unha ás 11.30 horas e outra ás 16.00 horas. Polo tanto, a
excepción da Semana Santa, dende mañá e ata o mes de maio o horario é:
• Doade: Ruta do Canón do Sil, de Santo Estevo até o Mosteiro de Santa
Cristina; de martes a domingo, e días festivos, en horario de 11:30 e
16:00 horas.
• Belesar: Ruta do Cabo do Mundo no Miño, no Concello do Saviñao; os
sábados, domingos e festivos estatais ás 11:30 e as 16:00 horas.
A partires de xullo e até setembro, haberá viaxes de mércores a domingo, en
horario de 11:30; 16:30 e 19:00 horas.

〉 Central de Reservas
Os interesados en gozar dalgunha das rutas fluviais da Deputación
poden facer a súa reserva a través da Central de Reservas, na que teñen a
posibilidade de gardar ou mercar os billetes, así como solicitar todo tipo
de información. Pódense levar a cabo estes procesos de maneira online as
24 horas en www.reservas.rutasembalses.es; ou ben de luns a domingo
de 08:30 a 20:30 horas no teléfono 982-26-01-96 e no email catamaranes.
turismo@deputacionlugo.org. No Pazo de San Marcos, concretamente na
planta baixa onde se atopa o departamento de Turismo, profesionais da
Deputación tamén atenden persoalmente a todos os interesados.

〉 Medidas para abrir os traxectos
Na apertura dos roteiros, Darío Campos informou que “o Executivo
Provincial traballou dende o primeiro momento para abrir, tal e como
sempre se fixo, as Rutas Fluviais da Ribeira Sacra o día 1 de abril e dende
SUPLUSA”. Desta maneira, o presidente recordou que “a Deputación levou ao
Consello de Administración de SUPLUSA as bases para a selección, a través
dun concurso público e aberto a todos os cidadáns, dos traballadores que
prestan dito servizo aos milleiros de persoas que, ano a ano, se achegan aos
catamaráns”.
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Lugo Cambia
A pasada edición do salón estatal FITUR acolleu
a presentación da campaña turística Lugo Cambia,
impulsada pola Deputación. Foi, basicamente, unha
iniciativa destinada a amosar a manchea de atractivos
turísticos (paisaxísticos, medioambientais, arquitectónicos, etnográficos, etc) da provincia con contidos
audiovisuais sobre os seus 67 concellos. Nos vídeos,
que podemos ver nas redes, achéganse perspectivas das comarcas máis coñecidas turisticamente do
territorio lucense (A Mariña, Os Ancares, O Courel, A
Ribeira Sacra, O Camiño de Santiago, etc) e tamén
doutros destinos de gran valor que non acostuman a
ter igual relevancia nos medios. Entre as localizacións
reflectidas figuran (entre outras moitas) a aldea de
Piornedo, o Castelo de Pambre, o Mosteiro de Samos,
a lagoa de Cospeito, a Catedral e a Muralla de Lugo
ou a vila mariñeira de Rinlo. Podemos ver estas pezas
en Twitter, no Facebook, no YouTube ou no blog da
Deputación (blog.deputacionlugo.org), en galego,
catelán, portugués, inglés ou francés.

A Guarda, tamén
O concello pontevedrés de A Guarda, comezou ano
con turismoaguarda.es, cuxa finalidade é achegar
unha mellor experiencia a visitantes e turistas, que
agora contarán cunha páxina específica de turismo
na que consultar as súas dúbidas. O portal dispón de
información sobre os recursos turísticos da Guarda,
sobre como se pode chegar, onde se pode durmir ou
comer, o que hai que visitar ou as diferentes e variadas
festas que se celebran na vila ao longo do ano, entre
outras cousas. Todo isto cun deseño moi visual e atractivo no que as imaxes que amosan a beleza natural e
paisaxística, así como o patrimonio da vila.
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Oficinas
turísticas
virtuais

As nosas administracións premen o
acelerador en materia de portais e apps
para amosarse a mundo

Turismo de Viveiro, plenamente operativo na Rede
Dende o pasado verán está dispoñíbel e operativa, a pleno rendemento, a
páxina web oficial de Turismo de Viveiro. O desenvolvemento e lanzamento
do sitio, accesíbel en viveiroturismo.com e en viveviveiro.com, insírese nunha
política local de reforzo da actividade turística da que tamén abrollaron outros
recursos complementarios (un novo folleto para visitantes, unha peza audiovisual específica, o pulo da marca turística Vive Viveiro ou os diferentes traballos
para emprazar a vila lucense nos espazos en liña máis referenciais). A nova web,
sinala o Concello, salienta por achegar “información clara e concisa dos distintos
valores turísticos de Viveiro”, con tecnoloxía actualizada, dunha maneira visual e
xeoreferenciada. Ademais, fornécese plenamente adaptada para permitir unha
óptima navegación en dispositivos intelixentes, PC ou tabletas (web responsive).
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Catoira presentou app das
Torres do Oeste
O Concello de Catoira presentou recentemente a aplicación para Android
e iOS que permite coñecer en todo
detalle as Torres do Oeste. Amais dos
percorridos históricos polo acontecido
no emprazamento defensivo á beira do
Ulla, preto xa do seu esteiro, a aplicación achega un apartado especial para
a Romaría Viquinga, unha senlleira
festividade que, como lembraremos,
foi declarada Festa de Interese Turístico
Nacional en 1988 e de Interese Turístico
Internacional en 2002. A ferramenta
fornecerase para ser lida ou escoitada
en galego, castelán e inglés.

Ordes promóvese nas redes

Turismo de Galicia renova a
súa presenza en liña
Turismo.gal, o portal turístico da
Xunta, comezou 2017 mellorando a súa
actividade en dispositivos móbiles, facilitando a navegación, dando prioridade
ao emprego da fotografía como argumento de atracción e incrementando a
visibilidade das empresas turísticas do
sector.
Segundo sinalou a Xunta na presentación desta remodelación, través deste
novo portal fortalecerase a difusión,
tanto a nivel estatal coma internacional,
de Galicia coma destino turístico a través
das ferramentas que achegan as novas
tecnoloxías. Con esta posta a punto,
ademais, tentouse axeitar Turismo.gal
ao novo contexto de consumo das TIC
por parte dos turistas e usuarios, no que
os dispositivos móbiles cobran cada
día máis importancia, sobre todo nos
períodos de lecer e feriados, ben pola
comodidade do seu emprego como
pola explotación das ferramentas de
xeolocalización.
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A Mancomunidade de Ordes presentou recentemente un vídeo de promoción turística destinado a deixar fonda
pegada na Rede e empregar as novas
canles para atraer o máximo número
de visitantes. A peza en cuestión, que
podemos ver en YouTube, ten unha
duración de sete minutos, ao longo dos
cales faise un percorrido polos elementos máis salientábeis da paisaxe, a cultura, a historia, a gastronomía e o lecer
de comarca de Ordes e da súa contorna.
Asemade, faise especial referencia ao
Camiño Inglés, que pasa precisamente
polo territorio do concello.
O traballo está a ser difundido a través de Internet (a plataforma YouTube)
así como nas páxinas web e plataformas
dos Concellos da comarca. Dirixido por
Xosé Rivera, inclúe un achegamento a
todos e cada un dos sete municipios
que conforman a Mancomunidade de
Ordes (Oroso, Trazo, Mesía, Tordoia,
Frades, Cerceda e Ordes).

Carnota aposta por Google
Maps (e viceversa)

O Monte Pindo e a súa frutífera
interacción con Google seguen a agasallarnos novas, logo do comezo das
actividades da iniciativa Trekker Monte
Pindo e do compromiso previo do buscador a prol da promoción desta paraxe

granítica galega, nas mesmas condicións
que os nosos restantes parques naturais.
Pois ben, hai uns meses soubemos que
a Asociación Monte Pindo e Google
consolidaron formalmente a súa colaboración para desenvolver o dito programa
Trekker Monte Pindo, unha iniciativa que
conta co apoio do Concello de Carnota
e que inclúe o mapeo exhaustivo das
rutas de sendeirismo locais. En palabras
da asociación, este acordo converte ao
concello da Costa da Morte no primeiro
en contar coas súas sendas documentais e rexistradas na plataforma Google
Street View, “o que permitirá a millóns de
persoas percorrelas virtualmente dende
Google Maps ou Google Earth”.

Foz presenta app turística
O Concello de Foz deu a coñecer
recentemente unha ferramenta para
móbiles chamada Looking Foz e dirixida
a impulsar o turismo e a hostalería local.
A aplicación, entre outras moitas cousas,
posibilita achar roteiros xeolocalizados,
datos de actividades, informacións de
utilidade sobre o que visitar e onde
comer e durmir e celebracións ou avisos
do Concello en tempo real. A ferramenta
móbil forma parte dunha iniciativa de
promoción máis ampla, desenvolvida
baixo e epígrafe O teu destino A Mariña.
Foz o teu punto de encontro. Nesta
campaña tamén se insiren unha serie de
pezas audiovisuais para dar a coñecer os
atractivos do concello mariñán no mundo. A app estará dispoñíbel para móbiles
con Android e iOS.
Foi desenvolvida pola empresa Ailalelo Deseño e Desenvolvemento, que
tamén participou na estrea da ferramenta, debullando os seus puntos fortes. Por
exemplo o seu carácter marcadamente
informativo, con novas e relación actualidade e dinámica de eventos, tanto os relativos ao lecer como ás festas patronais
e os eventos deportivos. 
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F

an falta máis mulleres no ámbito
das novas tecnoloxías da información, polo ben da profesión,
polo ben dos estudos TI, polo
ben das empresas do sector
(que atoparán, literalmente e se nada
cambia, unha oferta laboral precaria e
reducida) e polo ben do propio desenvolvemento tecnolóxico da nosa terra.
As nosas entidades profesionais relacionadas co ámbito dixital non queren ficar
de brazos cruzados ante esta situación,
e máis tendo en conta que, lonxe de
manterse a presenza de mozas nas carreiras vencelladas ao dixital, non para de
diminuír. Un exemplo salientábel desta
loita é o labor do Colexio Profesional
de Enxeñaría en Informática Técnica de
Galicia (CPETIG). A entidade que preside
Marcos Mata vén de presentar un informe
no que se sinala, entre outras cousas, que
a matriculación feminina no Grao de Informática caeu un 50% nas universidades
galegas nos últimos anos.
“Esta tendencia á baixa”, sinala o colexio, “contrasta co escenario de crecente
presenza das mulleres nas restantes
carreiras dos nosos campus”. Ou sexa, en
todos os ámbitos formativos superiores
medra a participación feminina agás no
eido TIC, “con moi leves oscilacións entre
as tres universidades”.
Destaca un algo, malia todo, a Universidade de Vigo, por tradición a institución
académica galega con máis mulleres
matriculadas no Grao de Informática.
Porén, sinala o CPETIG, “a UVigo acusa na
mesma proporción có resto a minguante
presenza feminina”. Estas taxas, se nada
o impide, irán a peor nos anos vindeiros,
sendo tamén as de hoxe en día moito
peores cás de comezos da década pasada, cando se lograron taxas que roldan o
30% en presenza de mulleres nas aulas
de informática, caendo até o 15% no
curso académico 2015-2016 (sendo a matrícula feminina no conxunto dos grados
da Universidade de Vigo do 51%).

