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

Vantaxes no emprego do sistema
de facturación electrónica:

01 > Redución de custos:

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

02 > Maior eficiencia e eficacia:

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

03 > Axilidade e inmediatez:

No movemento de información e na localización da
mesma.

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

05 > Mellor calidade do servizo.
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E

ste número é un número de celebración.
De celebración integral. Porque, para
que non o saiba, o vindeiro 16 de xuño
o Colexio Profesional de Enxeñaría en
Informática de Galicia (CPEIG) festexa a
súa Noite (anoite.gal), o gran evento das TI da nosa
terra, e, non nos cansaremos de dicilo, un evento
que nos toca a todas a todos. Por que? Por moitas e
variadas razóns. Primeiro, porque as novas tecnoloxías xa están en todos os ámbitos das nosas vidas
e xa non son unicamente un xeito de comunicarnos
mellor, son un xeito de traballar, vivir e desenvolvernos mellor. Segundo, porque con novas tecnoloxías
a nosa terra collerá pulo económico, social, cultural
e científico, sen elas dificilmente. Terceiro, porque
hai unha verdade incontestábel: se as empresas
non fan uso das TIC e as integran no seu día, non
perdurarán. Cuarto, porque xa case non se concibe a
nosa relación coas administracións sen ferramentas
dixitais. Quinto, porque as nosas nenas e nenos son
nativos dixitais, e se queremos estar ao tanto das
realidades nas que lles tocou vivir, temos que actualizarnos dixitalmente. E así poderíamos seguir até o
infinito. As razóns polas que cómpre conmemorar a
Noite da Enxeñaría da Informática de Galicia son tan
longas como a propia Rede e teñen que ver, directamente, con progreso, co benestar, coa ciencia, co
coñecemento, co entendemento e coa igualdade.
Case nada. 
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.... cun amigo, un familiar, ou
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novas cada día
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Vitae achéganos intelixencias múltiples para a
optimización empresarial



Vitae Consultores, no seu
camiño de introducirnos en
múltiples cuestións relacionadas coas
tecnoloxías empresariais e o seu lado
máis humano, tenos deparado para
os vindeiros días un obradoiro vencellado a unha característica de noso,
propia das persoas, pero que terá un
claro reflexo no ámbito tecnolóxico.
Falamos das intelixencias múltiples. O
curso en cuestión, de oito horas, celebrarase o vindeiro 23 de xuño na Co-

ruña, no Hotel Attica 21. Baixo o epígrafe
Neurociencia: As intelixencias múltiples e
a súa aplicación a empresa (PDF), abordará as orixes deste ámbito científico en
particular (o estudo das diversidades das
nosas capacidades mentais), para logo
levarnos de cheo a aqueles recursos e
metodoloxías que nos axudarán a tirarlle
partido ás nosas facultades innatas (que
todas e todos sen excepción levamos
dentro) para contribuír a levar a unha
empresa até o máis alto.

Appentra e o CESGA botaron unha man aos
desenvolvedores para acelerar os seus proxectos



Os días pasados celebráronse
nas instalacións do Centro de
Supercomputación de Galicia (CESGA)
unhas xornadas de traballo que puxeron
na nosa man, literalmente, tecnoloxía de
vangarda para levar os nosos proxectos
de innovación tan lonxe como sexa
posíbel. As xornadas GPU Hackathon
viñeron da man do propio CESGA e máis
da firma coruñesa Appentra, spin-off
da UDC con sede no Centro de Investigación TIC (CITIC). Con esta quedada
empresarial e profesional, buscouse
compartir coa nosa comunidade de desenvolvedores os achados tecnolóxicos
do CESGA e máis de Appentra.
O obxectivo concreto e literal, informaron as entidades organizadoras,
“é axudar aos creadores de proxectos
tecnolóxicos a acelerar a execución das
súas aplicacións de simulación usando
o hardware, o software e o equipo de
mentores proporcionados polo CESGA e
Appentra”.
As sesións, en palabras do CESGA e
Appentra, foron dirixidas a calquera que
tivese unha aplicación de simulación
numérica escrita en C/C++ ou Fortran
e que desexase acelerar a súa execución. “O que queremos”, explicaron a
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maiores durante o transcurso da
actividade, “é que os desenvolvedores
tiren o máximo proveito do hackathon
traballando no seu código o 95% do
tempo, e compartindo experiencia cos
mentores expertos en optimización, paralelización e execución de programas
de simulación”.
Ao remate das xeiras de intercambio
de coñecemento establecéronse colaboracións cos equipos para “crear casos
de éxito con vistas a seren publicados
durante os meses seguintes ao hackathon”. Estes exemplos prácticos obterán “ampla difusión nos
medios e nas canles
especializadas”.
As xornadas incluíron conferencias sobre
tendencias no mercado da supercomputación (dende o punto
de vista do hardware),
sobre o estado da arte
en ferramentas de
programación paralela
para programas de
simulación científicas
e sobre programación
paralela baseada en

Segundo nos conta Vitae para poñernos en situación, a teoría das intelixencias múltiples foi ideada polo psicólogo estadounidense Howard Garner
para contrarrestar o paradigma dunha
intelixencia única. As súas investigación lograron identificar e definir até
oito tipos de intelixencias diferentes.
O obradoiro está dirixido a profesionais de recursos humanos, directivos,
xerentes e directores de proxectos
que desexen afondar nas intelixencias
múltiples.
O curso ten unha duración de oito
horas, a impartir nunha xornada cun
enfoque eminentemente práctico. As
sesións levaranse a cabo o venres 23
na Coruña, en horario de 9.30 a 13.30
horas e de 15.00 a 19.00 horas.
A persoa encargada de impartir os
contidos será Amparo Escamilla González, doutora en Ciencias da Educación
pola Universidade Complutense de
Madrid. Amparo é directora do equipo
Proxectos Pedagóxicos e co-directora
dos másteres de intelixencias múltiples
(Infantil, Primaria e Secundaria) na Universidade de Alcalá (UAH). 

directivas empregando OpenMP
4.5 e OpenACC. Tamén se amosaron
exemplos prácticos de aplicación en
proxectos do supercomputador do
CESGA, o Finisterrae.
De xeito complementario leváronse a cabo xeiras de traballo dirixidas
á optimización da aplicación de
simulación científica, empregando
dinámicas colaborativas con outras
equipas e máis cos mentores.
O programa tamén incluíu
introducións ao desenvolvemento
de software e produtividade, a ferramentas de medición de rendemento, ás metodoloxías SCRUM e ás
boas prácticas na optimiación para
GUP (e para CPU). 
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Allariz aposta por tirar partido da
eAdministración na súa nova web



O Concello de Allariz presentou a comezos de xuño
ante a veciñanza e os medios de comunicación a súa
nova páxina web, accesíbel en www.allariz.gal. Segundo
fixo saber o Goberno local, trátase dun sitio en liña que ten
unha marcada vontade de tirar o máximo proveito das vantaxes da Administración Electrónica (trámites máis doados
que rompen barreiras físicas e temporais, comunicación
máis fluída entre cidadáns e Concello, posibilidade de participar a veciñanza máis amplamente na vida pública local,
etc). Asemade, allariz.gal centrará boa parte dos esforzos en
informar ao detalle da actualidade da vila e a súa contorna e máis dos seus recursos turísticos, que son moitos e
variados.
“O novo espazo”, informou o Goberno local, “foi deseñado co obxectivo de transmitir unha maior transparencia
ademais de permitir aos cidadáns iniciar trámites de forma
telemática, dende calquera lugar e momento”. Ademais,
salientou que a nova páxina “proxecta unha imaxe máis
renovada do Concello na Rede”.
Como dixemos, a páxina artéllase en torno a tres bloques
temáticos principais: a actualidade (a través do Xornal
de Allariz, dirixido a achegar un espazo de información
completa e actualizada e permitir a participación), o turismo (cun Portal de Turismo que aínda se atopa en fase de
desenvolvemento) e a Administración Electrónica (a través
do apartado Concello e Servizos, dende o que se fornecen
á cidadanía todos os servizos municipais e toda a información da Administración local). A web, que ten un compoñente moi visual (moi apoiado nos textos limpos e nas
imaxes estáticas e en movemento), compleméntase con
xanelas ás restantes páxinas locais de interese, como a do
Festival Internacional de Xardíns, a do Outlet Allariz, a web
da Reserva da Biosfera e a de Reatur, entre outras. 
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O Edificio de Novas Tecnoloxías
de Lugo estrea xeiras formativas
con 10 obradoiros TIC



O Edificio de Novas
Tecnoloxías de
Lugo quere ser un punto
de encontro de internautas pero, tamén, un
polo de información e
formación dende o miolo
mesmo da cidade vella.
Nesta liña, o Concello
arrincou a actividade formativa con 10 obradoiros
tecnolóxicos de balde
aos que se sumou unha
clase maxistral sobre
fotografía. Os obradoiros,
que están a desenvolverse xa (e cuxo calendario
podemos ver en www.
lugo.gal), van dirixidos a
públicos de todas as idades e están programados
para ser desenvolvidos
até o 30 de xuño.
Segundo explicou a
concelleira de Concello e
Cidadanía, Rosana Rielo,
as xeiras divulgativas son
sobre todo pílulas formativas de pequeno formato que teñen, amais de
divulgar, o obxectivo de
ver cales son as temáticas de meirande interese
entre a cidadanía, co fin
de ir afondando nelas
en datas vindeiras. Ao

seu xuízo, os obradoiros son a maiores unha
“excelente oportunidade
para mostrar as vantaxes
das novas tecnoloxías,
mellorar as competencias dixitais e impulsar
o desenvolvemento
persoal no ámbito da
tecnoloxía”. O abano
temático a tratar é, polo
tanto, amplo de abondo.
Tocaranse nos obradoiros cuestións como os
trámites electrónicos
coa Administración, a
iniciación á informática,
o emprego de smartphones, a Internet segura, o
posicionamento web e
SEO, as redes sociais, o
retoque fotográfico co
smarphone, o comercio
electrónico ou a creación
de aplicacións móbiles.
A programación incluíu
unha clase maxistral de
fotografía artística dixital,
a cargo de Álvaro Barreiro, o día 27 de maio. A
través deste obradoiro
abranguéronse cuestións
sobre o uso de ferramentas e recursos como
Photoshop ou ligthroom,
entre outros. 

A ACTUALIDADE DO MOTOR
21 ANOS INFORMANDO

w w w.sprintmotor.com
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se desenvolverá a través
dunha plataforma en liña.
O programa Sé dixital
preparará a cidadáns e
empresarios locais
para a nova economía
dixital mediante a
aplicación das novas
tecnoloxías á súa vida
cotiá e ao desenvolvemento e dinamización
dos seus negocios.
O obxectivo deste
acordo é “convidar a
todos os concellos
galegos para que se
adhiran a unha iniciativa cuxos fins son o
impulso do desenvolvemento empresarial,
a xeración de emprego e a retención do
talento local a través das novas tecnoloxías”. E
que poderán facer a través disto as corporacións
locais que se sumen á proposta? Pois botarlles
unha man aos empresarios e emprendedores
para mellorar a súa actividade mediante unha
completa capacitación TIC.
Segundo sinalan o IGAPE e a EOI acerca dos
porqués do programa e desta necesidade de
actualizármonos tecnoloxicamente, “a economía dixital está a crear novas oportunidades de
negocio, que á súa vez xeran novas necesidades
formativas en ferramentas dixitais, innovación
e emprendemento”. Cara a isto precisamente
encamíñase o programa Sé Dixital, tanto na súa
edición galega (xunto co IGAPE) como a nivel
estatal. 

Ferrol renova
a súa web
municipal

Orange, o IGAPE e a EOI impulsarán na
nosa terra o emprendemento



A compañía de telecomunicacións
Orange semella querer botar unha
man, tamén, a prol da innovación e o
emprendemento da nosa terra (e dicimos o
de “tamén” por sumarse a contribución de
Orange á de Telefónica, materializada a través de Galicia Open Future, e á de Vodafone,
a través de Connecting for Good Galicia).
Pois ben, a achega de Orange collerá corpo
a través dun acordo acabado de asinar coa
Consellería de Economía (IGAPE) e a Escola
de Organización Industrial (EOI) para dar
forma conxunta a un programa formativo
de balde en ferramentas dixitais para o
desenvolvemento do emprendemento e a
xeración de emprego en Galicia. O acordo
de colaboración está aberto a todos os concellos galegos que desexen adherirse a este
proxecto de capacitación dixital cidadá, que

A firma galega Primux Tech presentou
nova tableta, Siroco Y



O fabricante galego Primux Tech
presentou os días pasados unha
nova tableta de seu. Trátase da Siroco Y, un
dispositivo que, nas súas palabras, ten moito
de “agasallo perfecto” para xente 3.0. Entre
as súas principais novidades atópase a súa
“batería non-stop”, que fornece aos usuarios
de “horas e horas” de lecer. Isto faise realidade
grazas á batería de 5.0000 mAh que acubilla
a tableta, achegando máis de 9 horas de
autonomía en modo de reprodución multimedia. En palabras da firma galega, estas
características fan que sexan posíbeis xeiras
intensivas de cinema “en calquera lugar e con
calidade HD”.
O fabricante con sede na Tecnópole de
Ourense tamén salienta a feitura do dispositivo (que ten un tamaño -de 10,1 polgadas- e unhas características moi axeitadas
para permitirnos ler textos, corrixilos ou
tomar notas cun punteiro), tanto por diante como pola parte traseira, onde inclúe
unha achega de materia antiescorregadizo
para que sexa máis doado o agarre e evitar
caídas.
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A Siroco Y, ademais, conta con 8GB de almacenamento interno que se poden ampliar
ata 32GB cunha MicroSD, “así que poderemos
carrexar todos os arquivos que queiramos
e facer non haxa marxe para o aburrimento
nin nas nosas viaxes nin no propio fogar”,
comentan dende Primux Tech, engadindo
que o aparello tamén salienta en conexión,
xa que inclúe Wi-Fi para navegar pola Rede,
Bluetooth para transferir arquivos entre dispositivos, HDMI para audio e vídeo, e USB 2.0
con tecnoloxía OTG para ter maior flexibilidade na xestión da interconexión con outros
periféricos. 



