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Sigue a última hora de todo o que che interesa en materia de I+D+i. 
O  noso boletín diario é o de maior difusión por subscrición en Galicia, 
tal como o amosan os máis de 3.000 subscritores que reciben no seu 
correo electrónico un resumo de xeito gratuíto do máis destacado en 
materia de novas tecnolóxicas. 
A que agardas? Subscríbete XA! É de balde.
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Que o Colexio Profesional de 
Enxeñaría e Informática de Galicia 
(CPEIG) cumpra o seu décimo 
aniversario é sen dúbida motivo 
de celebración. Para nós, non é xa 
que se celebre a década de vida 
dunha das entidades profesionais 

que máis traballa polos nosos avances informáticos e 
tecnolóxicos na nosa terra, é que se conmemora a pre-
senza entre nós de grandes e moi queridas/os compa-
ñeiras/os. Dito doutro maneira: é unha celebración que 
nos colle tecnolóxica, informativa e sentimentalmente 
de preto. Debíamos deixar pasar a ocasión de festexar 
este aniversario? Nós cremos que non, e por isto este 
número, nas nosas páxinas centrais, é unha homenaxe 
ao traballo despregado polo CPEIG e, sobre todo, ao 
traballo que está por vir, que estamos certos de que 
será moito e importante. En termos concretos, incluí-
mos nesas páxinas unha crónica ao encontro celebrado 
os pasados días en Santiago (un encontro informal 
onde se repasaron e debullaron estes dez anos de vida 
TIC, que deron sen dúbida para moito) e máis unha 
entrevista con Fernando Suárez, que analiza para nós o 
porvir da profesión e cousas como os porqués da baixa 
participación de mulleres nas carreiras informáticas. 
Para completar os contidos, achegamos diferentes olla-
das á iniciativa Identidade Dixital, á Máquina do Tempo 
que vén de argallar o Consello da Cultura Galega e ao 
certame Youtubeir@s para galeguizar a Rede con ví-
deos na nosa lingua, entre outros temas de interese. 

Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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 Finalmente, o evento organizado 
por Vitae Consultores para mos-

trar as tecnoloxías e metodoloxías máis 
avanzadas que nos permiten coñecer 
os usuarios dos nosos servizos (comu-
nicándonos mellor con eles e antici-
pándonos ás súas demandas) resultou 
ser (tal e como se prevía) un éxito de 
convocatoria e participación. De feito, 
a xornada Xestión de Proxectos Áxiles vs. 

O evento sobre metodoloxías áxiles que 
celebrou Vitae, éxito de convocatoria

 Os días pasados a Secretaría Xeral 
de Política Lingüística e os con-

cellos da Rede de Dinamización (RDL) 
presentaron o programa Toponimízate. 
Falámosche dos nomes da túa terra, 
que comeza a súa andaina en 14 mu-
nicipios da dita Rede con outras tantas 
xuntanzas en aberto para pór en valor 
os nomes de lugar locais e de máis alá 
do ámbito de cada concello. Nas xeiras, 
nas que participarán técnicos espe-
cialistas en toponimia 
compartindo impresións 
coa cidadanía, farase 
fincapé na importancia 
da microtoponimia, ou 
sexa, naqueles nomes 
referentes a elementos 
e espazos miúdos que 
non adoitan aparecer nos 
mapas e que, por estas e 
outras razóns (por exem-
plo a perda da poboación 
no rural), están en claro 
risco de desaparecer. 

Toponimízate 
convídanos ao rexistro 
dos máis miúdos nomes 
de lugar 

Cada concello dos ditos 14 acollerá 
unha xuntanza. Nelas tamén se porá o 
foco na relevancia de xeorreferenciar e 
xeolocalizar este patrimonio inmaterial 
coa axuda das novas tecnoloxías (Rede, 
móbiles, GPS, aplicacións). 

Segundo explicou o secretario xeral 
de Política Lingüística, Valentín García, 
“a toponimia e a microtoponimia son 
unha grande riqueza e obra colectiva 
que cómpre salvagardar para evitar a 
súa perda”. Tamén recordou que a súa 
recuperación e fixación é un compro-
miso do Goberno galego en estreita 
colaboración coa Real Academia Galega 
(RAG). Acompañárono na presentación 
o académico da lingua galega Xesús 
Ferro Ruibal; Vicente Feijoo, encargado 
das charlas; e Antonio F. Guiadanes, 
responsábel da etimoloxía e a motiva-

Xestión de Organizacións Áxiles contou 
coa presenza de máis de 100 persoas 
interesadas en escoitar as achegas dos 
relatores. 

A cita desenvolveuse o 21 de novem-
bro na sede CITEXVI na Universidade 
de Vigo. As sesións comezaron cun 
relatorio a cargo do fundador e presi-
dente de Scrum Manager en España, 
Juan Palacio. A continuación, Adrián 

Ager mostrou para que serve a fórmula 
do Deseño Intelixente (Design Thinking) 
e como podemos aplicala en proxectos 
áxiles, falándonos da súa experiencia no 
grupo BBVA. 

Máis tarde foi a quenda de Juan Martí-
nez Neira, director da área de Desen-
volvemento de Software en Plexus, que 
explicou un caso de éxito orientado á 
calidade e ao testeado das vantaxes das 
metodoloxías áxiles con vistas a garantir 
a calidade do software. A continuación, 
Josefina Alonso como responsábel de 
Calidade dunha área tecnolóxica do 
CTAG, centrouse na xestión de persoas 
e dirección de equipos nos proxectos 
áxiles, facendo fincapé na utilidade das 
reunións diarias e a retrospectiva. 

Para rematar, Manuel Doval, que 
exerceu durante 19 anos como CIO da 
operadora galega R, achegounos o caso 
real de R Cable e a súa fórmula de éxito 
en materia de organización, poñendo o 
foco no encaixe das metodoloxías áxiles 
na mesma.  

Como conclusión constatouse que as 
metodoloxías áxiles son unha evolución 
e non unha revolución con respecto ás 
metodoloxías tradicionais de xestión de 
proxectos. 

ción deste proxecto. Os dous últimos 
son, canda o xeógrafo Antonio Fraga, 
os responsábeis técnicos da implemen-
tación do programa.

Ao longo do mes de decembro, A 
Coruña, Arteixo, Boqueixón, Lousame, 
Melide, Miño, Vedra, Palas de Rei, Sober, 
O Carballiño, Ourense, Cangas, O Grove 
e Silleda acollerán conferencias do 
filólogo Vicente Feijoo, especialista en 
toponimia e membro do Seminario de 
Onomástica da Real Academia Galega. 
Nelas falarase de toponimia galega (os 
motivos da abundancia de nomes de 
lugar no país, a toponimia galega como 
patrimonio inmaterial...) e tamén da 
propia de cada concello. 

Amais, nos concellos que teñan 
pendente recoller a súa microtoponi-
mia (nomes de leiras, camiños, fontes, 

penedos) mostrarase 
unha aplicación móbil que 
lles permitirá aos veciños 
e veciñas colaborar para 
rexistrar e pendurar na 
Rede todo o colleitado, 
tanto os microtopónimos 
como as lendas a eles aso-
ciadas. Toda a información 
e calendario de sesións 
está no Portal da Lingua 
Galega (lingua.gal) e na 
Axenda de Cultura de 
Galicia. 
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SIVSA fornecerá de computadores a colexios públicos de toda Galicia

 A empresa galega SIVSA, da que 
temos falado nesta revista para 

salientar as vantaxes e características 
pioneiras das plataformas Fenix e 
Geenie, vai abastecer de computadores 
ao alumnado de colexios públicos de 
toda a xeografía galega. Este submi-
nistro vén dado pola adxudicación a 
SIVSA, por parte da Xunta de Galicia (a 
través da Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia, AMTEGA), da 
subministración e mantemento dos 
equipos informáticos para estudan-
tes do proxecto Abalar-EDIXGAL, que 
facilita o acceso ás novas tecnoloxías a 
alumnos e profesores de toda Galicia. 
En virtude disto, a firma iniciará nas 
vindeiras semanas, e até final de ano, 
a achega de 14.600 computadores de 
última xeración nos colexios públicos 
galegos.

A Xunta valorou a elección por parte 
de SIVSA dun hardware HP deseñado 
e fabricado especialmente para o ám-
bito educativo, de calidade contrasta-
da e cun soporte técnico de primeiro 
nivel. Estes equipos, explica a empresa 
con sede en Vigo, inclúen un procesa-
dor de última xeración, avanzado e de 
alto rendemento, “que permitirá aos 
alumnos utilizar eficazmente os pro-
gramas, contidos dixitais e ferramen-
tas máis avanzadas”. Ademais, SIVSA 
dotará tamén aos computadores de 
lapis apuntador, nas súas palabras 
unha ferramenta “de gran utilidade na 
dinámica da educación con soporte 
dixital”.  Ademais do dito fornecemen-
to, SIVSA realizará o soporte técnico 
e mantemento durante o próximos 
cinco anos, para garantir o uso dos 
equipos por parte do alumnado. 
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 Os pasados días o director de 
Innovación de ABANCA, Eduardo 

Aldao, e o xerente de ABANCA Dixital, 
Javier Díaz, presentaron no Centro 
ABANCA Innova da Coruña un novo 
servizo deseñado pola entidade 
financeira para facerse cliente dende o 
móbil a través de videoconferencia, evi-
tando así que sexa preciso desprazarse 
até unha oficina física para realizar tal 
trámite.

O novo servizo de ABANCA chega a 
través da aplicación móbil da entida-
de, e permite que en menos de dez 
minutos un usuario que non sexa 
cliente poderá contratar unha Conta 
Clara, produto dixital que permite ter 
unha conta corrente e unha conta a 
prazo conectadas entre si para aforrar 
de xeito automático. Non ten comisións 

e as tarxetas de débito, de 
crédito e as transferencias 
son de balde sempre que 
se opera en canles dixitais.

O interesado en darse de 
alta a través desta innovadora 
fórmula terá que descargar a aplicación 
de ABANCA no seu smartphone, identi-
ficarse como non cliente, capturar o seu 
DNI mediante a cámara do teléfono, 
introducir os seus datos persoais e eco-
nómicos (en cumprimento da normati-
va vixente), recibir logo unha videocha-
mada na que realizaranse unha serie de 
comprobacións (como contrastar que a 
persoa que realiza a solicitude é a que 
figura no DNI achegado) e, finalmente, 
responder a un correo electrónico de 
verificación e asinar os documentos 
que remite a entidade bancaria.

O director de Innovación de ABAN-
CA, Eduardo Aldao, destacou que 
esta ferramenta desenvolveuse como 
aplicación nativa para unha mellor 
experiencia de usuario, precisando uns 
6 meses para a creación desta funciona-
lidade que tira proveito de tecnoloxías 
de última xeración, como intelixencia 
artificial para detectar se as fotografías 
do DNI que se transmiten a través da 
aplicación teñen calidade suficiente ou 
foron manipuladas, procurando sempre 
pensar no usuario e cinguíndose as 
obrigas que establece os regulamentos 
bancarios. 

ABANCA permite aos non clientes abrir 
unha conta a través de videoconferencia



Unha parte importan-
te das enquisas feitas 
ao longo da historia 
pescudando as no-
sas arelas e soños ten 
coincido no papel pre-
ponderante das má-

quinas do tempo, como obxectos ampla e 
longamente devecidos. O problema é que 
as viaxes a outras épocas, por moito poder 
que tivese a nosa imaxinación, viñan sendo, 
como tales, un chisco complicadas. Faltaba 
a tecnoloxía. Porén, segundo informou o 
pasado 16 de novembro o Consello da Cul-
tura Galega, unha parte importante desa 
tecnoloxía que faltaba xa está aquí. E, bo-
tando man da que xa está dispoñíbel (a rea-
lidade aumentada, as tecnoloxías virtuais, 
os dispositivos móbiles, as redes avanza-
das), o CCG desenvolveu unha aplicación 
concreta. Trátase da Máquina do Tempo, 
dispoñíbel para iOS e Android, unha ferra-
menta móbil, de balde, que en palabras dos 
seus responsábeis pon en valor o patrimo-
nio móbel de Galicia dun xeito innovador. 
A través dela poderemos ver en todos os 
seus detalles obxectos relevantes do noso 
pasado e o contexto no que “viviron”. Quere 
isto dicir que as cousas que se gardan nos 
nosos museos veñen agora cara a nós e se 
volven máis accesíbeis e máis informativas? 
Definitivamente si. 