12 |

Contra os
estereotipos
O CPETIG fai un chamamento para inverter a
preocupante caída da presenza de mulleres no grao
de Informática
Polo que se refire á Universidade de
Santiago, o CPETIG lembra que “tamén experimentou unha significativa
redución de alumnas en Informática,
pasando do 25% a comezos da década
pasada ao 12% do pasado curso, unha
proporción especialmente escasa tendo
en conta que é unha universidade altamente feminizada cun 62% de alumnas”.
No caso da Universidade da Coruña,
que chegou a ter unha taxa do 23% en
cuestión de alumnas en Informática (a
comezos da pesada década), anda hoxe
arredor do 11% (sendo a matriculación
feminina no total de plans de estudos de
grao do 49%).
Segundo explica o colexio acerca dos
motivos desta preocupante escaseza de
mozas na formación TI, “esta tendencia é
común á maioría dos países e, en parte,
pode deberse ao modelo estereotipado
e pouco real da informática que divulgan series e programas de televisión
que terxiversan a verdadeira dimensión
profesional”. Ademais, engade o CPETIG,
inflúe negativamente o feito de que as
mozas infravaloren as súas capacidades
de seu en tecnoloxía e matemáticas, malia ter obtido de maneira melloras notas

nestas materias cós mozos, de maneira
xeneralizada. Ao devandito cómpre
engadir a falta de coñecemento das
opcións formativas dispoñíbeis, a falta
de modelos próximos e de proxectos
interesantes e estimulantes no ámbito
escolar e que teñan, como engadido,
unha clara compoñente de xénero.
A respecto de todos estes atrancos, a
entidade profesional galega sinala que a
elección profesional debe realizarse “en
liberdade, por vocación, e sobre ideas
precisas das distintas alternativas académicas, superando determinados clixés
que pesan sobre a informática”. Na súa
opinión, é neste punto onde teñen que
operar os colexios profesionais, xunto
coas universidades e as empresas. Todas
elas, sinala o CPETIG, deben contribuír
a transmitir a verdadeira dimensión da
profesión, superando a opinión simplista
e estendida de que se trata de profesionais que “arranxan” computadores.
Porén, malia todos os datos negativos,
o colexio valora positivamente o de feito
de que a taxa de presenza de mulleres
no seu propio seo manteña a día de
hoxe unha tendencia positiva, pasando
do 19% en 2008 ao 21% actual. 
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Proxecto SINDA,
seguridade intelixente
Trátase dun innovador e pioneiro modelo
de vixilancia en interiores a través de
drons autónomos

I

nvestigadores do Centro de Investigación
en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC) da Universidade da Coruña
(UDC), en consorcio coas empresas Prosegur,
Avansig, EGATEL, Aeromedia e o Centro
Tecnolóxico Gradiant, veñen de desenvolver
un innovador modelo de vídeo vixilancia en
interiores mediante o emprego de drons autónomos baseados en visión artificial 3D.
O proxecto SINDA (Sistema de Seguridade en
Interiores con Drons Autónomos), financiado ao
abeiro da convocatoria Innterconecta 2015 del
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), baséase nun novo modelo de vixilancia,
evolución dos servizos tradicionais de domótica
e vídeo vixilancia. O dito mecanismo emprega
drons con capacidade para realizar roldas de
vixilancia desatendidas no interior dos edificios
e será o primeiro introducido no mercado con
esta innovadora funcionalidade. Até a data,
todas as solucións desenvolvidas baseáronse na
aplicación de drons para uso en exteriores.
O dron, de xeito autónomo, parte dunha base

de carga que lle achega enerxía abonda para
os seus voos e roldas de vixilancia. Durante esta
actividade, grava, transmite e procesa vídeo en
tempo real e mediante técnicas de visión artificial é capaz de detectar atrancos e responder
fronte a eles.

Carlos Escudero e Adriana Dapena
investigadores da área Tecnolóxica de
Computación, Sensórica e Comunicacións achegan innovación ao proxecto
dende dúas das liñas de investigación
do CITIC. Carlos Escudero é o responsábel dunha das liñas, o sistema de posicionamento, que substitúe a ausencia
do GPS en sitios onde non hai cobertura e/ou este non proporciona precisión
abonda, quen salienta: “Un dron que
poida funcionar de maneira autónoma
mesmo en interiores, será unha ferramenta fundamental para moitas das
aplicacións que as empresas xa están
a comezar a demandar”.
A outra liña de investigación neste
proxecto, liderada por Adriana Dapena, é a relacionada co streaming en
tempo real. “O traballo desenvolvido
-argumenta Dapena- permitirá ao
usuario utilizar calquera dispositivo
(móbil, tableta, etc.) para observar o
que está a ocorrer en calquera punto
da zona a controlar”.
O proxecto está apoiado polos
máis de corenta anos de experiencia no sector da seguridade de
Prosegur, empresa líder e impulsora
desta idea. Prosegur achega avances
tecnolóxicos do ámbito da seguridade
e favorece a aplicación práctica dos
sistemas desenvolvidos. Para José
M. Caride, director de tecnoloxía e
solucións integrais de seguridade en
Prosegur, “a incorporación de distintos
avances tecnolóxicos e a súa combinación cos profesionais mellor cualificados do sector dan como resultado
un proxecto punteiro e innovador no
sector, sen renunciar aos maiores niveis
de seguridade para os nosos clientes”.
Se falamos do software que dota de
intelixencia aos drons (posicionamento,
navegación e control do dron) e da

integración dos diferentes desenvolvementos
do proxecto, a responsábel é a empresa galega Avansig, impulsora do proxecto conxuntamente con Prosegur. David Trillo, o seu
director executivo, subliña: “Grazas a SINDA,
as empresas e centros tecnolóxicos involucrados (Avansig, Prosegur, EGATEL, Aeromedia,
CITIC e Gradiant) situámonos á vangarda
no segmento do Micro AV intelixentes (...)
acadando un nivel de madurez da tecnoloxía
que nos empraza entre os líderes do sector do
mercado a nivel mundial”.
Todos os axentes implicados no proxecto

coinciden en que a vixilancia baseada en
drons está aquí para ficar, xa que a capacidade que teñen de desprazamento autónomo
permite observar o que acontece en calquera
punto, chegando moito máis alá dos sistemas
baseados en cámaras fixas.
As tecnoloxías desenvolvidas para dar resposta a retos como a localización de interiores,
visión artificial, sistemas eficientes de transmisión de vídeo, carga autónoma converteranse
na base de moitas investigacións. De feito,
a tecnoloxía que o CITIC está a desenvolver,
e achegando ao proxecto SINDA, xa se está comezando a incorporar a outros proxectos en
eidos tan diversos como a robótica, a industria
4.0 ou a loxística. 

Cofinanciado pola Unión Europea. Programa Operativo FEDER Galicia
2014-2020. Promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e
unha investigación de calidade. Unha maneira de facer Europa
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O

Concello de Lugo inaugurou o
venres, 24 de marzo, o Edificio de
Novas Tecnoloxías de Lugo, un
centro TIC ao servizo da cidadanía co que a entidade local quere
situar a Lugo na vangarda dixital. Segundo se fixo saber
no acto, amais de ofrecer gratuíta e libremente tecnoloxías
e servizos (computadores, accesos, programas, etc) para
que a veciñanza saque o máximo proveito da Sociedade
do Coñecemento, un dos obxectivos que alentaron a
posta en marcha do Edificio foi a vontade do Concello de
dinamizar o casco histórico e asentalo como referente de
cara ás cuestións tecnolóxicas locais. Máis en detalle, con
esta nova infraestrutura pública no corazón da zona vella
(trátase dun inmoble anexo ao consistorio, recentemente
remodelado), o Goberno local “ten vontade de achegar
un punto neurálxico dos recursos tecnolóxicos da cidade,
dirixido a todos os públicos e de todas as idades”.
O inmoble foi inaugurado na tarde do día 24 pola alcaldesa, Lara Méndez, e a concelleira de Concello e Cidadanía, Rosana Rielo, nun acto no que tamén estiveron presentes membros da Corporación Municipal e o presidente
da Deputación, Darío Campos, entre outros representantes das administracións e das entidades locais.
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Lugo quere estar

na vangarda dixital
co seu Edificio de
Novas Tecnoloxías
O Concello de Lugo pon a disposición
da cidadanía, de balde, todo tipo de
equipamentos e servizos relacionados
coas TIC
Segundo informou a alcaldesa, a posta en marcha do edificio
de novas tecnoloxías e do Vello Cárcere como centro cultural, a
última semana de marzo, supoñen o colofón final ao Plan Urban,
un programa de investimento de 13 millóns de euros que nas
súas palabras “marcou un antes e un despois en Lugo” e que,
engadiu, “transformou a cidade, recuperou espazos públicos
para o uso dos cidadáns e puxo en valor a riqueza arqueolóxica
que posúe a cidade e o concello", subliñou a rexedora.
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As obras de posta a punto do Edificio
de Novas Tecnoloxías, que supuxeron a
ampliación da casa consistorial, contaron cun orzamento de 330.500 euros,
aos que hai que engadir os 495.000 que
custaron as expropiacións e indemnizacións, outros 95.000 investidos na
demolición e traballos arqueolóxicos e
65.250 do equipamento informático, é
dicir, un orzamento total de preto dun
millón de euros. As tarefas realizáronse
en dúas fases, financiadas con cargo
aos fondos do Plan Urban, que cofinancia nun 80% a Unión Europea, a
través dos fondos FEDER, e que conta
tamén con achegas do Concello e a
Deputación de Lugo.
Esta actuación implicou a expropiación de dous pequenos edificios situados a carón do concello para construír
e realizar os equipamentos de primeira
instalación dunha dotación dedicada
a usos relacionados coa sensibilización
das novas tecnoloxías, con actividades
dirixidas tanto á cidadanía como a empresas. Entre as alternativas que ofrece,
ten unha biblioteca especializada en
TIC, aula para a formación, espazo
para uso de dispositivos electrónicos
propios, área de navegación e sala
multiusos equipada para videoconferencias e bucle magnético para persoas
con deficiencia auditiva.
O equipamento informático co que
conta son: 36 ordenadores, 3 impresoras, dous televisores, dous soportes
para televisor e seis licenzas de programas e software informáticos.

As instalacións
O inmoble acabado de estrear conta
cun andar baixo, onde se empraza
un espazo de atención ao público,
con un sofá, mesa e cadeiras para os
usuarios (equipamentos realizados
por ASPNAIS), e unha zona para cargar
dispositivos. Así mesmo, hai equipos
informáticos a disposición de usuarios
e unha biblioteca cuns 350 libros sobre
seguridade informática, software,
programación, etc, que está integrada coa municipal. No primeiro andar
atópase unha aula de usos multimedia,
así como unha sala de ordenadores, e
na segunda, outra sala de ordenadores.
Todo edificio conta con acceso sen fíos
Wi-Fi cen por cen accesible e gratuíto
para a cidadanía.
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O valor histórico do inmoble
O andar baixo do predio acabado
de remodelar, atesoura algo que nada
ten que ver co tecnolóxico pero que,
de calquera maneira, acrecenta o valor
do edificio como referente da vindeira
dinamización social do casco vello lucense. Trátase dos restos dunha basílica
romana, en palabras do Concello “a
única mostra visible do Foro Romano
da cidade”. Falamos, máis en concreto,
dun muro perimetral da nave central da
basílica, e outro que é paralelo a este e
que se empregou como alicerce para
algunha estrutura que os técnicos non
deron identificado. O muro de peche ten
un grosor de 1,30 metros e está composto por opus caementiciumn, un tipo de
formigón romano composto de cantos
de río e típico da zona norte, na base e
por laxes de lousa na parte superior. O
outro muro, máis pequeno, dun metro
de anchura, serviría como base para
poñer un acceso ou para a instalación de
estatuas.