O Concello de
Ferrol estreou
nova faciana en liña
cunha páxina web
feita no Concello,
desde o Concello
e para todos os
veciños do Concello
desde o Centro de
Recursos Informáticos (CRI), con
recursos propios
e o traballo dos
funcionarios da Administración Local, e
coidando que tamén
poida verse de xeito
óptimo en dispositivos móbiles.
Complétase así un
traballo iniciado hai
meses para dar pé a
unha web completamente renovada no
estético e no contido, cun deseño mais
visual e atractivo,
moderno, manexábel e accesíbel.
Esta nova ferramenta activa e aberta para favorecer
a relación entre a
Administración Local e os veciños está
dispoñíbel a través
do enderezo www.
ferrol.gal e colle o
relevo do espazo
en liña anterior que
os responsábeis
da súa renovación
consideran que
«bastante farrogosa
e cuadriculada». 
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A d@s Youbeir@s
gran festa

Máis de cen persoas participaron na gran final dun certame
que colleitou máis de 200 vídeos en galego para a Rede

A

última fin de semana de maio
foi a gran festa dos contidos en
galego lanzados para o mundo.
Por que? Pois porque se celebrou en Ourense, coa participación de máis dun centenar de persoas, a entrega
de premios premios do certame Youtubeir@s,
unha iniciativa para encher a Internet de vídeos
en galego, facendo especial fincapé no YouTube e no seu potencial de divulgación e de
influencia. Segundo puidemos saber, as pezas
premiadas foron un vídeo de opinión sobre a
problemática da praga da couza guatemalteca
e un videotitorial sobre como facer un guiso
anti-San Valentín.
A gala final da primeira edición de
Youtubeir@s desenvolveuse o venres 26 no
Teatro Principal de Ourense. “Con este acto”,
lembraron os organizadores, “culminou un
proxecto que naceu coa vontade de conseguir
que haxa máis vídeos en galego en Internet e co
fin último de fomentar a presenza e o uso deste
idioma na Rede”. Tamén se destacou a colleita de
vídeos resultante, tanto por cantidade (máis de
200) como sobre todo por calidade.
Como dixemos, na categoría Vídeo-facermos
o premio foi para a peza Guiso especial anti-San
Valentín, realizada polas youtubeiras de Corasón
de Churrasco. Na categoría Vídeo-opinarmos o
galardón foi para Prohibido plantar patacas: a
praga da couza guatemalteca, das youtubeiras
de Teño unha Horta en San Sadurniño, que recolleron o premio “con orgullo de ter chegado ata
aquí” e reclamando “máis mulleres rurais e máis
galego na rede”. Cada un dos galardóns estaba
dotado con 1000 euros.
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Máis detalles sobre
o certame
O xurado estivo composto
por Manolo González, María
Lado, Manuel Núñez Singala,
María Yáñez e Pablo Lamosa.
Youtubeir@s, como lembraremos, foi unha iniciativa dos
servizos de normalización
lingüística (SNL) dos concellos da Baña, A Coruña, Ames,
Carballo, Mazaricos, Ourense,
Pontevedra, Ribadeo, Santiago de Compostela, Teo e O
Grove; e tamén das universidades da Coruña, Santiago
de Compostela e Vigo.
O proxecto tivo tres piares
fundamentais: a procura
de youtubeiras e youtubeiros, a formación para quen
queira selo, e un concurso
para incentivar que se fagan
vídeos de titoriais e opinións
en galego na Rede, con 4.000
euros en premiosOs vídeos que se presentaron ao certame tiveron
unha duración máxima de
5 minutos, estaban licenciados en creative commons e
foron producidos en galego
e habilitados na rede social
YouTube.

Tamén se entregaron diversas mencións
honoríficas, dotadas con 500 euros de premio.
A mención especial polo enxeño e creatividade foi para David Otero Fumega polo seu
vídeo SmartFol G6! Unha review moi especial e o
premio que destacou a eficiencia comunicativa
foi asignado ao videotitorial Tortilla de Pascua,
da youtubeira Isabel Villanueva. A mención
de honra á calidade técnica recibiuna Miguel
Rodríguez pola súa vídeo-opinión 1000 rpm-A
noite e o recoñecemento á calidade lingüística
foi para o IES Urbano Lugrís de Malpica pola
peza colectiva Seis pasos para falar malpicán.
A gala foi presentada pola actriz Iria Pinheiro. Pola súa banda, Iñaki Quenerapú fixo un
monólogo sobre “a importancia de elixir ben
a miniatura estática nos vídeos de YouTube”
e a Vj Marta Verde realizou un espectáculo de
mestura cos vídeos participantes en directo. O
acto contou coa asistencia de máis dun centenar de persoas, entre concursantes, público e
representantes institucionais dos concellos e
universidades promotoras do certame. Entre
eles e en representación das universidades
implicadas, Virxilio Rodríguez, vicerreitor do
Campus de Ourense, quixo dar as grazas aos
participantes no certame “por ter presente
o galego nas vosas vidas e por telo levado á
Rede” e salientou o compromiso dos campus
galegos co uso do galego. O vicerreitor rematou o seu discurso desexando “moita vida ao
noso idioma”. Pola súa banda, os responsables
de Normalización Lingüística dos concellos de
Ourense e Pontevedra, María Belén Iglesias e
Alberto Oubiña respectivamente, amosaron o
seu desexo de que o certame de Youtubeir@s
teña continuidade de futuro. 
Número 166

| ENTREVISTA |

JULIO SÁNCHEZ AGRELO

Falamos co novo decano do COETG
e presidente da AETG

“Traballaremos a prol dos
intereses do colectivo e
da sociedade”

O

Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia, COETG, ten nova directiva. A renovación, ou mellor dito,
o inicio formal de actividades do novo equipo, coincidiu de
maneira moi significativa co Día das Letras Galegas, co Día
Internacional das Telecomunicacións e co Día de Internet.
Tres celebracións de maio que lle tocan de preto ao COETG e, por
suposto, ao seu novo presidente, Julio Sánchez Agrelo, con quen puidemos falar para que nos amosase os seus roteiros futuros. Segundo
fixo saber, un dos obxectivos máis importante é o de establecer máis
ligazóns e pontes de comunicación entre a sociedade galega e o
sector profesional que representa o colexio.
- Dixo vostede na posesión do
seu cargo que nesta nova etapa
vai traballar a prol dos intereses
do colectivo e da sociedade
galega. Cales son brevemente os
intereses do colectivo que agora
representa?
- Os colexiados teñen que abrise á
sociedade. Un dos obxectivos que
temos dende a creación do COETG
é fomentar esa apertura, que non
nos vexan como elementos raros
ou bechos estraños que amañan
televisores e antenas. Nós tentamos promover o noso traballo
entre todos os colectivos profesionais, por exemplo con charlas que
damos nos restantes colexios ou
coa propia Noite das Telecomunicacións que cada ano adicamos
a un tema determinado. A nova
xunta ten unha folla de ruta que
non é propia, que é continuación
da anterior pero que se quere
potenciar. Un destes obxectivos é
fomentar aínda máis a afiliación
ao colexio, co fin de que os nosos
profesionais vexan as vantaxes de
colexiarse. Somos máis de 1500
enxeñeiros de telecomunicación
en Galicia, e só 600 estamos
colexiados. Outro dos obxectivos é abrirnos á sociedade civil,
darlle a coñecer o que facemos
en diferentes ámbitos. E, tamén,
queremos achegarlle continuidade
á nosa liña de convenios con empresas, administracións públicas
e entidades en xeral para darlles
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saída laboral aos nosos colexiados.
A maiores, desexamos fomentar a
relación entre as universidades e
as empresas a través do COETG.
- O incremento dos vencellos con
outros colectivos profesionais da
nosa terra tamén estará na súa
axenda...
- Si, hai case un ano constituímos
co outros colexios de enxeñaría
de Galicia unha réplica galega do
Instituto de Enxeñaría de España,
o Consello Galego de Enxeñerías.
Con el queremos facer unha
especie de fronte común para
presentarnos de maneira conxunta
na sociedade.
- Que destacaría do seu equipo á
fronte do COETG, das súas potencialidades e da súa vontade de
compromiso a prol do colexio?
- Eu coido que fomos quen de
artellar un equipo moi equilibrado,
tanto xeograficamente, en relación
á concorrencia do norte e do sur
de Galicia, como no que se refire á
representación da administración
pública, a universidade, as empresas e os libre exercentes. Conseguimos unha gran complementariedade e unha arela firme de levar
a cabo os obxectivos que antes
comentamos. Hai unha harmonía moi grande e unha presenza
feminina que consideramos que é
importante, sobre todo tendo en
conta que neste eido profesional

das telecomunicacións, coma nos
relacionados especificamente coas
novas tecnoloxías da información,
hai unha escaseza clara de mulleres. A nosa intención, a respecto
disto, é ir incrementando a presenza feminina no sector.
- Respecto da directiva saínte,
a anterior equipa encabezada
por Ramón Bermúdez de Castro
como decano, que destacaría do
seu labor?
- Ramón fixo un importante
esforzo en materia de agrupación
e consolidación. Eu non tería nada
que facer se non houbese ese traballo previo. Con el fomentáronse
os convenios coas administracións,
colocouse a Noite Galega das
Telecomunicacións como unha
referencia a nivel estatal das celebracións adicadas ás tecnoloxías,
e con el afianzouse unha equipa,
na que estaba eu tamén, da que
abrollaron accións e estratexias
moi relevantes e que subministrou
todo o necesario para que a nova
equipa, o relevo, poida seguir dándolle continuidade a todo isto.
- Cal sería a vosa máis inmediata
actuación?
- O máis inmediato será de índole
económico. Tarefas dirixidas a
consolidar o orzamento do colexio
para poder realizar todos os actos
que queremos realizar e que
temos na axenda. Tamén cómpre
pechar a Noite das Telecomunicacións, tanto a data como o fío
temático ao que se adica este ano.
E consolidar tamén dous convenios que temos preparados e que
poderían darlle máis contido económico ao presuposto noso. 

〉 O novo decano e a
súa equipa
O novo decano,
Julio Sánchez Agrelo, é
enxeñeiro de Telecomunicación pola Universidade Politécnica de
Madrid e ao longo da súa
traxectoria profesional
ocupou diferentes postos
de responsabilidade en
empresas de relevancia no
tecido empresarial dixital,
estando a súa última
etapa ligada á operadora
de telecomunicacións galega, R, na que traballou
para a súa creación dende
1998 e nela dirixiu a División de Rede, encargada
da enxeñería, construción
e operación da rede de
fibra óptica e de servizos
móbiles.
A nova composición
da xunta de goberno está
formada por 17 membros
de diferentes perfís profesionais que abranguen a
profesión da Enxeñería de
Telecomunicación dende
múltiples perspectivas
como a universitaria, a
administración pública, a
empresa, o libre exercicio
da profesión ou mesmo a
literaria
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| AMTEGA |

Emprendemento e a
maiores innovación
Vodafone, AMTEGA e Economía entregan os
galardóns de Connecting for Good Galicia, que
terá continuidade

 35.000 euros

Segundo se fixo saber, os dous proxectos
tecnolóxicos galardoados recibirán unha
contía de 35.000 euros: 25.000 euros para
Robobo (a través de GAIN) e 10.000 para
Insulclock. A primeira das iniciativas foi distinguida como Mellor Proxecto e a segunda
co Premio Conectados pola Accesibilidade.
De Robobo salientouse o “seu carácter
innovador, o seu traballo en equipo, a súa
aproximación ao mercado e máis o aproveitamento do programa na súa execución”. De
Insulclock tívose en conta a súa capacidade
para incorporar os principios de accesibilidade universal.

 Máis sobre Connecting for
Good Galicia

Connecting for Good Galicia é un programa impulsado por Vodafone e a Xunta de
Galicia, a través da Axencia para a Modernización Tecnolóxica (AMTEGA) e a Consellería
de Economía, Emprego e Industria, coa
colaboración da Fundación Vodafone España.
O seu obxectivo é “desenvolver iniciativas emprendedoras de innovación social
dixital en calquera dos ámbitos recollidos na
Axenda Dixital de Galicia 2020, valorando
especialmente o enfoque inclusivo cara aos
colectivos de persoas con discapacidade e
persoas maiores”.

O

pasado 30 de maio
celebrouse na Cidade da
Cultura a conclusión da
primeira convocatoria de
Connecting for Good Galicia, a iniciativa de Vodafone e AMTEGA para
impulsar e acelerar proxectos tecnolóxicosociais con vontade de mellorar a calidade
de vida dunha manchea de colectivos. Foi
unha xornada de traballo, de intercambio
de experiencias e impresións e, tamén, de
galardóns (os Premios Connecting for Good
Galicia). A xornada, na que participaron
arredor de cen persoas, contou coa presenza de Mar Pereira, directora da AMTEGA
(Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia), quen abriu a entrega de distincións salientando a excelencia dos seis
proxectos participantes. Ademais, amosou
o agradecemento da Xunta a Vodafone “por
apostar pola innovación social e solidaria”.
Na entrega de premios distinguíronse os
valores de Insulclock e máis de Robobo.
Asemade, Vodafone avanzou que Connecting for Good Galicia terá continuidade.
No acto tamén participaron o director
de Administracións Públicas de Vodafone,
Diego Torrico, e do director xeral da Funda-
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 Participantes da primeira
entrega

Foto de Andreuphoto

ción Vodafone España, Santiago Moreno.
Torrico salientou que a xuntanza deste 30
de maio foi o peche a “un proxecto ideal
de colaboración pública-privada”, en clara
alusión ao acordo co Goberno galego (a
través de AMTEGA e o Pacto Dixital de Galicia) que propiciou a posta en marcha de
Connecting for Good Galicia. Torrico deulles os parabéns a todos os participantes
(Insulclock, Robobo, MyKeeper, Phottic,
PsicoVR eXesmar) e mostrou a satisfacción da compañía de telecomunicacións
por ter participado no dito programa, ao
tempo que avanzou detalles da que será
a segunda edición do mesmo. Esta, por
certo, xa ten aberto (e até o 2 de xullo)
o prazo para presentar convocatorias, a
través da web da Fundación Vodafone.
Amais de Mar Pereira, o Goberno galego estivo tamén representado polo conselleiro de Economía, Francisco Conde, que
tivo palabras para destacar a suma perfecta de dous ingredientes que amosaron os
devanditos seis proxectos: o ingrediente
emprendedor máis o ingrediente innovador. Tamén felicitou aos seus impulsores,
gabando a calidade das súas propostas e
definíndoas como exemplos perfectos de
tecnoloxía ao servizo das persoas.