A presentación de A Máquina do Tempo, 
que coincidiu coas celebracións da Semana 
do Patrimonio, contou coas intervencións 
do presidente do CCG, Ramón Villares, e de 
Manuel Gago, responsábel da aplicación, 
quen debullou as súas orixes e as súas posi-
bilidades e avanzou algúns dos seus rotei-
ros futuros. Segundo sinalaron, o feito que 
a ferramenta se dese a coñecer durante a 
Semana do Patrimonio anuncia boa parte 
das súas razóns de ser: pór en xogo un re-
curso para explotar a importancia do patri-
monio e para que este acurte distancias coa 
poboación. Ademais, salientaron o carácter 
pioneiro en Galicia da iniciativa presentada 
e máis as orixes da mesma: a exposición 
Galicia100, impulsada hai un ano polo CCG 

e, como recordaremos, constituída por un 
centenar de obxectos clarificadores do 
noso pasado: as pezas do relato histórico 
do país. A experiencia, sinalou Gago, serviu 
para moitas cousas, pero en relación coa 
aplicación presentada hoxe, alentou un 
interese por pescudar o poder de determi-
nados obxectos para narrar. Porén, como 
solucionar a cuestión da inmobilidade de 
determinados obxectos, da imposibilidade 
de incorporalos a unha exposición e dos lí-
mites de visión impostos polo seu reducido 
tamaño? Os computadores, os dispositivos 
móbiles e a realidade aumentada deron a 
resposta axeitada á devandita pregunta. Ao 
devandito uniuse outro ingrediente: a rea-
lidade virtual. 

Segundo explicou Gago, a aplicación 
ten a seguinte base: a posibilidade de ver 
os elementos da nosa historia nos disposi-
tivos móbiles e a través de tecnoloxías de 
realidade aumentada que permiten escul-
car nos obxectos e velos con todo detalle. 
Isto compleméntase con outra posibilida-
de: a de ver as pezas no seu contexto orixi-
nal en escenarios virtuais reconstruídos en 
3D. “Esta contextualización, a inclusión do 
mundo de cada obxecto”, engadiu Gago, 
“foi sen dúbida a parte máis desafiante da 
iniciativa, onde reside de verdade o com-
poñente de máquina do tempo”. Tirar par-
tido desta vertente, que nos obriga a em-
pregar unhas lentes específicas (nas que 
se insire o noso smartphone), resolve boa 
parte dos límites imposto pola nosa imaxi-
nación: “Unha cousa é imaxinar un sitio”, 
sinalou Gago, “e outra ver a totalidade dos 
detalles dese lugar”. 

Na presentación tamén se fixo fincapé 
noutras das grandes potencialidades de A 
Máquina do Tempo: complementar e am-
pliar o coñecemento histórico que temos 
de algo (a través da busca do detalle e da 

O Consello da Cultura Galega convídanos 
a subir á Máquina do Tempo

A nosa terra 
en realidade 
aumentada

busca dunha totalidade xuntando as súas 
diferentes partes integrantes) e mobilizar as 
comunidades dos centos educativos para, 
por unha banda, animalas a participar na 
inclusión de novos obxectos e escenarios, 
e, pola outra, darlle unha viraxe radical ao 
ensino da nosa Historia. Asemade, Villares 
e Gago salientaron a importancia de con-
seguir que as novas xeracións entren no 
mundo da virtualidade e das tecnoloxías 
dixitais máis avanzadas da man de contidos 
en galego e relacionados coa súa terra e o 
seu pasado: un xeito óptimo, sinalaron, de 
afianzárense no ámbito tecnolóxico. 

Segundo fixeron saber, neste intre a apli-
cación acubilla seis obxectos e cinco esce-
nas, en parte elixidos a partir da experiencia 
xerada por Galicia100. A ferramenta, dixe-
ron, foi froito dun ano de traballo intensivo 
de desenvolvemento e contextualización, 
contándose co respaldo de múltiples inves-
tigadores da nosa historia. En datas vindei-
ras, engadiranse obxectos e escenas novas 
en traballo conxunto cos nosos centros edu-
cativos e cos bens patrimoniais que lles son 
máis próximos.   

Cinco períodos históricos
A aplicación ofrece a posibilidade de ex-

plorar cinco obxectos de cinco períodos his-
tóricos distintos. O vaso campaniforme de 
Vilavella (USC) lévanos á Prehistoria; o bron-
ce votivo (Museo de Pontevedra) introdúce-
nos no mundo da relixiosidade da Idade do 
Ferro; o báculo e o anel do bispo Gonzalo 
(San Martiño de Mondoñedo) permítenos 
recrear unha coñecida lenda medieval que 
relata como este bispo destruíu unha arma-
da pirata; a Virxe Abrideira de Allariz (Mu-
seo de Santa Clara de Allariz) trasládanos 
ao mundo das Cantigas de Santa María e o 
cartafol de documentos lévanos á Galicia da 
Ilustración. 

w w w . s p r i n t m o t o r . c o m

A ACTUALIDADE DO MOTOR 
21 ANOS INFORMANDO | 7Número 172



8 | Número 172

José Antonio Constenla achéganos neste artigo ás 
moitas posibilidades educativas da rede social de vídeos

O novo profesor chámase 
Youtube

YouTube converteuse nunha ferramenta 
fundamental á hora de reforzar contidos 
que quizais non se comprenderon en cla-
ses ou para aprender cousas novas que 
complementen un saber previo. Mesmo 
para chegar a unha aprendizaxe totalmen-
te nova, tanto para estudantes dentro do 
sistema educativo, como para calquera per-
soa que estea interesada en aprender algo 
específico.

É aquí onde o docente debe saber sacar-
lle proveito á situación, mergullándose na 
realidade dos seus alumnos para poder ga-
rantir o seu interese e participación na aula.

Non se trata de substituír unha aprendi-
zaxe por outra, senón de explotar de xeito 
positivo os recursos e ferramentas que os 
estudantes posúen ao alcance da súa man. 
Debido a isto, cada vez son máis os docen-
tes que recorren ás novas tecnoloxías para 
sumalas á súa estratexia pedagóxica e á súa 
didáctica na aula ou como continuidade de 
aprendizaxe. O audiovisual permite a incor-
poración de contidos dunha maneira máis 
clara e sinxela e mesmo máis entretida. O 
vídeo posúe un potencial pedagóxico que 
non debe subestimarse.

Moitas universidades de renome mun-
dial integraron YouTube como ferramenta 
no seu sistema de ensino. Así, a Universi-
dade de Berkeley pendurou máis de 300 
horas de clases no sitio, mentres que a 
Universidade Oberta de Cataluña, unha 
universidade virtual, conta cunha canle 
propia.

O uso desta ferramenta representa un 
desafío para o docente que debe  orientar 
aos estudantes no mellor aproveitamento 
deste recurso dado que a oferta é ampla, 
variada e non sempre será a máis adecua-
da, xa que un dos seus inconvenientes, pro-
pio de todo contido libre na Internet, é o 
feito de que non sempre son supervisados 
ou realizados por persoal ben formado, por 
iso a importancia da boa selección e análi-
se da súa procedencia. 

A tecnoloxía hai anos que chegou para 
quedar e a educación non pode ser allea ás 
axudas que lle pode prestar, porque ade-
mais da súa eficacia, un estudante capaz de 
recoñecer e aproveitar mellor as súas posi-
bilidades de aprendizaxe será finalmente 
máis autónomo, libre e terá máis opcións 
de triunfar nun mundo tan cambiante. 

Os alumnos que hoxe 
ocupan as aulas sen-
ten que o sistema 
educativo non está á 
altura e que estudan 
un programa que lles 
inculca coñecemen-

tos un tanto obsoletos, son nativos dixitais, 
cuxa mente pide desenvolver competen-
cias moi diferentes ás que solicitaban os 
mozos de hai uns anos. O catedrático da 
universidade Carlos III de Madrid, Antonio 
Rodríguez das Heras, afirma que “é certo 
que de cóbado para abaixo (destreza) non 
temos nada que ensinarlles, pero de cóba-
do para arriba (neuronas) si, porque saber 
onde atopar a información, para logo ana-
lizala e ter un pensamento crítico sobre ela, 
non é algo innato”.

Ao longo da historia as formas de ensino 
e aprendizaxe foron variando de acordo 
aos tempos. Desde a antiga Grecia, onde 
o saber ficaba en mans duns poucos privi-
lexiados que recibían o coñecemento dun 
mestre, ata as formas de educación actuais 
en institucións escolares ou mesmo as for-
mas de aprendizaxe que xorden a partir 
das novas tecnoloxías. Hoxe en día, en gran 
parte dos fogares contan con dispositivos 
que permiten o uso da Internet, o que po-
sibilitou a proliferación dunha modalidade 
de aprendizaxe e estudo que responde di-
rectamente á era tecnolóxica que vivimos: 
trátase do uso dos titoriais que poden verse 
en YouTube.

Algúns datos sobre ese portal da Internet 
déixannos que é o segundo buscador máis 
grande do mundo, o terceiro sitio máis vi-
sitado despois de Google e Facebook; só-
bense 10 vídeos por segundo, e hai tantos 
que o internauta tardaría 1.700 anos en ve-
los todos; acapara o 10% de todo o tráfico 
da Internet; ou que se pode utilizar en 76 
idiomas diferentes, o que supón o 95% da 
poboación presente na internet.
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 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

As xornadas de seguridade e defensa celebradas na 
sede do CITIC na Coruña reuniron a representantes 
da Armada Española, Airbus ou Getronics 

O primeiro sistema de de-
tección temperá de sis-
mos e tsunamis en Espa-
ña, estratexias de defensa 
ante ciberataques ou a 
utilización de modelos 
matemáticos para o re-

parto de axuda humanitaria nas catástrofes, 
foron algúns dos temas protagonistas dos 12 
relatorios que formaron parte das V Xornadas 
sobre Seguridade e Defensa organizadas por 
CITIC da UDC e o ITMATI os pasados 23 e 24 de 
novembro na Coruña. O evento xirou arredor 
da exposición de casos de éxito nestas mate-
rias, onde teñen moita influencia os algoritmos 
numéricos e o uso das Tecnoloxías da Informa-
ción e a Comunicación (TIC).

A relevancia que posúe Internet actualmente 
foi resaltada polo CEO de Torusware, Guillermo 
López, que afirmou que neste medio é onde 
“se libran as guerras do século XXI”. Ademais, 
engadiu que a análise de grandes cantidades 
de datos dixitais serve para anticipar unha es-
tratexia de ciberdefensa e adaptala a tempo 
real, ademais de axudar a detectar patróns de 
comportamento anormais nas persoas. “Se un 
sospeitoso apagou o móbil e normalmente 
non o fai, é probable que nese tempo comete-
ra o delito e este feito xa serve como proba nun 
tribunal”, puxo López como exemplo.

Innovación para a detección de 
fenómenos atmosféricos

O capitán de Navío e profesor emérito do Depar-
tamento de Xeofísica da Escuela de Estudos Supe-
riores, José Martín Dávila, presentou o primeiro sis-
tema de detección temperá de sismos e tsunamis 
en España, que funciona mediante modelos mate-
máticos e algoritmos numéricos. Dávila defendeu 
que con este sistema pódense predicir os tsunamis 
mesmo con minutos de antelación, o que permite 
poñer a salvo á poboación.

Pola súa parte, a Armada amosou un algoritmo 
matemático para calcular a destrución que pode 
producir un tsunami, ao que Martín engadiu que 
tamén é posible facer un seguimento de grandes 
terremotos grazas a unha rede GPS creada para de-
tectar deformacións no terreo.

O broche das xornadas foi unha mesa redonda 
que xirou en torno ao ámbito do Big Data, e na que 
se discutiu acerca das maneiras de realizar análises 
de datos para sacarlles o maior partido posible, 
ademais da seguridade dos mesmos e a súa xes-
tión. Os participantes no debate como os repre-
sentantes do Instituto Tecnolóxico de Matemática 
Industrial (ITMATI), do CITIC e do Centro Superior 
de Estudos de Defensa Nacional (CESEDEN), conta-
ron coa presenza de profesores e alumnos univer-
sitarios e profesionais de empresas que aportaron 
novas e innovadoras visións a este eido. 

As TIC, unha ferramenta de seguridade 
para ciberataques e sismos


Inauguración das quintas 
Xornadas de Seguridade 
e Defensa no CITIC 
(UDC), presidida polo 
vicerreitor de Política 
Científica, Investigación 
e Transferencia da UDC, 
Salvador Naya

O encargado da Sección 
de Efemérides do Real Ins-
tituto e Observatorio da 
Armada (ROA), Sergio Borra-
llo, presentou o Almanaque 
Naútico Digital (ANdi), unha 
aplicación informática que 
asiste aos marines para 
poder situarse no océano 
de maneira inmediata e con 
exactitude. 