De cara a converter Lugo en
punto neurálxico da tecnoloxía
O Goberno de Lugo fixo saber, con
motivo da inauguración do Edificio, que
“ten vontade de converter este edificio
de novas tecnoloxías no punto neurálxico dos recursos tecnolóxicos da cidade,
dirixido a todos os públicos e de todas as
idades, dende mozos a maiores, ben sexan ou non profesionais, e tamén empresarios, emprendedores ou asociacións”. E
engadiu Rosana Rielo: “Ninguén é alleo ás
vantaxes que supoñen as novas tecnoloxías na sociedade actual, por esta razón
o Concello programará distintas accións
formativas, tanto a nivel básico como
máis técnico, co obxectivo de mellorar
as competencias dixitais dos interesados
e impulsar o seu desenvolvemento no
ámbito da tecnoloxía, ofrecéndolles a
todas as persoas interesadas todas as
ferramentas coas que conta dito edificio”.
Con esta finalidade, engadiu, “tamén se
levarán a cabo xornadas divulgativas ou
obradoiros, atendendo ás demandas”. 

Horario
O edificio estará
aberto ao público con
horario de luns a sábado, de 10:00 a 13:00 e
de 16:00 a 21:00 horas
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| ENTREVISTA |

O presidente da AGGETT enumera para Código
Cero as moitas facetas da nosa vida cotiá nas
que son precisos estes profesionais

“A listaxe de áreas nas que está inmerso o graduado ou
enxeñeiro técnico de Telecomuanicacións é case infinita”

A

Asociación Galega de Graduados e Enxeñeiros Técnicos
de Telecomunicacións (AGGETT) é unha entidade bastante descoñecida para a sociedade galega que busca unir
aos titulados galegos en enxeñarías técnicas de telecomunicacións e representar tamén ao COGITT/AEGITT na
nosa terra, polo que quixemos transmitirlles algunhas preguntas sobre a súa
actividade. Ademais, dáse a circunstancia de que estes días os seus integrantes
estiveron mergullados na organización da primeira entrega do Congreso Internacional de Drons (DIC Galicia 2017), que se celebrou entre o 31 de marzo e o 2
de abril no Pazo dos Deportes Paco Paz e en Expourense. Falamos destes e outros asuntos, ao detalle, con José Manuel Martínez Pérez, presidente da AGGETT.
- Dende cando existen a vosa entidade e que levou á súa creación?
- A Asociación Galega de Graduados e Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicacións oficialmente acaba de cumprir o seu segundo aniversario, fundouse en
febreiro de 2015, nembargantes o espírito unificador do colectivo xa levaba
moito tempo buscando a maneira de presentarse en forma de institución e con
reunións continuas coa Asociación Española de Graduados e Ingenieros Técnicos
de Telecomunicaciones e co Colexio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de
Telecomunicaciones que son os organismos que nos representan a nivel estatal.
Máis importante que a data é o percorrido que levamos nestes dous anos e os
resultados, dos que estamos moi satisfeitos, e as sensacións son moi boas. Seguiremos a traballar duramente na defensa da profesión e en contribuír ao prestixio
social, laboral e científico dos graduados e enxeñeiros técnicos de telecomunicacións de Galicia.
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- Entre as actividades que organizades
destaca o devandito Congreso Internacional
de Drons en Ourense. Entendemos que ese
encontro serviu para amosar ao público de
xeito simultáneo moitas das competencias
que ostentades dos enxeñeiros técnicos de
Telecomunicación...
- Vexo que captaches a idea perfectamente. O
que buscamos é amosar as institucións e a sociedade en xeral unha máis das nosas infinitas
actividades, competencias ou traballos do día
a día. Nin tratamos de esixir nada a ningunha
institución, nin somos quen, nin é a nosa faceta; senón todo o contrario, o que buscamos é
aportar os nosos coñecementos para a mellorar. A listaxe de áreas nas que está inmerso o
graduado ou enxeñeiro técnico de Telecomunicacións é case infinita. A sensorización dos
barcos, coches ou avións non tripulados, dado
que todos son drons. O tratamento de imaxes,
as comunicacións deses sensores e a información que poden recoller, mesmo de transmitila a un sitio remoto e tratala en tempo real.
Os telecos facemos os sensores, procesamos a
información, transmitímola de forma segura e
analizámola.
O Congreso DIC Galicia tivo dúas finalidades.
A primeira, como perfectamente definías,
consistiu en amosar ao público as nosas competencias, pero tamén de achegarlle os nosos
resultados, o que se prevé que sexa o futuro
inmediato. Que se acheguen á tecnoloxía e
que non teñan medo, posto que estamos para
solucionar problemas e facilitar o día a día,
para iso propuxemos un congreso aberto, con
entrada libre até completar aforo, e integrando unha xornada lúdica e de familia para que
dende nenos e coas familias se acheguen a
desfrutar das novas tecnoloxías, das telecomunicacións e neste caso dos drons.
Co Drones International Congress - DICGalicia,
dende a Asociación Galega de Graduados e
Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicacións
tamén quixemos atraer á mocidade e aos que
están a buscar a súa profesión ou non saben
que estudar, unha profesión con futuro, que
non deixa de ser divertida e que saiban cal é
o camiño que deben seguir para que sexan
eles os vindeiros telecos, que despois dun
breve camiño, saiban que serán quen de facer
proxectos como estes e seguro que mellores.
Somos consciente da relevancia que tivo este
congreso a nivel nacional e internacional, e
iso fainos sentir orgullosos, pero é algo que
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debemos agradecer a todos os colaboradores e patrocinadores,
especialmente ao Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos
de Telecomunicaciones, á Xunta de Galicia, á Deputación Provincial
de Ourense, á Axencia Galega de Innovación e á Universidade de
Vigo, dado que o feito de que se sumasen a un proxecto como este
cos ollos pechados, poñendo toda a “carne na grella”, convencidos
e escoitando todas as necesidades, fixo que todo fose máis doado.
Coa implicación, predisposición e a facilidade para emprender
proxectos conxuntamente, garantiron o éxito do evento, e o
mérito é de todos e cada un dos que o fixo realidade, e non só da
AGGETT.
- Malia estarmos rodeados de tecnoloxías de telecomunicacións,
dá a impresión de que os profesionais que as desenvolven e
implantan son uns completos descoñecidos. Resulta tan complicado dar visibilidade ao voso colectivo?
- Casualmente, a figura do graduado ou enxeñeiro Técnico de
Telecomunicacións está presente no en máis do 80% da vida diaria
de calquera persoa, empresa ou institución. Darlle visibilidade non
é doado para o público xeral. Cando falas con amigos e coa familia,
as veces fanche esa pregunta do millón: “Pero o teleco que fai?”. A
resposta é doada: “Ti pensas que a televisión funciona por arte de
maxia, o teléfono, Internet, a radio, e case que calquera cousa que
te poidas imaxinar.”
Parece que todo funciona de por si, sen que ninguén actúe e
traballe por detrás. Darlles visibilidade a eses profesionais é difícil,
e considero que dende a AGGETT o estamos facendo moi ben, que
a maiores de defender a profesión, os intereses dos profesionais
e amparar as competencias e atribucións, tamén temos a responsabilidade de mostrar e poñer en valor a figura do graduado e do
enxeñeiro técnico de Telecomunicacións, sobre todo dentro do
territorio autonómico galego. Unha faceta que leva consigo unha
grande responsabilidade, pero que concretamente en Galicia
contamos cos profesionais mellor recoñecidos a nivel internacional, cos máis prestixiosos e cuns graduados e enxeñeiros técnicos
de Telecomunicacións dos mellor formados e acreditados, do que
gran parte de “culpa” a ten a Escola de Enxeñaría de Telecomunicacións da Universidade de Vigo. Todo isto xunto co traballo coas
institucións facilita a nosa labor ao fronte da AGGETT.
- Por tradición asociábanse as telecomunicacións ás antenas
de radio e televisión e ás redes de telefonía, pero nas últimas
décadas o ámbito foi medrando até abordar un amplo abano
de competencias. Cales serían as áreas nas que actualmente
traballades nas que é máis difícil imaxinar que hai un enxeñeiro
técnico de Telecomunicacións detrás?
- Como bo galego quero responder. En que área non traballa un
graduado ou enxeñeiro técnico de Telecomunicación? Nas últimas
décadas a presencia do graduado/enxeñeiro técnico de Telecomunicacións está presente, antes dicía no 80%, pero atrévome a
dicir que en máis do 95% do día a día de calquera (e subliño o de
“calquera”) persoa, institución ou faceta diaria.
Recentemente estivemos reunidos co Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas de Ourense. A presencia do graduado ou
enxeñeiro técnico de Telecomunicación xa está moi presente no
sector agrícola, en sistemas de agricultura de precisión, e temos
varios exemplos de compañeiros do sector traballando en Galicia.
Pois a laranxa do zume das mañas fora regada, recollida ou clasificada por un sistema deseñado por un graduado ou enxeñeiro
técnico de Telecomunicacións guiado por un técnico agrícola. Así
como a automatización do sistema de muxido das vacas de leite,
o proceso de conservación e envasado tamén estea desenvolvido
por un graduado ou enxeñeiro técnico de teleco.
No ámbito naval, en comunicacións, en radares, en comunicacións
submarinas, e en emisoras de barcos de pesca. Mesmo, xa mirando
para o Congreso Internacional de Drons de Galicia, no ámbito da
pesca, no que en Galicia somos referencia, xa se traballa en proxecNúmero 164

tos de barcos non tripulados que traian a pesca a porto. Neses
proxectos hai varios compañeiros enxeñeiros técnicos de Telecomunicacións. Tamén en sectores de deportes de elite, no seguimento de deportistas, a cronometraxe de regatas, o tratamento
de imaxes no coñecido ollo de falcón no tenis, e sistemas similares
en fútbol, remo, atletismo... No tratamento de sinais de radio, de
redes de comunicacións, telemáticas e programación. En sistemas
de insonorización e tratamento de sinais acústicas e do ruído.
Por exemplo, a revista Código Cero foi editada seguramente nun
ordenador, que seguramente conta coa participación dun graduado ou enxeñeiro técnico de Telecomunicacións. Ese ordenador
está nunha rede da empresa. Que enviou a través da nube, a unha
imprenta estas páxinas, que probablemente a través dun sistema
automatizado (faceta que tamén fai un graduado ou enxeñeiro
técnico de Telecomunicacións), imprime a revista, e un repartidor
coa súa PDA vai repartindo segundo lle indique un sistema de
reparto. En todo este proceso están presentes os profesionais
que representamos e defendemos, sempre e cando non a lea en
formato dixital nunha tableta, móbil ou ordenador e descargado
da Rede. Probablemente ese repartidor, nun futuro próximo sexa
piloto de drons que o reparta a distancia, por que non?
Un dos meus últimos proxectos foi a automatización dunha
fábrica de cervexa. A quen llo contes pode ter dúas reaccións, ou
quérete contratar ou lle dá a risa. Un teleco “facendo cervexa” non
deixa de ser algo rechamante. Tamén estamos nos bares, co cal
dámoslle cobertura e supervisamos todo o proceso, que tamén é
importante, non? Podería seguir durante horas, pero o que trato
de facer entender é que pensemos en como se fan as cousas e no
mundo de hoxe en día, que quede claro que a figura do graduado
ou enxeñeiro técnico de Telecomunicacións está presente en case
a totalidade da nosa vida. Hoxe case todo se pode facer, e levar
eses proxectos tecnolóxicos a realidade forman parte do día a día
do graduado ou enxeñeiro técnico de Telecomunicacións, sexa no
campo que sexa.
- Volvamos ao ámbito dos vehículos aéreos non tripulados. Nos
últimos meses están a desenvolverse en Galicia numerosas
iniciativas encamiñadas a avanzar no eido dos drons e mesmo
hai quen apunta ao espazo. Estamos simplemente a explorar
espazos de alta innovación buscando nichos nos que facer negocio ou xa está claro que a nosa comunidade pode chegar a ser
unha potencia en industrias que até hai pouco nos resultaban
totalmente alleas?
- Dende a AGGETT, témolo moi claro e podémolo demostrar
facilmente a quen o demande. En Galicia, hai un gran potencial
para levar a cabo proxectos que a veces tachamos de imposíbeis.
Galicia é referente en novas tecnoloxías. As empresas tecnolóxicas galegas son pioneiras en proxectos innovadores e de novas
tecnoloxías. Tanto as empresas como os enxeñeiros, concretamente os que están relacionados con nós, como son os graduados e
enxeñeiros técnicos de Telecomunicacións, están presentes nos
proxectos de referencia a nivel mundial, ostentando os cargos
de maior responsabilidade en centos de empresas e iniciativas
innovadoras. Galicia é referente tecnolóxico, iso podémolo ter ben
claro, e debería ser unha aliciente para seguir mellorando e seguir
traballando da maneira que se está facendo.
Moi poucos son conscientes do potencial e do ben representados que estamos ao longo e ancho do planeta polos graduados
e enxeñeiros técnicos de Telecomunicación galegos. En moitos
encontros que temos ao longo do ámbito estatal e no estranxeiro
(na corta vida da AGGETT e nas facetas profesionais anteriores),
sempre atopas unha empresa tecnolóxica galega que traballa para
un proxecto relacionado ou para unha empresa coñecida. No último encontro de nadal do COGITT, atopeime cunha multinacional
estadounidense que contrataba os traballos tecnolóxicos a unha
empresa de O Porriño e a outra de O Carballiño. Creo que é algo
do que podemos estar orgullosos de iso. 
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Presentada a segunda
edición de AceleraTIC+
O programa de AMTEGA formará aos directivos das nosas
empresas nos múltiples elos da cadea de transformación dixital