Como dixemos, os seis proxectos participantes da primeira edición, foron Insulclock,
Robobo, KeeperTech, Phottic, PsicoVR e Xesmar. Todos eles recibiron un diploma acreditativo e un patrocinio de 2.000 euros cada
un tras completar o programa de formación
e asesoramento, ao que AMTEGA contribuíu
con 30.000 euros en cada convocatoria, e que
se impartiu no espazo Vodafone Connecting
for Good, situado no Centro de Emprendemento da Cidade da Cultura.

 Segunda Convocatoria

No acto anunciouse a apertura da II Edición do Programa, ao que se poden presentar candidaturas até o 2 xullo. Os seis proxectos seleccionados poderán beneficiarse dun
plan de formación de polo menos seis meses,
durante os cales impartiranse sesións sobre
modelo e plan de negocio e contarán con
asesoría experta en temas de comunicación,
vendas, negocio, e accesibilidade para o desenvolvemento dun plan personalizado para
cada proxecto. Ademais, disporán dun lugar
de traballo no espazo Vodafone Connecting
for Good situado na Cidade da Cultura.
Cada un dos proxectos seleccionados conta cun patrocinio de 2.000 euros, outorgado
por GAIN, e os seis proxectos poderán optar
á concesión dunha axuda extra de 25.000
euros da dita axencia e a un préstamo en participación de até un máximo de 25.000 euros,
a través de XesGalicia. Ademais, Vodafone
outorgará o Premio Conectados pola Accesibilidade, cunha dotación de 10.000 euros. 
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No camiño de servizos
máis sinxelos e

eficaces

O

O Goberno galego inicia a tramitación
da Lei de Administración Dixital

presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, informou o pasado 1 de xuño
do inicio da tramitación
da Lei de Administración
Dixital de Galicia (LEDIXGA), que permitirá
un marco normativo único e, tamén, ofrecer servizos máis sinxelos e eficaces. Para
iso, a Lei dotará á Comunidade dunha folla
de ruta específica e propia que recollerá
todos os aspectos necesarios para acadar
unha Administración 100% dixital. No
marco legal único vanse sistematizar
todos os decretos, ordes e outras disposicións sobre as relacións administrativas
dixitais que a Xunta vén elaborando desde o ano 2010, poñendo fin á dispersión
normativa que hai na actualidade para
lograr unha maior eficacia e simpleza dos
procedementos.
Unha das principais novidades do documento será a creación dun sistema de
indicadores que facilite seguir os avances
na dixitalización da Administración.
Entre os aspectos que concretará
a Lei de administración dixital de
Galicia están: os dereitos e deberes dos
cidadáns e da Administración nas súas
relacións; os dereitos e deberes dos
empregados públicos; os instrumentos
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de funcionamento interno para a xestión
dixital da Administración; o pulo específico
que precisa a dixitalización das relacións
con sectores coma o turístico, o industrial
ou o rural; os medios necesarios para a
cooperación con outras Administracións
públicas; os órganos de goberno necesarios
para o desenvolvemento dixital; e os
sistemas de seguridade necesarios para que
esta dixitalización se leve a cabo con todas as
garantías, entre outras medidas.
Está aberto o período de consulta previa
á cidadanía no portal de transparencia da
Xunta (https://transparencia.xunta.gal)
coa previsión de que sexa aprobada de
maneira definitiva polo Consello e inicie a
súa tramitación parlamentaria no segundo
semestre deste ano.
Entre este ano e o seguinte avanzarase,
tamén, noutros aspectos relativos á dixitalización, como a nova sede electrónica da Xunta,
máis adaptada a dispositivos móbiles e con
posibilidade de personalizala en función do
perfil do cidadán ou empresa, que entrará en
funcionamento no último trimestre do ano.
Así mesmo, reformularanse tamén as Oficinas
do rexistro e crearase a figura do funcionario
habilitado e do rexistro de apoderamentos,
para que unha persoa autorizada ou un funcionario poida realizar trámites telemáticos
en nome doutra persoa.

Avances no afianzamento do
goberno electrónico
Como dixemos, un dos aspectos que regulará a nova lei será a consolidación dun
sistema de indicadores, que facilitará o
seguimento dos avances na dixitalización
e o seu impacto tanto no funcionamento
interno como na relación cos cidadáns
e cuxa análise “permitirá mellorar a
implantación dos sistemas”, informou a
Xunta, engadindo que durante o primeiro
trimestre de 2017 o sistema de indicadores arestora en desenvolvemento “puxo de
manifesto o incremento no uso dos novos
servizos dixitais”.
De feito, as presentacións na sede electrónica da Xunta no primeiro trimestre
de 2017 supoñen xa preto do 50% das
rexistradas en todo 2016 e a porcentaxe
de usuarios destes primeiros tres meses
acada xa o 69% de todos de 2016. Segundo explica o Goberno galego, esta suba
débese ao medre de procedementos
dispoñíbeis para a súa presentación en
liña, “que xa son o 94% do total”, a incorporación de novos trámites, a entrada en
funcionamento do servizo Chave 365, que
evita o uso de certificados dixitais, e as
melloras no uso da sede.
Ademais, as consultas dos empregados
públicos ao nodo de interoperabilidade
Pasaxe! incrementáronse un 146% respecto ao primeiro trimestre de 2016. Cómpre
lembrar que Pasaxe! evita aos cidadáns
presentar ata 40 tipos de certificados (DNI,
familia numerosa, discapacidade...) nos
seus trámites coas administracións. En
canto ao sistema de notificacións electrónicas notifica.gal, o volume de notificacións cursadas no primeiro trimestre do
ano foi de máis de 5.000. 
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I

maxina que é xaneiro de
2004 e Google aínda está
comezando a súa andaina.
Imaxina que tiveches a gran
idea de conectar a todo o
mundo para que todos poidan
compartir fotografías, pensamentos, gustos. Pero, cantas cousas pensa o planeta por minuto?
Cantas fotografías fanse? Pódese
xestionar toda esta información?
Non hai precedentes, ninguén
pensou niso. Falta unha peza
fundamental, un elemento aínda
non creado, un software que
aínda debemos escribir.
Isto é Big Data e así nolo explican Amparo Alonso (presidenta
da Asociación Española para a
Intelixencia Artificial, Catedrática
de Ciencias da Computación e
Intelixencia Artificial da UDC e
investigadora do CITIC) e David
Martínez (investigador da área
Big Data da University College
London, UCL, e director da área
de investigación de Spartan
Data), organizadores de Big
Data Coruña 2017, celebrado os
pasados 25 e 26 de maio. “Esta
era a peza que faltaba, con ela
cámbiase unha situación onde
os sistemas de computación
potentes estaban só ao alcance
de grandes corporacións a outra
onde calquera que adquira o
coñecemento necesario pode
escalar unha idea a nivel global”,
engadiron.
Amparo Alonso fala do concepto Big Data como “un eido de
traballo apaixonante, aínda en
espallamento, que nos permitirá,
xunto a outros factores, converter os soños e retos da Intelixencia Artificial e a Aprendizaxe
Computacional en realidades,
como a mellora en xestión de
cidades, tratamento de doenzas,
sustentabilidade ambiental, etc”.
Segundo fai saber, “tanto cidadáns como gobernos deberán
ter unha cultura de datos máis
ampla: que entendan para que
serven, como se usan, que dereitos temos sobre os nosos datos
e o seu uso, e que decisións
tómanse con eles”.

Convertendo soños de
intelixencia artificial
en realidade
O CITIC colabora na nova edición de
Big Data Coruña, evento que reuniu a
expertos internacionais nesta disciplina

Paco Nathan

Como comenta a profesora Alonso, “o coñecemento é importante, pero tamén é compartilo, pór en común novidades, estudos
e aplicacións do Big Data para que todos sexamos conscientes de
que é e que implica”. Iso precisamente é o que promove Big Data
Coruña, comenta, engadindo que esta arela de partillar coñecemento é tamén o que impulsaron os relatorios do evento, que
participaron de maneira desinteresada.

Amparo Alonso

Leslie Kanthan, que contribuíu nesta terceira edición co
seu relatorio sobre o uso de
Big Data e o Machine Learning
na área financeira, salienta
que neste evento “créase
unha comunidade social
centrada na investigación de
vangarda e casos prácticos da
industria”, dous sectores que
están conectados e nútrense
mutuamente: “As ideas do
sector académico aplícanse
nos negocios e as necesidades dos negocios abren
novas vías de investigación no
sector académico”, engadiu.
Co devandito coincidiu
Paco Nathan, CLO de O’Reilly
Media e un dos comunicadores máis importantes neste
eido, clasificándoo como un
dos aspectos distintivos deste
tres anos de Big Data Coruña.
Dos seus dous relatorios
extraemos un tema que fai
de nexo entre ambas, o que
se chama Human-in-the-loop:
“Creo que é crucial que non
pensemos tanto en substituír
ás persoas senón en que a
xente use a tecnoloxía para
lograr máis”.
O evento contou coa colaboración da Xunta de Galicia,
o Centro de Investigación en
Tecnoloxías da Información
e as Comunicacións (CITIC)
da Universidade da Coruña
(UDC), a Rede Española de
Big Data e Análise de datos
escalables e a Rede Galega de
Tecnoloxías Cloud e Big Data
para HPC. 

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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especial
O CPEIG celebra a novena
edición da Noite da Enxeñaría
en Informática de Galicia

especial | Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia

anos conectad@s

S

O CPEIG celebra o 16 de xuño a novena
edición da Noite da Enxeñaría en
Informática de Galicia

e queríamos falar de novas tecnoloxías, por moitos e variados motivos
(porque son xa parte da
nosa vida, porque con
elas podemos camiñar cara a un mundo
mellor e mesmo emendar e corrixir boa
parte das problemáticas sociais, ambientais e económicas que sofre o mundo),
imos ter oportunidade de facelo, e o
Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia, vaise preocupar de
achegárnola. Falamos da Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia, que xa vai
pola súa novena edición e que este ano
ano celébrase o 16 de xuño, novamente
en Compostela e novamente acompañada dunha manchea de premios para
recoñecer o traballo ben feito dos nosos
profesionais en materia dixital.
Trátase, en palabras do CPEIG, do
evento TI referente de Galicia (unha faceta que se reforza coa celebración dos
dez anos de andaina do CPEIG). Isto que
significa? Pois basicamente unha chea
de cousas, pero podemos comezar co seguinte: significa a gran festa do noso des-

14 |

envolvemento en materia comunicativa,
empresarial, económica, social, cultural,
sanitaria, enerxética, medioambiental
ou xurídica. Alguén dubida aínda a estas alturas de que as novas tecnoloxías o
abranguen todo?
Toda a información sobre este evento informático podemos velo xa na web
específica anoite.gal. Celebrarase unha
vez máis no Hotel Monumento San Francisco, en Compostela, e nel participará
novamente unha notábel representación
do noso empresariado, dos nosos profesionais e das/os colexiadas/as da devandita entidade profesional. O mestre
de cerimonias será o actor e humorista
Xosé Touriñán, e está previsto o arrinque
da gala arredor das 20.00 horas, co cóctel de benvida. De seguido, arredor das
21.00 horas, procederase a entregar os
premios que cada ano convoca o CPEIG
e que, como dixemos, diríxense a mostrar
os esforzos das nosas entidades, asociacións, profesionais e empresas no camiño de impulsar recursos e servizos tecnolóxicos de especial valor para o noso
desenvolvemento social e económico
(facendo fincapé, tamén, nas iniciativas,
nos proxectos e nos persoeiros que máis
e mellor tiveran impulsado e mellorado
a profesión da Enxeñaría en Informática
na nosa terra). A Noite, trala cea de
gala, rematará coa actuación do
lendario mago Juan Tamariz.

Os premios, na súa totalidade, son os
seguintes: Premio Traxectoria Profesional (a Andrés Xavier García-Rodeja Fraga,
director do Centro de Excelencia en Intelixencia de Negocio de DXC Technology
en Galicia), Premio Iniciativa Emprendedora (ás empresas Linknovate e Situm),
Premio Proxecto Fin de Carreira (ao estudante da UDC Roberto Carracedo Varela),
Premio Iniciativa de Administración (á
Deputación de Ourense, pola súa iniciativa Ourense Provincia Intelixente), Premio
Iniciativa Empresarial (á entidade financeira galega ABANCA), Premio Colexiado de
Honra (Mar España Martí, directora da
Axencia Española de Protección de Datos)
e o Premio Ada Byron (a María José Talavera, directora xeral de VMWare en España),
dirixido este último a mulleres enxeñeiras
en Informática, líderes na adopción da tecnoloxía e, segundo se fai saber nas bases
do galardón, “con capacidade para mesturar coñecementos técnicos e visión social”.
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A entrega destes premios
realizarase o día

16 de xuño
en Santiago de

Compostela, no Hotel

Monumento San
Francisco

A maiores, igual có ano pasado, convocouse o Premio Iniciativa eInclusión,
que irá dar a mans da Cruz Vermella,
polo seu servizo de teleasistencia avanzada para persoas maiores ou dependentes (un proxecto impulsado pola
Cruz Vermella co apoio técnico de Televés).
Ademais, outorgarase o Premio 10
anos conectad@ a distintas entidades
e persoas que ao longo desta década
de vida do CPEIG amosaron o seu compromiso coas iniciativas do colexio e da
Enxeñaría en Informática.
A entrega destes premios realizarase o día 16 de xuño en Santiago de
Compostela, no Hotel Monumento
San Francisco, no marco dunha cea de
gwala á que están convidados diversos
persoeiros da vida pública e empresarial galega, aos que cómpre engadir
representantes dos nosos ámbitos
académico e investigador. A previsión
é xuntar a máis de douscentos colexiados/as, xunto con outros convidados/
as.
En palabras da entidade profesional
que preside Fernando Suárez, a Noite
da Enxeñaría en Informática de Galicia
é “un acto de exaltación do sector e da
profesión” e, tamén, “unha gala consolidada mediante a cal o CPEIG visualiza
a súa presenza na sociedade galega, o
traballo desenvolvido polos enxeñeiros
en Informática dentro da Sociedade da
Información e as iniciativas relacionadas no eido das novas tecnoloxías”. Esta
faceta de salientar o traballo desenvolvido (e festexalo) vaise ver fortalecida
este ano ao coincidir coas celebracións
do décimo aniversario do CPEIG. A Noite, de feito, estase a acompañar neste
2017 dunha longa e completa serie de
actos conmemorativos. Por outra banda, os galardóns que se van entregar na
gala do 16 de xuño serán, en palabras
de Fernando Suárez, presidente do
CPEIG, un xeito de agradecer e enxalzar o traballo das persoas ou entidades
que “nos apoiaron ao longo desta década baixo o lema 10 anos conectad@s”.
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Premio a Andrés Xavier
García-Rodeja

