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o funcionamento diario dunha
revista coma esta, ás veces son
os propios redactores os que por
determinadas circunstancias elixen
os contidos que van encher as
páxinas principais, e ás veces son os
propios contidos os que toman as
rendas da situación. Neste caso concreto do número 171
de Código Cero, os contidos mandan. Máis en detalle, os
contidos abertos e libres sobre cuestións abertas e libres.
De feito, non nos foi posíbel deixar de reparar na moita
información que están a xerar este outono os impulsores
do software libre na nosa terra, ben sexan empresas, profesionais por conta propia ou colectivos de usuarios: a
información foi especialmente salientábel non só en cantidade, senón tamén en relevancia innovadora. Houbo
congresos que xuntaron centos de profesionais, houbo
obradoiros para familias onde se deu forma a enxeños colectivos, houbo obradoiros para iniciados e non
iniciados e houbo lanzamento de servizos e programas
de índole pública que abren importantes camiños para
as administracións que veñan detrás. Amais de todo isto,
houbo (e haberá) moito espírito Maker, que representa,
en boa medida, a adaptación ao ámbito dos enxeños
robóticos ou electrónicos, propostos e desenvolvidos
nun espazo determinado e nun tempo concreto, do
espírito cooperativo do software libre e dunha das súas
características máis importantes: a vontade irredutíbel
de intercambiar información e habilidades, de que todo
estea disposto para que quen atesoure datos e capacidades importantes sobre algo, estea en todo intre compartíndoos con quen non os ten. 
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cando leas a revista, compártea....
.... cun amigo, un familiar, ou
dóaa á biblioteca do teu barrio.
Cantos máis sexamos, máis cambios
conseguiremos

https://www.youtube. https://www.instagram. http://codigocero.com/ Subscríbete na nosa
com/user/CodigoCero com/codigocero_com/ spip.php?page=bacakend web para recibir as
novas cada día
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O dicionario da RAG
superou en 2017 os 15
millóns de visitas

Vodafone pon á nosa
disposición as múltiples
vantaxes do Big Data



Pode a información a gran escala
(Big Data) mellorar a eficiencia e a
rendibilidade de empresas e institucións
públicas? Pode, e practicamente non
queda a estas alturas ningún profesional
das TIC que o poña en dúbida, limitándose estas (as dúbidas) a xeitos de
proceder e metodoloxías de aplicación
(ou sexa, máis aos “comos” que aos “ques”
e os “porqués”). Entre as empresas que
queren apostar de xeito máis decidido
polo Big Data para poñelo a disposición
das entidades figura Vodafone, cuxa
división española anunciou os días pasados un acordo con Carto, plataforma
que permite facer análises granulares e
visualizar as relacións entre mancheas
de datos, coa vista posta en axudar a que
os negocios das empresas obteñan os
mellores resultados.

Segundo explica Vodafone, Carto ten
a capacidade de saber o que pasou, o
que pasa e o que pasará. Semellante
actividade no tempo só podía achegar
vantaxes para cidades, países ou negocios, engade a operadora, que en virtude
desta alianza engadirá ao seu catálogo
de servizos para grandes clientes e administracións unha solución de Big Data
(Vodafone Analytics) “doada de usar e
moi intuitiva”.
A solución, ademais, ten o punto forte
de que non precisa da concorrencia activa de especialistas e de expertos en analítica de datos dentro das organizacións
para tirar proveito do seu rendemento.
Vodafone Analytics, engade a operadora,
“permitirá ás administracións públicas
mellorar a xestión das cidades e a calidade de vida dos cidadáns, ao ser posíbel
a súa aplicación en diferentes ámbitos
como o transporte urbano (optimizando
rutas e recursos adicados ao transporte
ou reducindo atoamentos de tráfico), no
turismo (dispoñibilidade de aloxamento,
desprazamento de turistas, planificación
de eventos con afluencia masiva de
visitantes), eficiencia enerxética, censo
en tempo real, etc.” 

novos fondos utilizaranse
para acelerar a comercialización das ferramentas de
Parallware, para escalar o
equipo e mellorar aínda máis
a tecnoloxía de Parallware.
Appentra proporciona ferramentas de software de alta
calidade que permiten un
uso extensivo das técnicas
de computación de alto
rendemento (HPC) en todas
as áreas de enxeñería, ciencia
e industria. Os clientes
obxectivo de Appentra son
empresas e organizacións
que executan aplicacións
informáticas de cómputo
intensivo, con uso frecuente
en mercados como o aeroespacial, o automóbil, a enxeñería civil, a
biomedicina ou a química.
Ante esta operación o director executivo
de Appentra aseguran que “é un privilexio ter un grupo de investidores que
nos apoian e que cren na nosa visión e
no noso equipo”. 

Appentra pecha unha rolda de
financiamento de 400.000 euros



A empresa tecnolóxica galega
Appentra, nacida da Universidade da Coruña en 2012, pechou unha
rolda de financiamento de 400.000
euros, liderada por tres organizacións
españolas de capital de risco, Caixa
Capital Risc, Unirisco e Xesgalicia. Os
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Sen dúbida un dos instrumentos tecnolóxicos
galegos de meirande éxito na
actualidade é o dicionario en
liña da Real Academia Galega
(RAG), unha ferramenta que é,
en si mesma, a proba do interese
que suscita a nosa lingua na
Internet, tanto para galegofalantes como para os que non
o son, tanto para os investigadores, como para estudantes,
como para cidadáns de a pé que
queren resolver calquera dúbida
relacionada cunha palabra galega. Hai probas palpábeis deste
éxito? Pois segundo os últimos
recontos feitos pola RAG, no que
vai de ano xa se superaron os 15
millóns de visitas ao dito dicionario, o que certifica o interese
crecente pola ferramenta, xa
que en 2017 a cifra foi de 14,4
millóns.
Polo que respecta á cifra de
consultas diarias, estaría nas
55.000. E no que atinxe ás aplicacións móbiles, estaríamos a falar
de 1,6 millóns de visualizacións
nas ferramentas para as versións
Android e iOS. A previsión é que
se remate o ano chegando ás 19
millóns de buscas.
Como lembraremos, a RAG
(en colaboración coa Fundación
Barrié) estreou en 2012 a versión
dixital do seu dicionario, achegando no seu punto de partida
máis de 56.000 termos en libre
consulta. Dende aquela, a achega de novidades e servizos innovadores foi constante e non fixo
máis que fortalecer a experiencia dos usuarios e o interese dos
mesmos pola lingua galega. 
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A USC e Sanidade crearán unha app para
mellorar a adherencia aos tratamentos



O Impulsar e mellorar a adherencia os tratamentos farmacolóxicos da cidadanía galega. Este é o gran
obxectivo da aplicación móbil (app)
que desenvolverán a Consellería e de
Sanidade e a Universidade de Santiago
ao abeiro dun convenio marco de colaboración inserido no ámbito das TIC e a
saúde (o que se coñece como eSaúde)
e que está previsto que dea lugar a actividades conxuntas de I+D entre a USC
e a Consellería de Sanidade, validando

diferentes tecnoloxías
do devandito ámbito
de actuación.
A aplicación cuxos
detalles veñen de
avanzar o SERGAS
e máis a USC, a app
Calendula, permitirá facer cousas como
realizar o seguimento da medicación,
descargar a medicación actual, revisar
pautas horarias, recibir avisos e alarmas, rexistrar tomas de medicación,

xestionar as boticas anexas (botiquíns),
recibir avisos de efectos secundarios ou
consultar os prospectos da medicación.
Trátase do primeiro froito do acordo
marco entre a USC e Sanidade. 

A Deputación de Lugo xuntou 100 participantes
nas súas xornadas de transparencia


O deputado Argelio Fernandez



O pasado 19 de outubro celebrouse no Pazo de San Marcos,
sede da Deputación de Lugo, o sétimo
Encontro Provincial de Cooperación e
Asistencia aos Concellos. A xornada,
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que foi inaugurada polo deputado Argelio Fernández, xirou arredor dos retos da transparencia da
información nas entidades locais,
das vantaxes que pon en xogo
para os Concellos e para a cidadanía e das principais metodoloxías
tecnolóxico-dixitais a seguir para
garantila no desenvolvemento
da vida pública local. En primeiro
lugar, fíxose fincapé nunha das
máis estendidas definicións do
propio concepto de transparencia: conseguir, botando man
de ferramentas dixitais, que a
información dunha entidade
coincida punto por punto co que
de verdade se está a xerar nesa
entidade. A xuntanza reuniu uns
cen participantes, entre representantes institucionais, secretarios,
interventores, tesoureiros, e técnicos
dos diferentes municipios lucenses.
Segundo informa a Deputación,
trátase da sétima ocasión na que o Goberno provincial organiza un encontro cos actores do mundo local, para

abordar temas de actualidade e dar
resposta ás demandas dos 67 municipios da provincia.
Ao longo do xornada fíxose fincapé
nas normativas de transparencia e a
protección de datos persoais en liña;
así como a publicidade activa nas entidades locais, e o dereito de acceso á
información pública. Por último, analizouse a normativa de transparencia e o
acceso dos concelleiros á información
municipal.
Para abordar todos estes temas
contouse coa participación de dous expertos de recoñecido prestixio: Emilio
Guichot Reina, catedrático de Dereito
Administrativo da Universidade de
Sevilla, e especialista en dereito da
comunicación, protección de datos e
transparencia, que foi o encargado de
coordinar o encontro. Tamén participou Oriol Mir Puigpelat, catedrático de
Dereito Administrativo da Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, autor
dunha manchea de investigacións sobre a devandita materia, que impartiu
dous relatorios ao longo da tarde. 

A ACTUALIDADE DO MOTOR
21 ANOS INFORMANDO

w w w.sprintmotor.com
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O enxeñeiro galego Antonio
Vidal, mellor científico de datos



O premio ao Mellor Científico de
Datos de España, edición 2017,
vén de ir dar a mans galegas. Máis polo
miúdo, foi dar a Antonio Vidal, enxeñeiro de Telecomunicación pola Universidade de Vigo e arestora responsábel
de Ciencia de Datos na empresa SIVSA,
da que temos en Código Cero para

salientar as vantaxes e
características pioneiras
das plataformas Fenix
(para facilitar o día a día de
clínicas e centros médicos)
e Geenie (para axilizar nos organismos
públicos a compra de bens dentro
do sistema de Contratación Centralizada do Ministerio de Facenda).
Segundo nos contan dende a UVigo,
Vidal está a compatibilizar o traballo
en SIVSA coa elaboración da súa tese
de doutoramento na Universidade,

baixo a dirección do catedrático Javier
González Casteño e co obxectivo de
dar forma a algoritmos que axuden a
predicir o prezo de poxa dun servizo
na nube, con vistas a minimizar custes
na contratación dun servizo. E facelo,
ademais, de xeito automático.
Trátase do proxecto AWS SpotPred,
en palabras de Vidal “un sistema que
predí os prezos das poxas das máquinas virtuais Amazon EC2 e especialmente deseñado para asegurar que
as subastas gáñanse ao menor prezo
posíbel”, o que posibilitaría a optimización de custes de infraestrutura
nas empresas que usan os servizos de
Amazon AWS na nube.
Os premios Data Science Awards
Spain 2017, impulsados por Synergic
Partners, empresa do grupo Telefónica, distinguen as mellores iniciativas
particulares e empresariais e de xornalismo de datos no eido da información a gran escala (Big Data). Para
esta segunda edición recibíronse máis
de 300 propostas, a distribuír en tres
categorías. 

A web de Meteogalicia amplía posibilidades de busca



Como vén sendo
habitual, Meteogalicia vén de actualizar a súa
presenza na Rede (meteogalicia.gal), respondendo
a unha dobre demanda:
primeiro, a da comunidade crecente de usuarios
(que medra en número e
en uso de ferramentas) e,
segundo, a de achegar os
servizos e informacións
máis fiábeis sobre unha
cuestión, o clima galego,
que tamén vive suxeita a
unha constante actualización e revisión. Segundo
informou a Consellería de
Medio Ambiente, Meteogalicia renovou a súa web
“co fin de ofrecer contidos
personalizados e aumentar
a súa navegabilidade”. Desta maneira, puxéronse en
xogo “novas funcionalidades” dentro
do apartado de estacións meteorolóxicas, dirixidas a facer máis áxil acceso á
información e, tamén, a afacer os datos
fornecidos ás demandas de cada quen.
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Segundo se engade, estas novidades
céntranse sobre todo na opción de
aumentar até cinco o número de estacións meteorolóxicas preseleccionadas
e marcar unha delas como favorita co

obxectivo de ·obter un acceso directo e personalizado a esta información”. Con
esta actualización tamén se
ampliaron as alternativas
de procura, de tal maneira
que poderemos especificar
o concello sobre o que
desexamos obter datos, e
a partir de aí a ferramenta
listará as estacións máis
próximas á localidade
seleccionada dentro dun
radio de 30 quilómetros.
Ademais, o sitio de Meteogalicia viuse reforzado
para permitir a procura
de información desde o
propio mapa no que están
xeolocalizadas todas as
estacións meteorolóxicas.
A partir de agora, engade
Medio Ambiente, “poderá
ampliarse o mapa para localizar a estación desexada con maior
precisión e mesmo dáse a a posibilidade de delimitar, a través doutra capa, o
territorio de cada un dos concellos de
Galicia”. 
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As metodoloxías áxiles, ao detalle
nunha xornada de Vitae



O vindeiro 21 de novembro temos
unha cita en Vigo con boa parte
das metodoloxías máis avanzadas para
poñernos na pel dos usuarios dos nosos
servizos, sendo quen de atopar as súas
demandas mesmo antes de que sexan
formuladas. Estamos a falar do evento
Xestión de Proxectos Áxiles vs. Xestión
de Organizacións Áxiles, unha cita formativa, de balde, na que se falará arreo sobre o escenario actual das metodoloxías
áxiles e do seu futuro, facendo fincapé
en como deseñar de maneira adaptativa
produtos e servizos, e afondando en
cuestións como a xestión da calidade
do software, na xestión das persoas e en
como implantar metodoloxías eficaces
nunha organización con casos reais. O

evento vén da man de Vitae Consultores, o CITEXVI, a Universidade de Vigo e
Scrum Manager. Celébrase o martes 21
na sede do CITEXVI.
Outro dos obxectivos do evento é
xuntar forzas, intercambiando experiencias e amosándoas ao detalle, a prol
de conseguir unha integración óptima

das metodoloxías áxiles no seo dunha
empresa. “As metodoloxías áxiles para
a xestión de proxectos”, explica Vitae,
“estanse a introducir con moita forza e
rapidez nas organizacións e ás veces estas non están preparadas para o cambio
de prioridades nin dos procesos nin nas
persoas”. 