O

pasado martes 4 de abril foi
dada a coñecer na Cidade
da Cultura de Santiago a
segunda edición do Programa
AceleraTIC, AceleraTIC+, de
inscrición gratuíta e destinado a axudar aos nosos directivos empresariais a subir novos chanzos en materia de capacitación dixital e recursos para movérense
con liberdade de movementos no eido da Sociedade
da Información. Na apertura do acto-xornada de
presentación, ao que asistiu un nutrido grupo de representantes das nosas PEME (tecnolóxico-dixitais e
non tecnolóxico-dixitais), participaron a directora da
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
(AMTEGA), Mar Pereira, e máis o director xerente de
AFundación (Abanca), Pedro Otero. Segundo lembraron, AceleraTIC+ diríxese, como o seu nome indica,
a fornecer un extra de actividade (produtividade,
competitividade, rendibilidade) nas nosas empresas
pola vía das novas tecnoloxías da información. Trátase, máis polo miúdo, de formar a persoal directivo
de empresas en aspectos clave relacionados coa
transformación dixital dos seus negocios.
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AceleraTIC+, de directivos a
líderes dixitais na empresa
No acto de presentación desta
segunda andaina do programa de
capacitación dixital para directivos fíxose saber que AceleraTIC+
é a continuación de AceleraTIC,
celebrado en 2016, un programa de
formación do que podemos recabar
información a través dun novo
vídeo en YouTube e que, en palabras
de Pereira e Otero, “tivo moi boa
acollida”. A iniciativa está enmarcada
nas medidas do Centro Demostrador TIC da AMTEGA para “impulsar
a transformación dixital das PEME”.
Enm palabras de Pereira, “propicia un
entorno onde directivos, xerentes e
mesmo emprendedores de sectores de actividades moi diferentes,
comparten ao longo das 6 sesións
do programa formativo inquietudes,
experiencias, problemas e solucións no ámbito da dixitalización,
converténdose nun marco idóneo
para o establecemento de sinerxías e
colaboracións”.

Segundo engadiron, con esta xornada de presentación ábrese o prazo de
preinscrición na segunda convocatoria
de AceleraTIC, que ficará aberto até o
24 de abril ás 18.00 horas e que conta
e con 25 prazas. As persoas interesadas
poderán preinscribirse no seu espazo
privado na web do CDTIC (https://cdtic.
xunta.gal/aceleraticp) ou no correo
electrónico cdtic@xunta.gal. De entre as
solicitudes recibidas, a axencia AMTEGA seleccionará 25 directivos, que, ao
completaren o programa formativo,
recibirán o título II Programa Especializado en Transformación Dixital da Empresa
emitido pola Escola de Negocios de
AFundación – IESIDE.
Pereira e Otero informaron tamén
que o programa artéllase en seis sesións
formativas, de sete horas de duración
cada unha, centradas en diferentes aspectos da transformación dixital e que
se impartirán na sala 1 da Biblioteca e
Arquivo de Galicia na Cidade da Cultura.
Comezarán o 4 de maio cunha sesión
que correrá a cargo de Álvaro Gómez
e que leva por título Como competir no
novo contorno tecnolóxico e social? Big
data, cloud computing, app economy,
Internet of things, robotización e industria
4.0.
As seguintes sesións distribuiranse da
seguinte maneira:
• Xoves 11 de maio. Novas canles de
comunicación coa clientela. Mercadotecnia dixital e redes sociais. Javier
Varela
• Xoves 18 de maio. Estratexia de dixitalización da canle de vendas. O comercio
electrónico como unha alternativa
estratéxica. Carlos Otero
• Xoves 25 de maio. Posicionamento en
Internet: SEO – SEM. José Alcañiz
• Xoves 1 de xuño. Ferramentas de medición e análise – Obradoiro de Google
Analytics. Fernando Gómez
• Mércores 7 de xuño. Modelos organizativos e visión dixital. Transformación
e xestión do cambio organizacional.
Pablo Castejón
Finalmente, o xoves 8 e o venres 9 de
xuño serán dúas xornadas de titorización/consultoría personalizada. 
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A HSUE,
exemplo a seguir
Asturias estuda tirar proveito da experiencia galega
ao abeiro da Historia Social Única Electrónica

O

modelo galego de Historia
Social Única Electrónica
(HSUE) está a espertar
interese alén da nosa terra.
Sen ir máis lonxe, unha
Comunidade que nos toca aos galegos de preto,
Asturias, expresou a súa vontade de tirar proveito
da experiencia galega. Este interese e esta predisposición á colaboración mutua fortaleceuse os
días pasados cunha xuntanza entre a directora da
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, (AMTEGA), Mar Pereira, e o director xeral de
Inclusión Social da Consellería de Política Social,
Arturo Parrado. Foi unha reunión de traballo na
AMTEGA mostrou o roteiro a seguir para implantar
o devandito sistema HSUE, que fornece aos traballadores da área social, “tanto a nivel autonómico
como municipal”, un “acceso único ao expediente
social dixital de 530.000 usuarios.
Na sesión tamén participou a directora xeral de
Planificación e Innovación Social da Consellería
de Servizos e Dereitos Sociais, Nerea Eguren; e a
directora xeral de Planificación Sanitaria da Consellería de Sanidade de Asturias, Mª Concepción
Saavedra, que se achegaron a Galicia para coñecer
de primeira man a iniciativa da Historia Social
Única Electrónica, que esta a desenvolver a Xunta
no marco do Plan Trabe de Modernización dos
Servizos Sociais. Segundo lles comunicou Mar Pereira, a día de hoxe xa hai un centenar de concellos
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adheridos formalmente ao HSUE. Tamén lembrou
que unha das principais características deste sistema é “que integra nun mesmo acubillo dixital todos
os datos relativos a historia social do individuo e
facilita a coordinación de todos os axentes que
participan na prestación dos servizos sociais”.
Os representantes galegos explicaron aos representantes de Asturias o proceso de implantación
da HSUE. Tamén lles informaron que nas vindeiras
semanas completarase a integración da información do sistema SIUSSGAL, que empregan os
traballadores dos servizos sociais comunitarios, na
Historia Social Única Electrónica, “o que mellorará
o intercambio de información entre os profesionais
dos servizos sociais de ámbito local e autonómico”, informaron, engadindo que o devandito é
“un paso crucial para completar a información da
Historia Social Única Electrónica de cada individuo
e incrementar a coordinación entre profesionais, ao
tempo que facilitará o seu labor evitando mecanizar información que estaba no SIUSS pero non accesíbel desde HSUE así como o seu envío en papel”.
A este avances, explicaron, “sumarase dende abril
a incorporación da sinatura electrónica a través de
HSUE, o que permitirá asinar de maneira dixital os
informes sociais normalizados e arquivalos na Historia Social Única Electrónica do individuo, o que
nun futuro posibilitará o envío telemáticos deste
informe ás unidades tramitadoras”.
Lembrar que dende o mes de abril, “e de xeito
progresivo”, facilitarase o acceso do persoal médico
dos equipos de valoración de diversidades funcionais e dependencia ao Historia Clínico Electrónica
de persoas que soliciten este recoñecemento. “Esta
medida”, informaron os representantes da Xunta,
“contribuirá a acurtar os tempos de tramitación das
referidas valoracións”. 

Máis de 530.000
expedientes dixitais
A HSUE púxose en marcha pasado mes xullo nos
concellos de Boqueixón,
Brión, Tordoia e Viveiro.
Tras unha fase de probas
iniciouse a súa extensión a
outros concellos co apoio
da Federación Galega de
Municipios e Provincias, a
través dun convenio asinado en novembro.
A día de hoxe máis de
100 entidades locais xa
formalizaron á adhesión
á plataforma, que poden
acceder ao expediente
social de máis de 530.000
usuarios en formato electrónico.
Como dixemos, a extensión da Historia Social
Única Electrónica (HSUE)
integra nun mesmo sistema
todos os datos relativos á
historia social do individuo, incluíndo a situación
persoal, social e familiar; as
súas demandas, prestacións, servizos e recursos,
así como as valoracións,
intervencións, seguimento
e avaliación por parte do
sistema de Servizos Sociais,
ademais de información
referente a profesionais e
a institucións e organizacións que interveñen nas
mesmas.
A plataforma proporciona “unha identificación
unívoca dos cidadáns”, ao
empregar a numeración da
tarxeta sanitaria e garante
a seguridade no acceso á
información a través do uso
de certificado por parte dos
profesionais, que accederán
só aos datos e información
necesaria para o desenvolvemento do seu labor.
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XOSÉ MANUEL BUDIÑO