A

ndrés Xavier García-Rodeja Fraga (Santiago de Compostela, 1977), na actualidade director do Centro de Excelencia
en Intelixencia de Negocio de DXC Technology en Galicia, resultou gañador do Premio
Traxectoria Profesional do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia
(CPEIG). Andrés Xavier García-Rodeja é colexiado desta entidade profesional desde a
creación da mesma, hai dez anos. Enxeñeiro
en Informática pola Universidade da Coruña,
especialidade en Computación e Recuperación da Información; máster en Aprendizaxe
Estatístico e Data Mining e máster en Dirección de Empresas TIC, Andrés García-Rodeja
é desde a súa creación o director do Centro
de Excelencia en Intelixencia de Negocio
(CEIN) de DXC Technology en Galicia.
O CEIN naceu en xullo de 2016 a raíz da
firma dun convenio entre Hewlett Packard
Enterprise, a Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) e a Xunta
de Galicia, e está emprazado na Cidade da
Cultura. Actualmente pertence á nova compañía DXC Technology, e conta cun equipo
de 50 profesionais especializados en Big
Data, Analytics, Data Science e Business Intelligence que participan en proxectos para
clientes a nivel nacional e internacional.
O premiado foi con anterioridade xerente de desenvolvemento da unidade de Big
Data e Analytics de Hewlett Packard Enterprise para España e Portugal, onde dirixiu un
equipo de máis de 100 profesionais. Desde o
inicio da súa traxectoria profesional, no ano
2000, traballou na compañía Hewlett Packard como consultor, xerente de proxectos
e responsábel de metodoloxías de desenvolvemento nos ámbitos de intelixencia nos
negocios e a análise da información a gran
escala, prestando servizos que permitisen
aos seus clientes xestionar os seus datos,
analizalos e transformalos en coñecemento
e accións de valor.

 Principais proxectos dirixidos

ao longo da súa traxectoria:

• Dirección do desenvolvemento de ÉSaúde, a ferramenta do SERGAS de comunicación coa cidadanía, accesíbel desde
calquera lugar e dispositivo (ordenador,
móbil, tableta...) que permite o acceso a
servizos e contidos de saúde personalizados.
• Dirección do desenvolvemento, evolución, mantemento, soporte e operación
do Almacén de Información Analítica do
SERGAS entre 2006 e 2014. Este sistema
fornece ferramentas e mecanismos de
acceso á información para a toma de decisións a cidadáns, profesionais, xestores

e directivos en ámbitos funcionais como
prestación farmacéutica, hospitalización,
cirurxía, etc.
• Dirección do desenvolvemento, implantación e evolución da Receita Electrónica do
SERGAS entre 2008 e 2014. Cun nivel de
implantación do 99,28% na actualidade,
a dita Receita Electrónica foi premiada o
pasado mes de abril polo Foro de Médicos de Atención Primaria como a receita
electrónica máis estendida e accesíbel do
Sistema Nacional de Saúde.
• Dirección do desenvolvemento e evolución do Sistema de Información Analítica
(SIAN) do CIXTEC entre 2010 e 2014. Este
sistema está orientado a dar resposta ás
necesidades de información da organización en áreas funcionais que inclúen
orzamentos, contabilidade, tesourería,
facturación e recursos humanos.

 Outros méritos destacados:
• Membro do Consello Empresarial do CITIUS.
• Membro da Comisión Asesora Externa
para a definición do plan de estudos do
Máster en Big Data da Universidade de
Santiago de Compostela
• Seleccionado no programa de altos potenciais HP ES Iberia High Potential Program (HiPo) para o desenvolvemento de
talento directivo en 2014-15. Obtivo o
recoñecemento ao Proxecto máis innovador polo caso de negocio Analíticas para a
redución da taxa de abandono e a mellora
da rendibilidade de cliente en entidades financeiras.
• Como formador, impartiu e imparte clases
en distintos másteres universitarios.
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Tecnoloxía solidaria
e tecnoloxía smart
O

Premio ao servizo de
teleasistencia da Cruz
Vermella

Premio Iniciativa da Administración á
Deputación de Ourense

O

Premio Iniciativa da Administración
do CPEIG será este 2017 para a Deputación de Ourense, pola súa iniciativa Ourense Provincia Intelixente. O
xurado valorou “a aplicación do concepto
de Smart City ao eido provincial”, de xeito
que “unifica e centraliza esforzos nun gran
proxecto cunha visión global da provincia”. Segundo explica o CPEIG, son moitos
os ámbitos nos que destaca Ourense Provincia Intelixente. En termos concretos, o
proxecto provincial de visión global sumará a xestión de 7.273 Km e solucións para os
seus 424.652 habitantes, dos que 109.779
son residentes no exterior. O CPEIG tamén
lembra que a iniciativa xa está en marcha
(logo dunha primeira fase de análise e
definición) e que se trata dun programa
abeirado ao Plan Ourense 15/19 que recolle 77 accións a executar en 48 meses. Con
estas accións, o obxectivo é “converter a
provincia nun referente nacional e internacional”, de xeito que a Deputación sexa un
“Concello de concellos” baixo unha visión
global para atender os 92 municipios da
provincia.
Á hora da concesión do galardón, os
membros do xurado do CPEIG valoraron
“a xestión da información dos concellos
desde un punto de vista único con tres
obxectivos: cooperación, optimización de
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recursos e redución de custos”. Deste xeito, sinalou o equipo encargado de facer
as valoracións, “conseguirase a mellora do
modelo de gobernanza; transparencia e
apertura dos gobernos, e a mellora da calidade dos servizos prestados e control dos
contratos de servizos, ao mesmo tempo
que se optimiza a calidade medioambiental da provincia; a redución do gasto público e a mellora da coordinación entre servizos e administracións, así como o apoio
aos gobernantes na mellora da toma de
decisións, e o fomento da innovación e o
emprendemento”, explicou o xurado.
Informar tamén que a plataforma Provincia Intelixente integrarase con sistemas
expertos aplicábeis a cada
eido temático: solución transversal para todos os sistemas
de información, recompilación de información desde
diversas solucións, analítica
(descritiva e preditiva) da
información recompilada, e
interoperabilidade e reutilización. “Todo isto”, sinalou o
xurado, “redundará nun gran
obxectivo final, que é incremento da calidade de vida da
cidadanía e xestión prudente
dos recursos”.

premio eInclusión do CPEIG, un
galardón solidario co que se quere
facer ver e distinguir os meirandes
esforzos por mellorar a calidade de vida
das persoas en risco de exclusión a través das novas tecnoloxías da información, irá dar este ano á Cruz Vermella.
Máis polo miúdo, distinguirase o servizo
de teleasistencia avanzada da dita ONG
para persoas maiores ou dependentes.
Este proxecto foi impulsado pola Cruz
Vermella co apoio técnico de Televés.
Segundo nos lembra o CPEIG, está implantado de xeito pioneiro en Galicia
grazas ao financiamento da Xunta. O
premio a esta iniciativa foi froito dunha
decisión unánime do xurado, composto
por membros da xunta de goberno do
colexio profesional.
Segundo engade o CPEIG, o servizo
da Cruz Vermella está baseado nunha
plataforma de recursos dirixidos ás persoas maiores ou con dependencia para
impulsar o seu benestar e mellorar a súa
autonomía e saúde. Ten como obxectivo
fundamental o coidado e a mellora da calidade de vida das persoas desde a perspectiva do fomento do avellentamento
activo e saudábel. “Trátase”, explica o colexio, “dunha iniciativa que por primeira
vez integra conxuntamente a funcionalidade da teleasistencia convencional con
capacidades de monitoraxe avanzada”.
Ademais, funciona as 24 horas do día os
365 días do ano e “permite facer un seguimento do estado e comportamento
dos usuarios e usuarias, así como actuar
ante calquera emerxencia sempre que
sexa necesario”.
Respecto da súa operatividade e das
metodoloxías empregadas, a teleasistencia avanzada funciona mediante o emprego dunha pasarela intelixente que, a
través dunha rede de sensores, permite
o seguimento da rutina vital do usuario
na vivenda.
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Excelencia
empresarial

ABANCA,
Premio Iniciativa
Empresarial

Linknovate e Situm obteñen o Premio
Iniciativa Emprendedora do CPEIG

O
O

CPEIG anunciou igualmente os nomes das dúas empresas galegas que
este ano recibirán, ex aequo, o Premio Iniciativa Emprendedora. Trátase de
Linknovate e Situm, dúas compañías tecnolóxicas da nosa terra que, en palabras
do Colexio, amosaron dende o primeiro
intre da súa andaina “unha marcada dimensión internacional”.
Linknovate Science S.L. nace no ano
2012 en Palo Alto, na aceleradora de
startups da Universidade de Stanford,
co obxectivo de “axudar ás empresas a
identificar tecnoloxías e mercados emerxentes, e os seus axentes clave”. En concreto, Linknovate realiza recuperación de
información sobre bibliotecas de revistas
científicas, patentes e múltiples fontes de
datos para facilitarlles ás empresas intelixencia “na procura de contribucións e
socios que lles poidan interesar para os
seus proxectos”.
Os seus impulsores fornecen intelixencia competitiva como servizo, mediante
o desenvolvemento de ferramentas de
software, como o motor de busca para
innovación, Linknovate.com e a elaboración de informes personalizados que
inclúen a opinión directa de expertos
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e analistas adicados en exclusiva ao
proxecto, curando información, alén dos
algoritmos de Machine Learning e NLP,
que axudan a dixerir grandes cantidades
de datos.
A súa tecnoloxía céntrase na analítica
de datos e visualizacións e información
directa de expertos na materia (primary
research).
Pola súa banda, Situm Technologies
S.L. é unha spin-off do Centro de Tecnoloxía Avanzada da Universidade de Santiago de Compostela (CITIUS), fundada
en 2013. Segundo explica o CPEIG, “desenvolveu unha tecnoloxía de posicionamento en interiores única tras máis de 7
anos de investigación aplicada en robótica móbil e intelixencia artificial”. Situm,
engade o Colexio, “é sinónimo de mapas
de interiores, localización e navegación
coa máxima precisión para os usuario
móbiles, a infraestrutura mínima e o menor tempo de implementación”.
Os seus fundadores, doutores en enxeñaría, uniron os seus esforzos para lograr
os mellores emprazamento e localización en interiores de alta precisión para
smartphones, sen a necesidade de instalar ou investir en hardware adicional.

Colexio tamén fixo pública estes
días a identidade da entidade que
vai ser recoñecida co Premio Iniciativa Empresarial, que entregará o
Colexio no marco da novena Noite da
Enxeñaría en Informática que se celebra
o vindeiro 16 de xuño en Santiago. O
devandito galardón, informou o CPEIG,
irá dar este ano a mans de ABANCA.
Con esta distinción, o Colexio recoñece
a “transformación tecnolóxica da rede
bancaria, que é trepidante e xeradora
de necesidades de emprego”.
O galardón tamén empraza a ABANCA como “empresa tractora” e como “un
dos principais polos tecnolóxicos de
Galicia, fundamental na creación e potenciación do ecosistema do sector TIC
galego”. O xurado tamén salientou a súa
“innovación interna” e a súa capacidade
para “impulsar proxectos innovadores”
(apoiando as novas firmas, as start-ups
do sector TIC, a través de iniciativas
como ABANCA Innova).
O Premio Iniciativa Empresarial deste
ano é tamén un recoñecemento á “supervivencia tecnolóxica, á teimosía por
manter unha plataforma tecnolóxica
bancaria con decisión en Galicia, grazas,
sen dúbida, ao excelente traballo realizado por todo o persoal que compón a
dirección de Infraestrutura Tecnolóxica,
Información, Procesos e Operacións,
que conseguiu levar a cabo, con éxito e
en tempo récord, fitos tan importantes
e complexos como as integracións das
plataformas tecnolóxicas”. Estas integracións, explica o xurado dos galardóns,
“foron precisas despois da fusión das
caixas e, máis recentemente, da integración co Banco Etcheverría para converterse na actual ABANCA”.
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Precisión e
obxectividade
Premiado o traballo fin de mestrado
de Roberto Carracedo Varela

O

Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) fixo público o gañador do Premio Proxecto Fin de
Carreira/Mestrado, dotado con mil
euros. O galardón será este ano
para Roberto Carracedo Varela, (A
Laracha, 1972), estudante da UDC,
polo seu traballo LogShock: sistema de monitorización e control da
suspensión axustable dun vehículo.
O traballo fin de mestrado, segundo informa o CPEIG, consistiu no
desenvolvemento dunha tecnoloxía que permite a obtención de
información obxectiva sobre o
comportamento das suspensións
dun vehículo en marcha. Este sistema marca as diferenzas porque
permite a configuración das suspensións axustábeis do vehículo a partir de datos obxectivos e
non subxectivos, como vén sendo
costume. O desenvolvemento do
proxecto e dos prototipos inclúen
recursos de hardware e de software libre.
A orixe do traballo realizado por
Carracedo está na constatación
de que no mercado automobilís-
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tico existen numerosos
sistemas de suspensión
axustábel para adaptar
a vehículos, xa sexa co
fin de permitir un comportamento máis preciso
nunha contorna determinada (por exemplo en
competicións deportivas)
ou simplemente para
mellorar sistemas que
inicialmente non teñen
a calidade desexada. “A
dificultade que presentan eses sistemas cara ao
usuario final”, advirte o
propio Carracedo, “é, que
se non se axustan de maneira correcta por persoal
experimentado, poden presentar unha elevada complexidade,
especialmente canto maior é o
conxunto de parámetros que poden ser modificados”. Ao cabo,
engade, o profesional ten que
basearse na percepción subxectiva do comportamento da suspensión e non en datos obxectivos e precisos medidos desde o
dispositivo de amortecemento.
O traballo galardoado centrouse
precisamente no desenvolvemento dun sistema que permite obter
información obxectiva sobre o
comportamento das suspensións
dun vehículo en marcha.
O Premio Proxecto Fin de Carreira/Mestrado que concede anualmente o CPEIG (e que se entrega,
tamén, na Noite da Enxeñaría en
Informática) busca achegarse ao
colectivo estudantil e defender
as vantaxes da colexiación, ademais de estimular o traballo dos
estudantes. Os tres finalistas terán
dereito a un ano de colexiación de
balde e o gañador ou gañadora
recibirá, ademais, unha gratificación económica de mil euros.