A Deputación de Pontevedra achega 24
obradoiros TIC en Cambados e na área de Vigo



A Deputación de Pontevedra
está a presentar estes días o seu
roteiro de actividades TIC do mes de
novembro para o tecido produtivo e
profesional da provincia. Un programa
de accións formativas que se vai desenvolver novamente pola rede SmartPEME (smartpeme.depo.es), constituída
polas sedes operativas de Pontevedra,
Vigo, Porriño, Ponteareas, Cambados
e Lalín, dende as que os profesionais
da Deputación (en colaboración cos
Concellos e as asociacións) despregan
un importante labor de capacitación
dixital ao servizo de autónomos, PEME
e traballadores. A entidade provincial
xa deu a coñecer os programas de Cambados, Vigo, Porriño e Ponteareas. Polo
que respecta a Cambados, o Centro
Exposalnés acollerá en novembro seis
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obradoiros. Haberá achegamentos a
Wordpress, Google como ferramenta
publicitaria e o uso da fotografía dixital
e o do vídeo para impulsar unha campaña de mercadotecnia.
Polo que atinxe a Vigo e contorna,
as oficinas situadas nos concellos de
Ponteareas, O Porriño e Vigo, acollerán
durante todo o mes de novembro un
total de 18 obradoiros.
SmartPEME, como lembraremos, é
un novo modelo de servizo orientado
á mellora competitiva das PEME e á
procura dunha melloría nas vendas e
na eficacia e eficiencia das tarefas, que
abre novos eidos de actuación e acada
novos grupos de interese coma os
emprendedores, as asociacións empresariais e os axentes de dinamización en
concellos.

O devandito obxectivo, nas oficinas
do Porriño, Cambados, Pontevedra,
Lalín, Ponteareas e Vigo abrangue as
seguintes actividades: itinerarios de
obradoiros temáticos con diversos
niveis de dificultade adaptados ás
necesidades das empresas, eventos
de networking trimestrais coa participación de profesionais de prestixio,
colaboración con asociacións e
promoción de alianzas institucionais, especialización sectorial dos
asesores en función das necesidades
da súa área de influencia, kits de
asesoramento en novas tecnoloxías
a emprendedores, identificación e
difusión das necesidades TIC aos provedores de solucións para as PEME e,
tamén, impulso de novas carteiras de
servizos de asesoramento. 
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Tecnoloxías para axudarnos a

comprender o que somos

I

nvestigadores da
área de Ciencia de
Datos e Información
do CITIC da UDC
lideran o proxecto
de Investigación e
Desenvolvemento
(I+D) de ámbito internacional BIRDS, Bioinformatics and
Information Retrieval Data
Structures Analysis and Design,
financiado pola acción Marie
Sklodowska-Curie (RISE) de
intercambio de persoal de
investigación e innovación
pertencente ao programa
de financiamento de I+D da
UE Horizonte 2020 (proxecto
con referencia 690941). No
proxecto, ademais da UDC,
participan universidades de
Finlandia, Xapón, Australia,
Chile e Portugal.
BIRDS xorde da necesidade
de mellorar o procesamento
de grandes volumes de datos existentes en diferentes
eidos de aplicación como a
bioinformática ou a recuperación de información. Segundo informa a investigadora
principal do proxecto, Susana
Ladra González, hoxe en día
existen por exemplo motores
de procura que procesan ducias de miles de consultas de
usuario por segundo. Aínda
así, engade Susana Ladra, o
futuro da era da información
está en risco, xa que a cantidade dispoñíbel de datos aumenta de forma exponencial
cada día. As novas tecnoloxías
de secuenciado de ADN, por
exemplo, están a evolucionar
moito máis rápido que as leis
que rexen os cambios nas capacidades dos procesadores
dos computadores.
Procesar a cantidade de
información que fará que o
medicamento personalizado
sexa unha realidade require
un novo enfoque. Recentemente desenvolveuse unha
nova clase de estruturas de

Investigadores do CITIC lideran
un proxecto internacional sobre
tecnoloxías de secuenciado de ADN


O proxecto involucra a investigadores de catro continentes

datos para abordar os novos desafíos no almacenamento, procesamento, indexación, procura e navegación de datos biolóxicos. Tarefas
similares tamén foron abordadas por investigadores na comunidade de
recuperación de información: tales como o deseño de algoritmos para a
análise de secuencias, a representación de redes ou a compresión e indexación de datos repetitivos. Segundo engade o CITIC, as sinerxías dos
investigadores de ambos os campos poden conducir a novos enfoques
eficientes para mellorar a tecnoloxía utilizada para a análise de datos a
escala do xenoma.
BIRDS agarda un impacto real da transferencia dos resultados obtidos
na súa investigación na sociedade. De feito, os algoritmos e as estruturas de datos aplicadas á bioinformática permiten mellorar a comprensión das causas e os mecanismos que subxacen na saúde e as doenzas. Só para dar un exemplo ilustrativo, os algoritmos para a análise de


Reunión de seguimento entre Investigadores do proxecto e responsables da
Axencia Executiva de Investigación (REA) da Comisión Europea

secuencias poden usarse para
identificar mutacións e reordenamentos xenéticos que están
presentes nos xenomas do
cancro, e esta identificación,
explica o centro coruñés, pode
ser esencial para comprender
a enfermidade e para desenvolver terapias dirixidas.
Mellorar a excelencia científica dos participantes no
deseño de estruturas de datos
e algoritmos avanzados para
os eidos da bioinformática e
a recuperación de información, aproveitando as sinerxías
destas dúas comunidades é o
obxectivo principal de BIRDS.
Outro dos obxectivos do
proxecto é “reforzar as colaboracións existentes e crear novas colaboracións entre todos
os participantes, tanto entre
os socios europeos como os
internacionais coa finalidade
de desenvolver asociacións de
investigación a longo prazo”.
O proxecto artéllase e desenvólvese con intercambio
de persoal, escolas de verán,
conferencias e workshops para
facilitar o intercambio de coñecemento entre os membros
da rede. A última acción deste
tipo tivo lugar en Palermo o
pasado 29 de setembro, onde
máis de 50 investigadores puideron pór en común as investigacións desenvolvidas até ese
intre en concreto.
Por último, indicar que este
proxecto de I+D fomentará
a transferencia de resultados
das investigacións realizadas
á industria, grazas á participación no proxecto da empresa
de desenvolvemento de software Enxenio S.L., empresa
con sede na Coruña, asociada
á UDC e membro do padroado
da Fundación CITIC. 

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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Lugo lembra
Memoria Dixital (Deputación de Lugo) segue adiante
o seu percorrido dando forma ao que será o gran
rexistro dixital das vidas dos lucenses

P

ara quen non o saiba,
Memoria Dixital Lugo
(www.memoriadixitallugo.es) é un banco
de recordos audiovisual promovido pola
Deputación de Lugo
dentro do programa de Promoción da
Autonomía dos Maiores da Provincia a
través das novas tecnoloxías que xestiona a Fundación TIC. Esta iniciativa ten
por obxectivo crear un rexistro da nosa
historia máis recente a través dos testemuños directos dos seus protagonistas:
os lucenses. Memoria Dixital Lugo é un
proxecto pioneiro na provincia galega,
posto en marcha con importantes taxas
de participación a comezos de 2015 e
impulsado agora con novos contidos
e unha estrutura máis áxil e doada de
manexar polos usuarios. En palabras
do presidente da Deputación, Darío
Campos, “a nosa intención neste intre é
ampliar este banco audiovisual no que,
a través de testemuñas individuais, conservaremos para as vindeiras xeracións
o mellor tesouro dun pobo, a súa memoria colectiva”.
Segundo engade Campos acerca do
traballo despregado e dos esforzos que
están por vir, “estamos perante un arquivo dixital sen precedentes que queremos compartir con todos os lucenses

Darío Campos, presidente da Deputación,
na presentación da nova andaina do
proxecto na Pontenova
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e con calquera persoa interesada en
coñecer a nosa historia, especialmente
a da primeira metade do século XX, a
través das voces e das imaxes dos propios protagonistas e de fotografías e
documentos achegados polos veciños”.
O presidente, a respecto do devandito, fixo un convite a todos os lucenses para que participen na iniciativa,
incluíndo neste chamamento non só
ás veciñas e veciños, senón tamén aos
Concellos, ás asociacións e aos centros
de maiores, animándoos a sumárense a
Memoria Dixital Lugo e contribuír, desta maneira, a crear entre todas e todos
“un banco de recordos que nos axudará a coñecer o noso pasado e entender
mellor o noso presente”.

Legado para as vindeiras
xeracións
Como dixemos, para acadar os mellores resultados a Deputación de Lugo
comprometeuse a impulsar con varias
medidas (contidos, servizos, promoción,
participación) o devandito banco audiovisual de recordos. As medidas foron
dadas a coñecer hai un ano na Pontenova, polo presidente da Fundación TIC e
da Deputación de Lugo, Darío Campos.
Segundo fixo saber daquela o titular
do Goberno provincial, “abrimos a toda
a sociedade lucense este arquivo, pioneiro na nosa provincia, que tivo como
xermolo un programa destinado exclusivamente aos maiores de 55 anos”. Cam-

Contribuíndo á operatividade
tecnolóxica da RAG
pos resumiu na Pontenova o proxecto
como “un legado para as vindeiras xeracións, tanto para os lucenses como
para os investigadores e os amantes da
historia en xeral”.

Xeitos de participar
Como facer para contribuír a este
legado? Pois, para comezar, as persoas
interesadas en facelo, poden achegarse á sede da Fundación TIC, na rúa
Frei Plácido Rei Lemos, ou chamar
ao teléfono 982 284 6 67. Tamén poderán enviar a súa propia gravación
ou fotos e documentos escaneados
ao correo maiores@fundaciontic.org.
A maiores desta iniciativa de recollida,
os profesionais e estudantes da Fundación TIC (dependente da Deputación)
inclúen na súa axenda de traballo desprazamentos por toda a provincia para
organizar obradoiros tecnolóxicos e
atender as solicitudes dos concellos
e dos colectivos. Cóntase para isto
cunha equipa de titulados da Escola
de Imaxe e Son, que non só teñen organizado os encontros e gravado os
testemuños senón que tamén teñen
ocasión de ensinar aos participantes
(cos ditos obradoiros) a gravarse a si
mesmos co móbil e enviar o vídeo por
correo electrónico ou a escanear unha
foto. Neste senso, o obxectivo da Deputación é establecer unha canle dixital
de colaboración e intercambio de co-

ñecemento entre diferentes xeracións.
Todo o material obtido estase a envorcar
e publicar na web memoriadixitallugo.
es, en palabras da entidade provincial
“unha páxina especialmente deseñada para esta nova etapa”. Está artellada
nos seguintes bloques: recordos, voces,
imaxes e experiencias. Ademais, os testemuños distribúense en apartados relativos á nenez, mocidade, matrimonio,
emigración, traballos e vida no rural,
feiras e festas, Lugo máxico e outros recordos.
Este proxecto desenvólvese no marco
do programa de Promoción da Autonomía Persoal dos Maiores da Provincia,
dotado con 175.000 euros, e que xestiona a Fundación TIC da Deputación.

Beneficios para as persoas
maiores
Campos Conde subliñou recentemente, nunha das presentacións de Memoria Dixital nos concellos, que “as novas
tecnoloxías son unha ferramenta moi
útil para mellorar a calidade de vida dos
maiores nunha provincia como a nosa,
cunha poboación envellecida e dispersa. De aí a importancia do traballo da
Fundación TIC coa alfabetización dixital
dos maiores. Dende a Deputación, ampliamos a todos os lucenses o banco de
recordos para que formen parte do arquivo da nosa provincia”. 