Á súa vez, mediante o 
emprego de determinados 
modelos matemáticos, con-
seguíronse adaptar os sis-
temas tradicionais de distri-
bución ao reparto de axuda 
humanitaria nas catástrofes, 
como detallou Teresa Otuño, 
do Instituto de Matemática 
Interdisciplinar. Otuño e o 
seu equipo conseguiron 
integrar variables como a 
equidade e a conveniencia 
de viaxar en convoi para 
poder levar escolta e circular 
pola ruta máis segura, o que 
ela considera que é unha 
axuda para os expertos á 
hora de tomar decisións. 

Toda a información so-
bre a denominada “firma 
radar” foi exposta por Jesús 
Álvarez, de Airbus Defense 
and Space. Esta ferramenta 
determina o que son exacta-
mente os brancos que loca-
lizan os radares e deste xeito 
non é necesario que os mili-
tares teñan que arriscarse a 
achegarse ao obxectivo para 
comprobar do que se trata. 
“Esta información permite 
facer simulacións sen ter 
que facer simulacros reais, o 
que abarata custes” matizou 
Álvarez. 

As principais 
ferramentas das 
V Xornadas de 
Seguridade e Defensa
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Lugo, capital da 
enerxía smart

O pasado 8 e 9 de novembro desen-
volveuse en Lugo un evento que 
puxo de relevo a importancia da 
innovación smart e as novas tec-
noloxías para dar con formas máis 
sustentábeis, eficientes, eficaces, 
limpas e rendíbeis de xestionar e 

consumir enerxía. Falamos da cuarta edición do Con-
greso Galego de Xestión Enerxética, XENERGAL 2017 
(xenergal.icoiig.es), que se celebrou no Pazo de San 
Marcos da man do Colexio de Enxeñeiros Industriais 
de Galicia (ICOIIG), coa colaboración da Deputación de 
Lugo e do Concello. A inauguración correu a cargo do 
Deputado de Relacións Institucionais, Álvaro Santos Ra-
mos, a Alcaldesa de Lugo, Lara Méndez López, o Decano 
do ICOIIG, Oriol Sarmiento, e o Director do Congreso, 
Fernando Blanco. No evento participaron un centenar 
de profesionais de toda a Comunidade, achegando 36 
relatorios.

O obxectivo deste encontro foi difundir o coñecemen-
to relacionado coa xestión da enerxía, pero ao mesmo 
tempo servir como plataforma de contacto entre profe-
sionais, para o que ademais das correspondentes mesas 
celebráronse actos networking paralelos.

Santos Ramos subliñou no acto de apertura que “é un 
orgullo para a nosa provincia poder acoller a maior cita 
do sector enerxético en Galicia coa celebración deste 
Congreso, que versa sobre enerxías renovábeis, tecno-
loxías smart, eficiencia enerxética e mantemento de 
edificios, iluminación, innovación e xestión transversal 
dos devanditos recursos”. 

O ICOIIG, a Deputación e o Concello inauguraron 
XENERGAL, coa participación de máis de 100 profesionais

Segundo engadiu o Deputado, “dende o Executivo Provincial esta-
mos comprometidos e sensibilizados nesta materia”. Esta é a razón, 
dixo, de que a entidade provincial destinase 1,5 millón de euros a 
través do Plan de Aforro Enerxético (ao que se adheriron 37 Conce-
llos, permitíndolles aforrar máis dun 10% nos custos municipais); de 
que se elaborase un novo programa de aforro enerxético chamado 
ILUMIN@ (dirixido a todos os municipios da provincia de menos de 
20.000 habitantes e totalmente gratuíto para os mesmos, recibindo 
unha axuda económica para a compra e instalación de novo equipa-
mento de baixo consumo en dotacións municipais) e de que se inves-
tisen 750.000 euros para fornecer dun novo sistema de iluminación 
ao Paseo do Río Rato, con 283 novos puntos de luz LED ecolóxicos 
nun treito de 7 quilómetros.

Pola súa parte, Méndez López engadiu que “énchenos de orgullo 
que Lugo sexa unha cidade na que cada vez se celebran máis citas 
deste tipo, citas importantes polo contido, e polas conclusións ás que 
se chegará”. Segundo dixo, existe o firme compromiso 
dende o Goberno local de converter a cidade 
nunha urbe sustentábel, e nesa liña le-
váronse a cabo medidas como reducir 
a velocidade a 30 nunha manchea 
de rúas ou habilitar máis zonas 
peonís en múltiples ba-
rrios. Ademais, enga-
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Lara Méndez, na inauguración de XENERGAL

diu, “fomos quen de acadar 22 millóns de euros 
de fondos europeos, para implantar este tipo de 
medidas de aforro enerxético”.

Oriol Sarmiento, pola súa banda, reivindicou 
“o papel dos enxeñeiros industriais como pro-
fesionais de referencia da enerxía; este papel 
debe estar apoiado por outras profesións com-
plementarias, e por iso este congreso exponse 
aberto á participación de diferentes disciplinas”.

Pola súa parte, Fernando Blanco salientou “a 
necesidade de implantar a xestión enerxética na 
empresa e na administración pública” indicando 
que “esta é unha disciplina que se integra e apli-
ca dende finais do século XX pola necesidade de 
diminuír as emisións de gases de efecto inverna-
doiro, así como para garantir a seguridade das 
instalacións en funcionamento”.

Durante a xornada de inauguración do 
congreso celebráronse un total de 24 relatorios, 
en sete mesas. En horario de mañá celebrouse 
a mesa institucional, na que estiveron presentes 
as iniciativas do Concello de Lugo e da Feira da 
Enerxía de Galicia; a segunda mesa centrouse no 
aforro en instalacións industriais, mentres que a 
terceira versou sobre as aplicacións da enerxía 
xeotérmica en Galicia, que contou á súa vez 
coa colaboración do Clúster Galego de Enerxía 
Xeotérmica (ACLUXEGA).

En horario de tarde desenvolvéronse a segun-
da edición do Seminario Técnico Galego de Ilu-
minación, a quinta Xornada Eólica de Galicia (en 
colaboración co Clúster de Enerxías Renovables 
de Galicia, Cluergal) e as mesas correspondentes 
ao mantemento de edificios e pobreza enerxéti-
ca e compoñentes sociais da enerxía. 

O pasado luns 20 de novembro 
inaugurouse en Lugo a nova 
sede da Universidade Nacional 

de Educación a Distancia (UNED), un 
inmóbel destinado a ser un referente 
tecnolóxico por  múltiples e variados 
motivos, pero, principalmente, pola 
avanzada dotación TIC da que fai 
gala, e tamén, porque a previsión 
é que unha parte importante do 
programa formativo que da sede 
lucense abrolle estea integrada por 
cursos e seminarios ligados ao eido 
tecnolóxico-dixital. As dependencias 
foron inauguradas polo presidente 
da Deputación, Darío Campos Conde, 
a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez 
López e o reitor da UNED, Alejandro 
Tiana. A nova sede, emprazada no 
antigo Hotel Miño, foi financiada 
pola entidade provincial con dous 
millóns de euros. Tanto o Concello 
como a Deputación como a propia 
UNED coincidiron na importancia de 
converter o inmóbel “no centro de re-
ferencia da Universidade no noroeste 
de España”.   

No acto, amais da “botadura” da 
nova andaina do edificio, tamén se 
inaugurou o curso académico 2017-
2018, para o que xa están matricula-
dos preto de 2.000 lucenses, que lles 
tirarán proveito ás novas instalacións. 
Ademais, o Presidente e a Alcaldesa 
entregaron os diplomas a 30 dos 111 
novos graduados pola UNED de Lugo.

Segundo fixo saber o Presidente da 
Deputación, o edificio remodelado 
conta cun amplo número de aulas 
para titorías presenciais, cun salón de 
actos de gran capacidade para levar 
a cabo eventos como congresos ou 
simposios (dispoñíbel para entidades 
públicas e privadas); e cunha biblio-
teca e dun aparcamento propios e 
accesíbeis para todos os lucenses.

Campos Conde e Méndez López, 
supervisaron as derradeiras actua-
cións levadas a cabo no antigo Hotel 
Miño co remate dos traballos de do-

tación de aparcadoiro e zonas axardi-
nadas, unhas obras que contaron cun 
orzamento de 215.000 euros. 

Segundo fixeron saber, converter 
o Hotel Miño na nova sede da UNED 
en Lugo implicará unha serie de 
vantaxes a ter en conta, entre as que 
se inclúen económicas (“aforraranse 
os 105.000 euros anuais que actual-
mente se desembolsan no aluguer 
do edificio Forcam, propiedade da 
Cámara de Comercio, para as clases”) 
e espaciais (“gañarase espazo para 
acoller ós alumnos en constante 
aumento, xa que a UNED luguesa 
incrementou nun 15% o número de 
matriculados no 2013 con respecto ó 
ano pasado, acadando os 2.212). 

Respecto da dotación tecnolóxica, 
o centro conectarase a Rede Iris (10 
GB), o que permitirá, segundo se fixo 
saber, “poñer contidos dixitais audio-
visuais de alta calidade na Rede”. Ade-
mais, tanto o salón de actos como 
a aula de extensión universitaria 
achegarán a posibilidade de levar a 
cabo eventos que poderán ser emiti-
dos por streaming de mellor calidade, 
ata agora limitados pola insuficiente 
capacidade de INTECCA. 

Por outra banda, a Deputación, o 
Concello e a UNED sinalaron que den-
de a nova sede potenciarase, tanto 
cualitativa como cuantitativamente, 
o proxecto Cultura Dixital, ao servizo 
das asociacións culturais da provincia 
(coa idea de ampliar estes servizos ao 
resto de Galicia así como ao Norte de 
Portugal). 

A maiores, dende as novas 
dependencias poderanse abordar 
novos programas de formación para 
entidades públicas e privadas tanto 
no nivel de Galicia como para o resto 
de España. 

Por último, o centro creará un re-
positorio propio de contidos dixitais 
audiovisuais ao servizo da comunida-
de universitaria e tamén da cidadanía 
en xeral.

"Botadura" da nova sede da UNEDO obxectivo deste encontro 
foi difundir o coñecemento 
relacionado coa xestión da 
enerxía e servir como pla-
taforma de contacto entre 
profesionais
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A Consellería de Cultu-
ra, Educación e Orde-
nación Universitaria 
vén de facer públicas 
as orientacións sobre 
Identidade Dixital di-
rixidas ao profesorado 

e ás familias, para un coñecemento máis 
exhaustivo da contorna dixital no ámbito 
educativo, resultado dun proxecto no que 
participaron un grupo de persoas relevan-
tes do mundo dixital galego que respon-
der a 57 preguntas concretas.

O material elaborado ao redor deste 
proxecto concretouse nun libro dixital bi-
lingüe que pode descargarse de balde en 
formato PDF e unha serie de vídeos infor-
mativos (recollidos nunha canle de YouTu-
be) que abordan cuestións como os riscos 
da Rede, a suplantación de identidade, 
as compras en liña por parte de menores 
ou incluso a explicación de terminoloxías 
propias do contorno TIC como netiqueta, 
infoxicación ou sexting. Todos estes conti-
dos están recompilados nunha páxina web 
accesible a través do dominio identidade-
dixital.gal.

A participación nos vídeos do proxecto 
Identidade Dixital foi moi variada, de xei-
to que tanto podemos atopar docentes 
como profesionais do sector TIC. Algúns 
casos serían a doutora en Filoloxía Inglesa, 
Alba Alonso; a docente e profesional do 
mundo da Informática, Luz Castro; o pro-
fesor da IE Business School, Enrique Dans; 
o presidente da asociación TADEGa, Juan 
José Fernández García; o webmaster de 
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IdentidadeDixital.gal, 
nova ferramenta para 
orientarnos no mundo dixital

Código Cero, Marcus Fernández; o xorna-
lista e docente, Luis Fraga; a enxeñeira en 
Telecomunicacións, Edita de Lorenzo; o 
informático co-autor do libro Los Nativos 
Digitales No Existen, Javier Pedreira Wicho; 
o psicólogo, Javier García; o avogado, Víc-
tor Salgado; e o presidente do CPEIG, Fer-
nando Suárez; entre outros.