Colexiada de Honra

A

Colexiada de Honra será Mar España Martí, directora da Axencia Española de Protección de Datos,
en palabras do CPEIG “polo seu apoio continuo
á difusión da salvagarda da información de carácter
persoal e o uso das Tecnoloxías da Información como
ferramenta de progreso, convidando á reflexión sobre os riscos dun uso non axeitado”.

Premio Ada Byron

O

Premio Ada Byron do CPEIG, nesta edición 2017,
será para María José Talavera, directora xeral de
VMWare en España. Licenciada en Informática
pola Universidade Politécnica de Madrid, foi directora xeral de Compuware, onde puxo en marcha unha
estratexia centrada no mercado do rendemento de
aplicacións. Traballou tamén en IBM, INSA e Lambda.

Premio 10 anos conectad@

C

o gallo do seu décimo aniversario, o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia
recoñece nesta edición da Noite do 16 de xuño
Número 166
o apoio prestado por diversas persoas á actividade
do Colexio nestes dez anos de andaina, que permitiu
desenvolver numerosas iniciativas de xeito conxunto:
• Víctor Salgado Seguín, avogado socio do bufete
Pintos&Salgado
• María Xosé Rodríguez Malmierca, coordinadora do
proxecto ICT-Go-Girls! do CESGA
• Sonia Rodríguez-Campos, directora da Escola Galega de Administración Pública
• Susana López Abella, secretaria xeral de Igualdade
• María del Mar Pereira Álvarez, directora da AMTEGA
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FERNANDO SUÁREZ

Falamos da Noite da Informática e do décimo
aniversario do CPEIG co presidente da entidade

“A Noite é un acto de
exaltación da profesión
e do propio sector”

E

ste que estamos a vivir non é un ano calquera para o Colexio Profesional de
Enxeñaría en Informática (CPEIG) está de celebración. De feito, o ente colexial está mergullado arestora nos festexos do seu décimo aniversario, e xa
se sabe que non se chega aos dez anos de vida todos os días. Para celebrar
esta década de actividade a entidade profesional que preside Fernando Suárez está a facer un esforzo extra sobre a base dun traballo de seu que, de feito, xa de por si
era un pouco “extra”. Deixarase notar isto na celebración da Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia que o CPEIG celebra en Santiago o vindeiro 16 de xuño. Deixemos que sexa
o propio Fernando quen conteste.
- Cónstanos que este ano, o 2017, é de especial relevancia para o Colexio Profesional
de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG). De feito, estades a celebrar os dez anos
de actividade da entidade profesional. En que se vai facer notar esta circunstancia tan
especial na celebración da Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia?
- Efectivamente, este ano celebramos os 10 primeiros anos do CPEIG e queremos levar a
cabo unha serie de actos conmemorativos, algúns de carácter lúdico e outros máis formais.
Así, ademais dos premios habituais da Noite, recoñeceremos a persoas ou entidades que
nos apoiaron ao longo desta década baixo o lema 10 anos conectad@s.

Cada vez congregamos a
máis persoas,
empresas e
entidades e nos
sentimos moi
orgullosos diso

- Até que punto cres que é importante a Noite para o
CPEIG e para o sector TI galego en xeral?
- Para o CPEIG constitúe o evento máis importante dos que
organizamos, entendéndoo como un acto de exaltación
da profesión e do propio sector. Cada vez congregamos
a máis persoas, empresas e entidades e nos sentimos moi
orgullosos diso, especialmente polo feito de que a inmensa maioría dos colaboradores repiten ano tras ano. Isto
permítenos pensar que están satisfeitos coa organización
da Noite. Levamos xa 9 edicións e se comezamos con moita modestia, a día de hoxe podemos afirmar que é a celebración máis salientable do sector TI na nosa Comunidade.

- Ademais da Noite, que nos vai deparar o colexio para o
que nos resta de ano, tanto en materia de eventos como
de accións formativas e divulgativas?
- O máis inmediato será a celebración o vindeiro 8 de xuño da II Xornada de Ciberseguridade en Galicia. Protexendo os nosos activos, que porá a Comunidade galega á vangarda
dunha das principais preocupacións actuais do empresariado, administracións e particulares. A asistencia ao encontro, que se celebrará no Centro Abanca Obra Social, na praza
de Cervantes en Santiago de Compostela, é aberta. Tamén neste mes celebraremos unha
xornada adicada a novos paradigmas tecnolóxicos como Devops ou contenedores.
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Continuaremos tamén coa iniciativa Rapaciñ@s. Moitas veces
falamos dos nosos mozos como nativos dixitais, asumindo que os
rapaces de hoxe en día son quen de utilizar as redes sociais e Internet en xeral sen necesidade dun proceso de aprendizaxe para
entendelas e sacarlles o máximo rendemento, dando por suposto o seu coñecemento destes medios. Rapaciñ@s fala de valores
e oportunidades na esfera dixital, pero tamén de normas e límites
para un uso seguro da Internet.
Non esquecemos a senda de formación, capacitación e desenvolvemento das potencialidades dos empregados públicos, permitindo que alcancen maiores niveis de cualificación, adapten os
seus coñecementos á contorna no que a administración actúa e se
favoreza a súa promoción profesional.
No ano 2016 o CPEIG publicou un libro sobre a Historia da Informática en Galicia. Para isto, ademais da enorme cantidade de información existente en hemerotecas, contouse coa testemuña de
moitos dos protagonistas desta revolución na nosa terra, así como
con fotografías, vídeos e gravacións. Todo este material quere poñerse en valor creando unha wiki que permita non só o acceso do
público aos contidos existentes, senón continuar a recoller información para que esta tarefa continúe viva ao longo dos vindeiros
anos.
- Chámanos a atención o moito que estades a traballar, con todo
tipo de actividades, para rematar cos problemas de desigualdade de xénero que se están a dar no ámbito informático, tanto
a nivel educativo (nas carreiras TIC) como logo, loxicamente, a
nivel profesional. Por que é tan importante para o CPEIG loitar
contra este problema da falta de mulleres ao abeiro das novas
tecnoloxías? Que consecuencias vai ter este problema para o
sector TIC e para Galicia en xeral se non se fai nada por emendalo e corrixilo?
- O Estudio nacional sobre la situación laboral de los profesionales del
sector TIC, elaborado polo Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática, destacaba a masculinización do sector, con
apenas un 17% de mulleres, que coincide coas cifras de estudantes
nas titulacións universitarias tecnolóxicas no noso país. Estas cifras
son unha das grandes preocupacións das universidades, empresas
e administracións públicas.
As profesións TIC teñen un enorme potencial para España en
todos os seus niveis e constitúen unha gran oportunidade para o
emprego e unha gran posibilidade de creación de riqueza, pola súa
contribución ao incremento da produtividade e a innovación. Esta
demanda de profesionais TIC altamente cualificados é ademais, un
excelente motor de igualdade e fomento da incorporación de mulleres a distintos sectores produtivos.
Unha sociedade como a nosa non se pode permitir o luxo de
prescindir do talento da metade da súa poboación. Talento que
ademais é aplicable a practicamente calquera ámbito de actividade profesional (sanitario, educativo, financeiro... ), pois a informática é transversal a todos eles.
Son, por tanto, moi necesarias accións orientadas especificamente ás mulleres para incidir nestes obxectivos e dar resposta a
unha das preocupacións das autoridades para aumentar o número de mozas nas enxeñerías en xeral e nas específicas do ámbito
TIC en particular. Está nas nosas mans o logralo no menor prazo
posible.
- Outro dos puntos nos que traballades arreo é sen dúbida o da
divulgación tecnolóxica. Semella que vos interesa moito que
non haxa atranco algún entre as novas xeracións, os nosos escolares de todas idades, e cousas como a robótica, a programación,
a creación de webs, etc. A que se deben estes esforzos vosos?
Que credes que poden achegar os ditos coñecementos ás nosas
rapazas e rapaces?
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- Programar é unha actividade que reforza as bases da lóxica e do
pensamento dedutivo, e que pode ter unha contribución moi importante na educación das persoas, sendo especialmente eficiente cando se comeza a idades temperás.
Aprender desde pequenos como funciona un computador e
como podemos comunicarnos con el permite que os nenos entendan moito máis da realidade que lles rodea, e que estean moito máis preparados para achegar valor na sociedade.
Un dos labores do CPEIG é apoiar a formación dixital dos profesores, menores e pais ofrecendo aos estudantes oportunidades
de aprender programación na
escola, xa que logo é preciso dar
máis protagonismo aos aspectos que fomenten o pensamento
computacional (por exemplo, a
programación e a robótica), ao
que considera unha ferramenta
para mellorar as habilidades dos
alumnos en canto á creatividade
e á resolución de problemas, tan
presente noutras disciplinas non
menos importantes como a Física,
as Matemáticas, etc.
O estudo da Informática, ademais de pretender a alfabetización dixital, debe introducirse
como unha ciencia que é fundamental coñecer para estar preparados para os empregos do século
XXI e a Sociedade da Información
e permita ao propio país, afrontar
os desafíos futuros dun mundo
globalizado que se baseará na Informática.

Un dos labores do CPEIG
é apoiar a formación dixital
dos profesores,
menores e pais
ofrecendo aos
estudantes
oportunidades
de aprender
programación
na escola

- Recentemente trouxestes a David Calle a Santiago para que
nos falase, precisamente, das vantaxes de introducir aos cativos
na investigación innovadora e tecnolóxica en calquera das súas
moitas manifestacións. Calle é da opinión de que todas e todos
nós levamos dentro todo tipo de cualidades e habilidades naturais para o desenvolvemento de aplicacións, servizos, achados científicos ou tecnoloxías robóticas. Sodes no CPEIG da súa
mesma opinión? Cal sería a fórmula para conseguir que o talento natural da nosa rapazada abrolle e se consolide no tempo?
- Dende logo somos da mesma opinión. A informática ten tantas
aplicacións que se estenden a eidos tan diversos que permitirá
aflorar o talento individual onde máis se pode aproveitar e salientar. Moitas das profesións tradicionais están xa a experimentar
modificacións que só poderán aproveitar as persoas que teñan
competencias e habilidades relacionadas coa electrónica e os novos modelos de negocio. Esta amplitude de opcións facilitará a
optimización desas capacidades.
Ao longo do ano temos previstas accións neste eido cunha
xornada cuxo obxectivo será achegar a empresas, universidades
e estudantes as claves do sector tecnolóxico, comprendendo as
habilidades (tanto softskills como hardskills) demandadas e necesarias para achegar valor en todos os ámbitos da transformación dixital. A actividade pretende constituírse como punto de
encontro para mozos e profesionais que buscan formarse nun
dos sectores máis dinámicos da economía española e con máis
saídas profesionais, centros formativos que queren dar a coñecer
a súa oferta educativa na área da economía dixital e empresas
que achegan a súa experiencia en demanda de recursos humanos no sector TIC e a súa visión sobre as necesidades formativas
esixidas no ámbito laboral.
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Fundación TIC da
Deputación de Lugo
presentou a súa memoria de actividades
relativa a 2016, un
repaso no que salienta o esforzo
realizado pola entidade en materia
de formación en novas tecnoloxías e
contidos dixitais e máis un importante compromiso a prol do labor
social e o envellecemento saudábel.
En termos concretos foron máis de
1.100 actividades desenvolvidas ao
longo do devandito ano. Na memoria aprobada os días pasados polo
padroado da Fundación TIC, Darío
Campos, presidente das dúas entidades (Deputación e Fundación),
salientou tamén os traballos levados
a cabo a prol do tecido asociativo, a
cooperación cos concellos e a promoción da provincia. O padroado
tamén aprobou a conta anual do
exercicio 2016 cun grao de execución do orzamento do 91,81%, que
ascendeu a 1.802.395 euros.
Asemade, na xuntanza procedeuse á renovación dos dous
patróns expertos no sector. Tomaron
posesión o cineasta Ángel de la
Cruz, gañador de tres premios Goya,
e o comunicador Fidel Fernán en
substitución do director Jorge Coira
e o músico Arturo Vaquero. Darío
Campos agradeceu o traballo e a
implicación de Coira e Vaquero, e
gabou a traxectoria dos dous novos
patróns, “ambos cunha ampla e
recoñecida traxectoria no mundo
audiovisual”. E engadiu: “Para nós
é unha honra que formen parte do
noso padroado profesionais do nivel
destes catro especialistas”.
Entre os fitos de 2016 compendiados pola devandita memoria figura
por exemplo o carácter social e
aberto da Fundación TIC en materia
formativa, que, segundo se sinala, foi
quen de manter a gratuidade da matrícula na Escola de Imaxe e Son “por
noveno ano consecutivo”. No que se
refire á formación do alumnado da
EIS, fíxose especial fincapé “naquelas
actuacións que proporcionan aos
estudantes unha preparación en escenarios reais de cara a súa inserción
laboral”. Algunha das actividades
organizadas polos alumnos tiveron
en palabras da entidade provincial
“unha destacada repercusión”, como
En Camiño contra a Violencia Machista, unha marcha “na que participaron centos de lucenses”, apuntou o
presidente da TIC.
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Tecnoloxías e outros
recursos para vivir ben
A Fundación TIC da Deputación de Lugo realizou
en 2016 máis de 1.100 actividades

Polo que respecta ao labor a prol das organizacións sen arela
de lucro, o ano 2016 foi un ano de intensa actividade. En termos
concretos, mantivéronse convenios con 167 entidades sociais de
diversa índole. Entre as incorporacións áchanse Anasbabi Ciclopatías e Asociación Cultural Amigos do Folión. Ademais, elaboráronse
reportaxes, DVD e vídeos promocionais para contribuír a dar maior
difusión a todo tipo de causas sociais, como por exemplo a loita
contra doenzas. Entre os documentais destaca o primeiro feito
sobre o escritor Avelino Díaz.
No que atinxe ao labor desenvolvido na contorna dos maiores,
en 2016 participaron más de 1.500 usuarios nas actividades organizadas polo InLugo da TIC, e o número de solicitudes para os cursos
con inscrición triplicou ao de prazas. En concreto, houbo 2.486 solicitudes para as 896 prazas dos 69 cursos que se impartiron na sede
da entidade. Ademais destes obradoiros, destacaron outros dous
programas: o banco de recordos Memoria Dixital e NutreTIC. Nesta
liña a Deputación tamén salienta o grande éxito das xornadas de
NadalTIC, o Día Internacional de Internet e o Día Internacional das
Persoas Maiores.