E

n cada número de "Código
Cero" imos falar cun persoeiro da nosa terra para coñecer
a súa relación coa tecnoloxía
e compartir asi as súas experiencias coa informática, ca electrónica de
consumo e as redes sociais. Tratamos deste
xeito de achegarnos a figuras sobranceiras e
tamén animar á cidadanía a tirar proveito das
TIC. Estreamos sección con Xosé Manuel Budiño, quen vén de lanzar unha reedición do
seu primeiro álbum, Paralaia, e nos vindeiros
meses desenvolverá unha xira por todo o
país dando conta do 20º aniversario da súa
carreira discográfica.
– Lembras cal foi o teu primeiro contacto
cun ordenador?
– Si, na adolescencia un Commodore 64.
– Ese equipo era da época do ZX Spectrum,
que era ordenador que trunfaba en España,
mentres que Commodore era unha marca
que tiña máis éxito nos EE.UU. Tes algún
tipo de afinidade especial co outro lado do
Atlántico ou foi unha simple casualidade?
– Casualidade, casualidade. Caeu por casa, e
eu din os meus primeiros pasos con el.
– E despois supomos que deches o paso ao
PC.
– Eu estudiei Informática de Xestión de
Empresa e directamente fun aí, pero foi coa
idea de poder acercarme á música a través
da informática. Necesitábao para ir creando
a idea de facer un estudio e non había absolutamente nada. O único que había para ter
contacto cos ordenadores era a Informática
de Xestión. Aí me metín de cabeza (que a
min non me gustaba nada, por suposto), e ao
final si que me valeu para entender o mundo
empresarial e, ao mesmo tempo, perderlle
totalmente o medo aos ordenadores.
– Supomos que á Internet tamén colleríaslle o pulso rapidísimo en canto estivo
dispoñible.
– Si. Internet coido que foi no 95-96 cando
a instalei xa na casa directamente o meu
primeiro PC e a voar.
– Entendemos que á Rede, aparte do lecer,
daraslle tamén un uso profesional, para
tecer unha rede de contactos e incluso para
comercializar a túa música.
– Si, totalmente. Forma parte do día a día do
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meu traballo. A Rede e
poder levar a túa música a
outros países, a través das redes
sociais agora, pero xa antes a través dos correos e das webs, hai
moitos anos que nos movemos
para levar o teu traballo sobre
todo a países de fóra e poder
estender o abano musical.
– E como andamos no uso das
redes sociais?
– Andamos aí, con Facebook,
Twitter e Instagram basicamente.
Instagram e Twitter dende hai ano e
pico, pero con Facebook levo dende hai
moitos anos.
– Como ves a evolución do consumo musical dende o CD ás descargas e ao streaming
musical?
– Cada nova tecnoloxía que aparece véxoa
como un campo de acción. Un campo positivo para que a túa música sexa escoitada.
Recordo eses primeiros anos nos que si empezabas a notar que de repente estabas nun
país totalmente novo para ti (por exemplo,
en Colombia), estar nun teatro no que se hai
mil persoas só 7-8 eran galegas... «Que está
pasando aquí?», pensabas. E moitas veces iso
e grazas ás redes sociais, que antes de que
ti vaias a ese auditorio a xente xa pode ter
acceso á túa música. Iso é moi importante
para que ese teatro estivera cheo.
Pasounos en varios países. En China, en
Shanghai, de repente nun auditorio a primeira vez que vas a China e o auditorio está
cheo. Por que? Porque está anunciado, hai
unhas redes sociais, a xente ten acceso ao
teu traballo e pode estar alí.
– Tamén mudaría moito a cousa grazas ás
facilidades para a produción musical agora
que calquera pode ter un estudio na casa
cun ordenador e pouca máis?
– Si, realmente o que falta é tempo, non para
esa faceta, senón para outra: a de estudar. É
un dos grandes dilemas que se nos veñen á
mente. Temos todo o tempo do mundo para
utilizar a maquinaria, pero que pasa con todo
ese tempo que antes utilizabas para o estu-

do? Tes que tentar separar os dous mundos
tan importantes, que ao mesmo tempo son
complementarios.
– E quen tal vai a túa páxina web oficial
(xosemanuelbudino.com)? Incluso conta
con tenda en liña!
– Temos dende entradas para concertos até a
tenda virtual, información diaria do que está
a acontecer e novos proxectos, reportaxes
gráficas dos proxectos que se fixeron (aparte
dos nosos concertos tamén organizamos
algún festival ou evento especial, cun magnífico equipo de produción detrás)... gústanos
reflectir todo iso na web para a xente que nos
segue e para futuros posibles traballos.
– E sobre o teu uso de equipos informáticos
e dispositivos electrónicos, es incondicional
dalgunha marca?
– Estamos coa mazá dende hai moitos anos
por unha cuestión de compatibilidade nun
principio con diferentes estudios. A mazá
estaba practicamente en todos os estudios
profesionais e para min era moi sinxelo aparecer no estudio co meu disco duro, con toda
información gravada de antemán no meu
estudio, e abrir unha sesión dun programa
(como pode ser Pro Tools) e poder traballar
con el en calquera estudio e a calquera hora.
Converteu nunha cuestión de compatibilidade e facilidade á hora de traballar. 
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RIVEIRA

ILUMINACIÓN SMART

INTELIXENCIA E
SUSTENTABILIDADE
Riveira aposta pola iluminación smart
coa meirande instalación de luminarias
enerxéticas de Europa

O

Concello de Riveira está a apostar estes últimos anos pola
iluminación smart. Ou sexa, polos recursos enerxéticos
de alumeado que permitisen o máximo equilibrio entre
dúas cousas que sempre puideron parecer contrapostas: a
efectividade e o aforro. A isto hai que engadir os ingredientes
de sustentabilidade, capacidade de control, eficacia e respecto polo
medio ambiente. A iniciativa colleu corpo entre os anos 2015 e 2016
coa renovación integral do alumeado exterior do termo municipal a través da substitución de 8.600 lámpadas de vapor de sodio
por outras de tecnoloxía LED. Con esta actuación conseguiuse, en
palabras do Concello, “situar a Riveira na vangarda da iluminación
pública intelixente coa maior instalación de luminarias enerxéticas
do continente europeo”.
Este logro por parte dun municipio de 27.000 habitantes derivou
da licitación dun innovador contrato mixto de subministro e servizos
que vai rexer ata o ano 2027 e que está sustentado sobre catro piares: xestión enerxética (execución das técnicas de xestión enerxética
e explotación para o correcto funcionamento das instalacións), mantemento (incluída a limpeza periódica dos compoñentes da rede),
garantía total (reparación con substitución de todos os elementos
deteriorados) e obras de mellora e renovación das instalacións.
Para avaliar os primeiros resultados froito da implementación
deste innovador sistema, o centro municipal Lustres Rivas de Riveira
acolleu a principios de marzo unha xornada de eficiencia enerxética na que se deu a coñecer o proxecto tecnolóxico de iluminación
conectada implantado no municipio. O evento estivo organizado
polo Concello de Riveira, Ferrovial Servicios, Philips Lighting e IDOM
e contou coa asistencia de medio cento de profesionais e técnicos
municipais.
Segundo fixo saber o alcalde, Manuel Ruiz Rivas, na inauguración
do encontro, “dende hai uns anos Riveira está a promover unha serie
de accións encamiñadas a favorecer a súa conversión nun referente
de aforro enerxético”. E engadiu: “A renovación dos preto de 8.600
puntos de luz de alumeado urbano e viario con luminarias, con máis
de 6.500 controladas con tecnoloxía CityTouch, sitúanos na vangarda europea da iluminación intelixente e sostible”. Polo que se refire
ao que se vai deixar de gastar con estes recursos postos en xogo, a
previsión, sinalou, é que se acade un aforro de máis de 80.000 euros
anuais.
Ruiz Rivas tamén explicou que a integración e entrada en funcionamento do proxecto supón un investimento de 3.812.200,11
euros e foi realizado mediante contrato mixto de Subministro e
Servizos coa empresa adxudicataria Ferrovial Servicios para a xestión
enerxética, mantemento e prestación de garantías nos 12 anos de
contratación.
Na xornada describiuse a proposta realizada por Ferrovial Servicios
ao Concello de Riveira para a eficiencia enerxética do seu alumeado
público urbano e viario. Javier Regueira Miguens, enxeñeiro industrial de IDOM, foi o encargado de presentar o Plan local de Eficiencia
Enerxética no Alumeado Público Exterior, expoñendo os antece-
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dentes e os obxectivos. “A potencia enerxética instalada no novo
sistema supón un 75% de baixada co respecto ao modelo anterior
e un aforro anual do 80%, pasando a una potencia de consumo
de 1.200kWh/ano”. Segundo engadiu, “esta eficiencia enerxética
constitúe a redución nun 80% da contaminación atmosférica do
Concello quen emitirá 1.281.600 kgCO2 por ano menos que co
sistema de alumeado anterior”.
Sergio Pérez, arquitecto de Sistemas de Philips Lighting, expuxo
as solucións de iluminación conectada implantadas no municipio, os beneficios das mesmas e a versatilidade que ofrecen para
distintas casuísticas. Álvaro Piñeiro, xefe de Servizo de Ferrovial
Servizos, explicou o desenvolvemento e implantación do proxecto
de Riveira, debullando a planificación e cronograma e a posta en
marcha e acendido definitivo. Joaquín Larrosa, director de Alumeado AAPP de Philips Lighting, falou da habitabilidade, eficiencia
e conectividade nas cidades, salientando o papel fundamental que
xoga o alumeado na mellora da habitabilidade das cidades e as
posibilidades de conexión dos servizos públicos dos cidadáns.
Alejandro García Sendón, coordinador da Oficina Técnica de Ferrovial Servicios describiu as vías para obter o cambio a eficiencia
enerxética e os procesos administrativos dos diferentes modelos.
García Sendón incidiu nas ratios enerxéticas de aforro económico
e de emisións de CO2 obtidos no Concello de Riveira. A xornada
foi clausurada polo director xeral de Enerxía e Minas da Xunta de
Galicia, Ángel Bernardo Tahoces.
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Transparencia
Marzo forneceu datos de interese sobre o
nivel de esforzo medio dos nosos concellos
na cuestión da transparencia. Ou sexa, sobre
o uso de novas plataformas e tecnoloxías para
fomentar a visibilidade total de información, a
participación, a concorrencia, a interactividade
e, en última instancia, o espírito democrático.
Falamos dun estudo presentado o luns 13 de
marzo na sede da Administración galega en
Vigo e encargado pola Xunta, a Universidade
local, a FEGAMP e a Rede Localis. No informe
sinálase (entre outras moitas cousas), que preto
do 80% dos concellos galegos contan xa con
portal de transparencia. Máis polo miúdo, o
78%. Pola contra, o número de municipios que
aínda carece deste tipo de plataforma de goberno electrónico ascende a 70. As ditas cifras, que
semellan moderadamente positivas (dependendo do punto de vista que adoptemos, de
con que ámbitos xeográficos nos comparemos,
e mesmo dependendo de se profundamos nas
cifras e albiscamos os grandes contrastes entre
o que acontece en municipios moi poboados
en relación cos que están en fase de regresión
demográfica), abrollan de datos extraídos de
313 concellos galegos.

Quintos e eAdministración
Para agasallarnos cun pouco de moral e
visión en positivo, nada mellor que ollar os
resultados do informe anual sobre a Sociedade
da Información en España que presentou Telefónica a comezos de marzo, achegando unha
manchea de datos de interese sobre Galicia. Nel
dicíase, entre outras cousas, que as galegas e os galegos seguimos subindo
é en Administración Electrónica, xa
que somos os quintos da clasificación en emprego dos servizos dixitais
habilitados polas entidades públicas
(estamos neste punto un 3,3% por
enriba da media estatal). No informe
tamén se di que no eido empresarial,
preto do 70% das microempresas
galegas e do 90% das empresas de 10
ou máis empregados con conexión
a Internet interactuou de maneira
telemática coa Administración (tanto
na primeira porcentaxe coma na
segunda situámonos, tamén, por riba
da medida estatal).
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O ano en que
quixemos ser

transparentes
Os sinais indican que os nosos concellos, se
cadra non tan universalmente como sería
desexábel, están a apostar pola eAdministración

Nigrán estreou sede electrónica
A mediados de marzo soubemos da integración de Nigrán no ámbito
da Administración Electrónica, da man das tecnoloxías de gobernabilidade postas en xogo pola empresa da nosa terra Imatia. Segundo
reflicte esta firma, en virtude dos traballos desenvolvidos os cidadáns
poden realizar unha serie de trámites de forma en liña, “sen horarios nin
desprazamentos”, grazas á implantación da sede electrónica desenvolvida por Imatia, unha sede que ten sitio de seu, sede.nigran.org, e que xa
permite levar a cabo diferentes procedementos. Como por exemplo o
envío en liña de solicitudes de servizos, a consulta do estado de tramitación dos expedientes abertos ou a descarga de documentos oficiais.
Ademais, a estes servizos iranse incorporando de maneira progresiva novas funcionalidades “co
obxectivo de reforzar a utilidade
da ferramenta de comunicación entre o Concello e os seus
cidadáns”. Na presentación
da sede, o alcalde de Nigrán,
Juan González, salientou a
importancia da iniciativa para
a cidadanía de Nigrán e para os
traballadores da propia administración local, unha iniciativa que
“comezou hai anos coa dixitalización dos procedementos de
uso máis habitual, en áreas como
urbanismo, contratación, recadación, persoal, policía, medio
ambiente, etc”.
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eAdministración para 18 concellos de Pontevedra