A Real Academia Galega (RAG) é unha das
entidades da nosa terra de meirande actividade na Rede, obxecto de incontábeis demandas
relacionadas con dúbidas lingüísticas, tal e
como certifica o feito de que a última revisión
do dicionario deixara unha media de 60.000
consultas diarias de palabras. Malia estes e
outros datos, a RAG ten só un orzamento de
900.000 euros, que é tres veces menos có da
Academia Vasca, ou dez veces menos có da
Catalá. Co obxectivo de contribuír ao funcionamento da entidade galega, a Deputación de
Lugo vén de asinar un convenio de colaboración coa RAG, con vixencia dun ano e dirixido
a contribuír ao funcionamento da institución,
tanto no plano off-line como no dixital.
Segundo fixo saber no acto de sinatura o
presidente da Academia Galega, Víctor Freixanes, “existe unha forte demanda social nestes
intres ao redor da lingua”, e proba diso é o elevado número de consultas diarias de palabras
na Rede. “Os datos falan por si sós, e iso hai que
sostelo con profesionais con soporte técnico, e
despois está tamén o traballo dos académicos
que participan de maneira desinteresada; polo
tanto este convenio para nós é moi importante”, apuntou o presidente da RAG.
No acto de sinatura tamén participou a
académica e escritora Marilar Aleixandre e o
deputado de Relacións Institucionais, Álvaro
Santos Ramos, quen sinalou que o apoio da
entidade provincial lucense diríxese en termos
xenéricos a “apoiar o labor da institución a prol
do fomento da cultura galega e a promoción e
estudo do idioma galego”. A achega anual da
Deputación á RAG será de 9.000 euros.
O deputado apuntou que a Deputación non
pode ficar á marxe ante “o lamentábel retroceso que a lingua galega está tendo na nosa
sociedade, nos ámbitos urbanos e incluso nas
xeracións máis novas, cada día se fala menos
galego e iso non é unha situación só para
avaliar é unha situación sobre a que temos que
actuar, porque cando estimamos máis a nosa
lingua estimámonos máis a nós mesmos”.
Pola súa parte Freixanes quixo agradecer “en
nome da Real Academia Galega a sensibilidade
da Deputación de Lugo no apoio ás iniciativas
da institución e no apoio ao funcionamento da
propia Academia”. Así mesmo, salientou que “o
galego é intercomprensíbel oralmente e por
escrito co portugués, por iso os galegofalantes
teñen un acceso moi doado a 250 millóns de
persoas que se expresan en portugués, a sexta
lingua máis falada no mundo”.
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XTdT, éxito de

contidos e público
O CPEIG organizou o 16 de outubro a Xornada
Transformación Dixital e Talento

F

inalmente a Xornada Transformación Dixital e Talento
(XTdT), organizada o pasado
16 de outubro polo Colexio
Profesional de Enxeñaría
en Informática de Galicia e
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia para impulsar
ideas e propostas novas a partir de ideas
e propostas previas de éxito (presentadas
por relatores de primeiro nivel), resultou
ser todo un éxito, tanto no que se refire
a contidos (moitos, variados e de valor)
como no número total de persoas participantes, preto de duascentas (estudantes e
representantes de universidades e de empresas). En palabras da organización, foi
unha cita de primeiro nivel coa sabedoría
e coas ganas de aprender. Celebrouse na
Cidade da Cultura (Edificio CINC) e foi inaugurada por Mar Pereira (AMTEGA) e Fernando Suárez (CPEIG). Os relatores deron
a coñecer esclarecedores casos de éxito.
A xornada, dirixida ao público en xeral e
en particular a estudantes universitarios,
contou coa presenza do mago mentalista
Javier Luxor, que oficiou de animador-condutor do encontro TIC.
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O presidente do CPEIG, Fernando Suárez, abriu o encontro cunhas palabras
de recordo ás persoas damnificadas
pola vaga de lumes rexistrada na fin de
semana anterior á xornada, cunha especial lembranza aos falecidos. Unha vez
feita esa mención, dixo que no actual
contexto de recuperación económica “as
entidades enfróntanse a novos retos e o
máis urxente é a fidelización do talento”.
E engadiu: “Os elementos clave para a
identificación, atracción e mantemento
no tempo do talento non se reducen a un
bo salario senón que, ademais, os traballadores aspiran ao seu desenvolvemento profesional, á conciliación entre a vida
persoal e laboral ou ao recoñecemento
ao esforzo”.
Na primeira intervención dos relatores,
Constantino Fernández abordou os Retos
da xestión do talento en servizos de transformación dixital, desde a súa perspectiva como presidente executivo de Altia.
O directivo subliñou que o talento “é a
alma da empresa” e referiuse a #AltiaDigitalHub como o programa da tecnolóxica
que preside para “captar e potenciar o talento da nosa xente”.

Fomento das vocacións
Ademais da devandita xornada da
Cidade da Cultura, o CPEIG e AMTEGA
impartiron en diversas localidades
galegas máis charlas complementarias
e itinerantes sobre talento innovador,
xuntando baixo un mesmo estudantes
con ganas de coñecer casos de éxito e
profesionais dispostos a amosalos, compartilos e deixarse contaxiar (tamén)
polo alento creativo da nosa mocidade.
Esta é a premisa do programa Transformación Dixital e Talento, unha premisa
que marcou un fito coa xornada do 16 de
outubro e que chegou nos días seguintes
a diversas localidades galegas, xuntando
estudantes de secundaria para fomentar
as vocacións nos estudos relacionados co
sector TIC, en palabras das dúas entidades “un dos máis dinámicos da economía
española e con máis saídas laborais”.
Desenvolvéronse na Coruña, no IES Rosalía de Castro de Santiago, no Seminario
Menor A Inmaculada de Ourense e no IES
Número 1 do Carballiño.
Nas charlas, colexiadas/os do CPEIG
achéganlle ao alumnado destes centros
“como é o perfil das/os profesionais da
Informática”, xunto cos motivos para
estudar unha enxeñaría e, concretamente, a Enxeñaría en Informática. Asemade,
danlles a coñecer as saídas laborais
destes estudos.

A continuación interveu Enrique Dans,
profesor de Innovación no IE Business
School, quen presentou un relatorio baixo o
epígrafe Carreira profesional: coa innovación
como clave. Na súa intervención, Dans asegurou non crer na marca persoal “se non hai
nada detrás” e apelou á necesidade de dotar
de contido esa marca.
Pola súa banda, David Tomás, co-fundador e director executivo de Cyberclick, abordou a charla A empresa máis feliz do mundo.
Na súa intervención salientou a necesidade
de levar os valores empresariais á práctica,
facendo fincapé en como traballan na súa
firma eses valores.
En canto á intervención de Juan Carrillo,
director de Relacións con Clientes de LinkedIn, falou de LinkedIn, Personal Brand&Big
Data, e subliñou “a importancia de marcarse
unha estratexia”. Xa para rematar, Cristian Infante, responsábel de Relacións de LinkedIn
en España, aconsellou que antes de facer un
perfil persoal hai que pensar en “como queremos ser vistos polos demais para axeitar
ese perfil aos nosos desexos e intereses”. 
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Lingua na vangarda
A versión 3.0 do CORGA xa acubilla 36,8
millóns de palabras

O

Corpus Documental
do
Galego
Actual
(CORGA),
conxunto en
liña de textos (xornalísticos, divulgativos,
literarios) da nosa lingua e con
marcado potencial para os diferentes ámbitos da investigación
humanística e científica, vén de
estrear a súa versión 3.0. O venres
3 de novembro foi presentada na
sede do Centro Ramón Piñeiro
en Santiago, desenvolvedor do
corpus, nun acto que contou coa
presenza do secretario xeral de
Política Lingüística, Valentín García, quen fixo fincapé nas destacábeis cifras ás que vén de chegar
a devandita ferramenta en liña:
un acubillo para 36,8 millóns de
palabras, das que 570.000 son
formas diferentes. No capítulo
de novidades, salientou a incorporación dunha pequena mostra
representativa do rexistro oral da
década dos 90 con transcricións
nas que se aliña o texto coa voz
e a etiquetaxe automática a través do Etiquetador/Lematizador do Galego Actual (XIADA).
Segundo engadiu o secretario xeral, “o CORGA 3.0 dá un novo paso
para poñer a disposición da comunidade científica e dos falantes
e da cidadanía en xeral posibilidades para o estudo e a investigación lingüística, nomeadamente
para a obtención de datos referidos aos aspectos morfolóxicos,
sintácticos e léxicos” e “faino, de
acordo coas directrices do Plan
xeral de normalización lingüística, da man das tecnoloxías da
información e da comunicación e
do impulso aos recursos tecnolóxicos da lingua propia de Galicia”.
Acompañárono na presentación
o coordinador científico do Centro Ramón Piñeiro, Manuel González; a directora do CORGA, Marisol López; o secretario da Real
Academia Española e colaborador do Centro Ramón Piñeiro,
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Concurso-exposición das Letras
Galegas 2018
O Portal da Lingua Galega (Lingua.gal) e mais o Portal Educativo da
Xunta de Galicia (Edu.xunta.gal) veñen de publicar a nova convocatoria do Concurso-Exposición Letras Galegas, que cada ano se leva
adiante co obxectivo de, en palabras dos devanditos espazos web,
“potenciar o coñecemento do autor ou autora homenaxeada o 17 de
maio, da situación sociolingüística que lle tocou vivir e, en xeral, da súa
época histórica”. Os centros que concorran neste certame da Secretaría
Xeral de Política Lingüística teñen de prazo até o 22 de xaneiro de
2018 para presentaren unha exposición que faga un percorrido polas
devanditas vertentes obra de María Victoria Moreno Márquez, a quen a
Real Academia Galega (RAG) homenaxea o vindeiro ano na festividade
da nosa cultura.
Os proxectos gañadores difundiranse profusamente na Internet,
a través do Portal da Lingua Galega, e serán distribuídos por máis
de 2000 puntos de interese (centros educativos, lectorados da Rede
de Centros de Estudos Galegos, entidades da Rede de Dinamización
Lingüística, centros da emigración ou bibliotecas, entre outros
emprazamentos).

Guillermo Rojo, e os responsábeis da coordinación lingüística
e informática do proxecto, os
investigadores da Universidade de Santiago de Compostela
(USC) Eva Domínguez e Mario Barcala, respectivamente.
O CORGA, para quen non o saiba, é un corpus documental desenvolvido no dito Centro, por
medio dun convenio de colaboración coa USC, e integrado por
distintos tipos de textos (xornais,
semanarios, revistas, ensaios e
textos de ficción) que abrangue
temporalmente desde o ano
1975 até a actualidade e que
está codificado no estándar XML
(eXtensible Markup Language).
Segundo se fixo saber no acto
desenvolvido en Santiago, a nova
versión ampliada, a 3.0, está dispoñíbel enderezo corpus.cirp.es/
corga e nela intégranse os dous
sistemas de consulta en liña dispoñíbeis previamente, o do CORGA e o do CORGAetq, nun único
sistema que “dá cabida ás diferentes aproximacións de busca
e preséntase un motor de busca
excepcionalmente potente que
sitúa o galego na vangarda dos
corpus lingüísticos”, informouse.
Como dixemos, no capítulo de
novidades a nova entrega do
CORGA incorpora un achegamento ao rexistro oral da década
dos 90, en cuxas transcricións
alíñase o texto coa voz, de maneira que á hora de facer e obter
operacións de procura teremos a
posibilidade de escoitar o anaco
de audio que corresponde ao
contexto dos resultados obtidos.
De todos xeitos, a característica máis salientábel, en palabras
dos responsábeis das devanditas
entidades, é a etiquetaxe automática da totalidade dos documentos que conforman o CORPUS empregando o Etiquetador/
Lematizador do Galego Actual
(XIADA), desenvolvido conxuntamente polo CIRP e polo grupo
COLE das universidades da Coruña e Vigo. 
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software libre

Canto máis
argalleiras/os, mellor
O territorio galego ferve este outono de incontábeis actividades arredor do
movemento Maker e o software libre (a tecnoloxía que se fai entre amigos)

Galicia Maker Faire, do
24 ao 26 de novembro

Sobre Richard
Stallman

S

tallman, que
ofrecerá unha

G

alicia Maker Faire, a feira referencial de argalleiras/os da
nosa terra (e de máis alá), vai
collendo corpo. Recentemente
puidemos confirmar que a xuntanza celebrarase en Compostela
os días 24, 25 e 26 de novembro
e que contará, por vez primeira,
cunha xornada dirixida especificamente ao sector profesional e na
que participarán figuras senlleiras
a nivel internacional no ámbito da
innovación. Esta xornada profesional está programada para a mañá
do 24 de novembro. O programa
de actividades abranguerá charlas
e debates sobre múltiples temas
(Industria 4.0, tecnoloxía, innovación, produtividade intelixente e
movemento Maker) con múltiples
vantaxes para todo tipo de ámbitos empresariais; e abordados
dende múltiples puntos de vista.
Por exemplo o de Tomás Garces,
enxeñeiro principal de Deseño
en First Build, proxecto innovador
levado a cabo por General Electric;
ou os de Arian Group e Edesdev.
Ademais, haberá un espazo de
exposición sobre Industria 4.0 no

14 |


Tomás Garces participará no encontro
argalleiro compostelán

que os asistentes poderán coñecer
de primeira man exemplos da Galicia máis innovadora, coa presencia
de makers galegos compartindo
os seus achados e enxeños tecnolóxicos. O acto rematará cunha
entrega de premios na que se
resaltará ao proxecto máis innovador dos expostosdurante esedía.
As empresas interesadas en asistir
a esta xornada poderán inscribirse
na páxina web do evento, galicia.
makerfaire.com, onde teñen habilitado un formulario.

charla no evento,
é unha das figuras
máis sobranceiras do
movemento do software
libre a nivel mundial,
coñecido por ter creado
en 1984 o sistema operativo GNU, actualmente
GNU/LINUX, a primeira
alternativa aos principais
sistemas de software
privativo: Windows e
MacOs. Entre os seus
principais cometidos
cómpre salientar o de
acadar, a través da súa
fundación Free Software
Foundation, unha meirande concienciación
entre os gobernos para
que empreguen programas abertos tanto
a nivel de xestión e uso
cotián como nas escolas
públicas.
Segundo informa
a organización, amais
da charla de Richard
Stallman, o programa
achegará unha manchea
de actividades de divulgación e lecer orientadas
a tódolos públicos e
disciplinas: obradoiros
de innovación e creatividade, campionatos
de drons, robótica,
actuacións interactivas e
moito máis.