No capítulo de promoción da provincia, a Deputación salienta a colaboración
con todos os concellos
lucenses coa difusión de
actividades que organizan
ou apoian e que contribúen
á dinamización do rural.
Este ámbito de traballo
deu como resultado centos
de produtos audiovisuais,
entre outros, das festas
do Viño de Quiroga, da
Androia de Navia ou do
Mel de Muras. Tamén de
feiras como a de Artesanía e
Antigüidades da Pontenova
ou As San Lucas de Mondoñedo; e citas etnográficas
como o Entroido Ribeirao
de Chantada, a Queima das
Fachas de Taboada e a Pisa
da Castaña no Courel.
Por outra banda, a TIC
impulsou en 2016 o traballo
desenvolvido a través da
Lugo Film Commission, no
que destacou o asesoramento na busca de localizacións, a tramitación de permisos de rodaxe e o apoio
loxístico en producións
como a rodaxe en Ribadeo
da película portuguesa Bad
Investigate.
Ademais do devandito, no informe figura
o “importante esforzo
inversor” na modernización
de equipamentos na EIS e
no CPP para que, tanto os
profesionais como o alumnado, “estiveran á ultima en
tecnoloxía”. Esta renovación
supón entre outras cousas
o paso do HD ao 4k e, polo
tanto, “unha mellora na
calidade das imaxes”. 
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VALENTÍN GARCÍA

Falamos de redes, galego e outros asuntos de
futuro co secretario xeral de Política Lingüística

“Iniciativas como Puntogal visualizan Galicia
diante dos demais nese océano inmenso que
é o das tecnoloxías”

H

ai quen di que as novas
tecnoloxías son unha fonte
de descoñecemento e
de invisibilidade lingüística. Dende logo, o noso
secretario xeral de Política Lingüística non é
desta opinión. Con motivo da celebración aínda
candente do Día das Letras Galegas, aproveitamos para pedirlle que nos expuxera a súa opinión
sobre o que cre que poden representar as novas
tecnoloxías para o futuro da nosa lingua. Unha
oportunidade ou unha condena? Sen dubidalo
apúntase á primeira das dúas opcións, ao tempo
que nos recorda a importancia de iniciativas
como Puntogal, na súa opinión un dos grandes
acontecementos da historia galega, non só da
recente, senón de toda ela. Un acontecemento,
ademais, que é como un sinal comunicativo ininterrompido da nosa existencia como pobo. Unha
luz que non se apaga.
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- Como ven dende Política Lingüística ese xurdimento e esa consolidación
dun dominio de noso, o dominio .gal, que permite que teñamos unha bandeira posta a nivel global?
- Foi sen dúbida un logro histórico. Significou poñernos na primeira división
das comunidades lingüísticas do mundo. O noso dominio .gal ten agora xa
máis de 4.000 altas, e temos que traballar para que a cifra siga a medrar. Certo
é que non posuímos aínda perspectiva de abondo para avaliar as consecuencias as vantaxes de termos un dominio galego, pero non me trabuco ao destacar que son moitas nin avanzando que hai unha chea delas que están por
vir e por manifestarse. Non hai dúbida de que é un dos nosos grandes fitos
históricos, non só a nivel tecnolóxico senón tamén ao abeiro da nosa historia
como pobo.
- É certo que o ámbito das novas tecnoloxías tamén é unha prioridade de
Política Lingüística?
- A verdade é que estamos a facer un esforzo considerable na promoción do
galego nas redes. Para nós, dende o primeiro intre da súa existencia, as redes
constituíron unha gran oportunidade en materia de comunicación e dinamización, non só para o galego senón para todas as linguas en xeral. Nestes
últimos tempos a nosa lingua ten unha gran presenza no ámbito das novas
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ferramentas tecnolóxicas e na creación de novos portais, e toda
esta actividade posúe un importante potencial de altofalante para
chegar aos sectores máis novos da poboación, que ás veces é
onde máis nos custa chegar e onde temos que gañar futuro, onde
temos que inducir unha actividade e un uso maior da lingua que
temos. Coido que é fundamental que esteamos na vangarda da
comunicación, na vangarda das políticas educativas e sociais, e aí
onde nos temos que empregar a fondo. Isto é así agora e será así
no futuro. É un eido de traballo inmenso e de longo percorrido.
Conceptos como xuventude, comunicación, modernidade e utilidade converxen nun punto concreto que son as novas tecnoloxías.
- Estamos mergullados directamente na celebración do mes
das Letras Galegas. Que ten programado o departamento que
vostede dirixe para conmemorar a nosa cultura e, tamén, para
conmemorar a outra gran celebración que se festexa o vindeiro
17 de maio, o Día da Internet?
- É unha feliz circunstancia que as Letras Galegas coincidan co Día
de Internet, unha coincidencia que nos pode guiar e a axudarnos
a enxergar o que sería o camiño futuro da lingua. Os días pasados, sen ir máis lonxe, inaugurei unhas xornadas no Campus de
Pontevedra onde se debatía, precisamente, a presenza do galego
nas redes sociais. Segundo puidemos ver, aínda que que nestas
comunidades dixitais hai unha presenza moi importante das grandes linguas do mundo, competimos en pé de igualdade con elas.
Ademais, os contidos en galego son cada vez maiores, e sorprende
a propios e estraños o gran colectivo lingüístico e cultura que conformamos. A todo esta vitalidade coido que axudan instrumentos
como o Portal Xurídico Galego, con máis de 9.000 consultas, malia
ser unha plataforma relativamente nova, ou, tamén, o tradutor
automático Gaio, que ten máis de 3,6 millóns consultas no que vai
de ano. Ou, igualmente, o Dicionario da Real Academia Galega,
que amosa unha taxa de seguimento de 50.000 consultas diarias,
etc. Estes son fitos que hai uns cantos anos serían impensables.
Todo isto está potenciado polas propias redes en si mesmas. Non
podemos ser alleos ao uso destes portais, destas páxinas, destas
ferramentas, destas redes sociais.
- Que opinión lle merecen iniciativas como a que están a levar
a cabo as nosas tres universidades e un feixe de concellos para
promover o uso de galego nas redes sociais entre a mocidade,
máis polo miúdo no YouTube? Falamos de Youtubeir@s, que
na súa primeira edición, vén de pechar prazo de inscrición de
propostas con preto de douscentos vídeos....
- Esa é outra das facetas marabillosas e inmensas que nos dan as
redes e a Internet. Falo do mundo da imaxe e o mundo do son,
que obrigatoriamente van ligados tamén ao mundo da lingua.
Os youtubeir@s son hoxe en día os guías existenciais, os entretedores, os monitores, e ocupan un lugar fundamental na vida
diaria da nosa xuventude, e non só da nosa xuventude. Cando
queremos ver como se fai algo concreto, cando queremos escoitar
algo interesante, elas e eles están aí. Nese senso, iniciativas como
Youtubeir@s, que se están a formar dende os concellos e dende
outras administracións, parécenos marabillosas. O feito de que
unha administración local concreta teña implicación directa nun
proceso de normalización lingüística é crucial e de moita utilidade, porque as entidades públicas locais son as máis próximas á
cidadanía e as que máis e mellor escoitamos. Os nosos concellos,
cos medios que teñen e cos seus departamentos de lingua, cultura
e traballo social, son entidades que evidentemente saben ben que
facer para a súa poboación e cidadanía. E Youtubeir@s é boa proba
diso.
- Que novidades nos vai deparar a Secretaría nos meses vindeiros?
- Estamos traballando dunha forma moi intensa no plan de
dinamización lingüística no ámbito da xuventude. É un ámbito de
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idade que ten un coñecemento fantástico da lingua galega, cun
alto nivel de comprensión, pero fáltanos o uso, fáltanos que a
mocidade se decante por comunicarse e por ter experiencia comunicativa en galego. Para isto, temos que facer da nosa lingua
algo útil e atractivo, e aí estamos a traballar moi fondamente, da
man de colectivos, de institucións, de educadores, de monitores
de tempo de lecer, de adestradores de actividades extraescolares e deportivas, para que nos orienten e nos asesoren sobre
que podemos facer para que a nosa xente nova fale máis galego.
Estamos tamén centrando esforzos no CELGA 1, para que dende
calquera punto do territorio, dentro ou fóra de Galicia, podamos
formar á xente en lingua galega, e agardamos que a comezos
do ano que vén teñamos xa en liña o CELGA 4, co fin de que calquera persoa, con independencia do lugar onde se atope, poida
acceder a unha mellor formación en lingua galega e que non
teña que acudir a cursos presenciais, que o poida facer todo con
cursos en liña, que eu creo que é o futuro da formación, cando
menos da formación para adultos.
- Cre que as grandes corporacións están de abondo sensibilizadas con respecto ás distintas culturas que hai no mundo,
culturas como por exemplo a nosa? Isto non acontece con
firmas como Google ou Microsoft, pero si coas compañías de
telefonía móbil, por exemplo...
- Aí concorren unha serie de circunstancias que temos que ter
en conta. As tecnoloxías teñen a vantaxe de que nos colocan en
pé de igualdade á hora de comunicarnos ou de estar no mundo,
a carón das grandes linguas, como o inglés, o castelán ou o chinés; pero non podemos ser tampouco inxenuos a este respecto.
Cando xogamos na primeira división xogamos contra equipos
grandes. Temos que ser conscientes de que o galego é unha
lingua que ten a historia e a traxectoria que ten, e que pertence
a unha comunidade lingüística comparativamente pequena.
Temos, iso si, moito prestixio, moita tradición, moitas oportunidades de conexión e colaboración coa lusofonía, algo que non
debemos esquecer nunca, pero cómpre non deixar de lado que
cando falamos de aplicacións e soportes móbiles tecnolóxicos,
ou de tecnoloxías que adoitan ter unha vida moi fugaz, lanzadas
polas grandes corporacións e retiradas ao cabo de pouco tempo, aí neses escenarios a atención é sempre en primeiro lugar
para as linguas maiores, as que aglutinan meirande número de
usuarios.
Temos polo tanto que ir avanzando e dar a batalla día a día
coas grandes compañías que, por outra banda, mudan non só
de nomes senón tamén de capital social ou de emprazamento, e
fano de continuo. A primeira dificultade que te atopas cando lles
requires algo relacionado co galego a estas grandes corporacións é saber onde están. E logo hai que explicarlles ben, asemade, onde está Galicia. E máis tarde hai que explicarlles tamén
a que goberno pertencemos e cantos usuarios da nosa lingua
atesouramos. O nivel de coñecemento do noso nestas grandes
corporacións é moi limitado. Cómpre que saibamos quen somos
e que lugar ocupamos nese gran ámbito mundial e internacional
que son as tecnoloxías e as redes. Os recursos dixitais están a
facer o mundo cada vez máis miúdo, máis pequeno. É un mundo
globalizado onde as empresas e os contidos mudan dun día para
outro. Temos que procurar aí o noso lugar, e non é tarefa doada.
Nós non podemos mirar a Galicia só dende Galicia. Temos que
enxergar como se ve Galicia dende fóra. Cómpre que sexamos
conscientes disto á hora de buscar apoios e aliados e para facer
o noso traballo dunha maneira efectiva. Coido que todos os que
traballamos no eido TIC estamos convencidos de que é un eido
moi fermoso e moi útil, pero tamén moi complexo, moi globalizado, moi internacional. Aí temos que saber colocar a Galicia.
Por iso son tan importantes iniciativas como Puntogal, que nos
visualizan diante dos demais nese océano inmenso que é o das
tecnoloxías. 
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Romaría de díxitos
A USC demostra que as
redes sociais axudan á
coexistencia de linguas



Sabíamos que o galego e o resto das
linguas son boas para as redes sociais, porque acrecentan a riqueza cultural
das mesmas e dinamizan a comunicación,
amais de asegurar a concorrencia de todo
tipo de internautas, pero son boas as redes
sociais para o galego e o resto das linguas?
Segundo un estudo recente de investigadores da Universidade de Santiago, as
redes sociais non só son positivas para os
diferentes idiomas, senón que tamén axudan a manter a coexistencia e a diversidade. O estudo en cuestión foi desenvolvido
polo Grupo de Física non Lineal da USC,
coordinado por Alberto Pérez Muñuzuri. O
seu traballo baseouse empregar modelos
matemáticos para avaliar o efecto das
relacións sociais sobre as dinámicas de
poboacións. Máis polo miúdo, os físicos
da USC centráronse na coexistencia de
idiomas e no feito de que os/as falantes
estean conectados mediante redes sociais
de comunicación.
A investigación, publicada en Open
Science da Royal Society, conclúe que o
efecto destas redes, “lonxe de homoxeneizar unha lingua dominante, pode ser
a causa de que apareza diferenciación e,
no caso particular que se analiza, axudar á
coexistencia de dúas linguas”.
Os investigadores, para botar luz sobre
o devandito, achegan o exemplo concreto
dun falante dunha minoritaria residente
nun lugar afastado dos grandes núcleos
e redes de actividade económica, social
e demográfica. Grazas ás redes socias,
esta persoa pode ver como se reforza a
súa lingua. Sempre e cando, claro está,
que as súas achegas idiomáticas acaden
o “feedback axeitado”, ou sexa, a retroalimentación máis acaída. Segundo indica o
profesor Muñuzuri, este é o caso dalgunhas linguas de nativos americanos que
estaban a piques de esmorecer e “foron
rescatadas grazas ás redes”. A clave, sinala,
estaría no contacto con usuarios de calquera recanto do mundo a través do uso
masivo destes servizos de comunidades
en liña, o que, por extensión, favorecería
a permanencia dos idiomas minoritarios.
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En base a isto, se se dese a circunstancia de
que unha lingua con poucos falantes contase,
malia todo, con internautas moi activos empregándoa nas redes sociais, daríanse pasos
firmes na súa conservación e preservación. E,
tamén, a prol da diversidade lingüística.
Estes resultados son froito do traballo do
profesor Pérez Muñuzuri xunto con Ignacio
Vidal-Franco e Jacobo Guiu-Souto, ambos
tamén do mesmo grupo de investigación. Na
súa hipótese inicial de traballo, os investigadores tiveron en conta que “algúns autores asumen que esta nova ameaza pode incrementar
as posibilidades de supresión de linguas
minoritarias”. Porén, a conclusión dos físicos da
USC vén matizar estas ideas iniciais na medida
en que “falantes altamente interconectados
son máis propensos a diferenciarse” en base a
o que se sustentaría a supervivencia de linguas
diversas.
Para demostrar a súa tese, o grupo de físicos
tirou proveito de modelos matemáticos. Nun
plano máis detallado, centráronse no grao de
conectividade entre os diferentes oradores e
intentaron introducilo no modelo matemático
de seu. O grupo considerou unha rede “nondifusiva” e “non-local” (aquela segundo a que
un falante interacciona con outros con independencia de onde estean xeograficamente,
xa que o emprazamento non ten importancia)

e avaliou o efecto da coexistencia de
idiomas. “Este tipo de acoplamento”, explican, “a diferenza do puramente difusivo,
reflicte mellor o grao de globalización das
comunicacións na actualidade e o feito
de que os falantes non estean conectados
necesariamente con outros situados preto
fisicamente, senón tamén con interlocutores en lugares lonxe a través dos medios
sociais”.
Parte do seu traballo apóiase nas teorías
de Alan Turing arredor do concepto de
inestabilidade e segundo as que un sistema fica en estado estacionario (estábel sen
difusión) até que perturbacións miúdas
alteran o estado do sistema nunha nova
situación na que coexisten dous valores
completamente diferentes. No caso estudado polo equipo da USC, nun contexto
de redes libres de escala, a inestabilidade
actívase polo grao de conectividade entre
os nodos e, desta maneira, “os nodos máis
conectados son máis propensos a acumular perturbacións polas súas conexións e a
pasar a un dos valores estábeis”. A conclusión dos físicos da USC é que no contexto
dun modelo bilingüe os falantes cun alto
grao de conectividade nas redes sociais
“teñen máis probabilidades de diferenciar
ou manter un estatus diferenciado”. 
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O dominio
.gal
achega
nova
promoción