Estes materiais foron presentados na 
sala Eisenman da Cidade da Cultura nun 
encontro con docentes da Rede de For-
mación do Profesorado e con profesorado 
encargado de elaborar contidos en mate-
ria de convivencia, no que tamén partici-
paron o director xeral de Educación, FP e 
Innovación Educativa, Manuel Corredoira; 
e o subdirector xeral de Ordenación e In-
novación Educativa e Formación do Pro-
fesorado, Manuel Vila.

Estas orientacións enmárcanse den-
tro da Estratexia Galega de Convivencia 
2015-2020 e súmanse a outros protoco-
los postos en marcha pola Consellería 
de Educación como os de Protección de 
Datos Persoais, de Atención Educativa 
Domiciliaria, de Urxencias Sanitarias, ou 
de Acoso e Ciberacoso. Todos eles teñen 
como finalidade dar apoio aos centros, 
aos docentes e ás familias con documen-
tos e guías específicas. 



O Clúster Tu-
rismo de 
Galicia está 
a facer un 
esforzo es-
pecial para 
incremen-

tar a presenza das novas tecno-
loxías entre as súas empresas 
integrantes, con vistas a que es-
tas poidan, a curto e medio pra-
zo, tirar o máximo proveito das 
principais vantaxes que aquelas 
poñen en xogo (meirande pre-
senza no mundo, ampliación de 
mercado, mellora de servizos e 
de xestión, optimización de ac-
tividade grazas á comunicación 
xerada cos clientes reais e poten-
ciais, máis eficiencia e compe-
titividade etc). Este importante 
traballo materialízase a través de 
varias frontes. Por exemplo me-
diante accións de debate e divul-
gación e encontros empresariais. 
Nesta liña insírese os Encontros 
Clúster Turismo de Galicia, cuxa 
máis recente edición desenvol-
veuse no mes de maio, incluín-
do relatorios e mesas redondas 
para, entre outras cousas, abor-
dar os retos e oportunidades 
que se lle presenta ao sector 
turístico galego co horizonte 
2020 (cuestións coma o impacto 
turístico e as oportunidades que 
xeran os eventos deportivos e 
culturais, o desenvolvemento do 
turismo enogastronómico e ter-
mal ou os avances tecnolóxicos 
que ofrecen novas oportunida-
des de xestión e modernización 
para os establecementos turísti-
cos). Nun plano máis concreto, 
na última edición dos Encontros 
participaron -dando a coñecer as 
ditas oportunidades e vantaxes- 
as empresas Amadeus, Nextel, 
Globaldit ou mesmo a platafor-
ma AirBnB.

Outra das actividades TIC do 
Clúster celebradas recentemen-
te foi o Encontro Profesional de 
Innovación e Novas Tecnoloxías, 
que se celebrou en Sanxenxo 
(Real Club Náutico) coa colabo-
ración da Deputación de Ponte-

Novas tecnoloxías, alá imos
O Clúster Turismo de Galicia está a redobrar esforzos 

para impulsar a dixitalización das firmas do sector

Plan de Formación
O Clúster de Turismo de Galicia (CTG) desenvolveu esta tempada de 

outono, co apoio de IFFE Business School (no marco do convenio de 
colaboración subscrito coa Axencia de Turismo de Galicia) a terceira 
edición do seu Plan de Formación. O programa compúxose dun total 
de 34 accións desenvolvidas en 14 localidades galegas das catro 
provincias, co obxectivo de ofrecer “unha formación de alto valor 
engadido e de carácter gratuíto”, especialmente dirixida a mellorar as 
capacidades e habilidades de directivos, emprendedores e profesio-
nais do sector turístico galego. A terceira edición do plan formativo, en 
palabras do secretario do Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, 
constituíu “unha forte aposta do Clúster Turismo de Galicia pola 
formación e a profesionalización no noso sector, ao que queremos 
dotar de ferramentas que o fagan máis forte e competitivo”. As accións 
beneficiarion a case medio milleiro de profesionais do sector.  
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vedra, e contando coa presenza 
dun centenar de empresas turís-
ticas, provedores dixitais e profe-
sionais do sector interesados en 
coñecer os cambios que se están 
a producir neste ámbito produ-
tivo a nivel global. Na xornada, 
que incluíu relatorios e mesas 
redondas, mostrouse o poten-
cial de cuestións como o traballo 
cooperativo para mellorar os ser-
vizos que se ofertan aos turistas 
ou a información a gran escala 
(Big Data) e a Internet das Cou-
sas (extraendo do inxente coñe-
cemento xerado cada día datos 
de valor para mellorar a eficacia, 
o rendemento e a capacidade de 
resposta das nosas empresas). 
Participaron empresas como R 
(comunicación e conectivida-
de), Bismart (información a gran 
escala), Made in Mobil (Internet 
das Cousas), Knowdle (software 
de intelixencia colectiva), Past-
View (realidade virtual), Brand-
maniac (mercadotecnia a través 
da figura dos influencers), Nani 
Arenas (consultoría turística) 
ou More Turismo Internacional. 
Asemade, na xornada amosáron-
se as vantaxes de proxectos e 
programas como SmartPEME 
da Deputación de Pontevedra, 
iniciativa para capacitar dixital-
mente aos autónomos, PEME 
e traballadores da provincia (a 
través de actividades nas sedes 
de Pontevedra, Vigo, Porriño, 
Ponteareas, Cambados e Lalín). 
Asemade, nas sesións participou 
o presidente do Clúster Turismo 
de Galicia, Francisco González, 
quen sinalou que a transforma-
ción dixital é unha realidade á 
que cómpre adaptarse, “unha 
realidade que se acelerou nos 
últimos anos e que supón un 
reto para o sector turístico gale-
go pero tamén nos abre infinitas 
posibilidades para competir nun 
mercado global”. González, du-
rante a apertura da xornada, sa-
lientou que o novo turista “apre-
cia máis a calidade de conexión 
do Wi-Fi ca un bo almorzo, e iso 
témolo que ter en conta”. 
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especial 

O CPEIG conmemora os seus dez anos de traballo 
coas principais entidades TIC da nosa terra 

O Colexio Profesional 
de Enxeñaría en In-
formática de Galicia 
(CPEIG), en compa-
ña das principais 
entidades TIC da 
nosa terra, fixo este 

30 de novembro un repaso polo que deu 
deu de si a década comprendida entre 
2007 e 2017, ou sexa, polos seus dez 
anos de vida. Na cita, un animado en-
contro participativo onde se escoitaron 
múltiples voces e puntos de vista, par-
ticiparon arredor dun centenar de per-
soas. Celebrouse no salón de actos do 
Centro ABANCA da Praza de Cervantes 
de Santiago e foi conducido polo divul-
gador Manuel Vicente, quen se apoiou 
nunha parte importante dos asistentes 
(membros do CPEIG e doutras entidades 
TIC da nosa terra) para, primeiro, facer 
memoria do acontecido mundialmente 
(e xenericamente) ao longo destes dez 
anos, do ocorrido tecnoloxicamente (dis-
to encargouse Pilar Vila, vogal do CPEIG) 
e do acontecido en relación ao colexio 
(tarefa encomendada a Fernando Suá-
rez, presidente do CPEIG).

O devandito complementouse coa 
visión achegada por Carlos Rodríguez, 
presidente da Asociación de Empresas 
Galegas de Software Libre (AGASOL); 
Alejandro Lamas, videpresidente do 
Clúster TIC de Galicia; Carlos Vázquez Ma-
riño, director da Área de Solucións Tec-
nolóxicas Sectoriais de AMTEGA;  Frankie 
Gomez, responsábel de Lacon Network; 
Fernando Prieto, da empresa Gato Salva-
je; Manuel González, presidente de Pun-
togal; Manuel Meijide, director de Mun-
dos Dixitais; Javier García Tobío, director 
xerente do Centro de Supercomputación 
de Galicia (CESGA) e tamén vogal do 

Historias da 
nova revolución 
tecnolóxica 

Fica pendente de 
solucionar: a falta 

de equiparación, 
en materia de 

recoñecemento 
público, da Enxeñaría 

en Informática con 
respecto ao resto das 

enxeñarías

CPEIG; e  José Ramón Méndez, profesor 
da Escola Universitaria de Deseño In-
dustrial da UDC. Tamén interveu, entre 
outros, Arno Fornella, investigador e 
profesor da Escola de Enxeñaría Infor-
mática de Ourense (amais de membro 
do Laboratorio de Informática Aplicada 
e coordinador dos traballos de desen-
volvemento e lanzamento do picosaté-
lite galego XaTcobeo). Tamén interveu 
amplamente Pilar Vila, vogal do CPEIG, 
elaborando un percorrido polos princi-
pais achados e acontecementos mun-
diais da nosa historia tecnolóxica re-
cente (a comprendida, como dixemos, 
entre 2007-2017). 



| 15| 15Número 172

falta de equiparación, en materia de re-
coñecemento público, da Enxeñaría en 
Informática con respecto ao resto das 
enxeñarías. Suárez tamén falou doutra 
das grandes preocupacións do colexio, 
que é a ausencia de mulleres no sector, 
unha baixa participación que, lonxe de 
atenuarse co paso dos anos, non deixa 
de ir a máis nas contornas previas aos 
ámbitos profesionais, ou sexa nos pro-
pios estudos de informática. 

A cita, como dixemos, encadrouse 
nos eventos de conmemoración do dé-
cimo aniversario do CPEIG que a enti-
dade profesional programou este 2017, 
ao abeiro do lema w O evento do 30 de 
novembro foi, de feito, a culminación 
desas conmemoracións.

En relación ao CPEIG mesmo, a cita 
foi un repaso das principais actividades, 
logros e fitos acadados pola entidade 
ao longo da súa andaina. Fernando 
Suárez debullou os (“duros”) comezos 
do proxecto e os principais obxec-
tivos primeiros do CPEIG (impulsar 
unha entidade que protexese e velase 
aos nosos profesionais da Enxeñaría 
en Informática, e fomentar ao mesmo 
tempo o progreso e a innovación). Ta-
mén recordou que malia os dez anos 
de “vida” do CPEIG, a profesión é moi-
to máis antiga ca iso (xa cumpriu os 40 
anos) e que, malia o moito que se ten 
avanzado, hoxe en día fica pendente 
de solucionar definitivamente un pro-
blema que se arrastra dende hai anos: a 

O evento foi pechado pola directora 
da Axencia para a Modernización de 
Galicia (AMTEGA), Mar Pereira, quen 
fixo un percorrido polos principais lo-
gros da profesión e polo seu “papel 
como embaixadoras e embaixadores 
das vocacións STEM   para difundir o 
amplo abano de posibilidades laborais  
que ofrece o sector tecnolóxico”. Tamén 
aproveitou para felicitar ao colexio por 
“esta década de traballo” e ao que re-
coñeceu “a súa colaboración na forma-
ción e difusión das TIC en diferentes 
iniciativas da Axenda Dixital de Galicia,  
claves para contribuír a xerar un clima 
de confianza entre os cidadáns e dina-
mizar o seu uso”.

A maiores, Pereira lembrou que, 
malia ser un perfil moi demandado, 
en Galicia só un 9,3% dos alumnos 
matriculados no sistema universitario 
cursa carreiras do ámbito científico-
tecnolóxico. Ademais, dixo, só o 29,1% 
das persoas matriculadas en carreiras 
STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e 
Matemáticas) son mulleres, unha fenda 
de xénero que xa se percibe antes da 
universidade, xa que só o 33% das mo-
zas optan polo Bacharelato Científico-
Tecnolóxico fronte ao 46% dos mozos. 
A directora de AMTEGA subliñou que 
“incrementar estas cifras é unha res-
ponsabilidade conxunta que implica 
a administración públicas, universida-
des, colexios profesionais e sector em-
presarial, e que se está a afrontar cun 
enfoque multidisciplinar”. 



especial 

“No noso sector, 
dez anos son unha 

barbaridade”

O ano 2017 está a ser un dos anos máis impor-
tantes para a actividade do Colexio Profe-
sional de Enxeñaría en Informática (CPEIG). 
Por que motivo? Pois, entre outras cousas, 
porque se celebran os dez anos da súa im-
portante andaina defendendo a profesión 
informática na nosa terra e impulsando os 

avances tecnolóxico-dixitais da sociedade, das empresas e das 
administracións. As accións conmemorativas xa comezaron hai 
tempo, este 2017, pero neste remate de ano están a coller un sig-
nificado especial. Para falar de todas estas cousas xuntámonos 
con Fernando Suárez, presidente do CPEIG, e isto foi o que nos 
contou do pasado, do presente e, sobre todo, do futuro da enti-
dade profesional. 