O obxectivo dos organizadores
da Galicia Maker Faire con esta sesión profesional de apertura é “que
a xornada funcione como punto
de encontro entre os argalleiros e
a industria máis avanzada, favorecendo a aparición de sinerxías que
poidan levar a unha colaboración
fluída entre estes dous mundos tan
complementarios”. Desta maneira,
“as compañías poderán coñecer
os proxectos tecnolóxicos máis
innovadores levados a cabo por
emprendedores e estes terán unha
gran oportunidadede acadar posíbeis socios e colaboradores”.
Os contidos desta primeira
xornada terán continuidade con
diferentes charlas e actividades
durante a celebración da feira
propiamente dita, o 25 e 26 de
novembro, na que contarán, entre
outros, coa presenza de importantes figuras significativas a nivel
mundial como a de Richard Stallman, creador do movemento do
software libre.
Para quen non o saiba a estas
alturas, o evento internacional
Galicia Maker Faire vén da man de
VermisLAB e O Gato Cósmico, do
Concello de Santiago (Concellería
de Igualdade, Desenvolvemento
Económico e Turismo) e da Fundación Cidade da Cultura de Galicia.
Na presentación da feira, celebrada o pasado mes de maio, fíxose saber que durante as edicións
de 2015 e 2016 acudiron máis de
24.000 asistentes e máis de 300
makers dando conta dos seus
enxeños, converténdose “en punto
de encontro dos mellores creadores da Comunidade e axudando a
potenciar unha Galicia máis innovadora e colaborativa”, explicouse.
Nesta nova edición, ademais,
puxéronse en xogo unha serie de
novidades. Por exemplo o cambio
de emprazamento, que pasa a ser a
Cidade da Cultura, con todo o que
de visibilidade e amplitude implica
o troco de localización. 
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A Coruña quere migrar os seus
servizos ao software libre

O

Concello da Coruña quere migrar servizos municipais ao software libre. Así
o certificou o alcalde, Xulio Ferreiro, o
pasado 26 de outubro durante a sinatura
dun acordo de colaboración coa Asociación de Empresas Galegas de Software
Libre, AGASOL. En palabras de Ferreiro, o
acordo diríxese a “realizar actuacións de
capacitación e promoción do software libre
e de fontes abertas e o uso de estándares
abertos”. A maiores, servirá para preparar o

terreo para o abandono dos
programas privativos e as
licenzas pechadas.
No acto tamén estivo presente a concelleira de Participación e Innovación Democrática, Claudia Delso, quen
lembrou que o acordo contempla unha
subvención de 39.000 euros en favor de
AGASOL (como “entidade que realiza unha
actividade de interese xeral para o conxunto
da comunidade”) e que o Goberno local
asume esta aposta polos estándares abertos
como “peza clave para facilitar o acceso á
Sociedade da Información en condicións de
igualdade, contribuíndo tamén a un mellor

desenvolvemento da industria TIC a nivel
local”.
Co devandito, fixo alusión ás vantaxes
do software libre como acicate do desenvolvemento empresarial galego, en contraposición ás grandes multinacionais e as
súas tradicionalmente pechadas licenzas. A
concelleira salientou o compromiso coruñés
a prol do coñecemento aberto como elemento fundamental para “poñer a disposición da veciñanza ferramentas que non son
unicamente máis transparentes e accesíbeis
para a cidadanía senón que ademais poden
ser modificadas e melloradas por parte desa
mesma cidadanía". Igualmente fixo mención
do factor “abaratamento de custes”, xa que
por sistema tirar proveito de software libre é
máis económico para as arcas públicas que
apostar por software privativo (principalmente debido ao pagamento das licenzas,
pago que adoita repetirse cada pouco).
Por último tamén se fixo saber que a
colaboración do Concello con AGASOL vai
orientada, segundo se recolle no convenio,
“a facilitar a sustentabilidade tecnolóxica e o
incremento da produtividade, aproveitando
as vantaxes do software libre e garantindo a
interoperabilidade mediante o uso de estándares abertos”. 

LibreCon 2017: 200 empresas e 60 relatores

F

inalmente AGASOL (Asociación de
Empresas Galegas de Software Libre) e
a federación estatal ASOLIF desenvolveron a edición 2017 do congreso LibreCon, centrado en facer fincapé nas moitas
e variadas respostas que os programas
abertos poñen (e porán) a disposición do
desenvolvemento empresarial. Foi, a todas
luces, a gran festa galega, estatal e internacional do software libre, cun programa
inzado de cousas salientábeis, como por

exemplo un hackathon (Librehack) no que
50 participantes crearon en tempo real
prototipos de software libre cos que mellorar a Industria 4.0 e o sector primario, ou
a presentación, a cargo de IBM do sistema
libre Qiskit (que serve para desenvolver
computación cuántica, que ten entre as
súas vantaxes introducir importantes
inxeccións de eficiencia nos avances tecnolóxicos e económicos máis cruciais para
a humanidade e o medio ambiente).

Segundo fixeron saber as entidades organizadoras, no congreso participaron máis de
200 empresas e 60 relatores, abordando o
uso das tecnoloxías libres na Industria 4.0 e
nos sectores primarios.
Na inauguración do encontro, a directora
da AMTEGA (entidade colaboradora do encontro) sinalou que “no actual momento de
transformación dixital, o software libre ten
demostrado a súa capacidade como solución
competitiva no proceso de modernización de
diferentes sectores”. Neste sentido, lembrou
que “desde 2010 a Xunta colabora cos axentes do software libre galego na elaboración
do seu Plan anual para impulsar o uso do
software libre en todos os ámbitos da sociedade”.
Entre os fitos desta edición de LibreCon,
amais dos devanditos (os achegados por IBM
e os participantes no Librehack), atopouse a
contribución de Nuno Troitiño, programador
e apicultor 2.0, que presentou a aplicación
Appybee, unha innovación made in Galicia
capaz de detectar e controlar pragas que
afectan ás colmeas de abellas, como a da
avespa velutina (segundo lembra, até o de
agora este sistema xa logrou conter a mortalidade dos enxames e aumentar a súa produción nun 17%). 
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software libre
Preséntase "palleira.gal", o catálogo
aberto do patrimonio de Combarro

O

21 de outubro celebrouse na
Escola do Campo de Combarro o
lanzamento oficial da web Palleira.gal, unha iniciativa da asociación
Xeopesca destinada a materializar e
afianzar un catálogo dixital libre dos
bens de interese cultural do casco
histórico de Combarro. No acto fíxose saber, a maiores, que se trata dun
proxecto que contou co apoio da
Xunta (Plan de Acción do Software
Libre de AMTEGA) e que o seu nome
(Palleira.gal) alude directamente ao
xeito de denominar os horreos da
veciñanza de Combarro: palleiras. Á
presentación asistiron unhas trinta
persoas, incluíndo representantes de
Xeopesca (Xosé Rial), O Zulo (Alberto
Permuy), o Concello de Poio (Xulio
Barreiro) e AMTEGA (Eladio Otero).
Xosé Rial espuxo os obxectivos de
Palleira.gal (amosar información de-

tallada dos emblemáticos elementos
da vila pontevedresa), os porqués do
nome do proxecto e as súas orixes.
Ao fio disto último, sinalou que a
iniciativa é herdeira doutros proxectos anteriores como aculturadaauga.
org e abeancos.gal, levados a cabo
en Mugardos e Melide, respectivamente. Rial tamén expresou a súa
confianza en que o proxecto presentado en Combarro sirva “non só
para divulgar o patrimonio do casco
histórico da vila de Combarro, senón
tamén para ofrecerse como modelo
co fin de que o facho da cultura local
continúe a alumearse noutras comarcas e vilas”.
Xeopesca lembrou igualmente
o traballo despregado pola asociación A Solaina, cuxa colaboración,
sinalou Rial, “foi fundamental para
o desenvolvemento do proxecto”.

Segundo explicou Rial, Palleira.gal
tamén é un proxecto etnográfico,
que revela os costumes que tiñan
as familias, e que “nos axuda a

comprender mellor o pasado”

Makers grandes e pequenos xuntáronse nas Pontes

O

Lar de Endesa das Pontes
acolleu o sábado 14 de outubro unha nova xornada
de traballo de Amigus Labs, o
proxecto argalleiro e Maker da
Asociación Informática Amigus.
A cita centrouse en dar forma a
unha das máquinas que integrará
o Fab Lab da dita entidade, o
pantógrafo CNC. No encontro,
ao que asistiron ducias de familias, tratáronse temas coma a
Industria 4.0, a democratización
da fabricación, ou o movemento
Maker e as súas vantaxes (economía humanizada e cooperativa).
Na zona de impresión 3D do
obradoiro os participantes aprenderon a deseñar e producir unha
manchea de pezas, amais de
afondar en distintas aplicacións
de materiais e en como usalos
en todo tipo de sectores. A actividade abrangueu toda a cadea
de actividade: dende a montaxe
de impresoras até a impresión
en si mesma, onde houbo marxe
para acadar as mellores calidades
posíbeis.
Segundo a organización, a
zona que xerou máis interese
para os argalleiros foi a de mon-
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taxe do pantógrafo CNC, onde
todos os participantes puideron
botar unha man á hora de darlle
forma e descubrir os compoñentes e materiais para fabricar un
pantógrafo e ver como funciona.
Houbo tempo para rematar o
desenvolvemento dun aparello
destas características? Segundo
a organización, os asistentes estiveron a piques de conseguilo ao
longo das oito horas que durou o
obradoiro, cubrindo boa parte do
traballo previsto e deixando para
o seguinte sábado “a parte da
electrónica”.
Os máis pequenos tamén tiveron o seu espazo, na zona Amigus
Labs Kids, onde mediante Raspberry PIs con OS Kano puideron
aprender a debuxar mediante
programación, traballaron en
desenvolvemento de ferramentas con Scratch ou manipularon
imaxes co GIMP, ademais de usar
o Minecraft e a zona retro.
Amigus agradeceu por unha
banda a participación activa dos
asistentes ao obradoiro, en especial a Alvaro Rey, de MakerGal,
“por compartir de maneira altruísta os seus coñecementos”. 
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Tamén agradeceu á Concellería de Patrimonio e da oficina do ARI de Combarro
a cesión de información “que enriqueceu
a iniciativa”, así como a colaboración das
familias propietarias das palleiras, “piares
fundamentais da plataforma-catálogo
ao proporcionar información sobre estes
elementos e a súa contorna”.
Segundo explicou Rial, Palleira.gal
tamén é un proxecto etnográfico, que
revela os costumes que tiñan as familias,
e que “nos axuda a comprender mellor o

pasado”, unha condición imprescindíbel,
engadiu, “para percorrer do mellor xeito
as calellas do futuro”.
No acto tamén se informou das mans
que están a impulsar o catálogo, unha
equipa multidisciplinar impulsada por
Xeopesca e especializada en diferentes
eidos de traballo (arquitectura técnica,
enxeñaría técnica informática, historia,
tradución e interpretación…), formada
por Manuel Pastoriza, Pablo Belay, David
Belay, Verónica Castiñeira, Andrés Da-

A UDC lanza un portal que convida a
decidir na vida dos campus

A

Universidade da Coruña presentou o
20 de outubro un novo recurso dixital
destinado a “facer” comunidade e a
estimular nos campus o traballo conxunto
con estudantes, profesorado, investigadores
e demais integrantes do “colectivo UDC”.
Trátase do seu novo Portal de Participación
(udcdecide.udc.gal), destinado a posibilitar
que “calquera usuario da comunidade universitaria poida debater sobre os temas que
lle preocupan, propoñer ideas de mellora da
UDC e decidir, co seu voto, as que se leven a
cabo”. O portal foi dado a coñecer en rolda
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costa, Tamara Andrés, Alberto Permuy e
Xosé Rial.
Palleira.gal foi creado con dous obxectivos básicos: por unha banda coñecer e
recoñecer o contexto histórico e social no
que foron construídas e empregadas as
palleiras en Combarro; pola outra, achegar un catálogo de palleiras individual e
pormenorizado no que se ofrecerá a súa
xeolocalización e incorporará tanto características arquitectónicas como aquelas aportadas pola intrahistoria familiar.
O catálogo acubilla arestora 8 hórreos.
Xeopesca anunciou que de maneira
periódica publicará un novo elemento
até chegar ás 76 palleiras existentes no
casco histórico. “Esta estratexia”, explicou
Rial, “permitirá ter unha web dinámica
con actualizacións durante todo o ano”.
Unha vez cubertos todos os hórreos,
catalogaranse outros bens existentes no
casco vello coma os cruceiros. Xeopesca
non desbota ampliar o marco xeográfico
até cubrir zonas máis amplas, toda a
parroquia ou mesmo o concello. Todo
este traballo poderase seguir a través da
web e das redes sociais coas que contará
o propio proxecto. 

de prensa polo reitor da Universidade
da Coruña, Julio
Abalde, a vicerreitora de Estudantes
e Participación,
Margarita Amor, e o
Adxunto de Participación, José Rodrigo
Sanjurjo. Segundo
fixeron saber, con
este recurso dixital
a Universidade da
Coruña subirá novos e significativos
chanzos en materia
de comunicación. En
boa medida, segue e
amplía o ronsel das
iniciativas de orzamentos participativos postas en marcha
en concellos como o da

Coruña ou Santiago.
O seu funcionamento, en liñas básicas,
será o seguinte: os usuarios dos campus
terán grazas ao portal a posibilidade de
crear e apoiar novas propostas que en caso
de acadar unha cantidade de votos elevada
serán estudadas por un grupo de traballo
para decidir despois se se leva a cabo. A
plataforma, que está en probas, ficará aberta
para toda a cidadanía, aínda que só poderán
presentar e apoiar propostas os membros da
comunidade universitaria.