O Día das Redes Galegas
debullou as oportunidades
das TIC para a lingua



Finalmente celebrouse
a mediados de maio,
no Campus de Pontevedra, o
Día das Redes Galegas. Foi na
Facultade de Ciencias Sociais e
da Comunicación e contouse
para o seu desenvolvemento
coa colaboración coa Área de
Normalización Lingüística da
Universidade de Vigo e a Xunta
de Galicia (Secretaría Xeral de
Política Lingüística). A xornada
entre outras cousas serviu para
salientar oportunidades e desmontar falsos mitos, por exemplo o de que as redes de por
si tenden a ser uniformadoras
e non respectar a diversidade,
neste caso lingüística. Máis ben
o contrario. Segundo coincidiron
as/os participantes no evento,
incluído o secretario xeral de
Política Lingüística, Valentín García, o futuro do galego atópase
tamén nas redes sociais. A era
dixital, dixo, é unha gran oportunidade para a nosa lingua.
O obxectivo da xornada
#redesgalegas foi salientar o
potencial das comunidades
2.0 para impulsar ao máximo
a visualización e vitalidade
da nosa lingua. A orixe desta
conmemoración está na dita
Facultade, cando hai tres anos o
profesor Xabier Rolán impulsou
o Social Media Day, coincidindo
coa conmemoración do Día
do Community Manager. Estes
obxectivos mantivéronse pero
o evento mudou de nome e de
data, pasando a ser o Día das
Redes Galegas e a celebrarse o
11 de maio, no Mes das Letras,
co propósito de “reivindicar precisamente a necesidade de que
o idioma gañe espazo nestas
plataformas”.
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Participaron na xuntanza
catro profesionais formadas
e formados nas súas aulas.
Previamente, no acto inaugural,
interveu o secretario xeral de
Política Lingüística da Xunta de
Galicia, Valentín García, quen
salientou na súa intervención “a
importancia da promoción do
uso e da visibilidade da lingua
galega nas redes sociais, nas
que a lingua propia de Galicia se
atopa entre as trinta primeiras
máis empregadas”.
María Pérez Justo, client
account manager en Twitter
España; Marcos Gómez, responsábel de outbound márketing de Elogia; Arancha Vilas,
coordinadora de mercadotecnia
e comunicación de Elephone
Spain, e Cristina Rey, responsábel de Comunicación Dixital en
Mekkdes, foron protagonistas
da actividade. Tanto os coloquios, como a posterior mesa de
debate, moderada polo profesor
Daniel Martí deron pé á súa vez
a un segundo debate na Rede, a
través do cancelo #redesgalegas.
O director da Área de Normalización Lingüística da UVigo, Paulo Cabral, destacou na apertura
das xornadas a “oportunidade
que as plataformas dixitais supoñen á hora de “estender o uso da
lingua a todos os ámbitos”, así
como de “configurar a imaxe que
os demais teñan de nós, sexa de
maneira individual, sexa como
pobo”. O decano da Facultade,
Xosé Baamonde, salientou que
“temos a responsabilidade de
decidir o que queremos facer
co galego, se queremos unha
lingua ritual ou unha lingua
viva”, decisión que, engadiu, “correspóndelle ás novas xeracións”.

Valentín García, pola súa banda,
engadiu que se ben o galego “e
outras linguas minoritarias en
Europa chegaron tarde a moitas
citas, hai unha á que chegou en
igualdade de condicións, Internet, onde está desde o primeiro
día" e onde, porén, “ten que
competir con grandes sistemas
de comunicación”.
Logo da inauguración foi
a quenda dos catro relatores.
María Pérez Justo achegou o
Día das Redes Galegas a unha
plataforma que, apuntou, “está
cambiando o mundo”. Nese
senso, puxo de relevo o potencial de Twitter, que outorga “o
poder para comunicarse con
calquera persoa do mundo” e
que é, en definitiva, “o que cada
usuario queira ver nela”. Polo
que respecta a Marcos Gómez,
centrou o seu relatorio na
planificación de medios online,
ámbito no “que as redes sociais
resultaron decisivas á hora de
promover un “cambio nos hábitos de consumo de medios”.
Polo que atinxe a Cristina Rey,
salientou a importancia das
redes sociais na súa empresa,
“onde son o motor e escaparate”, facendo logo un percorrido
pola súa relación con estas ferramentas a través dun blogue
de moda e como de aí xurdiron
posteriormente experiencias laborais que a levaron a especializarse neste eido.
Arancha Vilas, pola súa
banda, laiouse do feito
de que na actualidade
calquera poida levar a
cabo tarefas de xestión
das rede sociais. Ao seu
xuízo, non se trata de
“estar por estar” nas
comunidades dixitais,
xa que “se esa presenza
non é xestionada dunha
maneira axeitada, pode
resultar perigosa”. 

Coa chegada
do Día das
Letras Galegas e o
Día das Telecomunicacións e a Internet
é xa tradición que o
dominio .gal lance
promocións para captar novos rexistros, e
este ano non foi doutro xeito, e entre os
días 17 e 31 de maio
é posíbel rexistrar
novos dominios .gal a
un prezo máximo de
17 euros + IVE, para o
que hai que recorrer a
axentes rexistradores
como Dinahosting,
Entorno Digital, Arsys,
Host Europe, Openprovider ou OVH, que
ofrecen prezos de
entre 16,15 e 17 euros
+ IVE. De maneira
paralela á promoción, co gallo do Día
das Letras Galegas
o rexistrador galego
Dinahosting estrea
estes días Velaquí.gal,
un servizo de intercambio de arquivos
que permite enviar
ficheiros de até 2 GB
de tamaño completamente de balde, de
xeito que só hai que
indicar o enderezo de
correo electrónico ao
que se quere remitir
os documentos e engadir unha mensaxe
descritiva. 
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Colaboración co rural
galego

X

a vai collendo corpo
o que probabelmente sexa o evento de
software libre máis
importante do ámbito
estatal a día de hoxe, o LibreCon
(librecon.io), sobre todo entre
aqueles encontros que teñen unha
clara vertente empresarial. Ou sexa,
unha vertente de xuntar forzar para
facer do espírito da programación
aberta, amais dun compromiso co
social e co tecnolóxico, unha fonte
de riqueza. Dáse a circunstancia
de que novamente haberá notábel
presenza galega detrás de LibreCon,
tal e como tamén aconteceu na
edición 2015, que fora impulsada
por AGASOL, o Clúster TIC de Galicia
e máis ASOLIF, entre outras entidades (por exemplo o Concello de
Santiago). Pois ben, LibreCon vaise
trasladar doutra volta a Compostela
para celebrar a súa edición 2017, e
vaino facer da man da Asociación de
Empresas Galegas de Software Libre
(AGASOL) e de ASOLIF. Será os días
19 e 20 de outubro e o obxectivo
será, esta vez, achegar solucións
abertas aos novos retos da Industria
4.0 e o sector primario.
Tocaranse temas como os sistemas na nube, as cidades intelixentes, os drons, a tecnoloxía social, a
economía colaborativa, a ciencia
aberta ou o futuro da Sociedade do
Coñecemento, e todo dende unha
óptica open source, ou sexa, facendo fincapé en mostrar o moito que
poden facer (e farán) os programas
abertos para impulsar estes ámbitos
da maneira máis axeitada e óptima
posíbel.
Segundo lembra AGASOL facendo
reconto, a última edición de LibreCon celebrada en Santiago recibiu a
máis de 500 profesionais do mundo
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LibreCon
volve a

Santiago
O congreso de software
libre empresarial regresa a
Compostela en outubro da
man de AGASOL
tecnolóxico e expertos en software libre, amais de servir
de escaparate para presentar casos de éxito de grandes
compañías e administracións públicas que están a aforrar
custos e mellorando o seu negocio grazas ás tecnoloxías
abertas. “Ademais, no marco do encontro celebráronse
máis dun centenar de reunións empresariais”, engade a
asociación galega, que tamén avanza que na seguinte
convocatoria Galicia será novamente anfitrioa do evento,
sendo o obxectivo “xuntar aos mellores expertos en cada
unha das áreas de negocio que imos tratar no ámbito da
industria das tecnoloxías abertas”. E engade Luis Fernández, xerente da entidade: “A capital galega converterase
unha vez máis en epicentro da open innovation durante
dous días”.
Segundo conta David Olmos, presidente de ASOLIF,
“aínda que aínda estamos en fase de definición de áreas
de interese e relatores internacionais, estamos seguros de
que conseguiremos un elenco de expertos que farán de
LibreCon o mellor foro para coñecer as tecnoloxías abertas
máis innovadoras e facer o networking máis orientado”.
Olmos e Fernández engaden que nas vindeiras semanas
iranse anunciando máis novidades acerca do evento, así
como da apertura do prazo para presentarmos paneis e relatorios e as modalidades de colaboración e patrocinio. 

AGASOL, amais de LibreCon,
está a preparar estes días outra
importante actividade. Xunto
coa axencia AMTEGA, organizará o vindeiro 16 de xuño, na
Cidade da Cultura, a segunda
edición da xornada colaboraTIC.
gal, desta volta centrada en
amosar ao rural galego todo
o potencial das nosas tecnoloxías, empresas e profesionais
open source. É dicir: todo o que
pode facer o software libre,
dende unha óptica galega, polo
rendemento, a produtividade,
a competitividade, a xestión,
a distribución, a loxística e a
comunicación das nosas firmas
e entidades do eido rural.
En palabras de AGASOL, xa
non é só que a nosa comunidade de profesionais e empresas
open source teñan moito que
achegar a sectores como o agrogandeiro ou a hostalería, entre
outros moitos ámbitos produtivos non urbanos, é que o noso
tecido galego de software libre
ten tamén moitas posibilidades
de saír fortalecido e enriquecido da experiencia. Trátase,
basicamente, de xuntar forzas
e de tirar proveito dun xeito de
traballar que ten, tamén, fondas
raizames no rural: traballar en
mancomún.
“A xornada colaboraTIC.
gal”, engade AGASOL, “será un
espazo onde ver e escoitar pero
tamén onde amosar experiencias de colaboración entre os
eidos das tecnoloxías abertas e
o tecido empresarial”.
Para a ocasión “contarase cun
interesante grupo de profesionais e empresas que amosarán
as súas experiencias, tanto do
que se ten feito como do que se
pode facer”, explica a asociación
galega, engadindo que a xornada terá dúas xeiras de traballo,
unha de mañá, coa presentación de “iniciativas de interese
relacionadas coa conexión do
mundo rural e as tecnoloxías
abertas”, presentacións levadas
a cabo por responsábeis de experiencias concretas de proxectos open source para o rural; e
outra de tarde, a sesión conecta,
con xanelas directas aos xeitos
de traballar de empresas e axentes do ámbito rural que apostan
polo código aberto.
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ara os aventureiros que non
queren realizar un grande
desembolso no seu smartphone LG vén de presentar un novo
teléfono móbil moi axeitado, o LG
X Venture, centrado nunha grande
resistencia e autonomía, e con prestacións orientadas a actividades ao
aire libre.
O LG X Venture é un smartphone
cunha aparencia bastante discreta,
que non por iso carece de protección
IP68 contra o po e a auga, para o que
pasou 14 probas MIL-STD 810G, así
como tamén é capaz de soportar
temperaturas extremas, impactos e
auga (aguantando até 30 minutos a
1,5 metros de profundidade), sen por

A

iso ter o aspecto exterior
dun dispositivo reforzado
(ou sexa, sen anti-estéticos
elementos de caucho ou
goma para conseguir elevados niveis de protección).
O teléfono inclúe
aplicacións como barómetro, compás, medidor de
actividade (pasos/calorías/
distancia), rastrexador de
exercicios, lanterna e estado do tempo; e para facilitar o seu control conta con
tres botóns físicos frontais
e un botón de atalo lateral,
facilitando así a interacción
cando, por exemplo, o usuario viste
luvas ou está en contornos húmidos
ou pouco limpos.
O LG X Venture é un teléfono con
pantalla Full HD de 5,2 polgadas,
procesador Qualcomm Snapdragon
435, 2 GB de RAM, 32 GB de almacenamento interno (ampliable mediante tarxetas microSD de até 2 TB),
cámaras de 12 e 5 Mpíxeles, batería
de 4.100 mAh con Quick Charge 2.0,
Wi-Fi AC, Bluetooth 4.2, NFC, radio
FM, lector de pegadas, sistema operativo 7.0, un grosor de 9,29 milímetros
e un peso de 166,5 gramos. Ten un
marco de metal e venderase cunha
parte traseira anti-deslizante en
negro ou marrón. 