- Nesta recta final de ano queríamos insistir un chisco máis na 
celebración dos vosos dez anos de vida. A nós ocórrensenos 
moitos motivos para facelo (lembrar esta celebración), e a vós, 
as/os representantes do colexio, seguro que unhas cantas máis. 
Fernando, cóntanos brevemente que significa para vós esta ce-
lebración deste ano, 2017, que está xa a piques de rematar.
- Como ben dis, non se cumpren dez anos todos os días. Para nós 
é motivo de ledicia e orgullo acadar esta cifra e criamos que cum-
pría un repaso á nosa traxectoria, pero non dun xeito “cpeigcéntri-
co”, senón analizando de forma paralela os avances tecnolóxicos a 
nivel mundial e galego e contrapoñéndoos cos principais fitos do 
CPEIG. Se Gardel dicía que “20 anos non é nada”, no noso sector 10 
son unha barbaridade. Non hai máis que recordar que xusto no 
ano de creación do Colexio naceu o iPhone, que parece levar toda 
a vida entre nós. 

Falamos da década de vida do Colexio 
Profesional de Enxeñaría en Informática 

de Galicia (CPEIG) co seu presidente

Número 17216 |

FERNANDO SUÁREZ

Creo que o principal éxito do Colexio nestes anos é constituírse como 
un dos nexos do sector, colaborando con outros actores fundamen-
tais como o Cluster TIC, Ineo, os centros tecnolóxicos e moitas das 
empresas tecnolóxicas que teñen presenza na nosa Comunidade. 
Nesta celebración, tivemos a enorme fortuna de contar con moitos 
destes “amigos”, que nos axudaron a facer este percorrido histórico 
polas TIC na nosa comunidade, podendo amosar a altísima calidade 
dos proxectos e dos profesionais que están a liderar os cambios que 
a informática incorpora á nosa sociedade en todos os seus ámbitos.

- Que vos agarda aos membros do CPEIG a longo dos vindeiros 
anos?
- Sobre todo, moito traballo. Creo que o Colexio ten corda para rato 
e que, se ben é moito o acadado ata o de agora, aínda queda moito 
traballo por levar a cabo. Por exemplo, continuamos a reivindicar sen 
descanso (somos teimudos, como di o anuncio) a regulación da nosa 
profesión para situala ao nivel do resto de enxeñarías, pero non só 
co fin da defensa da mesma e dos seus profesionais, senón principal-
mente, para garantir a seguridade e transmitir a confianza á socie-
dade nos medios electrónicos. Estes son cada vez máis empregados 
para as nosas relacións, xa sexan a nivel persoal, laboral ou coas ad-
ministracións. É fundamental que todos sexamos capaces de empre-
galos con soltura e confianza, con independencia da nosa formación, 
idade, sexo ou situación social. Os próximos anos continuaremos 
traballando para que o progreso tecnolóxico sexa unha realidade e 
poidamos deixar de empregar o adxectivo “electrónica” en moitas 
das nosas transaccións, para que isto sexa o habitual.  

- Tendes algunha actividade máis para o que resta de ano, divulga-
tiva ou conmemorativa?
- Estamos a rematar o Curso Superior de Administración Electrónica, 
en colaboración con AMTEGA e EGAP, con grande éxito de participa-
ción, xa que tivemos máis de 400 solicitudes para as 70 prazas ofer-
tadas. Tamén estamos a liderar en Galicia, un ano máis, a iniciativa 
Hora do Código (horadocodigo.gal) para levar charlas sobre progra-
mación ás escolas galegas. Temos moi avanzado un novo convenio 
coa AMTEGA, con foco na estimulación das vocacións STEM (Ciencia, 
Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas) e na busca de talento. E temos 
pendente pechar a colaboración coa Consellería de Cultura e Educa-



ción, para unha nova edición do programa 
Navega con Rumbo, que sempre digo que é 
a iniciativa máis satisfactoria de todas can-
tas levamos desenvolvidas. 
- Estes días vimos de reflectir uns datos de 
Adecco nos que se dá conta, novamente, 
da importancia das enxeñarías en Infor-
mática dende o punto de vista de oportu-
nidades laborais. Segundo se fai saber, as 
as enxeñarías TI lideran hoxe a demanda 
de emprego das empresas en España, por 
diante de todas as demais. Que opinión 
che merece isto? É un síntoma da profun-
da revolución tecnolóxica que estamos a 
vivir, e moitas veces sen decatarnos das 
súas implicacións? 
- Xa ao principio da andaina do CPEIG ela-
boramos un estudo da situación laboral da 
nosa profesión, no que as cifras de empre-
gabilidade eran extremadamente altas (pre-
to do 95 %), nun momento en que a crise 
económica comezaba a despuntar. E mes-
mo a pesares desta, os índices de demanda 
de profesionais mantivéronse constantes. O 
problema a día de hoxe é que a demanda de 
profesionais está por riba da oferta, coas di-
ficultades que iso implica para as empresas, 
que cada vez precisan máis empregados 
con coñecementos e competencias tecno-
lóxicos. 
Obviamente, nos sentimos orgullosos e pri-
vilexiados de vivir este auténtico cambio de 
era promovido polo auxe tecnolóxico, do 
que a sociedade se empeza a decatar dun 
xeito positivo, por todos os beneficios que 
pon en xogo.

- Na pregunta anterior deixamos vía libre 
para reflexionar, tamén, nos porqués da 
escaseza de mulleres na profesión e, pre-
viamente, nos estudos universitarios rela-
cionados coas novas tecnoloxías. Como é 
posíbel que, tendo en conta a importante 
demanda profesional de enxeñeiras/os en 
Informática que existe dende as empre-
sas, unha demanda que seguirá a medrar 
no futuro (ao que cómpre engadir as moi-
tas posibilidades laborais e creativas que 
achega esta profesión), non haxa máis 
mulleres apostando por este tipo de ca-
rreiras?
- Este é o grande cabalo de batalla que te-
mos non só no Colexio, senón en todo o 
sector. Non é algo particular de Galicia ou 
España, senón que é un problema a nivel 
mundial, xa que con taxas inferiores ao 15 % 
de matrículas femininas en carreiras como 
a Enxeñaría en Informática, e o que é peor 
aínda, esta cifra vai en descenso, estamos 
a perder case a metade do talento da nosa 
sociedade. Posiblemente haxa varias causas 
que o xustifiquen, como a dificultade de 
transmitir en que consiste a profesión. Fálta-
nos unha serie ou película cunha personaxe 
protagonista que transmita atractivo por 
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unha profesión na que podes desenvolver a 
túa actividade en ámbitos tan heteroxéneos 
como a educación, a sanidade, o deporte, o 
cuidado asistencial, a arquitectura, o xorna-
lismo..., xa que en todos eles hai ferramentas 
informáticas. Existen unha serie de variables 
que inflúen nos alumnos á hora de elixir o 
seu itinerario formativo e que non dependen 
unicamente do propio alumno, senón que 
tamén se estenden á contorna próxima, ao 
eido educativo e ao ecosistema social. Alá 
polos anos 80, cando se popularizou o PC, os 
anuncios do mesmo estaban dirixidos a un 
público maioritariamente masculino. Aínda 
estamos a pagar as consecuencias diso, xa 
que moitos dos destinatarios daquela publi-
cidade son hoxe pais, orientadores, educa-
dores..., que teñen interiorizado un sesgo de 
xénero sobre a tecnoloxía.
Cómpre, por tanto, transmitir unha imaxe di-
ferente do papel que deben xogar os profe-
sionais do sector. Dende o CPEIG traballamos 
sen descanso para reverter esta situación co-
laborando en iniciativas como ICT Go Girls, 
Rapaciñ@s ou cos premios Ada Byron que 
concedemos anualmente co fin de xerar re-
ferentes femininos para as nosas rapazas. 

- Seguiredes a traballar tamén na divulga-
ción tecnolóxica entre a nosa rapazada? 
Por que credes que ten tanta importancia 
achegar o máximo posíbel as novas tecno-
loxías ás novas xeracións, non só a nivel de 
uso, senón tamén de implicación directa 
(programación para crianzas, robótica, des-
envolvemento de páxinas web, xogos, etc)?
- Hai unha frase de Mandela que me encan-
ta: “O futuro dunha nación é tan promete-
dor como a próxima xeración de cidadáns”. 
Estamos ante cambios sen precedentes na 
historia da humanidade, como o cambio de 
modelo económico cara a unha economía 
baseada no coñecemento ou a introdución 
das TIC no tecido produtivo coa denominada 
“Industria 4.0”. Pero o que realmente resulta 

fundamental e non debemos esquecer en 
ningún momento é que son as persoas a 
chave no cambio que estamos a vivir, e non a 
tecnoloxía por si mesma. Temos a responsa-
bilidade de preparar aos nosos rapaces para 
o mundo que herdarán de nós; un mundo no 
que a tecnoloxía estará (xa o está) presente 
en todos os ámbitos do noso día a día. De-
bemos ser conscientes, xa que logo, nunha 
economía do coñecemento, os recursos máis 
importantes son persoas talentosas que po-
demos educar e atraer ao noso país. A eco-
nomía do coñecemento pode medrar máis, 
crear mellores empregos e ofrecer unha me-
llor calidade de vida para todos.
Nesta reforma da educa ción debemos ter 
en conta cales serán as competencias máis 
demandadas nun futuro próximo. Entre elas, 
destacan as coñecidas “soft skills”, como re-
solución de problemas, pensamento crítico, 
creatividade, xestión de equipos, intelixen-
cia emocional, xuízo e toma de decisións e 
flexibilidade cognitiva. E, tal vez por riba de 
todas estas, destacaría a formación ética e en 
valores.

- Como se atopa neste intre o proceso ini-
ciado polo CPEIG e as restantes entidades 
análogas autonómicas e estatais para con-
seguir o debido e axeitado recoñecemento 
da profesión, a Enxeñaría en Informática, 
por parte da Administración central (unha 
falta de recoñecemento que implicaba a 
non equiparación da Enxeñaría en Informá-
tica con respecto ás restantes enxeñarías)?
- Esta é unha carreira de fondo, xa que non 
son cambios sinxelos. Como ben apuntas, é 
un proceso no que o CPEIG participa de for-
ma directa a través do Consejo General de 
Colegios de Ingeniería en Informática, onde 
ostenta a vicepresidencia. O cambio pasa 
pola aprobación da Lei de Servizos e Colexios 
Profesionais, lei que leva pendente de apro-
bación e con distintos borradores de conti-
dos, xa 4 lexislaturas. Nela se establecerá un 
novo modelo de prestación dos servizos pro-
fesionais, ademais de acometer unha profun-
da reforma do funcionamento dos Colexios. 
Para nós é unha oportunidade importante 
de acadar a tan ansiada regulación profesio-
nal, entendendo esta como unha garantía 
para a sociedade ante un comportamento 
neglixente. Estamos en continuas conversas 
co Goberno, a través dos distintos departa-
mentos, para tentar transmitirlles a relevan-
cia que ten a Enxeñaría en Informática en 
actividades nas que é fundamental asegurar 
a seguridade física e xurídica das persoas e 
que, en consecuencia, estas actividades se-
xan lideradas por persoas con competencias 
e coñecementos acordes a esa responsabili-
dade. Somos moderadamente optimistas de 
que conseguiremos o noso fin, aínda que os 
prazos, como apuntaba, son moito máis lon-
gos do que todos nos desexariamos. 

Con taxas 
inferiores ao 

15 % de matrículas 
femininas en carrei-
ras como a Enxeñaría 
en Informática, estamos 
a perder case a metade 
do talento da nosa so-
ciedade



O p a s a d o 
24 de no-
v e m b r o 
a Univer-
s i d a d e 
de Vigo 
achegou 

unha manchea de detalles 
sobre as vindeiras Xornadas 
sobre Tecnoloxías e Solucións 
para a Automatización Indus-
trial, coñecidas por xornadas 
JAI polas súas siglas en caste-
lán, cuxa nova edición cele-
brase en marzo (entre os días 
12 e 16) na Escola de Enxeña-
ría Industrial, coa previsión (e 
coa firme vontade por parte 
dos organizadores) de acoller 
máis empresas (un total de 20) 
e máis propostas innovadoras 
e intelixentes ca nunca. As xor-
nadas, impulsadas novamente 
polo profesor do Departamen-
to de Enxeñaría de Sistemas e 
Automática, José Ignacio Ar-
mesto, será nas súas palabras 
“un espazo de demostración 
de robótica colaborativa, im-
presión 3D e realidade virtual 
na que centros tecnolóxicos 
galegos exporán os seus dese-
ños”.