Haberá dúas modalidades de visita: poderá accederse a udcdecide.udc.gal como
usuario anónimo, só para ver os debates e
as propostas, ou como usuario rexistrado
como membro da UDC, para crear, votar
e comentar propostas. Os mecanismos de
participación inclúen debates, propostas
e comentarios. Segundo se fixo saber, “calquera membro rexistrado pode comezar
un debate sobre calquera tema relacionado
coa universidade que se publicará no portal;
debates en base aos que logo poderase
votar, compartir, comentar ou marcar como
inapropiado”. As propostas poderá facelas
calquera usuario rexistrado da comunidade
universitaria; deste xeito, será só a propia
Universidade a que decida as propostas que
lle interesa como comunidade.
Na rolda cos medios tamén se informou
de que esta plataforma de participación
responde a un dos retos propostos polo
actual reitor na súa campaña electoral, na
que se comprometeu “a garantir a participación activa da comunidade universitaria, de
xeito que toda a comunidade universitaria
poida ser partícipe na toma de decisións
e no debate como mellora da xestión da
universidade”. O reitor manifestou a súa
firme decisión de contar coa participación
das/os estudantes “no momento da toma
de decisións estratéxicas e nas de carácter
máis cotián que teñan que ver coa docencia
e a calidade de vida universitaria”. O Portal
de Participación, engadiuse, está feito con
software libre. 
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O 66% dos galegos

xestiona en liña coas
administracións
Unha nova sede electrónica e figura do
funcionario habilitado facilitarán a xestión dixital

O

s galegos superan á media estatal e europea no uso da eAdministración, máis do
66% empregan a rede para obter información da Administración e máis do 65% enviar formularios cumprimentados. Así se
recolle no últimos datos do IGE referidos
ao uso das TIC en fogares. Segundo se fai
saber, o iincremento dos servizos dixitais dispoñíbeis e entrada
en vigor hai un ano das Leis 39/2015 e 40/2015 para consolidar
relación electrónica cos cidadáns son algún dos factores que
explican o incremento no uso da eAdministración. Como lembraremos, estas leis establecen a obrigatoriedade de tramitar de
maneira telemática coa Administración para as persoas xurídicas
aínda que os cidadáns seguen tendo a opción de presentar a documentación en papel.
Actualmente, os galegos teñen á súa disposición máis do 95% dos
trámites coa Xunta a través da sede electrónica. A maiores, a Axen18 |
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cia para a Modernización Tecnolóxica
Galicia (AMTEGA) lembra que o Plan de
Administración Dixital e Goberno Dixital
2020 segue avanzando no obxectivo de
conseguir un novo modelo de relación
da cidadanía coa administración pública, apostando por un novo xeito de prestar servizo máis áxil e proactivo. Para facilitar a tramitación online dos cidadáns
o Plan prevé unha serie de medidas no
período 2017-2018:
• Ao remate de 2017 porase en marcha a
nova sede electrónica da Xunta de Galicia, adaptada a un mellor uso dende
dispositivos móbiles e con posibilidades de personalización en función do
perfil do cidadán ou empresa. Tamén
se traballará para consolidar a carpeta
do cidadán como un espazo dixital de
acceso a todos os expedientes que un
cidadán o empresa ten en curso coa
administración.
• A reformulación das Oficinas de rexistro como Oficinas de atención que
facilitarán a relación de cidadán e empresas coa administración a través dos
medios dixitais.
• A posta en marcha da figura do funcionario habilitado e do rexistro de
apoderamentos, que posibilitarán que
unha persoa autorizada ou un funcionario poda realizar trámites telemáticos en nome doutra persoa.

Incremento no uso dos servizos dixitais
Os datos do primeiro semestre de 2017
poñen de manifesto o incremento no uso
dos novos servizos dixitais.
Así, no primeiro semestre do ano o
45% das entradas rexistradas no sistema
de Rexistro Único da Xunta foron electrónicas.
Entre xaneiro e xuño de 2017 realizáronse 61.300 xestións máis a través da
sede electrónica que no mesmo período
de 2016, un 150% máis. Este incremento
de uso explícase:
• Polo aumento de procedementos dispoñíbeis para a súa presentación en
liña, que xa son o 95% do total.
• Polo aumento dos procedementos con
presentación electrónica obrigatoria
para os colectivos que indica a lei.
• Pola entrada en funcionamento do servizo Chave 365 que evita o uso de certificados dixitais e as melloras na usabilidade da sede.
• Pola habilitación da presentación telemática de solicitudes, escritos e comunicacións que non dispoñen dun modelo electrónico normalizado. Permite
a presentación de recursos, alegacións
e documentación asociada a procedementos que non están na sede electrónica, xustificacións.

As notificacións electrónicas pasaron
de máis de 14.400 a máis de 44.400,
grazas a habilitación deste sistema nun
maior número de procedementos administrativos.
As consultas dos empregados públicos ao nodo de interoperabilidade
Pasaxe! incrementáronse preto dun
20% respecto ao primeiro semestre de
2016. Cómpre lembrar que Pasaxe! evita aos cidadáns presentar ata 40 tipos
de certificados (DNI; familia numerosa,
discapacidade...) nos seus trámites coas
administracións.
Os últimos datos do INE sitúan as
PEME e as grandes empresas galegas no
primeiro posto da clasificación estatal
no uso da eAdministración.

Impulsar os uso dos servizos dixitais na contratación
pública
A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) vén de
elaborar unha guía para impulsar o uso
dos servizos dixitais nos procedementos
de contratación pública cun obxectivo
duplo:
Facilitar o uso interno diferentes plataformas e sistemas da Administración
dixital por parte dos profesionais de
todas as unidades de contratación da
Administración autonómica e tamén de
potenciar o seu uso entre as empresas
que optan a contratos públicos.

Formación específica a través das aulas CeMIT
A difusión e a formación sobre os uso
dos servizos dixitais é un aspecto fundamental para dinamizar o seu uso. A rede
CeMIT vén desenvolvendo formación
gratuíta en TIC desde 2011 a través das
súas 94 aulas presentes en 92 concellos.
Realizouse formación a formadores.
Vén de completarse o ciclo formativo sobre Administración electrónica dirixido
a responsábeis das aulas CeMIT, persoal
de concellos e aliados dixitais. Baixo o título Faite Dixit@l e tramita nun clic desenvolvéronse xornadas prácticas nas catro
provincias galegas.
Os asistentes recibiron formación
específica sobre os principais servizos
dixitais que ofrece a Administración
autonómica como o Chave 365 e outros sistemas de identificación e sinatura electrónica; como empregar a sede
electrónica da Xunta, ou como acceder
ao sistema de notificacións electrónicas
Notifica.gal.
Estar formación facilitará a organización na Rede CeMIT de actividades formativas para a cidadanía co obxectivo
de reforzar a confianza das persoas no
uso dos servizos públicos dixitais e conseguir se beneficien das vantaxes de
realizar os seus trámites coa Administración por Internet. 
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O HOME DAS
40 VACINAS

O médico e divulgador Borja Merino, membro de
Divulgacción, achéganos á vida de película de
Maurice Hilleman

U

n día, de mozo, a
Maurice Hilleman
(1919-2005)
pillouno o sacerdote
luterano da igrexa
á que pertencía a
súa familia lendo
A orixe das especies de Charles Darwin.
Aburríase durante o sermón e decidiu
ler ese libro que lle chamou cando o viu
na biblioteca pública do seu pequeno
pobo das chairas de Montana. Os seus
parentes tiñan unha granxa e alí medrou mentres os libros e as excursións
polo campo espertaban o seu interese
pola bioloxía. Estivo a piques de non ir
á universidade por mor do diñeiro, pero
grazas á axuda do seu irmán maior conseguiuno. E menos mal, porque a el debémoslle o desenvolvemento de preto
de 40 vacinas, incluíndo: o Haemophilus
influenzae tipo b, a hepatite A, a hepatite B, a varíola, a do xarampón ou os
orellóns (estas dúas últimas, xunto á da
rubéola, adminístranse xuntas, grazas a
Hilleman, nunha combinación chamada tripla vírica).
Era un científico de vocación, apaixonado polo que facía e teimado en gañar
algunha batalla contra as infeccións.
Tiña un carácter forte que lle trouxo
algún que outro problema cos seus
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compañeiros, pero foi un gran científico. Unha das súas moitas anécdotas comeza unha noite de 1963 cando unha
das súas fillas espertouno. Tiña febre
alta e unha gran inflamación preto da
mandíbula. Rapidamente diagnosticouna: padecía unha síndrome viral
que concordada con orellóns, o nome
común para unha infección da glándula
parótida, unha das glándulas salivares,
causada polo virus Mixovirus parotiditis.
Adoita ter pouca repercusión, pero en
ocasións pode estenderse máis aló causando incluso esterilidade se afecta aos
testículos, no caso dos homes. O virus
non o sabía, pero aquela noite infectara
a parótida equivocada.
Hilleman traballaba naquel momento -como case toda a súa vida- na farmacéutica Merck. Despois de acougar
á súa filla, tomou mostras da garganta
e saíu correndo cara ao seu laboratorio
no medio da noite para conservalas.
Máis tarde, despois de moito traballo, a
partir da cepa viral que infectara a súa
filla, atenuou o virus e iniciou a produción masiva da vacina. Esas cepas coñécense hoxe en día como Jeryl Lynn, a
súa filla. Hilleman deixou moribundo ao
virus: en España tiñamos 1000 casos por
cada 100000 habitantes en 1982 e en
2016 tan só 10 casos por cada 100000. A

súa eficacia non é perfecta, pero aos
poucos relégase esta enfermidade á
clasificación de “rara”.
Tamén participou en aumentar a
seguridade da vacina da polio. En
1960 xunto con outros compañeiros, observou que o Papovirus SV-40
(orixinario de monos cercopitecos e
rhesus que se empregaban para fabricar a vacina) contaminaba moitas
das vacinas da polio. O virus inducía
a aparición dalgúns cancros in vitro,
aínda que segundo moitos estudos
posteriores parece que non o fai en
humanos. A pesar diso, o traballo de
Hilleman e os seus colegas perfeccionou o desenvolvemento e seguridade desta e todas as vacinas.
Sorpréndeme o descoñecido que
é Hilleman, eu mesmo non o coñecía
ata fai ben pouco, a pesar de que os
seus logros afectan de forma directa ás nosas vidas. Durante a maior
parte da nosa historia, esas enfermidades eran un verdadeiro inimigo
para as familias. Hoxe, cando oímos
falar delas case sempre o facemos
lendo o calendario de inmunización
ou vendo as novas se alguén decide
non vacinar aos seus fillos. Supoño
que, como se adoita dicir, ao bo afaise un rápido.
Realizou moitos outras achegas
á cultura humana: co-descubriu os
adenovirus (un tipo de virus respiratorios), desenvolveu unha vacina
para previr un tipo de cancro de pitos e galiñas transmitido por virus,
descubriu parte dos sistemas que
utiliza o virus da gripe para mutar e
foi o primeiro en purificar o interferón (unha molécula clave na inmunidade) e en demostrar que se pode
formar inducido pola presenza de
virus.
Súmase a outras grandes mentes
que traballaron no desenvolvemento dun modo de evitar que as infeccións nos afecten. Como Jonas Salk
(1914-1995) ou Albert Sabin (19061993), quenes rexeitaron cadansúas
patentes das vacinas contra a polio
para que se fabricasen ao menor
prezo posible e estender a inmunización. As vacinas deben considerarse un enorme logro da humanidade,
indispensables se queremos seguir
vivindo folgadamente ata os 80 anos
e manter a mortalidade infantil practicamente nula.
Hilleman é unha desas persoas ás
que non me molestaría ver en estatuas por cidades de todo o mundo,
pero probabelmente nunca as teña,
pois os seus méritos non son gañar
unha guerra, senón ser unha das
persoas que máis vidas salvou -e salva- na historia. 
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Obxectivo,
máis e mellor
emprego
O Fondo Social Europeo inviste 391 millóns en Galicia
ata 2020 para promover o acceso ao traballo