índa que HTC leva uns anos sen conseguir destacar entre o
competido mercado dos smartphones con Android (pese a
ser un dos seus pioneiros), agora podería escalar posicións
grazas ao seu novo teléfono de alta gama, o
HTC U11, que non só ten unhas boas prestacións,
senón que busca innovar mudando o xeito de
controlar o dispositivo ao integrar Edge Sense,
unha tecnoloxía que permite interactuar co
terminal mediante a forza do seu agarre, ou sexa,
que cun apertón poderemos disparar fotografías,
lanzar aplicacións, enviar mensaxes en marcha...
en definitiva, que simplifícase o control do
móbil.
O HTC U11 tamén aposta por presentar unha superficie de cristal líquido que
consegue asombrosas cores, ten un deseño
moi delgado e simétrico, a súa pantalla de
5,5 polgadas presume de fidelidade de cor e
incluso vén acompañado por uns auriculares
intrauditivos HTC USonic que combinan a
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M

eitu a compañía detrás da aplicación móbil que leva o mesmo nome, tamén vende
teléfonos móbiles como o Meitu M8, un
smartphone con pantalla Full HD de 5,2
polgadas, procesador MediaTek de 10 núcleos a 2,1
GHz, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamento interno, cámaras de 21 e 12 Mpíxeles (incluíndo tamén
as célebres aplicacións fotográficas da compañía),
Bluetooth 4.1, Wi-Fi AC, batería de 3.000 mAh con
carga rápida, un grosor de 9,3 milímetros e un
peso de 170 gramos, que estaba dispoñible por a
partires de 2.599 iuans (346,56 euros) e que incluso
contaba cunha edición especial de Hello Kitty, pero
a cousa non remata aí, e veñen de facerse coa licenza dunha célebre serie de animación xaponesa
que incluso pasou pola TVG: Sailor Moon.
O novo teléfono sairá á venda en Hong Kong
no mes de xuño a un prezo de 2.899 iuans (386,55
euros) e non só estaremos ante un teléfono cun
deseño exterior inspirado na serie de Naoko Takeuchi, senón que tamén virá acompañado un pau de
selfie coa forma da vara máxica
que portaba a protagonista da
serie televisiva (a Guerreira
Lúa). O terminal será de
edición limitada, de
xeito que só estarán
dispoñibles
10.000 unidades. 

cancelación de ruído activa coa capacidade de axustar o audio ao
novo ouvido, conseguindo unha calidade sonora excepcional.
A nivel de cámara, en vez de apostar pola dobre cámara e o desenfoque selectivo, o HTC U11 opta por conseguir mellores
fotografías e vídeos empregando un maior rango dinámico,
o que chaman HDR Boost, que xunto ao enfoque automático UltraSpeed e un sistema de estibilización electrónico
consegue resultados de calidade.
No tocante ás súas especificacións, falamos dun
smartphone con pantalla Super LCD 5 Quad HD de 5,5
polgadas, procesador Qualcomm Snapdragon 835 de
8 núcleos, 4/6 GB de RAM, 64/128 GB de almacenamento (ampliable mediante tarxetas de memoria de
até 2 TB), cámaras de 16 e 12 Mpíxeles, 4G de categoría 15 (capaz de chegar a velocidades de 800/75
Mbps), Wi-Fi AC, Bluetooth 4.2, NFC, resistencia
IP67 e batería de 3.000 mAh con Quick Charge
3.0 a través de USB-C. Confíase en que chegue
ao mercado o 1 de xuño a un prezo que parte
dos 749 euros. 
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T

ras a magnífica estrea en España dos smartphones
Samsung Galaxy S8 e S8+ (que superaron nun 30%
ás reservas que os móbiles insignia da compañía
tiveron o ano pasado), quedaba por saberse
cando teríamos dispoñible un dos seus amigos, a
edición de 2017 da cámara Gear 360, e finalmente está dispoñible para a súa compra a través da
páxina web oficial de Samsung e outras canles de
venda.
A primeira cámara Gear 360 chegara a España
en xuño do ano pasado a un prezo de 349 euros, e a
edición deste ano non só está mellorada, senón que
tamén reduce considerablemente o seu prezo até os
249 euros, facéndose moito máis accesible tanto
en prezo como en número de dispositivos cos
que é compatible, xa que desta volta Samsung
sorprende incorporando compatibilidade co
iPhone (mentres que en Android continúa a ser
preciso contar cun smartphone de alta gama de
Samsung).
Aparte do evidente cambio de deseño da nova
cámara, que agora é máis ergonómica, a nova Gear
360 ten como a súa grande novidade que non só
permite gravar vídeo envolvente en 4K, senón que
dende a súa aplicación móbil tamén permite emitir
en directo vídeo en 360 graos a través de Facebook e
YouTube, abrindo así unhas posibilidade moi interesantes para os usuarios que queiran compartir o que teñen ao
seu redor en tempo real.

N

A Gear 360 emprega un par de cámaras de ollo de peixe
para rexistrar a imaxe o seu redor, realizando o cosido de
ambas imaxes para a súa visualización envolvente de xeito
que pode compartirse ao momento nas redes sociais
compatibles con este formato, o que é unha vantaxe
fronte a outras cámaras no mercado que precisan
dun ordenador para procesar os ficheiros capturados.
A nova cámara tamén integra unha tarxeta microSD
(soportando tarxetas de até 256 GB) e a súa batería sería
capaz de facilitar a gravación de até 130 minutos de vídeo
envolvente. Tamén pode disparar fotografías envolventes de
até 15 Mpíxeles, que aínda que é unha resolución menor
que a da cámara do ano anterior, optouse por tal
concesión para reducir distorsións co cosido da
imaxe, de xeito que conséguese unha maior
calidade.
A nivel de software a nova Gear 360 tamén
conta con varias novidades interesantes,
como poder disparar fotografías panorámicas con HDR, xeración de imaxes en
formato Little Planet (un xeito orixinal e
divertido de ver as fotografías envolventes)
e gravación de vídeo en bucle (deste xeito,
rematado o espazo na tarxetas microSD a
cámara reescribiría os minutos máis vellos
da gravación, de xeito que se deixamos a
cámara gravando conectada a corrente
teremos sempre as últimas horas gravadas cando volvamos á mesma). 

un momento no que os smartphones tenden ás 5,5 polgadas de pantalla un proxecto
de micromecenado sorprende en Kickstarter
por ir na dirección contraria, xa que propón
a fabricación do smartphone 4G máis pequeno do
mercado. O terminal, chamado Jelly, funcionaría
con Android 7.0 pese ao seu tamaño reducido, o
que convenceu a numerosos mecenas de xeito
que xa está garantido o seu financiamento dende
as primeiras horas de lanzamento da campaña de
captación de fondos.
O Jelly debería comezar a remitirse aos mecenas
a partires do mes de agosto, e tería un prezo de
partida de 79 dólares (73 euros) para o modelo
básico (con 1 GB de RAM e 8 GB de almacenamento interno) e 95 dólares (87 euros) para o modelo
Pro (con 2 GB de RAM e 16 GB de almacenamento
interno), cantidades que parecen o suficientemente axustadas como para que moitos usuarios se
interesen por un produto que sería transportable
como un teléfono móbil básico, pero que permitiría
manter a comunicación a través de servizos como
WhatsApp, de xeito que atendería as demandas de
numerosos usuarios que non pasan moito tempo
mirando para a pantalla do teléfono.
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Este cativo smartphone tería unha pantalla
táctil de 2,45 polgadas (cunha resolución de
432 x 240 píxeles), funcionaría cun procesador
de catro núcleos a 1,1 GHz, lector de tarxetas
microSD de até 32 GB, cámaras de 8 e 2 Mpíxeles, GPS, dobre nano SIM e batería de 950 mAh
(que promete até 3 días de uso e até 7 días en
espera).
As dimensións deste teléfono serían de só
92,3 x 43 x 13,3 milímetros, o que fai que incluso poida meterse en moitos dos petos pequenos do pantalón vaqueiro, e grazas a que tamén
conta con Bluetooth 4.0 pode resultar tamén
bastante cómodo para levalo nunha cinta pendurado do brazo mentres se fai exercicio (para
estar comunicado, pero tamén para empregalo
como reprodutor multimedia sen fíos).
Dado que a compañía detrás deste proxecto
xa ten experiencia fabricando móbiles non se
espera que esta campaña veña acompañada de
desagradables sorpresas, e en poucos meses
confíanse en que o Jelly sexa unha realidade, recuperando a senda da redución de tamaño que
tiñan os teléfonos móbiles antes da revolución
dos smartphones. 
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Xbox One | PC | PS4

As reedicións dos primeiros xogos da franquía Darksiders
por parte de THQ Nordic daba a entender que a compañía buscaba resucitar a saga, e finalmente anuncian xunto a Gunfire Games (estudio composto
por múltiples tralladores de Vigil Games implicados nos xogos anteriores) que están a
traballar en Darksiders III, xogo que verá a luz en 2018 para Xbox One, PlayStation 4 e PC,
e que manterá as mecánicas dos anteriores pero estreando protagonista: Furia.
A maga Furia terá que perseguir e desfacerse das encarnacións físicas dos sete
Pecados Capitais, para devolver o equilibrio ás forzas que asolan a Terra. O personaxe
empregará maxia e o seu látego para enfrontarse a variados inimigos nun contorno de
mundo aberto no que descubrir numerosos segredos segundo avanza a historia.
Para facilitar que os xogadores poidan achegarse sen medo a este terceiro episodio de
Darksiders están a ofertase as entregas anteriores, de xeito que por 19,99 euros podemos
mercar Darksiders: Fury’s Collection – War and Death para PlayStation 4 e Xbox One (o que
correspondería a un desconto do 50%); mentres que en Steam as versións para PC están
a prezos realmente ridículos: o primeiro xogo venderíase a 3,99 euros e o segundo a
5,99 euros. 

PC | PS3 | PS4 | Xbox 360 | Xobos One

A franquía de xogos de fútbol de Konami vén de abrir a reserva da súa vindeira entrega, de xeito
que xa podemos pasar por caixa para facernos con Pro Evolution Soccer 2018 para Xbox One, PlayStation 4 e PC, aínda que aboar 59,99 euros non impedirá que haxa que agardar até o 14 de setembro
para poder gozar do novo xogo, aínda que como premio á fidelidade recibirase contido exclusivo (2
axentes premium partner de myClub, un axente UCL de myClub e un axente exclusivo de myClub).
O PES 2018 contará con xogabilidade mellorada, engadíndose a protección do balón para un
maio control e o Real Touch+, que engade unha nova dimensión ao control do balón. A fluidez
do balón tamén revisouse e incluíuse un novo sistema de penaltis e saques de falta. E unha vez
máis tamén se mellorou o xogo para un maior realismo (en boa medida grazas ao uso de Real
Capture, tecnoloxía que achegará un nivel de detalle do estadios fiel á realidade, e da captura de
movemento dos xogadores).
O cooperativo en liña recuperará a posibilidade de xogar 2 contra 2 e 3 contra 3 (compatible
coa invitación dun xogador localmente).
Aparte das plataformas de xogo mencionadas, o PES 2018 tamén estará dispoñible para
Xbox 360 e PlayStation 3, aínda que estas versións non contarán coas grandes melloras das
consolas da actual xeración. 
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PS4

No ano 1995 deixou unha profunda pegada o xogo de
velocidade WipEout, que converteuse nunha das series
de referencia para consolas PlayStation, destacando polo
seu ritmo frenético e pola súa música electrónica (con
temas de formacións tan coñecidas como The Chemical
Brothers ou Orbital), non sendo poucos os xogadores
que botaban en falta esta franquía na presente xeración
de consolas, rematando a súa espera o vindeiro día 7 de
xuño, cando finalmente sairá á venda WipEout Omega
Collection para PlayStation 4.
Este novo xogo de carreiras antigravitatorias estará
dispoñible tanto en formato físico (con caixa metálica) como en dixital, estando xa aberta a súa reserva,

ofrecendo 26 circuítos
reversibles, 46 naves únicas e
9 modos de xogo con todo o contido
de WipEout HD Fury e WipEout 2048. Poderemos competir en carreiras en liña de oito xogadores ou en partidas clásicas de 2 xogadores en pantalla
dividida; a banda sonora tamén está renovada (co temas
de Swedish House Mafia, The Prodigy, The Chemical
Brothers e DJ Kentaro); e, como grande novidade, o xogo
está optimizado para poder tirar proveito das prestacións da PlayStation 4 Pro, ofrecendo así uns mellores
gráficos (até 4K con HDR) e unha maior sensación de
velocidade (até 60 imaxes por segundo). 

PS4 | PC

Durante moitos anos Cliff Bleszinski foi a cara visible da franquía de
videoxogos Gears of War, e aínda que Guerrilla Games traballaba estreitamente con Microsoft, a fortuna quixo que o seu novo estudio, Boss
Key Productions, apuntase xusto na dirección oposta, de xeito que o seu
vindeiro grande xogo, LawBreakers, vaia estar dispoñible unicamente
para PC e PlayStation 4, deixando fóra á Xbox One.
Esta nova produción naceu dunha idea tola de Bleszinski, quen decidiu
deixar o seu retiro para iniciar este proxecto ambientado nun mundo futurista no que a Lúa estourou misteriosamente durante un suceso coñecido
como A Fractura, tras o que a sociedade recuperouse facendo uso de novas
anomalías gravitatorias para reconstruír e avanzar. Desta premisa sae un
shooter vertixinoso en primeira persoa omnidireccional e por equipos,
no que os combates teñen lugar no aire, contando con numerosos
personaxes, distintas habilidades, armas, combos e moitos máis.
LawBreakers leva desenvolvéndose como un xogo Free-2-Play para
PC, pero segundo foi avanzando e atendendo á resposta da comunidade
entenderon que tiñan que dar un xiro de temón e non só decidiron fuxir de
micropagamentos e pases de tempada (fixando o seu prezo en 29,99 dólares),
senón que tamén decidiron que tamén tería versión para PlayStation 4.
Aínda non adiantaron cando estaría dispoñible o xogo, pero o que si está
aberto é o proceso de inscrición para participar na súa beta para PC e
PS4. 
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