Segundo engade, a nova 
edición do evento é un con-
texto excepcional para enten-
der, realmente, todo o que 
rodea aos conceptos de Indus-
tria 4.0, tecnoloxías smart e a 
robótica colaborativa, entre 
outras cousas porque algun-
has das firmas participantes 
lideran e impulsan proxectos 
punteiros nestes eidos. 

As 20 empresas confir-
madas proceden de Europa, 
América e Asia e abranguen, 
practicamente, “todos os ám-
bitos tecnolóxicos”. Segundo 
explica Armesto, as expecta-
tivas de asistencia da orga-
nización “son moi elevadas”, 
principalmente pola inclusión 
no programa do showroom de 
industria 4.0 e polo crecente 

A sétima edición das JAI quere bater récords 
de empresas participantes e asistentes

A industria 
que veremos

interese que existe por coñecer as tecnoloxías de automatización 
e robótica. Así, agárdase que se superen os 1.000 asistentes da an-
terior edición. Novamente, un dos obxectivos é marcar diferenzas 
con respecto a outros eventos tecnolóxicos, apostando de cheo por 
achegar ás empresas á mocidade, “facilitando ao máximo que os 
e as estudantes teñan ocasión de coñecer tanto aos propios fabri-
cantes dos produtos como ás empresas que son os seus clientes lo-
cais, os que nun futuro próximo lles ofrecerán un posto de traballo”. 
O obxectivo, polo tanto, é que “estudantes, fabricantes e usuarios 
profesionais poidan interactuar nun contexto tecnolóxico e univer-
sitario”. 

O programa (jai2018.uvigo.es/programa), que abrangue máis 
de 35 horas de presentacións técnicas e relatorios, abordará temas 
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Ignacio Armesto, principal impulsor das xornadas JAI da Universidade de Vigo

como robótica colaborativa 
e sensitiva, robótica móbil, 
seguridade industrial, análise 
de datos,  ciberseguridade, 
IoT (Internet das Cousas), xe-
melgo dixital, mecatrónica, 
información a gran escala 
(Big Data), intelixencia artifi-
cial, comunicacións sen fíos 
ou eficiencia enerxética. Para 
isto, contarase con preto de 
50 relatores procedentes de 
diferentes cidades e países, 
que presentarán as principais 
novidades e tendencias do 
sector.

Participarán vellas coñe-
cidas das JAI como Phoenix 
Contact, Rockwell Automa-
tion, Schneider Electric e 
Siemens e outras de recente 
creación como Universal Ro-
bots ou MiR. 

Por outra banda, no pro-
grama de relatorios estarán 
presentes compañías dou-
tros sectores que dependen 
da automatización no seu 
proceso produtivo, entre as 
que se contan PSA Peugeot 
Citroën (que presentará as 
innovacións relacionadas coa 
industria 4.0 que aplican na 
factoría viguesa), Repsol (que 
mostrará as novas técnicas do 
proceso químico que empre-
gan, por exemplo, na refinaría 
da Coruña) e Navantia (que 
dará a coñecer o seu proxecto 
Estaleiro 4.0, no que utilizan 
técnicas de realidade virtual 
no deseño dos seus produ-
tos). Tamén participarán nos 
relatorios representantes de 
centros tecnolóxicos como 
CTAG, Gradiant ou Aimen, vi-
sualizando as súas iniciativas 
de innovación e desenvolve-
mento vencelladas aos ditos 
eidos e procesos industriais. 

As xornadas poderán se-
guirse tanto de xeito virtual 
como presencial, neste últi-
mo caso o prazo de inscrición 
remata o 12 de febreiro. 
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recuncair@s
A segunda convocatoria do certame amplía 

categorías e premios, 5.500 euros en total

Se YouTube é un praza onde se xun-
tan millóns de persoas, calquera 
iniciativa que queira reivindicar 
de verdade o galego terá que 
pasar por forza por ese espazo 
de confluencia. Sobre todo se 
tempos en conta que non se 

trata dunha praza calquera: trátase do segundo 
buscador máis grande do mundo e o terceiro 
sitio máis visitado despois de Google e Face-
book, cunha taxa de crecemento de 10 vídeos 
por segundo. Este 30 de novembro presentouse 
en Santiago a segunda edición dunha iniciativa 
que é como montar un estrado na dita praza e 
subir ben o volume para que se nos escoite. E 
facendo fincapé nas novas xeracións, que son as 
que lle inxectan a maior cantidade de combustíbel 
a YouTube. Estamos a falar da segunda convocatoria 
de Youtubeir@s, cuxo obxectivo é ateigar a Rede 
de vídeos na nosa lingua.

Na presentación participaron a 
coordinadora de Youtubeir@s, Mónica 
Fernández Valencia, Martiño Norie-
ga, alcalde de Santiago de Compostela, 
Goretti Sanmartín, vicepresidenta da Deputación da Coruña, a 
vicerreitora de Servizos Universitarios da Universidade de San-
tiago, María do Carme Silva Domínguez e os responsábeis dos 
servizos de Normalización Lingüística dos restantes concellos 
implicados. 

No acto, Fernández Valencia achegou unha serie de detalles 
importantes sobre a edición do ano pasado e a presente. Se-
gundo dixo, este ano hai máis premios e máis contías a repartir 
(5.500 euros) en relación á convocatoria previa, e tamén máis 
entidades implicadas (por exemplo a Deputación da Coruña). 
Respecto da edición 2017, dixo que saldouse cunhas importan-
tes cifras de convocatoria, con máis de 200 vídeos presentados 
da man de internautas de idades comprendidas entre os 17 e 
os 30 anos. Fernández Valencia tamén lembrou que o certame 
xa está a piques de comezar, e que a partir deste 1 de decem-
bro poderemos presentar xa as nosas achegas audiovisuais de 
reivindicación do galego. 

Pola súa banda, a vicepresidenta da Deputación, Goretti 
Sanmartín, fixo fincapé no potencial de promoción cultural da 
Internet: “Nas redes podemos refrescar a lingua, unha lingua 
que por desgraza aínda fica afastada de moitos ámbitos de 
uso”. A intención de Youtubeir@s, dixo, é conectar coa mocida-
de, xa que a mocidade está nas redes, e a mocidade é quen po-
súe verdadeiramente o poder para facer preservar a lingua que 
lle foi herdada. Tamén recordou que entre as novidades desta 
convocatoria atópase a de dar máis voz ás persoas maiores para 
que contribúan elas tamén ao obxectivo de reivindicar a lingua 
ao mesmo tempo que se impulsa a creatividade e a innovación.  

Premios Youtubeir@s
Nos Premios Youtubeir@s poderán participar “todas 

as persoas maiores de 14 anos a través de vídeos de 
opinión ou videotitoriais autoproducidos en galego su-
bidos a Youtube de xeito independente ou nunha canle”. 
Segundo se fixo saber, as pezas deberán estar publicadas 
con data posterior ao 28 de abril de 2017 sen restricións 
de privacidade e cos cancelos #youtubeiras #youtubei-
ros na descrición. En total, o certame entregará 5.500 
euros en premios, repartidos nun conxunto de catego-
rías que, como dixemos, incrementan o seu número con 
respecto ao ano pasado. Así, o certame dividirase nos 
seguintes apartados: vídeo-facermos, vídeo-opinarmos, 
canle, creatividade, eficiencia comunicativa, calidade 
técnica, calidade lingüística e o premio do público. As 
bases ao completo pódense consultar no web www.
youtubeiras.gal e os premios entregaranse o vindeiro 
20 de abril de 2018 nun acto público na Coruña no cal o 
xurado dará a coñecer os vídeos gañadores. 

Organización
Youtubeir@s é unha iniciativa organizada polos Servi-

zos de Normalización Lingüística dos concellos da Baña, 
Ames, Carballo, Ourense, Pontevedra, Ribadeo, Santiago 
de Compostela, Teo e O Grove, das universidades da 
Coruña, Santiago de Compostela e Vigo e da Deputación 
da Coruña. 



Número 17220 |

En 2018 familias, alumnado e profesores disporán 
dunha canle única para dúbidas e incidencias

Sevizo de atención 
premium para o 
libro dixital

Segue adiante o despregue da 
Xunta de Galicia que vén de 
anunciar a activación, o ano vin-
deiro, dun Servizo de Soporte 
Premium para as familias, alum-
nado e profesores dos 154 cen-
tros educativos que empregan o 

libro dixital, tras adherirse á iniciativa E-Dixgal 
do Proxecto Abalar. O Consello do Goberno 
galego autorizou a contratación deste servizo 
que ofrecerá tres tipos de asistencia: remota 
(telefónica e online); in situ, con desprazamen-
to ao lugar da incidencia; e a través de puntos 
físicos de atención.

Segundo informa o Goberno galego, máis 
de 1.000 profesores, 12.000 alumnos e as súas 
familias disporán o ano que vén “dunha única 
vía de atención para todas as cuestións rela-
cionados co uso do libro dixital”, a materializar 
a través de varias canles (telefónica, correo 
electrónico, web, aplicación no móbil,...) e 
“dispoñible as 24 horas do días os 7 días da 
semana”. Desde este punto, engade a Admi-
nistración autonómica, “atenderanse todas as 
dúbidas, consultas e incidencias que podan 
ter os usuarios, resolvéndoas de xeito remoto 
ou activando os servizos presenciais para que 
estas se resolvan onde se atope o usuario se 
non se puidese resolver de maneira remota”.

O novo Servizo Premium contempla 
como novidade que o soporte se preste 
no domicilio da familia ou profesor para 
aquelas incidencias que requiran una 
atención presencial. 

Outra das opcións que se contemplan 
para o servizo, é a dispoñibilidade dun-
ha rede de puntos físicos de atención, 
abertos en horario comercial, nos que os 
alumnos e as súas familias podan resolver 
consultas, dúbidas ou incidencias sobre 
os ordenadores ou o uso das plataformas 
e servizos ao seu dispor.

O valor estimado do contrato, incluín-
do modificacións e prórrogas, é de 5,6 mi-
llóns de euros. A implantación do Soporte 
Premiun é unha das medidas do paquete 
de melloras previstas na extensión da 
educación integramente dixital que está 
a impulsar o Goberno galego, a través da 
Consellería de Cultura, Educación e Orde-
nación Universitaria e a AMTEGA. 

En decembro iniciarase a distribución 
progresiva aos 154 centros de máis de 
14.600 portátiles para o alumnado (tác-
tiles e convertibles en tableta) e 2.000 
para o profesorado, cos que se renovará 
o equipamento do que dispoñen actual-
mente. 

Respecto aos contidos, en 2018 a edito-
rial Planeta incorporarase como terceiro 
provedor de contidos curriculares dixitais 
para as materias de 5º de primaria a 2º da 
ESO, sumándose aos actuais, Netex e Ede-
bé. Está en fase de licitación o centro de 
produción de contidos educativos dixitais, 
que facilitará aos docentes novas ferra-
mentas e mecanismos para que poidan 
incorporar á plataforma contidos innova-
dores. E tamén está en proceso de licita-
ción o contrato do provedor de contidos 
en inglés. 

Segundo explica o Goberno galego, a 
mellora das infraestruturas de telecomu-
nicación é “outro dos aspecto clave na es-
tratexia de innovación educativa”. Neste 
momento, engade, o 94% dos centros que 
empregan o libro dixital teñen conexións 
cun mínimo de 100Mbps. “En total, máis 
de 825 centros públicos, preto do 76%  do 
total dispoñen de velocidades desta velo-
cidade, que en 2018 chegará ao 100%, dos 
centros educativos públicos de primaria e 
secundaria”, informa a Xunta, engadindo 
que entre xullo e novembro a porcenta-
xe de centros públicos que dispoñen de 
100Mbps incrementouse do 46%  preto do 
76%. 

 Neste momento, o 
94% dos centros que 
empregan o libro dixi-

tal teñen conexións 
cun mínimo de 

100Mbps. En to-
tal, máis de 825 
centros públicos
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A Xunta de Galicia porá 
en marcha unha Rede 
de Vixilancia dos es-
pazos forestais para 
apoiar o labor de de-
tección e prevención 
e seguimento dos in-

cendios. Segundo fixo saber o Goberno 
galego, en 2018 estará operativa unha 
primeira fase do sistema, que permitirá fa-
cer seguimento de case a metade do noso 
territorio (o 48%), incluíndo terreos das 73 
parroquias de Alta Actividade Incendiaria 
(PAAI) definidas así no Plan de Prevención 
e Defensa Contra os Incendios Forestais de 
Galicia (PLADIGA) da Consellería do Medio 
Rural.