Lalín traballa xa en clave dixital
O Concello de Lalín comezou en
marzo a súa incursión definitiva e
integral no “terreo” da Administración
Electrónica, arrincando o proceso no
Rexistro Xeral e abranguendo logo a
incorporación dos departamentos de
Secretaría, Intervención e Urbanismo. A
base destes traballos de dixitalización
foi a ferramenta Xestiona, que pertence
á empresa Espúblico e cuxo emprego e aplicación veu acompañado de
sesións formativas e consultorías para
os traballadores municipais, co fin de
axudalos a adaptarse “a un novo modelo
de relación coa cidadanía”. O labor de
integración de Xestiona comezou da
“man” do seu módulo de entrada e saída,
o que posibilitou que se traballase en
marzo cos primeiros rexistros dixitais
da nova plataforma. Paseniño pero sen
pausa, o proceso están a abranguer os
diferentes departamentos aos que vai
chegando toda a documentación tramitada no Rexistro. De maneira paralela, os
funcionarios locais continúan a recibir
formación. Segundo explicou o Concello, “a eAdministración permitirá pór en
marcha servizos de xestión electrónica,
tales como unha sede electrónica de
servizo aos cidadáns ou demais sistemas
de trámite e consulta a través da rede,
como pode ser a xestión en liña de expedientes e demais documentación sen
necesidade de acudir ao consistorio”.
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A presidenta da Deputación de
Pontevedra, Carmela Silva, fixo reconto
a medidados de marzo do logrado até
o de agora pola entidade en materia
de espallamento e integración da Administración Electrónica nos concellos
da provincia. Silva explicou que a día
de hoxe xa hai 18 administracións
locais beneficiándose das medidas da
Deputación para afianzar localmente
o goberno dixital, estando previsto
que un total de 47 se beneficien desta
iniciativa. Os vindeiros meses, a eAdministración impulsada pola entidade
provincial chegará a outras 29 vilas.
Como lembraremos, o proceso de
implantación da eAdministración levado
a cabo pola Deputación atinxe aos
concellos de menos de 50.000 habitantes. Grazas a esta cobertura da entidade
provincial, os gobernos locais van poder
dispor de cousas como unha sede electrónica personalizada para a súa relación
coa cidadanía e, tamén, un portal para
que o persoal da administración local
poida realizar a xestión integral dos procedementos e expedientes por medios
electrónicos.
Silva tamén recordou que até o de
agora xa son 18 os concellos nos que se
comezou a implantación: Pontecesures,
Arbo, Ponteareas, Portas, Valga, Salceda
de Caselas, Forcarei, A Guarda, Agolada,
Cerdedo-Cotobade, Cangas, Cambados,
Mondariz, Fornelos, Barro, Lalín, Cuntis e
Tui. “En cinco deles”, sinalou, “o proceso
xa se atopa finalizado e outras 29 vilas
da provincia xa teñen aprobados os
convenios coa Deputación de Pontevedra que lles permitirán poñer en marcha
este servizo”.

Lugo aposta pola facturación
electrónica
O Concello de Lugo avanzou os días
pasados un novo treito en Administración Electrónica: as facturas dirixidas á
entidade local deben ser xa electrónicas,
unha obriga que se recolle na Ordenanza reguladora de Administración Elec-

trónica. Así o indicou a concelleira de
Economía, Emprego e Desenvolvemento
Económico, Ana Prieto, quen sinalou que
“a factura electrónica simplificará os trámites ás empresas que prestan servizos
e facturan á entidade local e tamén lles
fará máis sinxelo o seguimento da tramitación que se seguen nelas”. Ademais,
incidiu, facilitará o trámite para todos os
provedores, “axilizando o procedemento,
aumentando a transparencia e sendo
máis respectuosos co medio ambiente,
posto que se elimina o uso do papel”.

Pontevedra desbota o papel
O Concello de Pontevedra anunciou
neste comezo de 2017 a supresión do
papel en todos os expedientes que
tramita con empresas, o que certifica
a súa aposta integral e unívoca pola
xestión dixital. Esta medida foi posíbel
grazas aos avances incorporados á sede
electrónica do Concello, sede.pontevedra.gal, que, como lembraremos, foi
posta en marcha en marzo do o ano
pasado, sendo en boa medida o alicerce
desta aposta integral polo electrónico.
A tecnoloxía elixida para soportar e
facer posíbel toda esta transformación
é a tecnoloxía Cividas, desenvolvida
pola empresa Imatia, que entre outras
vantaxes fornece unha plataforma de
xestión de expedientes común.

Ponteareas sóbese ao carro do
futuro
O Concello de Ponteareas puxo en
marcha co comezo de 2017 o proceso
para a implantación da súa plataforma
de Administración Electrónica. Os recursos aplicados van permitir á cidadanía
cousas como realizar os seus trámites
de maneira cen por cen telemática, sen
necesidade de achegarse ás dependencias locais e coas máximas garantías de
fiabilidade e seguridade. Para o persoal
do consistorio, as vantaxes comezaron
permitíndolle elaborar expedientes sen
o uso de papel. “O que buscabamos”,
apunta o concelleiro de Novas Tecnoloxías Benito Márquez, “é converter o
Concello de Ponteareas nunha Administración sen papel baseada nun funcionamento integramente electrónico que
mellore a súa eficacia e eficiencia, consiga aforrar custes, optimice a atención e
servizo ao cidadán e favorece a rapidez,
a eficacia e a transparencia na xestión
interna do Goberno”. 
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Comezou a súa
andaina o mapa
dixital dos
medios galegos



A xornalista e investigadora Cruz
Negreira vén de lanzar un proxecto
para cartografar dixitalmente os medios da
nosa terra. A iniciativa, que se desenvolve
ao abeiro da Bolsa Nacho Mirás para Novos
Titulados, chámase MediaMapa.gal e xa
podemos consultala na Rede, accedendo a
recursos como o Mapa dos medios galegos
e a unha manchea de servizos informativos
análogos (cartografías e directorios) sobre a
profesión comunicadora en Galicia e no resto
do Estado. Segundo fai saber Cruz dende o
portal do proxecto, estamos ante “un espazo
web adicado ao coñecemento da realidade
mediática galega que ten como obxectivo
achegarlles aos profesionais, investigadores

e ao conxunto da cidadanía
unha ferramenta útil e sinxela
para explorar os medios de
comunicación galegos”.
O recurso máis referencial
do sitio é o devandito Mapa
dos medios galegos, no que se
dá acubillo a todas as iniciativas de comunicación activas
na Comunidade a través
dun mapa interactivo. Nel,
os usuarios podemos atopar
e coñecer as características
básicas destas iniciativas e
acceder, tamén, a cada unha
delas.
MediaMapa.Gal é un proxecto promovido
por Cruz Negreira, xornalista e doutoranda
en Comunicación e Información Contemporánea na Universidade de Santiago de
Compostela. A día de hoxe centra unha boa
parte dos seus esforzos no “desenvolvemen-

to dos medios de proximidade na Rede”, máis
polo miúdo dos “hiperlocais”, tanto galegos
como do resto do Estado. En MediaMapa.Gal
difunde parte destes resultados, inseridos á
súa vez noutros proxectos realizados no grupo de investigación Novos Medios da USC. 

Cultura galega dixital,
cultura universal

Entidades, asociacións e empresas seguen a facer
continuos esforzos para que a Internet tamén
fale galego
Arrincou Youtubeir@s



As nosas universidades queren ser
acubillos e palestras itinerantes de
novos creadores de contidos auviosuais en
galego. De aí xurdiu o programa formativo
Youtubeir@s (youtubeiras.gal), concurso de
vídeos na Rede que comezou en decembro
impulsada polos servizos de normalización
lingüística das tres universidades galegas
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e dos concellos da Coruña, Ames,
Baña, Carballo, Mazaricos, Ourense,
Pontevedra, O Grove e Ribadeo.
Na presentación desta actividade
no Campus de Ourense, celebrada
recentemente, lembrarouse que
“Youtubeir@s naceu co obxectivo de
incrementar o uso do galego nos
contidos audiovisuais dunha das
redes máis empregadas no mundo”.
Entre as liñas de actuación que
contempla o proxecto abránguese
a celebración estes días de obradoiros formativos impartidos pola
produtora Illa Bufarda que teñen
como obxectivo facer accesíbel o
uso das redes sociais e da linguaxe
audiovisual para a transmisión
de saberes e opinións, neste caso
concreto en galego.
Youtubeir@s, concurso de vídeos na
Rede, comezou o xoves 1 de decembro e o
prazo de presentación de vídeos prolongarase até o 28 de abril. Poderán presentarase
persoas maiores de 14 anos que deberán
formalizar a súa inscrición en liña. Os vídeos
deberán ter unha duración aproximada de
cinco minutos, estar licenciados en creative

commons, producidos en galego e estar
dispoñíbeis na rede social YouTube.
O concurso atinxe dúas categorías en
función dos contidos das pezas. Por unha
banda, pódese concursar en Vídeo-facermos,
con titorías nas que se amosen saberes e
procesos de elaboración audiovisual. A outra
alternativa é Vídeo-opinarmos, modalidade
de vídeos nos que, de xeito argumentado, achégase unha opinión ou valoración
arredor dun tema de interese, por exemplo,
sobre un libro, unha película, unha serie,
temas de actualidade, moda ou tendencias.
En cada unha destas categorías outorgarase un galardón dotado de 1.000 euros e catro
mencións honoríficas de 500 euros segundo
os criterios dun xurado que estará composto
por profesionais da comunicación audiovisual. Na súa valoración, o xurado terá en
conta o enxeño e a creatividade, valorando a
orixinalidade da peza a nivel visual, sonora e
do propio contido; a calidade técnica da peza
tanto a nivel visual como sonoro; a eﬁciencia
comunicativa do vídeo na transmisión do
contido tanto a nivel oral como visual e a calidade lingüística, valorando o uso coidado e
correcto da lingua en todas as súas variantes
dialectais. 
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En marcha a web
de Punto e Volta