E

n Galicia hai oportunidades, unha terra que cre no
talento e, polo tanto, nas
persoas. Porque, como
afirmou unha vez o Premio
Nobel de Literatura Borís
Pasternak, “traballar non é
realizar o que un imaxinaba, senón descubrir o que un ten dentro”. Non hai mellor
futuro que aquel no que se pon sobre a
mesa todos os ingredientes que temos á
nosa disposición para xerar un ecosistema
innovador, onde as ideas se poidan desenvolver e onde os mozos teñan a posibilidade de medrar.
Porque o fin último dunha sociedade
pasa polo seu benestar. E para conseguilo,
Galicia esfórzase cada día para ser mellor
e máis competitiva. Os nosos autónomos
ou o noso tecido empresarial son un bo
exemplo.
As administracións tamén xogan un
papel destacado neste partido. A Xunta
quere poñerse, precisamente, neste punto: “Dende o Goberno galego, cada unha
das medidas que se adoptan é pensando
no emprego e en que as familias sexan as
verdadeiras protagonistas da recuperación
económica”. Trátase, máis en detalle, “de
propostas que teñen como destino final
apoiar o emprego estable e de calidade en
colectivos como, por exemplo, os mozos,
as mulleres ou os autónomos, que representan un de cada catro traballadores en
Galicia, a comunidade con maior peso relativo con respecto á poboación total afiliada”. De aí a Estratexia Autónomo 2020, na
que investiranse 160 millóns de euros para
facer “máis doada a vida aos traballadores
por conta propia”.
Por certo que o devandito compromiso cos autónomos responde ao seguinte
obxectivo xeral do Goberno galego, de
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As actividades de
formación destinadas a mellorar a
empregabilidade
das persoas sen traballo teñen como
finalidade axudar a
unhas 12.500 persoas a obter unha
mellor formación
no ámbito TIC

aplicación en todos os
eidos: “Que o traballo
en Galicia sexa cada
vez de máis calidade e
que as nosas empresas
sexan máis innovadoras e poidan diversificar
a súa liña de negocio e
chegar a novos mercados”.
Desta maneira, o
Fondo Social Europeo
(FSE) configúrase neste
novo escenario como
“unha ferramenta clave
para impulsar o desenvolvemento económico e social de Galicia a
través da promoción
do emprendemento e
o autoemprego, a promoción da inclusión
social, a diminución do abandono educativo ou o investimento en formación permanente e en formación profesional”.
O FSE de Galicia conta para o período
2014-2020 cun orzamento de máis de 391
millóns de euros. A respecto desta contía,
a Xunta considera que “sen dúbida”, estamos ante unha “gran oportunidade para
contribuír desde as administracións públicas a promover o acceso ao emprego das
persoas que queren traballar e aínda non
o conseguiron”.
O Fondo Social Europeo márcase uns
obxectivos moi ambiciosos até o 2020.
Desta maneira, as actividades de formación destinadas a mellorar a empregabilidade das persoas sen traballo teñen como
finalidade axudar a unhas 12.500 persoas
a obter unha mellor formación no ámbito
TIC (Tecnoloxías da Información e a Comunicación), unha formación axeitada para o
emprego naqueles sectores con boa pre-

visión de emprego e
certificados oficiais de
profesionalidade recibidos na formación.
Ademais, a previsión
é que os incentivos á
contratación para fomentar a estabilidade
no emprego axuden
a unhas 7.500 persoas
sen traballo a acceder
ao mercado laboral,
mentres que as vías
integradas e personalizadas así como os
incentivos á contratación beneficien a unhas 21.000 persoas. Así
mesmo, en ámbitos de
actuación prioritarios,
as subvencións iniciais e os incentivos á
contratación para empresas de economía
social facilitarán a inserción laboral de máis
de 300 persoas con diversidades funcionais,
cognitivas ou motrices.
“En Galicia apostamos polo futuro e pola
innovación, porque é a chave mestra que
abrirá todas as portas do mercado laboral”,
certifica o Goberno galego, aplicando á
nosa terra unha célebre frase de Steve Jobs:
“Non é fe na tecnoloxía, é fe na xente”.
Estas e outras propostas e medidas autonómicas terán, ademais, un alicerce
inmellorable: a base de innovación e coñecemento e transferencia xerada polas
universidades, os centros tecnolóxicos e
as empresas galegas. “E sobre todo a base
das persoas dispostas a traballar para que
Galicia siga avanzando con paso firme cara
ao futuro”, apunta o Goberno galego, engadindo que neste marco, “o FSE será unha
ferramenta clave, porque o Fondo Social
Europeo inviste no noso futuro”. 
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Análise dos
cambios xerados pola sociedade móbil

Novos xeitos de
sermos galegos
O Consello da Cultura Galega impulsará en 2018
novos proxectos dixitais e interactivos

O

Consello da Cultura Galega
(CCG) segue adiante no seu
vieiro para ser, amais dun referente na nosa cultura, un referente na nosa vida tecnolóxica. Así nolo vén de certificar o
propio presidente da entidade,
Ramón Villares, que presentou este 31 de outubro o
orzamento do CCG para 2018 (en total 2.547.225 euros, un 2,9% maior có do ano pasado) e o roteiro de
actividades para o devandito exercicio, entre as que
se inclúen a recuperación da figura de María Victoria
Moreno (homenaxeada este ano no Día das Letras
Galegas), un labor de reivindicación que terá múltiples facianas dixitais, como vén sendo costume dende o Consello en relación cos autores celebrados no
17 de maio. Amais, organizarase unha exposición
que condensa o discurso Alba de Gloria que Castelao
pronunciou en Bos Aires hai 70 anos, unha xornada
galego-portuguesa sobre lumes forestais ou o congreso Diáspora e nacionalismo galego (co que se pecha o ciclo sobre as Irmandades da Fala). A maiores,
abrollarán novos proxectos dixitais e interactivos,
como por exemplo unha “máquina do tempo”.
Máis polo miúdo, a máquina do tempo será unha
aplicación móbil de balde, dispoñíbel para as principais plataformas móbiles e dirixida a “pór en valor o
patrimonio móbel de Galicia dun xeito innovador”.
Por outra banda, impulsarase o Mapa Sonoro de
Galicia, que en palabras do CCG consiste “nunha ferramenta que xeolocaliza coleccións sonoras de carácter etnográfico, musical, antropolóxico e mesmo
de son ambiental”. O obxectivo é “reflectir e explorar
a diversidade cultural, lingüística e antropolóxica de
Galicia a través do son”. O Mapa Sonoro de Galicia
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Ramón Villares, presidente do Consello
da Cultura Galega

parte de 1.000 rexistros do Consello da Cultura Galega e coleccións privadas.
Villares tamén fixo un repaso da actividade da
institución ao longo deste ano 2017. No que vai de
ano desenvolvéronse 71 accións, entre presentacións, conferencias e actos institucionais. Amais, o
CCG acolleu a celebración de 14 actividades doutras
entidades, o que responde á súa arela de “de ser un
foro aberto para a cultura galega”. En termos xerais,
houbo conferencias de temas de actualidade como
as fronteiras, novos horizontes para a cultura galega ou a situación actual dos montes comunais ou o
ciberacoso. Ademais, desenvolverasen actividades
que permitiron achegar a cultura galega a outros territorios como Bretaña. Exhibiuse unha ollada inédita da transición en Galicia no obxectivo de Anna Turbau e contribuíuse á proxección exterior da cultura
galega en Estados Unidos, Alemaña e Portugal. 

O compromiso do Consello da Cultura coa análise
do que están a dar de si as
novas tecnoloxías como
elementos transformadores dos nosos xeitos de
comunicarnos e procurar
información non só se vai
deixar notar amplamente
en 2018, senón tamén
nesta recta final de 2017.
Por exemplo a través da
xornada Sociedade móbil
e cultura: novos e vellos
desafíos, prevista para o 9
novembro, novamente na
sede do Consello da Cultura, e contando na comisión
organizadora con Manuel
Gago, Xosé López García e
Alba Silva. A cita, como se
indica no seu nome, será
unha oportunidade para
ver até onde chegamos en
materia de comunicación
móbil e albiscar o que
nos reserva o futuro neste
ámbito. Segundo avanza
o CCG, todo indica a que
este modelo comunicativo
e cultural (tendo en conta
o espectacular medre no
tráfico de mensaxes nos
dispositivos móbiles) “veu
para quedar”.
O CCG tamén lembra
que os datos recentes
achegan evidencias claras
sobre a importancia destes
dispositivos no ámbito da
comunicación e da cultura:
no ano 2016, o tráfico de
Google alcanzou a marca
do 50 por cento para
dispositivos móbiles por
primeira vez, fronte a un
42 por cento nos dispositivos de escritorio. E no ano
2017 esta cifra medrou ata
o 60 por cento, mentres o
de Facebook pasou do 78
por cento ao 87 por cento.
Neste contexto, o
obxectivo desta xornada é
“analizar como a sociedade
móbil está a mudar usos
e consumos de produtos
culturais”. Trátase, engade
o CCG, “de dispoñer de
visións do novo marco,
nas vésperas da cuarta
revolución industrial, e
da situación da cultura
galega nese escenario en
construción”.
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O CiTIUS suma e segue
O investigador Alejandro Ramos Soto, recoñecido
nos Premios de Informática Fundación BBVA

A

Fundación BBVA
e a SCIE
veñen de
entregar
os recoñ e c e mentos da primeira edición
dos Premios de Investigación
Sociedade Científica Informática de España. Nos galardóns, a entidade recoñeceu
a excelencia de seis novos
doutores menores de 30 anos
que realizan investigación de
alta calidade no ámbito estatal, abranguendo ámbitos
como a intelixencia artificial,
a información a gran escala (Big Data), a arquitectura
de supercomputadores, a
aprendizaxe automática ou o
tratamento dixital de imaxes.
Entre esta media ducia de
novos investigadores atópase Alejandro Ramos Soto, do
centro CiTIUS (Universidade
de Santiago de Compostela), cuxo traballo deu lugar a
Galiweather, como lembraremos un sistema que traduce a
linguaxe natural os datos dos
técnicos da axencia meteorolóxica galega (Meteogalicia)
producindo de maneira automática 314 previsións do
tempo diarias, unha por cada
un dos municipios da nosa
terra.
Os Premios de Investigación Sociedade Científica veñen da man, como dixemos,
da SCIE (Sociedade Científica
Informática de España) e a
Fundación BBVA. Os galardóns foron creados para “impulsar e dar visibilidade aos
mozos informáticos menores
de 30 anos que realizan investigación de alta calidade
en España”. A cerimonia, celebrada na sede madrileña
da Fundación BBVA, serviu
para salientar até que punto
o eido da informática, “unha
ciencia relativamente recen-
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Alejandro Ramos Soto,

te”, supuxo “todo un cambio
de paradigma tecnolóxico,
económico e social, e tamén
para sinalar os retos que iso
implica”. En palabras do presidente da Fundación BBVA,
Francisco González, “a informática, ao pór a información
ao alcance de todos, e grazas
ao abaratamento dos dispositivos, está a demostrar ser
unha tecnoloxía altamente
democratizadora, alterando a
organización das empresas, o
consumo, a comunicación, o
lecer, a xeración de coñecemento, o acceso e coidado da
saúde e as relacións persoais”.
Tanto Francisco González
como Antonio Bahamonde,
presidente da SCIE, resaltaron
“o alto nivel alcanzado pola
investigación en informática
en España”, e lembraron a necesidade de seguir atraendo
talento.
Os Premios de Investigación Sociedade Científica
Informática de España-Fundación BBVA recoñeceron “a
creatividade, orixinalidade e
excelencia” dos novos doutores. Cada un dos seis premios
concedidos nesta edición
inaugural está dotado con
5.000 euros. 