A rede, anunciada polo presidente da 
Xunta no Parlamento como unha das 30 
medidas na proposta de acordo forestal, 
xestionarase “a través dunha plataforma 
tecnolóxica que facilitará a vixilancia remo-
ta dos montes desde un centro de control 
as 24 horas do día e permitirá aos axentes 
e técnicos forestais o acceso en tempo real 
ás imaxes, incluso a través de dispositivos 
móbiles”, fixo saber o titular do Goberno 
galego, engadindo que as súas finalida-
des principais, nesta primeira fase, serán 
a vixilancia remota e mailo fornecemen-
to de apoio na extinción de incendios. O 
funcionamento será o seguinte: en caso 
de detectarse un lume o sistema achegará 
información visual en directo sobre o avan-

Tecnoloxía para prever e 
facer seguimento dos lumes
A Xunta habilitará unha rede dixital de vixilancia forestal

ce e as condicións do incendio e permitirá 
xeoposicionar o punto exacto que se está a 
visualizar en cada momento. O que se pre-
tende é que a rede ofreza “un mecanismo 
de apoio á toma de decisións polas autori-
dades e persoal técnico competentes para 
mobilizar e xestionar medios e recursos 
para os labores de extinción”.

A nova rede despregarase tirando parti-
do das infraestruturas do operador público 
galego RETEGAL. Nesta primeira fase ins-
talaranse cámaras en 34 centros de tele-
comunicacións do operador público, que  
facilitarán cobertura visual de 1,4 millóns 
de hectáreas, preto da metade do territorio 
galego.

O Consello do Goberno galego aprobou 
o convenio entre a Consellería do Medio 
Rural, a Axencia para a Modernización Tec-
nolóxica de Galicia (AMTEGA) e RETEGAL 
que articula a posta en marcha e mante-
mento desta Rede de Vixilancia dos espa-
zos forestais ata 2022 cun investimento de 
2.026.000 euros. 

Nunha segunda fase, e en base ás nece-
sidades detectadas polos equipos forestais, 
definirase a ampliación da cobertura da 
rede. Ademais,  a media que a evolución 
tecnolóxica ofreza novas solucións, preve-
se abrir unha consulta pública ao mercado 
para analizar a posibilidade de incorporar 
tecnoloxías innovadoras que melloren a efi-
cacia do dispositivo ou permitan avanzar na 
detección temperá de lumes. 

Instalaranse cáma-
ras en 34 centros 

de telecomunica-
cións do operador 

público RETEGAL, 
que  facilitarán a 

cobertura visual de 
1,4 millóns de 

hectáreas
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“Os enxeñeiros de 
Telecomunicación 
temos que abordar 

o desafío da 
ciberseguridade”

Falamos co decano do COETG e presidente da AETG

JULIO SÁNCHEZ AGRELO

- Que representa para vostede a Noite Galega das Telecomuni-
cacións? A oportunidade de atoparse coas compañeiras e com-
pañeiros de profesión e facer plans conxuntos de futuro ou é 
algo máis, a parte disto, que se nos escapa?
- A Noite Galega das Telecomunicacións é o evento de referencia 
do sector TIC en Galicia a día de hoxe. Levamos xa 22 edicións 
celebradas e ano tras ano a nosa gala foi gañando visibilidade 
de forma que, tanto para os nosos colexiados e asociados como 
para o empresariado e a administración pública, este acto con-
verteuse nunha cita obrigada para todos os axentes involucrados 
no desenvolvemento do sector TIC galego.

Este ano están a acontecer, na nosa terra, moitas 
cousas TIC. Unha parte importante delas teñen 
estreita relación co Colexio Oficial e coa Asocia-
ción de Enxeñeiros de Telecomunicación de Ga-
licia (COETG-AETG). Por exemplo a celebración 
recente da Noite Galega das Telecomunicacións. 
Para afondarmos no alcance deste acontecemen-

to e nas outras accións que están a organizar as ditas entidades 
para conmemorar cadanseus aniversarios (os 25 anos da asocia-
ción e os 50 do colexio), falamos con Julio Sánchez Agrelo, deca-
no do COETG e presidente da AETG. Asemade, tivemos ocasión 
de charlar arredor dun dos grandes retos do noso tempo, a ciber-
seguridade, e do papel que deben xogar nel os profesionais que 
representan estas entidades.

- Que tivo esta Noite, a 22 edición, que non tiveran as anterio-
res edicións, de por si significativas e importantes?
- Este ano dedicamos a Noite á ciberseguridade, tema do que 
aínda queda moito por falar e por facer. Quixemos dedicar esta 
edición do evento á ciberseguridade porque pensamos que os 
enxeñeiros de telecomunicación somos os profesionais que te-
mos que abordar este novo desafío e quixemos realizar un cha-
mamento aos compañeiros sobre a importancia da seguridade 
no mundo dixital, como un dos piares básicos da economía do 
futuro e sobre as oportunidades profesionais que ofrece esta 
área de traballo para o noso colectivo.

- Na Noite Galega das Telecomunicacións falouse moito de ci-
berseguridade. Por que se elixiu esta cuestión? Vostede tamén 
comparte a opinión de que a seguridade TIC, ou mellor dito a 
inseguridade nas TIC, pode comprometer o futuro da revolu-
ción tecnolóxica e informativa que estamos comezando a vi-
vir? Que podemos facer dende Galicia para cambiar o rumbo 
da situación e contribuír a unha era dixital que garanta os de-
reitos da privacidade, a seguridade dos datos e das comunica-
cións, a nosa integridade como usuarios de tecnoloxías?
- A facturación mundial por ciberseguridade ascendeu en 2015 a 
62.540 millóns de euros e prevese que chegue a 79.292 millóns 
en 2018. O Observatorio Nacional de Telecomunicacións e para 
a Sociedade da Información (ONTSI) taxou esta cantidade en Es-
paña en case 600 millóns en 2014. Este organismo contabilizou 
máis de 530 empresas que se dedican a esta actividade ou outras 
similares ou complementarias. Este colectivo, que investiu uns 
80 millóns de euros fai un par de exercicios, dá traballo a practi-
camente 6.000 persoas, segundo apunta o Instituto Nacional de 
Ciberseguridad (INCIBE).
En Galicia xa están en marcha iniciativas para formar aos nosos 
enxeñeiros como a da Escola de Enxeñeiros de Telecomunicación 
en Vigo ou a da escola de negocios dixitais, HUB, na Coruña, que 
preparan senllos Máster en Ciberseguridade para preparar aos 
nosos profesionais.



| 23Número 172

- Que destacaría dos profesionais, das entidades e das em-
presas premiadas nesta edición? Que é iso que teñen en 
común e que lles valeu o recoñecemento dos nosos profe-
sionais da Telecomunicación?
- Os premios Galicia das Telecomunicacións e da Sociedade da 
Información constitúen, por unha banda, unha excelente pla-
taforma para a promoción e proxección de empresas e profe-
sionais así como para os produtos e servizos que desenvolven 
e por outra banda, supoñen o recoñecemento a aquelas per-
soas ou entidades que, ao longo da súa traxectoria profesional 
ou segundo os seus programas, contribuíron de forma signifi-
cativa ao desenvolvemento do sector TIC galego.
Bo exemplo disto é o enxeñeiro de telecomunicación galar-
doado co premio Enxeñeiro do Ano 2017, Paulino González 
Pan, cunha exemplar traxectoria profesional e do que salienta-
mos ademais o seu compromiso co Colexio Oficial e a Asocia-
ción de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia ao longo 
de todos estes anos.
Este ano quixemos destacar tamén o labor da administración 
pública na contribución á aceleración da economía dixital 
galega, outorgándolle a Mar Pereira, directora da Amtega, o 
título de Socia de Honra 2017 da AETG.
Empresas como Situm Technologies galardoada co premio 
da Fundación Enxeñeiro Gerardo García Campos ou Balidea 
Consulting & Programing galardoada co Mellor Proxecto TIC 
con Beneficios Sociais outorgado en colaboración coa Amte-
ga, desenvolveron produtos tecnolóxicos de gran calidade e 
cun forte potencial. Tamén tivo cabida nos nosos premios, o 
excelente traballo de Alejandro Ramos Soto coa súa Tese Dou-
toral do premio Gradiant, e o enxeñeiro de telecomunicación 
Víctor Manuel Segura Sieiro co premio ao Mellor Expediente 
académico. A madeireira  Finsa foi outra das empresas prota-
gonistas, galardoada co premio Acuntia.

- Cónstanos nova equipa do Colexio Oficial de Enxeñeiros 
de Telecomunicación, que vostede dirixe e que comezou a 
súa andaina en primavera deste ano, xa está plenamente 
consolidada e, como se adoita dicir, co maquinaria ben en-
graxada. Proba diso son as actividades que están a xurdir, 
sen pausa, do Colexio. Que podemos ir agardando, a curto, 
medio e longo prazo, desta nova directiva que vostede re-
presenta?
- Os retos de cara a esta nova etapa do Colexio e da Asociación 
están xa moi definidos na axenda dos vindeiros meses. Temos 
por diante unha tarefa moi importante de consolidación do 
noso colectivo ante a sociedade como punto de referencia no 
que a servizos á cidadanía se refire.

Tamén temos xa en axenda actuacións específicas de cara 
a conseguir que os enxeñeiros de telecomunicación gale-
gos estean en permanente contacto co Colexio e coa Aso-
ciación e fagan uso dos servizos que lles ofrecemos como 
colexiados e asociados. Canto máis unido e forte sexa o 
noso colectivo, de mellor forma poderemos contribuír ao 
progreso da sociedade dixital.

- Dicía vostede que un dos desafíos principais do Colexio 
é atraer novas colexiadas e colexiados. Como pensan fa-
celo? E xa que falamos de “atraer”, como pensan acurtar 
distancias coa sociedade galega (outro dos grandes de-
safíos marcados pola equipa que vostede dirixe)?
Afrontaremos este reto con actuacións específicas como 
por exemplo a que celebramos o día 1 de decembro con 
motivo do 25 aniversario da Asociación de Enxeñeiros de 
Telecomunicación de Galicia. Actuacións como esta, pen-
samos que poden servir para dar a coñecer aos telecos, o 
papel que xogan organizacións coma a nosa en beneficio 
do colectivo propio e en consecuencia de toda sociedade. 

- 25 anos da Asociación de Enxeñeiros de Telecomuni-
cación de Galicia e tamén 50 anos do Colexio Oficial de 
Enxeñeiros de Telecomunicación. Que representa esta 
entidade para a sociedade?
- O Colexio, igual que a Asociación, desempeña continua-
mente un intenso labor de colaboración con universidades, 
coa administración local, autonómica e estatal, así como de 
empresas e axentes do sector co principal obxectivo de ser 
útiles e achegar os nosos coñecementos profesionais e a 
nosa experiencia ao conxunto da sociedade.

- Hai actividades previstas para conmemorar este fito?
- Celebramos estes 50 anos de historia, cun programa de 
actos e actividades entre os que destacamos a exposición 
itinerante da experiencia de realidade virtual inmersiva. 
Esta iniciativa percorre diferentes puntos da xeografía es-
pañola amosando a historia das telecomunicacións e o 
rol fundamental dos enxeñeiros de telecomunicación na 
transformación da sociedade. En Galicia realizouse con-
cretamente no Museo Interactivo Domus da Coruña, no 
Museo de Pontevedra e na Escola de Enxeñaría de Teleco-
municación da Universidade de Vigo. Búscase tamén poñer 
en valor o labor da nosa institución no seu medio século 
de vida e subliñar a importancia das Telecomunicacións na 
Sociedade.

- O COETG forma parte do Consello Galego de Enxeñerías 
dende a súa fundación. Pode dicirnos para que foi creada 
esta entidade e cales son os seus obxectivos?
- O CGES constituíuse a principios do 2016 como organi-
zación de natureza asociativa da que forman parte os co-
lexios profesionais de Enxeñeiros presentes en Galicia co-
rrespondentes ás enxeñerías superiores que, ao igual que o 
COETG, están reguladas e posúen atribucións profesionais.
Os obxectivos fundamentais do CGES buscan potenciar 
o traballo interdisciplinar no marco da enxeñería promo-
vendo a coordinación entre as diferentes especialidades e 
fomentar o desenvolvemento tecnolóxico e a súa aplicabi-
lidade á sociedade. Complementa en certo modo os obxec-
tivos do COETG, así como do resto de Colexios  Profesionais 
que forman parte da entidade na procura de trasladar á 
sociedade o alcance e as achegas da enxeñería galega para 
o mellor desenvolvemento presente o futuro da humani-
dade. 