A Rede galega
envórcase xa na
figura de Carlos
Casares



Este é o ano de Carlos Casares
(1941-2002), o inmortal creador
de obras tan senlleiras como Vento ferido, Os escuros soños de Clío o O sol do
verán, por citar só algunha das moitas
xoias que achegou o homenaxeado
ao ámbito da narrativa galega. Como
lembraremos, a Real Academia Galega
decidiu adicarlle a festa das letras de
2017, a festividade do 17 de maio, e
isto xa se está deixando notar na Rede.
E tanto que é así. A RAG, sen ir máis
lonxe, ten xa activa dende comezos
de ano un espazo biográfico adicado a
Carlos Casares (podémolo ver en academia.gal). Neste espazo forneceranse
reportaxes, entrevistas e outros contidos arredor da súa vida e obra, como
por exemplo os publicados sobre
Vento ferido o pasado 10 de febreiro,
xusto cincuenta anos despois de que
se acabase de imprimir o primeiro libro
do autor.
Ademais disto, o Consello da Cultura
Galega (culturagalega.org) prepara
a edición dun CD-Audio a partir das
gravacións coa voz de Carlos Casares e
a dispoñibilidade dunha manchea de
recursos web con orixe “no numeroso
material da institución” sobre o autor
de Ilustrísima. Por outra banda, lembrar que a Fundación Carlos Casares
estreou páxina web na recta final de
2016. Podémola ver en fundacioncarloscasares.org, achegando unha manchea de recursos educativos e xanelas
para achegarnos ao escritor ourensán.
Volvendo á RAG e as actividades
dixitais relacionadas con Carlos Casares, lembrar que o pasado realizou
unha presentación de especial significado, tanto para a propia entidade
como para as nosas letras: a presentación no CEIP Carlos Casares de Nigrán
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da web Primavera das Letras
2017, adicada autor ourensán.
No acto, que se desenvolveu na biblioteca do centro
(perante a presenza da galiña azul que
lle deu nome en 1968 ao primeiro libro
infantil do escritor homenaxeado),
fíxose fincapé na importancia do lugar
elixido para a presentación, a localidade de Vilariño, “o lugar onde o escritor
estableceu o seu fogar en 1983 e onde
escribiu unha parte importante da súa
obra”.
Este primeiro acto da programación
deseñada pola RAG arredor do Día das
Letras Galegas de 2017 serviu como
dixemos para facer un percorrido
pormenorizado por primaveradasletras.gal, web que a Academia inzou as
semanas pasadas de contidos arredor
de Casares, incorporando un variado
feixe de recursos para que o profesorado de infantil e primaria, os pais e
nais, e sobre todo o propio alumnado,
poidan acceder a propostas didácticas
e lúdicas, parte delas interactivas, para
se mergullar no universo literario e
vital do escritor.
Segundo informou a RAG, as actividades de Primavera das Letras 2017
deseñáronse “cun enfoque interdisciplinario e están relacionadas con
distintos contidos do currículo escolar,
de tal xeito que permiten traballar
na aula, ou na casa, non só aspectos
lingüísticos e literarios, senón tamén
contidos e competencias de coñecemento do medio natural e social,
historia ou educación artística”.
Unha das grandes novidades desta
segunda edición da Primavera das
Letras é un concurso para que os
centros de ensino poidan contarlle á
RAG como celebran o Día das Letras
Galegas. Lembrar que a primeira
entrega deste proxecto foi adicada ao
poeta Manuel María. 

A Bolsa Nacho Mirás de Novos Xornalistas, iniciativa que rende homenaxe
a un dos comunicadores máis senlleiros e
loitadores da nosa terra, segue impulsando
proxectos de gran interese. Amais do mapa
dixital dos medios galegos, do que falamos
nestas mesmas páxinas, vén de despegar
definitivamente Punto e Volta, proxecto
audiovisual artellado por catro xornalistas e
dirixido a “explorar as mudanzas na música
e o baile tradicionais de Galicia a través de
pequenas entrevistas”. Segundo nos conta
o Colexio Profesional de Xornalistas de
Galicia, entidade impulsora da Bolsa Nacho
Mirás (xunto con Abanca), Punto e Volta
estreou web de seu, puntoevolta.com.
A través dela xa podemos acceder ás
primeiras entrevistas xeradas ao abeiro do
proxecto, acompañadas de vídeos de pezas
musicais e bailes. Segundo engaden os
Xornalistas de Galicia, as persoas enquisadas forman parte da historia e do presente
do patrimonio cultural galego, “alumnas/
os, educadoras/es ou garantes da cadea de
transmisión oral”, persoas de todas as idades que a partir de xa teñen un espazo web
dispoñíbel para dar conta do seu coñecemento, da súa experiencia e do seu legado.
A páxina web de Punto e Volta divídese en dúas seccións. A primeira é a das
entrevistas, artelladas en vídeos curtos
clasificados por temáticas, que en palabras
dos xornalistas impulsores da plataforma
“tentan dar resposta a distintos interrogantes como a evolución da cadea de transmisión da cultura popular galega, os cambios
experimentados no ensino da música e
do baile tradicionais, os roles de xénero
no baile ou a traxectoria vital das persoas
entrevistadas”. A segunda sección da web é
“a das pezas e bailes coas que estas persoas
axudaron a enriquecer o proxecto”. Lembrar
que Punto e Volta é unha iniciativa das
xornalistas Olaia Tubío, Alejandro Gándara,
Raquel Pérez e David Fontán. 
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innovación galega

Atención,
estamos innovando
As nosas empresas e entidades seguen
a ser referentes no costume san de facer
tecnoloxías nunca vistas

O CiTIUS rompe moldes en
análise de electrocardiogramas



Os investigadores do centro
CiTIUS, emprazado na Universidade de Santiago, veñen de dar
forma ao que sería, nas súas palabras,
“o sistema automático máis preciso
do mundo para interpretar o electrocardiograma”. O sistema, que melloraría polo tanto todos os recursos
análogos que están hoxe en día dispoñíbeis, xa está no punto de mira de
investigadores do senlleiro Massachusetts Institute of Technology (MIT), un
dos centros tecnolóxicos máis reputados do mundo. O MIT empregou a
tecnoloxía galega con rexistros reais
de máis de 50.000 pacientes.

O sistema desenvolvido nos laboratorios do CiTIUS pon un punto
de certeza, exactitude e eficacia na
maré de información que representa
o historial cardiolóxico dunha persoa. Para facernos unha idea do que
representa, marca distancias importantes con respecto aos sistemas
automáticos actuais para a interpretación do electrocardiograma (ECG),
empregados en “áreas críticas” como
as Unidades de Coidados Intensivos
(UCI) e incapaces, segundo informan
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os investigadores do CiTIUS, de fornecer información exacta e fiábel dos
doentes aos cales fan seguimento. O
motivo? A “escasa ou nula capacidade
para disociar os sinais identificados
como ruído da información principal”,
sinalan, salientando que este feito
obriga aos facultativos a supervisar
en persoa o proceso, cada pouco.
As devanditas alteracións nos datos contidos no ECG, malia o moito
camiño avanzado ao longo destas
tres últimas décadas en materia de
investigación, non foron aínda emendadas. Aí entra en xogo precisamente
a tecnoloxía desenvolvida
dende o CiTIUS, (Centro
Singular de Investigación
en Tecnoloxías da Información da Universidade
de Santiago de Compostela).
O sistema, máis polo
miúdo, parte da seguinte
base: xa que se avanzou
tan pouco neste tempo,
ao longo de diferentes
vieiros, por que non
comezar dende o principio? Tendo en conta esta
pregunta, os investigadores galegos desenvolveron o que chaman o
procedemento Constrúe,
un novo método para a interpretación de sinais electrocardiográficos
baseado “nun modelo de razoamento
distinto ao que se coñece como razoamento abdutivo”, informan.
O novo método, desenvolvido
polos investigadores do programa
de e-Saúde do CiTIUS Tomás Teijeiro,
Paulo Félix, Jesús Presedo e Daniel
Castro, foi publicado na revista IEEE
Journal of Biomedical and Health Informatics. 

Balidea recunca na mellora
de eficiencia enerxética de
Dinamarca



A empresa galega Balidea, centrada
no sector das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) aplicadas ao desenvolvemento e integración de software e
exteriorización tecnolóxica, vén de ser elixida
novamente pola Axencia Danesa da Enerxía
para encargarse das súas ferramentas web
encamiñadas á eficiencia enerxética. Balidea
renova por outros 18 meses o contrato que
mantén cos daneses dende 2013, ano no que
se convertía en socio tecnolóxico de cara a
impulsar o seu plan de aforro enerxético.

Deste xeito, a compañía galega encárgase da renovación de todos os seus portais
web. Cun equipo de traballo dunha ducia de
persoas para levar adiante tarefas de análise,
definición, desenvolvemento e posta en marcha de máis de doce proxectos. Entre eles:
un portal que recolle un modelo xenérico
de renovación dunha casa para facela máis
eficiente, informes sobre a etiquetaxe enerxética oficial das vivendas e como mellorala,
posta en contacto de usuarios con consultores enerxéticos autorizados (que suxiren o
mellor sistema de calefacción segundo as características de cada vivenda, que permiten
acceder a unha base de datos de profesionais
e empresas instaladoras), unha calculadora
web de préstamos para afrontar as reformas,
etc. Todos estes proxectos teñen unha dobre
finalidade: axudar aos daneses a aforrar enerxía no fogar, no traballo e nas administracións públicas; e promover un consumo máis
respectuoso co medio ambiente.
Así, o conxunto de todas as aplicacións
creadas por Balidea para o goberno danés
forma parte do chamado “itinerario da eficiencia enerxética”, que lle permite á cidadanía danesa mellorar a etiqueta enerxética
oficial do seu fogar.
Cómpre engadir que grazas a este traballo, Balidea mellorou as súas competencias
en canto ao sistema de xestión de contidos
Drupal, logrando un dos principais avances
neste sistema para interrelacionar todas as
aplicacións entre si, de maneira que o usuario
tan só ten que introducir os datos unha soa
vez. 
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LitterDrone: proxecto para achar liño
mariño dende o ar



Os investigadores da Universidade de Vigo queren
solucionar problemas reais e
concretos da nosa contorna coas
súas tecnoloxías de picosatélites
e vehículos aéreos non tripulados. Se no anterior número de
Código Cero do proxecto Fire-RS
destinado a facilitar a localización de lumes con drons e
satélites, os días pasados a Universidade forneceu máis información sobre LitterDrone, que
é unha iniciativa encamiñada a
tirar proveito dos UAV (vehículos
aéreos non tripulados, polas súas
siglas en inglés) para a detección
de lixo mariño. LitterDrone concorre na convocatoria europea
BlueLabs e está liderado pola
Universidade galega. Traballan
nel dous grupos da institución
educativa viguesa xunto coa
Asociación Española de Basura
Marina e Grafinta SL, unha empresa de material topográfico,
incluíndo UAV.
O obxectivo do proxecto, cun
orzamento total de 392.657 euros e dous anos de duración, “é
aplicar tecnoloxías actuais, como
a obtención de imaxes dende
drons e procesado dixital das

mesmas, para axudar ao control
e limpeza do lixo nas costas”,
explicou o profesor Fernando
Martín. Por parte da institución
viguesa participan o Grupo de
Procesado de Imaxe e Realidade
Virtual e o Grupo I-markt.
O proxecto LitterDrone foi
presentado o xoves 23 de
febreiro na EE de Telecomunicación. Segundo se fixo saber,
a iniciativa ten dous anos de
duración e un orzamento total
de 392.657€, do que a Unión
Europea achega 312.998€. Pilar
Zorzo, da Asociación Española de
Basuras Marinas, foi a encargada
de achegar unha visión xeral do
proxecto, que xorde da loita por
conseguir “un mar ceibe de refugallos”, entendendo estes como
restos sólidos e manufacturados
que acaban en zonas costeiras, é
dicir, “que son froito da actividade humana”.
Zorzo explicou que a clave
neste proceso “é saber que son,
as cantidades que hai de cada
cousa e onde están os restos”.
Con este proxecto tratarase de
facer un seguimento dos refugallos dun xeito automatizado,
para o que se empregarán drons

equipados con cámaras dixitais.
Esta é a parte da que se encargará Grafinta, que realizará varias
fases de proba, en Huete (Madrid) e nas Illas Cíes.
Estes voos servirán para testar e elixir o tipo de avión e de
cámara que se empregarán na
segunda fase. Os expertos testarán un avión de á fixa que voará
a 100 metros de altura probando
a eficacia dunha cámara visíbel,
unha multiespectral e outra
térmica. A proba repetirase cun
avión multirrotor que tomará as
imaxes entre 10 e 15 metros de
altura. A partir dos datos obtidos
decidirase que cámara e que
dron empregar na segunda parte do proxecto. As imaxes que se
obteñan a partir dese momento
serán remitidas ao grupo de
Procesado de Imaxe e Realidade

Virtual, que deseñará un software con capacidade para identificar “os obxectos estraños das
imaxes e de caracterizar de que
tipo de resto se trata baseándonos nas diferentes compoñentes
espectrais (lonxitudes de onda)
da luz que se reflicten en cada
tipo de lixo”, explicou Fernando
Martín.
O resultado final “debería
ser unha ou varias ferramentas
software que permitan detectar
os diferentes tipos de refugallo:
plástico, hidrocarburo...”. Nesta
última parte é na que se implicaría o grupo I-markt, que realizará
un estudo dos posíbeis servizos
e/ou modelos de negocio que
poden xurdir para explotar a
tecnoloxía desenvolvida, segundo salientou a investigadora
Carmen Otero. 