Máis logros
O meirande desafío internacional de computación en cardioloxía clínica vén de ser resolto por investigadores da nosa terra.
Máis en detalle, por investigadores do centro de investigación CiTIUS da Universidade de Santiago. Segundo nos conta o
centro, os científicos do seu programa de eSaúde obtiveron o mellor resultado dos 75 participantes rexistrados, entre os que
cómpre salientar equipos de universidades tan referenciais (e tan afeitas a copar galardóns e recoñecementos) como Stanford
e Oxford. A equipa galega está formada por Paulo Félix, Tomás Teijeiro, Constantino García e Daniel Castro.
As súas contribucións destacan polo seu potencial para detectar a presenza da fibrilación auricular, que é máis estendida
das arritmias cardíacas sostidas no tempo (afectando a entre un un e un dous por cento da poboación mundial, uns 12
millóns de persoas só en Europa e Estados Unidos). Por outra banda, trátase dunha doenza que irá a máis nos vindeiros
anos (sobre todo polos malos hábitos aos que nos somete a sociedade industrializada e do “benestar”, inzada de hábitos de
sedentarismo e alimentación inaxeitada).
O problema, para combater esta doenza, viña sendo o seguinte: como atopar as mellores metodoloxías para facer diagnósticos certeiros da enfermidade (que non achega pautas fixas nin moito menos unha liña continua no tempo)?.
Os algoritmos presentados a concurso polo equipo de investigadores do CiTIUS obtiveron o mellor resultado de entre todos
os participantes.
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innovación galega

Novo capítulo de
innovación galega
O outono está a ser especialmente frutífero
en materia de novidades TIC e proxectos
tecnolóxicos creativos

Domesting,
software pioneiro
para automatizar
todas as tarefas dun
hotel

Combatendo a avespa velutina con drons





Pódese combater a avespa asiática
con novas tecnoloxías? Pódese e,
tendo en conta a máis que preocupante
proliferación da velutina no noso medio
natural, débese. A axuda, en contra do que
se podería pensar, non vén de tecnoloxías
a pé de terra, senón de innovación con
capacidade para emular unha das principais
características das velutinas: a facultade
de voar. Esta é, de feito, a proposta da empresa galega Aerocámaras, con sede na
Tecnópole de Ourense e especializada en
formación e desenvolvemento de drons:
atacar pola vía aérea os insectos invasores,
que inzan os nosos montes facendo minguar a poboación de abe. Máis polo miúdo,
trátase de localizar os niños de velutina nas
polas das árbores e combatelos na cerna do
problema. Como facelo? Pois inxectando
nas colmeas, coa axuda do vehículo aéreo,
unha substancia con capacidade para
neutralizar o hábitat da vespa raíña e do
resto da colmea, provocándolles a morte
e impedindo o seu desenvolvemento. No
desenvolvemento destas probas colabora a
Deputación de Ourense.
A primeira xeira de traballo levouse a
cabo o 30 de outubro en Celanova. A través
da proba, conseguiuse neutralizar un niño
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en apenas dez minutos, que foi, lembra Aerocámaras, “o tempo que tardou o dron en
despegar, aproximarse ao cumio da árbore
e inxectar a substancia no interior do niño”.
Esta actividade levouse a cabo coa colaboración da Mancomunidade Terra de Celanova, cuxo presidente, José Antonio Pérez,
e o xerente de Aerocámaras, Jaime Pereira,
acompañaron ao presidente da Deputación
de Ourense durante a demostración desta
técnica. O presidente da entidade provincial, Manuel Baltar, felicitou a Aerocámaras
e agradeceu a colaboración da Mancomunidade Terra de Celanova “porque este é un
éxito medioambiental de todos”.
Pola súa banda, Javier Pereira explicou
que a Aerocámaras leva traballando dous
anos neste proxecto, cuxa innovación consiste na montaxe dun dron específico para
combater a vespa velutina. Este vehículo,
para levar a cabo o seu obxectivo, carrexa
unha pértega estabilizada que posibilita a
aproximación á árbore para poder inxectar
un líquido no niño. “A vantaxe deste método de acometida aérea”, sinalou Aerocámaras, “é unha mellor accesibilidade, xa que
en moitos casos a altura da colmea ou a
súa inaccesibilidade, no medio do bosque,
dificultan a aproximación”. 

A firma innovadora Domesting, con sede na
Coruña, vén de comunicarnos
que ten entre mans un interesante proxecto de software
dirixido a facer máis doadas,
eficaces e eficientes as tarefas
diarias a desenvolver nun hotel.
A iniciativa, en fase de desenvolvemento, chámase Hospitality
e materializaríase nun software
que é quen de centralizar as
comunicacións internas dun
negocio hoteleiro. Trátase, en
palabras de Domesting, “dunha solución que vencella os
distintos departamentos dun
hotel para a súa coordinación”.
Hospitality ten ademais o valor
engadido de ser unha ferramenta pioneira nun sector que non
se dá desprendido de certos
lastres analóxicos: as tecnoloxías teñen chegado a casas de
hóspedes de toda envergadura
e características, pero case con
toda seguridade que ningunha
con semellante vontade de dixitalización coma Hospitality.
Por se isto fose pouco, os
responsábeis do seu desenvolvemento salientan outro
factor relevante: o compoñente
ecolóxico. Segundo fan saber,
Hospitality ten a capacidade de
desbotar o papel das rutinas de
traballo dun negocio hoteleiro,
ao que cómpre engadir a optimización dos recursos do hotel,
o aforro do tempo e de esforzos
e a coordinación establecida
entre os tres departamentos
vitais da actividade diaria dunha
empresa do sector: recepción,
limpeza e mantemento. 
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Help Flash dá o
chimpo a EE UU



En setembro de 2016, a empresa Netun Solutions comezou a facer ruído
no mercado español cun dispositivo de seu
destinado a rematar cos riscos dos triángulos de sinalización de avarías. A firma, que
daquela collía impulso no centro de crowdworking de Telefónica e AMTEGA na Cidade
da Cultura (Galicia Open Future), adquiriu
plena repercusión cunha baliza luminosa
de sinalización de emerxencias chamada
Help-Flash (help-flash.com), que comezou
a revolucionar o mercado estatal e cuxa
principal vantaxe, á hora de colocar os obrigatorios triángulos de sinalización de avarías,
reside na redución do tempo da manobra de
advertencia, que pasa de ser de 8 minutos,
aproximadamente, a ser de 30 segundos.


Lucia Gregorio

Agora, Netun ten importantes novidades
que achegarnos. Primeiro: dá o chimpo ao
mercado de EE UU. Segundo: incorpora nas
súas fileiras a Lucía Gregorio, até o de agora
directora xeral da nosa asociación de empresas tecnolóxico-dixitais Ineo.
Segundo nos contan dende a empresa
emprazada en Vigo, Gregorio forma parte

Avansig, premio global no South Summit



Avansig, empresa de enxeñaría de software creada
por investigadores ligados ao CITIC (Centro de Investigación TIC da
Universidade da Coruña) e integrada no Cluster TIC de Galicia, vén de
proclamarse gañadora na sección
de Mobilidade Intelixente no evento South Summit Innovation 2017.
E fíxoo coa solución Avansig Smart
Drons, un desenvolvemento que
permite aos drons voar dentro dos
edificios cunha precisión centimétrica e de maneira completamente
autónoma.
Como lembraremos, o obxectivo desta tecnoloxía de Avansig é
automatizar tarefas en interiores
(vixilancia física, inventarios automáticos, inspección de grandes

Número 171

estruturas ou seguimento de procesos
industriais). Os responsábeis da start-up
galega salientaron o
privilexio de ter participado no evento (unha
palestra de innovación
á vista do mundo) e
agradeceron ao xurado
da devandita sección a
valoración feita sobre o
seu proxecto.
South Summit é un
evento referencial que
pon en contacto aos
emprendedores máis
innovadores cos inversores internacionais
máis importantes e as empresas
interesadas en mellorar a súa
competitividade a través de innovación. O evento celebrouse os
días 4-6 de outubro de 2017 en
Madrid.
No certame Avansig participou
(na recta final do mesmo) xunto
cun centenas de novas firmas,
seleccionadas por máis de 90
especialistas en tecnoloxías de
vangarda. A empresa galega, que
conta cunha ampla experiencia no
desenvolvemento de sistemas de
navegación autónomos, foi seleccionada co proxecto Autonomous
Smart Drones de entre un total de
3.500 proxectos, sendo un 53%
internacionais, procedentes de
máis de 72 países. 

xa do equipo directivo de Netun e fortalece
e impulsa coa súa presenza os obxectivos
de liderar o desenvolvemento tecnolóxico
da versión conectada do dispositivo HelpFlash, que se presentarán en datas vindeiras.
Nos seus doce meses de vida, a firma
galega xa foi quen de vender un total de
40.000 unidades e espertou o interese de
investidores nas diferentes roldas de financiamento.
Help Flash é un equipo de sinalización
luminoso que advirte dunha emerxencia na
estrada sen necesidade de saír do vehículo.
“A súa importancia”, explican dende a firma
viguesa, “vén dada polo grave perigo que
supón colocar os triángulos de emerxencia,
sobre todo de noite ou en situacións de
visibilidade reducida”. De feito, a súa instalación é inmediata: abonda con colocalo sobre calquera superficie metálica para que se
active de xeito automático, e tamén se pode
facer de forma manual. 

ABANCA aposta por TokApp



Entre as nosas empresas TIC de meirande
potencial de medre atópase TokApp, responsábel da ferramenta global do mesmo nome para
facilitar e mellorar a comunicación empresarial, e
tamén de TokApp School, aplicación destinada a
evitar calquera tipo de incidencia comunicativa
no ámbito escolar. Así o entende (así entende este
potencial de TokApp) a entidade financeira ABANCA,
que vén de integrarse neste proxecto empresarial co
obxectivo de “acelerar a súa estratexia de negocio
e de crecemento”. O apoio materialízase a través do
programa de aceleración ABANCA Innova, creado
para impulsar o desenvolvemento das novas tecnoloxías en Galicia.
En virtude disto, o banco galego fornece de financiamento a TokApp a través dun préstamo participativo convertíbel, de acordo á modalidade de investimento de ABANCA Invest. Segundo informa a entidade, esta operación de financiamento faise efectiva
tras varios meses de traballo conxunto entre ambas
as partes no ámbito da innovación, un labor “que
permitiu identificar potenciais sinerxías para dar
servizo e ofrecer solucións aos clientes e usuarios de
TokApp”. ABANCA seguirá acompañando o empresarial durante a súa etapa de crecemento e valorará
novas vías de apoio a medio prazo. 
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As operadoras,
a exame

UCGAL sitúa a Movistar como o operador
con mellores servizos de TV

A

Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) vén de presentar
os resultados do seu primeiro
Estudo Operadores e Televisión,
unha investigación que
avalía os principais aspectos que poden determinar a elección dunha compañía (en
detrimento doutra) por parte dos consumidores, aspectos ligados á oferta televisiva e á calidade
en Internet dos seis operadores examinados. Para
realizar este estudo UCGAL atendeu a listaxe de
canles da oferta básica de televisión dos distintos
operadores e tamén das principais plataformas de
streaming (Netflix, HBO España, Wuaki TV e Amazon Prime Video), así como as funcionalidades
ofertadas e os datos de calidade. Os operadores
analizados foron Euskaltel, R Cable, Vodafone, Movistar, Orange e Telecable. No informe, Movistar
sobresae como “o operador coa mellor opción en
servizos de televisión” e consegue unha nota alta
en calidade.
Euskaltel consegue a segunda posición e Telecable a terceira. Na listaxe, o operador con peor puntuación é Orange, seguido de R Cable. “No estudo
ambas compañías lograron aprobar”, sinala UCGAL, “pero é máis que evidente que teñen moitos
aspectos que mellorar na súa oferta”.
Á hora de analizar as funcionalidades das distintas opcións de TV ofertadas, UCGAL valorou a
práctica totalidade das mesmas: control do directo, acceso a contidos dos últimos días, oferta VOD,
ver sen conexión, multidispositivos e simultaneidade, aplicacións móbiles, control familiar, servizo
de gravación, accesibilidade e canles da oferta
básica.
Como dixemos, os resultados en relación coas
funcionalidades e oferta do servizo de televisión
sitúan a Movistar no primeiro posto con 9,82
puntos, mentres que Orange suspende cun 4,92.
Segundo a entidade galega de usuarios e consumidores, “a cualificación de Movistar fundaméntase en grande medida no seu amplo catálogo
de contidos, a posibilidade de visualización sen
conexión e a súa aposta pola accesibilidade das
persoas con discapacidade visual ou auditiva”.
En segundo lugar sitúase Euskaltel cun 7,36 e
Telecable en terceiro posto cun 7.
No referente á calidade, os aspectos a considerar para a realización do estudo foron: tempo
de subministro, avarías, tempos de reparación de
avarías e reclamacións. Analizados os parámetros
que afectan á calidade do servizo de Internet, UCGAL concluíu que Movistar, cunha nota de 8,73,
ofrece a maior calidade con case tres puntos de
diferenza sobre o último, R Cable, que non chega
ao 6. Só outro operador supera a cualificación de
oito, Euskaltel (8,53).
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No informe,
Movistar sobresae como “o
operador coa
mellor opción
en servizos de
televisión” e
consegue unha
nota alta en
calidade

No que respecta ao tempo que transcorre dende
o intre no que o operador recibe unha solicitude
válida de subministro dun acceso a Internet sobre
unha liña en servizo até o instante no que o servizo
actívase para o seu uso, o mellor dato correspóndelle a Telecable cunha media de 12,67 días, seguido
de Movistar e Euskaltel con 13 días.
No que atinxe ás avarías, a investigación reflicte
que a porcentaxe máis baixa correspóndelle a Movistar cun 2,51% seguido de Telecable (2,88%). Sobre o tempo de reparación das mesmas, volve ser
Movistar o operador con mellor puntuación xa que
repara o 95% das avarías de menor duración nun
tempo máximo de 44,5 horas e case o 97% dentro
do prazo obxectivo.
Para rematar, no apartado das reclamacións relativas ao servizo telefónico e/ou ao servizo de acceso a Internet, Vodafone é o operador con menor
porcentaxe de reclamacións en relación ao servizo
fixo. No estudo tamén se sinala “que os peores datos son para Telecable e R Cable”. 
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A

A

supresión da toma de auriculares dos iPhone 7 e 7 Plus foi todo un
problema para moitos que continuaban a preferir a conexión por
cable que mediante tecnoloxías sen fíos, e aínda que o móbil incluíse un conector para poder adaptar auriculares estándar, empregar
o porto Lightning para escoitar música provocaba un problema: impedía a
carga ao mesmo tempo.
Para solucionar este problema apareceron solucións como uns auriculares Lightning que integraban unha entrada Lightning no seu cable (para
recibir carga mentres se escoita música), pero que teñen un prezo moi
elevado; e a propia Apple chegou a vender nas súas tendas o adaptador
de audio + carga Rockstar de 3,5 mm de Belkin, que permite cargar o iPhone mentres se escoita música con auriculares estándar e ten un prezo de
34,95 euros, pero que verase agora seriamente ameazado, xa que Amazon
vén de incorporar ao seu catálogo un adaptador semellante de marca propia que ten un prezo inferior (29,99 euros) e incluso integra botóns para
axustar o volume, xestionar a reprodución musical e responder ou finalizar
chamadas, de xeito que sería un produto máis completo e coa garantía
tanto de estar certificado por Apple como de estar amparado pola marca
AmazonBasics. 

O

HP ZBook x2 é o portátil con
teclado extraíble máis potente
do mercado, que funciona
con procesadores Intel Core,
o dobre de memoria que os equipos equivalentes da competencia, e
gráficas nVIDIA Quadro que conseguen
un rendemento especialmente bo para
usos profesionais. Integra un sistema de
refrixeración de dobre ventilador bastante silencioso e está preparado para operar
en distintos modos: portátil (gozando
de potencia e teclado), desacoplado (coa
pantalla separado do teclado, para unha
maior versatilidade, sendo posible continuar
a empregar o teclado mediante Bluetooth),
atracado (co equipo conectado até a 2 monitores
4K ou até 5 monitores de alta definición) e tableta
(mantendo a potencia das gráficas nVIDIA).
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marca de produtos para
gamers Razer presentou
novos produtos para
os xogadores que
realizan retransmisións
en vivo a través da
Rede, un micrófono e
unha cámara, resultando especialmente rechamante esta última,
xa que a cámara Razer
Kiyo sería a primeira
webcam de escritorio
que integraría un anel de
luz con 12 niveis de brillo,
o que permite compensar a
reducida luz que habitualmente teñen os xogadores
fronte ao PC.
A cámara Razer Kiyo é unha
cámara capaz de captar vídeo a 720p a
60 imaxes por segundo ou Full HD a 30 imaxes por
segundo, conectándose ao PC mediante USB 2.0,
podendo disparar fotografías de 4 Mpíxeles e, loxicamente, compatible co Open Broadcaster Software e
Xsplit (para facilitar as retransmisións en directo). O
seu prezo de venda é de 109,99 euros.
Curiosamente xa hai accesorios semellantes pensado para disparar mellores selfies co móbil, de aí que
sorprenda que ningún outro fabricante se animase
antes a lanzar un produto deste tipo para ordenadores
persoais, pois claramente atende a unha demanda real
de conseguir bo vídeo sen ter que utilizar un complexo sistema de iluminación. 

Para traballos creativos podemos empregar un lapis dixitalizador
con tecnoloxía Wacom EMR, que ofrece 4.096 niveis de presión,
sensibilidade á inclinación e unha goma de borrar dedicada
(e non precisa baterías) e o marco da pantalla integra teclas rápidas nos laterais, para configurar até 18 atallos que
resultarán de utilidade para controlar o zoom, axustar o
grosor dos pinceis.
Estes novos equipos chegarán ao mercado en decembro a un prezo que parte dos 1.749 dólares, o que
parece un prezo bastante axustado para dispositivos
desta liña con procesadores Intel Core i7, 8/16/32 GB
de RAM, almacenamento SSD de 256 GB/512 GB/1 TB,
gráfica nVIDIA Quadro, pantalla IPS de 14 polgadas
de ultra alta definición, batería con até
10 horas de autonomía e carga
rápida (que permite chegar
ao 50% de capacidade
con só 30 minutos de
carga). 
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O

ano pasado Amazon sorprendeu o seu lector de libros electrónicos
Kindle Oasis, pola súa proposta ousada especialmente no que a prezo
se refire, xa que o trebello cunha funda de coiro partía dos 289,99
euros, o que parecía disparado se temos en conta que os Kindle máis
económicos custaban 79,99 euros, pero os lectores máis frecuentes de seguro que agradecían a súa mellor ergonomía e autonomía, así como o seu elegante acabado, o que mantivo o produto no catálogo e incluso agora volven
sorprendernos sendo o primeiro lector de libros electrónicos que por fin se
desmarca dos anteriores ao incorporar dúas prestacións moi demandadas:
resistencia á auga (IPX8, ou sexa, que podería somerxerse até 60 minutos a 2
metros de profundidade) e unha pantalla de maior tamaño (7 polgadas).
O novo Kindle Oasis, por fortuna, non se fixo esperar en España, de xeito
que está dispoñible dende o 31 de outubro a un prezo de 249,99 euros na
súa versión con 8 GB de capacidade, existindo tamén modelo con 32 GB (a
279,99 euros) e unha versión deste último con conectividade móbil de balde
(por 339,99 euros).
Non estamos ante un produto que vaia ser un supervendas, pero o
incremento de pantalla é algo que agradecerán moitos lectores, xa que
permite introducir un 30% máis de palabras en cada páxina co tipo de letra
predeterminado (reducindo os pasos de páxina), ofrece moitas opcións de
lectura, pode empregarse comodamente cunha soa man, conta con opcións
con maior capacidade de almacenamento, é cómodo de ler baixo a luz do
sol e en interiores e, por primeira vez nun Kindle, resiste a auga, o que agradecerán especialmente os lectores que queiran levalo á praia, á piscina ou
simplemente ao cuarto de baño, sen ter medo de estragalo cunha molladura
accidental. 

L

enovo anunciou nos laboratorios Yamato do Xapón, onde
naceron os populares ThinkPad,
un novo ordenador portátil de
edición limitada que servirá para
celebrar os 25 anos dun deseño que
supuxo toda unha revolución para os
ordenadores portátiles profesionais,
converténdose en todo un referente
en deseño e calidade do que moitos
dos seus usuarios aínda gardan gratos recordos.
O ThinkPad Anniversary Edition 25
será un equipo moderno, pero con
toques do deseño clásico, como os
acentos en cor vermella, os botóns
de volume dedicados, o logotipo
multicor da marca ThinkPad e o
teclado retroiluminado de 7 filas (ao
que non lle faltan detalles como a
tecla azul de Enter e ou TrackPiont
vermello).
Pero este aire retro non impide
que estamos ante un ordenador que
funcione cun potente procesador Intel Core i7-7500U apoiado por unha
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gráfica discreta nVIDIA GeForce
940MX con 2 GB de memoria e que incluso ten unha
pantalla táctil Full HD de 14
polgadas, ou sexa, que o toque
nostálxico non será un atranco para
ter un ordenador máis que satisfactorio para o usuario profesional.
De feito, estamos ante un equipo cunha configuración bastante
xenerosa, contando con 16 GB de
memoria DDR4, 512 GB de SSD,
altofalantes estéreo con Dolby Audio
Premium, batería cunha autonomía
de até 13,9 horas, Wi-Fi AC, Bluetooth
4.1, 3 portos USB 3.0, 1 porto USB-C
con Thunderbolt 3, saída HDMI, Gigabit Ethernet, lector de tarxetas de
memoria 4-en-1, lector de pegadas
dixitais e webcam compatible con
Windows Hello (para desbloquear
Windows con recoñecemento facial),
todo nun portátil con 19,95 milímetros de grosor e 1,6 quilos de peso
que véndese nos EE.UU. a un prezo
de 1.899 dólares (1.622 euros). 

IOS | Android

Grande nova para os amantes do xogo Monument Valley, que o
pasado mes de xuño estreou secuela para iOS, xa que finalmente os
seus desenvolvedores anuncian que o 6 de novembro terá versión
para Android, de xeito que Monument Valley 2 chegará a un público
máis amplo, e dun xeito tradicional, fuxindo da fórmula do free-toplay e ofrecéndose como un título polo que pagar 5,49 euros para
gozar da súa experiencia completa. Os interesados en facerse co xogo
xa poden inscribirse en Google Play para recibir unha notificación en
canto estea dispoñible para a súa adquisición.
O que fora considerado o mellor xogo para iOS en 2014 reinvéntase introducindo un cambio na súa mecánica: desta volta en vez de
controlar a unha princesa silenciosa por un mundo de arquitectura
imposible teremos que guiar a unha nai e a súa filla a través de arquitecturas máxicas nas que descubrir camiños imposibles e asombrosos
quebracabezas. Un lixeiro cambio que permite que esteamos ante
un xogo con nome de seu e nun cunha expansión, mantendo os seus
coidados apartados visual e sonoro, para que botar unha partida a
Monument Valley 2 sexa tanto un pasatempo como unha experiencia
relaxante pola beleza que presenta. 

Xbox One | PS4 | PC

O que probablemente é o xogo da franquía de As Bolas Máxicas máis
anticipado e esperado de todos os tempos, Dragon Ball FighterZ, por
fin ten data de lanzamento, e Bandai Namco anunciou que chegará ás
tendas o 26 de xaneiro de 2018, de xeito que os seareiros das aventuras
de Son Goku e os seus amigos non terán que esperar moito para poder
gozar deste título de loita por equipos (de 3 contra 3) con gráficos en
dúas dimensións capaces de rivalizar cos debuxos da serie de televisión
orixinal (e superar sobradamente os da serie de televisión actual).
Este novo xogo de loita está xa dispoñible en reserva para Xbox One,
PlayStation 4 e PC, prometendo uns gráficos espectaculares e unhas
mecánicas de xogo doadas de aprender (pero difícil de dominar), xogo
en liña e unha grande novidade para os seareiros do universo creado
por Akira Toriyama, xa que incluirá un modo historia no que descubriremos a un personaxe inédito: a Android nº 21 (da que Toriyama
supervisou a súa creación).
Os usuarios que reserven o xogo poderán gozar de acceso anticipado
á beta aberta que celebrará o xogo en xaneiro, para facilitar a posta a
punto dos servidores e permitir que os potenciais compradores poidan
probar o título antes do seu lanzamento definitivo.
Dragon Ball FighterZ tamén adopta a estratexia doutros xogos de
loita, e ofrécese como xogo independente e nun par de lotes máis incluíndo máis contidos, de xeito que a FighterZ Edition incluirá o FighterZ
Pass, que incorpora 8 novos e poderosos personaxes ao elenco;
mentres que a Ultimate Edition inclúe tamén o Anime Music Pack (con
11 cancións da serie de animación) e o Commentator Voice Pack (que
supomos que incorpora as voces do senlleiro comentarista que narraba
os combates dos torneos de artes marciais da serie de animación). 
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Xbox One | PC

Durante a celebración do E3 en 2015 destacou un xogo en particular dentro da conferencia de Microsoft, Cuphead, por amosar
unha estética de debuxo animado dos anos 30 que namorou aos
asistentes. Segundo foron pasando os meses desvelouse que o
xogo era moi peculiar, xa que consistía só en combates con xefes
finais, o que era unha proposta demasiado arriscada, polo que ao
final decidiron engadirlle elementos tradicionais dos xogos de
plataformas, para ofrecer unha experiencia máis ampla, e finalmente este título sae á venda, podendo adquirirse en Steam e
GOG para PC, aínda que resulte máis atractiva a súa compra na
tenda de Microsoft, xa que Cuphead está incluído no programa
XBOX Play Anywhere, de xeito que cunha única compra temos o
título para Xbox One e PC.
O xogo chega como un clásico dispara e corre, centrado en
combates contra xefes finais, que cos seus coidados apartados
visual e sonoro (con animacións feitas a man, fondos pintados
a acuarela e gravacións musicais de jazz) constrúen un mundo
fantástico que poderemos percorrer en solitario como Cuphead
ou Mugman (en solitario ou cooperativo). Nesta aventura adquiriremos armas, aprenderemos supermovementos e descubriremos segredos ocultos que facilitará que os protagonistas poidan
pagar a súa débeda co demo. 

Nintendo Switch

En setembro Nintendo sorprendeu anunciando
que Bethesda está a preparar versións para Switch
de DOOM e Wolfenstein II: The New Order, pero resulta
que estes prometedores títulos non se farán esperar
moito, e confirman que esta versión portátil do
novo DOOM chegará o vindeiro 10 de novembro.
Para dar conta desta data de lanzamento Nintendo publicou un vídeo no que Marty Stratton
e Hugo Martin de id Software falan desta nova
produción que, sen ter o nivel de detalle das
versións para PC, PS4 e Xbox One, consegue
un acabado máis que digno, para o que
tiveron que facer unha concesión: limitar
a taxe de imaxes por segundo a 30 en vez
das 60 propias das consolas máis potentes.
En calquera caso, os seareiros dos xogos
de acción en primeira persoa de seguro que
agradecerán o ritmo frenético da versión de
Nintendo Switch, que permitirá gozar do xogo en
mobilidade, o que engade moito valor á consola, xa
que así pode verse como unha máquina válida para
correr xogos dirixidos a adultos, ampliando así o seu
abano de público. 
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ACCEDE DE BALDE Á NOSA EDICIÓN IMPRESA DENDE O TEU

DISPOSITIVO MÓBIL

Os usuarios de dispositivos móbiles poden acceder dende a plataforma Magzter aos nosos contidos
dun xeito cómodo e atractivo, que aparte do acceso á revista incluso fóra de liña tamén incorpora
elementos interactivos.

Síguenos en:

www.codigocero.com