AIG lanza unha plataforma smart para
crearmos tendas en liña



A empresa de software galega AIG, Asesoría Informática Galega, vén de lanzar un novo produto que nos permite darlle
forma a unha tenda en liña e xestionala en tempo real dende un
programa específico de xestión. O produto novo chámase ClassicAir
6 e o programa para a xestión non é outro que ClassicGes 6. Ámbalas
tecnoloxías veñen da man da empresa galega, quen salienta que
con estas ferramentas ábrese un antes e un despois na creación de
establecementos dixitais. “Agora”, sinalan fontes de AIG, “unha tenda
online é online de verdade”.
De feito, a plataforma fai posíbel que logo de facermos unha venda o stock se reste do programa de xestión de maneira automática,
“sen ter que facelo nós de maneira manual”. Este xeito de actuar
smart tamén é aplicábel á xeración de documentos de venda. “Isto”,
sinala a compañía galega, “débese a que a tenda e o programa de
xestión ClassicGes6 comparten a mesma base de datos”. Dito doutro
xeito: as vendas producidas rexístranse no programa en tempo real,
sen que o usuario teña que sincronizar os datos polos seus propios
medios.
Segundo informan os responsábeis da empresa, até o de agora
o máis común neste tipo de tecnoloxías de ecommerce era que as
vendas dixitais e as vendas físicas rexistráranse cada unha polo seu
lado, producindo problemas de stock. “Ás veces mercabas un artigo
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por Internet, podías completar o proceso de compra e logo resultaba
que cando o propietario actualizaba os datos, tiña que chamarte
para dicir que o artigo non estaba dispoñíbel; e ao revés, coñecemos
casos de empresas que tiñan un almacén aparte para a tenda en liña”,
explican fontes de AIG, engadindo que con ClassicAir 6 os devanditos
problemas teñen amaño.
Segundo explican, ClassicAir 6 créase dende o programa de xestión; “non fai falla entrar en contornas web nin dispor de coñecementos de programación”. En definitiva, o Panel de Control é o propio
programa, polo que a empresa pode actualizar os datos dende unha
contorna de escritorio que coñece á perfección. 
| 27

A

índa que TCL Communication levou ao MWC de Barcelona o seu terminal Blackberry KEYone para amosar que
tiñan o seu primeiro terminal da marca BlackBerry
con teclado QWERTY, a compañía tamén continúa
a lanzar smartphones máis tradicionais, e así estrea en
Indonesia o novo BlackBerry Aurora, un dispositivo con
pantalla de 5,5 polgadas cunha resolución de 1.280
x 720 píxeles, procesador Qualcomm Snapdragon
425, 4 GB de RAM, 32 GB de almacenamento interno (ampliable mediante tarxetas de até 256 GB),
cámaras de 13 e 8 Mpíxeles, dobre microSIM, batería

de 3.000 mAh, un grosor de 8,55
milímetros e 178 gramos de peso, con
sistema operativo Android 7.0 personalizado por BlackBerry para gozar dunha
maior seguridade.
Aínda que aseguran que este dispositivo está deseñado pensando no mercado
indonesio, onde xa pode reservarse o terminal por 3.499.000 rupias indonesias (248,54
euros), non sería sorprendente velo noutros
mercados como un dispositivo económico da
marca BlackBerry (aínda que probablemente
prescindirían da dobre SIM para facilitar a súa
distribución a través de operadoras de telecomunicacións). 

P

ara revolucionar o estilo dos salóns domésticos dende Samsung propoñen
facer invisibles os seus televisores, para o que presentan The Frame, un
televisor cun deseño premium que esteticamente presenta a aparencia
dun cadro pendurado na parede e, de feito, cando se coloca en modo arte
permite que a pantalla presente mostras de arte (dun catálogo de máis de 100
obras en 10 categorías distintas) de xeito que podemos facer que este orixinal
televisor case coa estética do fogar e poida pasar desapercibido cando non se
estea a utilizar.
Este novo televisor tamén tira proveito do último sistema de cableado de
Samsung, que permite agochar os cables da vista. Ese novo produto xa non será
un concepto, senón que venderase a partires de primavera, aínda que polo momento non se coñecen nin o prezo nin a tecnoloxía de pantalla que empregará
The Frame. 

P

ara vixiar á nosa mascota xorde en
Kickstarter unha nova solución que
superou rapidamente a súa meta para
financiarse, Pebby, que vén a ser unha
pelota robotizada que integra unha cámara
de alta definición, de xeito que serve para
botar un ollo ao que fai o noso pequeno
amigo peludo e tamén facilita o xogar con
el a distancia, de xeito que chegaría con ter
un smartphone a man para relacionarse
remotamente coa mascota.
Esta solución está baseada en varios
elementos: a mencionada bola Pebby,
a súa aplicación móbil, o PebbyKennel (unha base de carga)
e o PebbyCollar (un colar
con sensor de movemento
para poder monitorizar á
nosa mascota).
Aínda que o ideal é controlar a bola Pebby dende
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a súa aplicación móbil, tamén conta cunha
función de Auto-Play, de xeito que a bola
moverase soa para diversión da nosa mascota cando non teñamos tempo para interactuar directamente nós, e incluso integra un
láser, o que aseguran que é especialmente
efectivo para manter entretidos aos
gatos domésticos.
Outra funcionalidade curiosa
é que a bola conta con micrófono e altofalante, ou sexa, que a
súa comunica-

ción sonora vai en ambas direccións, de xeito que poderemos escoitar se un can ladra,
pero tamén poderemos pregravar mensaxes
de voz cos que interactuar a distancia.
Actualmente as contribucións en Kickstarter para poder facerse co lote completo
de bola, colar, base de carga
e aplicación é de 124 dólares
(124,81 euros), prevéndose que
o produto comece a remitirse aos mecenas en xullo ou
agosto.
Cómpre salientar que este
produto está baseado en módulos informáticos Intel Edison,
e o equipo que está detrás do
produto achegará guías de programación e unha APi a todo
aquel que considere interesante realizar algún desenvolvemento para Pebby. 
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En 2010 Square Enix lanzou para PS3 e Xbox 360 o xogo de
rol NieR, que pasou bastante desapercibido fóra do Xapón,
algo que no está a pasar coa súa secuela, NieR: Automata¸
que sae á venda para PlayStation 4 e PC confiando tanto
no interese por parte do público que incluso conta cunha
edición para coleccionistas que inclúe unha figura, un libro de arte
en tapa dura, a banda sonora do xogo, unha caixa de coleccionista e
contidos dixitais adicionais.
NieR: Automata narra a historia dos androides 2B, 9S e A2, que
loitan para recuperar o mundo distópico no que unha invasión
de alieníxenas mecanizados forzou que a humanidade tivese que
abandonar a Terra. Os soldados androides son a última esperanza
da resistencia humana para acabar cos invasores nunha guerra encarnizada na que non faltan segredos que se irán descubrindo unha
fascinante historia que combínase con moita acción.
Este xogo de rol e acción de mundo aberto transcorre nun mapa
ininterrompido, con controis fluídos e sinxelos, nos que combinar
ataques lixeiros e pesados, correr e esquivar para eliminar as máquinas ás que temos que enfrontarnos. Tamén poderán empregarse
diferentes armas para efectuar os ataques, podendo crear combinacións de dúas armas ou alternar entre as mesmas incluso en pleno
combate.
Cómpre destacar que para gozar deste xogo non é preciso terse
achegado á súa primeira entrega (xa que esta historia está situada
centos de anos despois) e que unha ver chegado ao final do xogo
non remata a aventura, xa que poderemos seguir xogando con
moitas cousas por descubrir (aseguran que a primeira vez que se
completa o xogo só se descubre a metade da súa historia). 

PS4

Por fin chegou ás tendas un dos grande xogos exclusivos para PlayStation 4
da tempada, Horizon Zero Dawn, título desenvolvido por Guerrilla Games, no
que é a súa primeira incursión nos xogos de acción de mundo aberto, e que
sorprende por situar a acción nun mundo postapocalíptico no que a humanidade xa non é a especie dominante, senón que reinan o planeta unhas criaturas
mecanizadas que parecen híbridos de animais e robots.
Pese a estar ambientado nun futuro hipotético, a ambientación semella
prehistórica, xa que os restos da humanidade viven en tribos de cazadores
recolledores dos que encarnaremos a Aloy, unha moza rexeitada ao nacer
pola súa tribo, que descubrirá os máis profundos segredos do pasado antigo (de xeito que teremos un xogo de mundo aberto que non
descoida a súa historia grazas ao misterio dos feitos que levaron a que
as máquinas dominasen o mundo) e enfrontarase a tribos en guerra e ás
temibles criaturas que a ameazan con destruír á humanidade. 
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Capcom sorprendeu estreando na App
Store e en Google Play unha versión móbil
do clásico Ghost’n Goblins, o célebre xogo
de acción de desprazamento lateral no que
controlamos ao cabaleiro Sir Arthur nunha
aventura ao rescate da princesa Prin-Prin
nun mundo ateigado de demos e mortos
viventes que nos atacan.
Estamos ante un xogo que trunfou nas
máquinas recreativas nos anos 80, e
que tivo unha grande influencia, converténdose en todo un referente que
non só tivo varias secuelas, senón que
incluso inspirou a títulos como o español
Maldita Castilla.
Esta nova versión recupera fielmente a
experiencia da máquina recreativa orixinal,
aínda que ofrecendo tamén un modo de
xogo casual (con dificultade rebaixada),
táboas de puntuación globais en liña e
logros desbloqueables, elementos que son

moi de agradecer, pero que
non rematan de compensar
a grande eiva do xogo: o
seu sistema de control. O
xogo adoptou uns controis
virtuais en pantalla que son todo un atranco
para un título con este nivel de dificultade
e precisión, de xeito que a súa experiencia
de xogo é bastante incómoda, aínda que os
máis partidarios deste xogo probablemente
decidan facerse con el impulsivamente xa
que actualmente ten un prezo de lanzamento reducido (0,99 euros en iOS e 1,19 euros
en Android). 

PS4

Os seareiros dos xogos de condución teñen
unha magnífica nova por parte de Polyphony,
xa que o seu agardado xogo Gran Turismo Sport
iniciou unha beta pechada, o que permite que
os participantes nesta fase de probas poidan
gozar por adiantado dun xogo que pretende
converterse no grande referente do seu xénero.
Os participantes na beta podere elixir cada
día entre unha selecta gama de coches e
circuítos para competir en liña contra outros
xogadores. Durante o período de probas iranse
variando os coches e circuítos dispoñibles, e
ofreceranse distintas categorías de carreiras e
configuracións de circuítos para pór a proba
aos seareiros de Gran Turismo.
Os usuarios podere
ver como por
primeira vez

intégrase o perfil de piloto en Gran
Turismo Sport, e introducirase a
clasificación de deportividade
(que rexistra a conduta do xogador na pista) e a clasificación de
piloto (que representa a velocidade
xeral e o rendemento nas carreiras) buscando así uns emparellamentos equitativos
nas partidas en liña, para que os pilotos que
compitan estean equilibrados.
A beta pechada botou a andar o 17 de marzo,
limitándose inicialmente a uns poucos usuarios
de EE.UU., e tras unha fase inicial abrirase a
fase de probas a xogadores europeos. Dende
Polyphony aseguran que decidiron iniciar a
beta nos EE.UU. pola diferencia horaria que
teñen con respecto aos seus estudios
en Tokio. 
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