Temos por diante unha 
tarefa moi importante 

de consolidación do noso 
colectivo ante a socieda-
de como punto de referencia 
no que a servizos á cidadanía 
se refire
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Impulsar proxectos tecnolóxico-dixitais 
conxuntos e achandar o seu camiño cara 
as nosas empresas. Este é o gran obxectivo 
do acordo de colaboración científico-tec-
nolóxica asinado o pasado 20 de novem-
bro entre a Universidade de Santiago e o 
Centro Tecnolóxico Gradiant, un acordo 

que non é novo (xa comezou hai un tempo dando 
froitos nos campus) pero que estrea novos impulsos 
e afianza, por así dilo, o chan sobre o que se asenta. 
No acto de sinatura, celebrado na Reitoría da USC 
(Colexio de San Xerome), participaron o reitor da 
Universidade de Santiago, Juan Viaño, e o director 
xeral da Fundación Centro Tecnolóxico de Teleco-
municacións de Galicia (Gradiant), Luis Pérez Freire, 
amais de Paulo Félix Lamas, director do Centro Sin-
gular en Tecnoloxías da Información da USC (CiTIUS), 
e o xerente de Gradiant, Fernando Jiménez. Entre 
outras cousas, lembraron a colaboración xa está a 
dar froitos concretos, como por exemplo unha tec-
noloxía que vai permitir detectar obxectos en vídeo 
a moi longa distancia.

A USC e Gradiant traballarán 
en proxectos TIC conxuntos e 

impulsarán a súa transferencia


Juan Viaño e Luís Pérez saúdanse logo da sinatura 
protocolaria do acordo. Foto: Servimav-USC

Innovación
da innovación
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Durante o acto, Luis Pérez Freire ex-
plicou as razóns dos roteiros conxuntos 
coa USC e fixo un breve percorrido pola 
traxectoria de Gradiant, unha andaina 
de nove anos impulsando o desenvolve-
mento de máis de 250 proxectos diferen-
tes de I+D+i e, no plano docente-laboral, 
achegando formación en prácticas a 
máis dun centenar de estudantes (boa 
parte dos cales ficou no centro, pasando 
outros a formar do noso tecido industrial 
máis avanzado e innovador). Tamén fixo 
fincapé na arela de Gradiant de achegar 
tecnoloxías punteiras ás empresas, o seu 
obxectivo fundacional (o que se coñece 
como transferencia tecnolóxica, un fac-
tor determinante para o incremento de 
riqueza e competitividade entre as nosas 
empresas). Segundo apuntou, o acordo 
asinado coa USC alíñase plenamente con 
este obxectivo fundacional de Gradiant, 
unha “razón de ser” que se verá fortale-
cida coa entrada en xogo do CiTIUS, en 
palabra de Pérez Freire “o mellor socio co 
que podíamos contar para esta misión”. 
Ao seu xuízo, a presenza do CiTiUS contri-
buirá, e moito, á conversión de proxectos 
en realidades, achegando talento galego 
para “materializar iniciativas de I+D en 
tecnoloxías tanxíbeis para o mercado”

No acto participaron tamén os inte-
grantes do padroado de Gradiant, José 
L. González Carnero e José L. Albo.

 Investigación e colaboración
 A sinatura deste acordo facilitará o 

traballo conxunto no desenvolvemen-
to de proxectos de I+D, favorecendo a 
transferencia dos resultados obtidos ao 
sector industrial, mediante a organiza-
ción de xornadas técnicas ou o acceso a 
demostradores tecnolóxicos e probas de 
concepto. Tamén se fará fincapé na direc-
ción conxunta de teses doutorais e de es-
tadías de investigación dos profesionais 
de ambas entidades, permitindo “o in-
tercambio de coñecemento  e a xeración 
de valor en tecnoloxías crave dentro do 
ámbito das TIC, nun contexto global de 
dixitalización da industria e a economía”.  
Segundo fixo saber Paulo Félix, “espera-
mos que este acordo contribúa a dotar 
de maior proxección no tecido socioeco-
nómico os nosos resultados científicos”. 
Para o director do centro de investi-
gación da USC, o obxectivo é que Gra-
diant e o CiTIUS convertan en realidades 
cotiás algúns resultados científicos que 
“xa demostraron ser os mellores a nivel 
mundial, pero aos que aínda lles falta 
o último elo da cadea tecnolóxica para 
transformarse en aplicacións reais”. 

Sobre Gradiant
Gradiant é unha fundación priva-

da sen ánimo de lucro que ten como 
obxectivo mellorar a competitividade 
das empresas mediante a transferencia 
de coñecemento  e tecnoloxías nos ám-
bitos da conectividade, intelixencia e se-
guridade. Con máis de cen profesionais 
e once patentes rexistradas, Gradiant 
desenvolveu 249 proxectos diferentes 
de I+D+i, converténdose nun dos princi-
pais motores da innovación en Galicia. A 
súa facturación en 2016 alcanzou os 4,4 
millóns de euros e prevé superar os 5,3 
millóns en 2017.

 CiTIUS
O Centro Singular de Investigación 

en Tecnoloxías da Información da Uni-
versidade de Santiago de Compostela 
(CiTIUS) é un dos tres centros singula-
res de investigación de Campus Vida, o 
Campus de Excelencia Internacional da 
USC. Actualmente conta con 32 investi-
gadores sénior e un cadro de persoal de 
máis de 100 persoas, incluíndo 15 inves-
tigadores posdoutorais e máis de 50 pre-
doutorais en etapa de tese. Entre 2014 e 
2016 o centro acumulou máis de 200 
artigos en publicacións indexadas e un 
total de 23 teses de doutoramento de-
fendidas, captando máis de 4,5 millóns 
de euros en fondos de I+D. Ademais, 
os investigadores do centro fundaron 
as novas firmas Situm e  Imagames no 
mesmo período. 

Por outra banda, o director xeral de 
Gradiant avanzou algúns detalles do 
proxecto de tele-vixilancia que vai des-
envolver conxuntamente coa USC e 
mailo CiTIUS, “un proxecto made in ga-
licia”, dixo, centrado en tecnoloxías de 
vídeo-analítica para o achado de algo-
ritmos que permitan detectar obxectos 
en vídeo a moi longa distancia. Isto, 
sinalou, conseguirase a través de téc-
nicas de redes neurais profundas, res-
pondendo o resultado final do traballo 
conxunto a unha demanda crecente do 
mercado no que a servizos intelixen-
tes de analítica de vídeo se refire, con 
potencial para labores de seguridade 
(cousas como a localización temperá 
de ataques con drons) ou para a resolu-
ción de traballos de emerxencia (lumes 
forestais) ou rescates (recuperación de 
persoas no mar).  

Pola súa parte, o reitor aproveitou 
para agradecer a vontade de colabo-
ración de Gradiant e mailo seu com-
promiso coa transferencia tecnolóxica. 
Tamén lembrou que o acordo asinado 
é “un instrumento que facilitará e regu-
lará accións de promoción e difusión 
TIC, a realización de teses ou o desen-
volvemento conxunto de proxectos”.
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Tecnoloxías 
para protexer 
as abellas
Entidades e desenvolvedores 
da nosa terra botan man 
das TIC para loitar contra a 
avespa velutina

A lén de calquera confir-
mación científica, que 
as hai, a proba de que 
a avespa velutina está 
fóra de control na súa 
propagación, é que xa 
non queda case nin-

guén que non as coñeza e non saiba loca-
lizalas. Con toda probabilidade, este nivel 
de coñecemento noso sobre unha especie 
non adquiriu antes tal nivel de amplitude 
con ningún outro animal, planta ou insec-
to. Isto non tería que ser negativo se non 
fose porque a velutina é unha das peores 
cousas que lle podía pasar ao noso medio, 
e a nós mesmos: estraga as poboacións de 
abellas e outros insectos a unha velocida-
de de vertixe, e, ademais, pode carrexar se-
rios problemas de saúde para as persoas. 
Sen dúbida, é hora de botar man das no-
vas tecnoloxías. Así o entenden entidades 
como a Universidade de Santiago e a De-
putación da Coruña, que veñen de lanzar 
unha aplicación (webs-gis.cesga.es/veluti-
na/) que visualiza nun mapa a distribución 
presente e futura da velutina 

O funcionamento da aplicación baséa-
se nun modelo creado polo investigador 
Luis Rodríguez Lado, do departamento de 
Edafoloxía e Química Agrícola da USC. Este 
modelo bota man das bases de datos xera-
das coa retirada de niños da especie inva-
sora, creándose un alicerce preditivo e de 
comportamento que permite ao sistema 
informático facer prognósticos certeiros 
sobre o espallamento do insecto na nosa 
terra. O sistema foi desenvolvido ao abeiro 
do programa Detección precoz da distribu-
ción potencial da avespa asiática en Galicia 
mediante algoritmos estatísticos automati-
zados sobre plataformas dixitais. A aplica-
ción tamén bota man da información cli-
mática de cada área. En total, tira proveito 
de medio cento de variábeis ambientais e 
é quen de visualizar as características de 
hábitat polas que se decanta a especie. 

Outra das contribucións a esta “causa” 
común contra as avespas asiáticas é a pre-
sentada en Librecon 2017 da man de Nuno 
Troitiño, programador, apicultor 2.0 e res-
ponsábel da aplicación Appybee (appybee.
weebly.com), unha innovación galega con 
claro potencial para achar e controlar pragas 
que afectan ás colmeas de abellas, como a 
da avespa velutina. Appybee, máis en de-
talle, é un software-hardware libre que pon 
en xogo un sistema de seguimento das col-
meas con consellos de tratamento contra as 
pragas e para mellorar a saúde dos insectos, 
para o que incorpora un circuíto especializa-
do no propio “fogar” das abellas, con senso-
res-placas Arduino e Raspberry (hardware 
libre). Ten capacidade para recoller, almace-
nar e procesar información sobre a colmea 
en caso de ameaza. 

Esta innovación súmase a outras expe-
riencias tecnolóxicas complementarias, 
como a da Deputación de Ourense e Aero-
cámaras, a base de drons autónomos loca-
lizadores de niños nas polas das árbores e 
con capacidade para neutralizalos. Máis en 
detalle, esta iniciativa consistiría en inxec-
tar nas colmeas, coa axuda do vehículo aé-
reo, unha substancia con capacidade para 
neutralizar o hábitat da vespa raíña e do 
resto da colmea, provocándolles a morte 
e impedindo o seu desenvolvemento. A 
primeira xeira de traballo levouse a cabo 
onte en Celanova. A través da proba, con-
seguiuse neutralizar un niño 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”.
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A índa que os televisores de ultra alta definición con HDR 
teñen prezos accesibles dende hai tempo, no caso dos 
proxectores de vídeo a cousa non é así, e unha da me-
llores opcións domésticas que atoparemos para poder 

gozar de cine en casa coa mellor calidade posible é o novo 
proxector DLP de BenQ, o CineHome W1700, que ofrece unha 
resolución real de 8,3 Mpíxeles (ou sexa 4K), precisión Cinema-
ticColor e HDR10 optimizado para proxección, que a primeiros 
do mes de xaneiro venderase en Europa a 1.599 euros.

Aínda que o prezo do proxector parece elevado, cómpre 
lembrar que ofrece unha resolución que en toda Galicia non 
ofrece ningún cine comercial, o que sumado ao HDR permite 
unha experiencia impresionante. Tamén resulta destacable o 
feito de que poida proxectar unha imaxe de 100 polgadas a só 
3,8 metros de distancia e a súa lámpada teña unha vida de até 
15.000 horas, de xeito que o seu custo de posesión non sería 
moi elevado.

A nivel técnico podemos mencionar que ten unha lumi-
nosidade de 2.200 lumenes ANSI, unha relación de contraste 
de 10.000:1 e que incluso integra un altofalante de 5 watts. 
Tamén está equipado tanto con entrada VGA como un par de 
portos HDMI, de xeito que pode conectarse comodamente a 
ordenadores persoais, consolas de videoxogos, reprodutores 
de Blu-ray 4K e outros trebellos que permitan tirar proveito 
das posibilidades deste proxector que, pese a que o fabricante 
practicamente o ignore na súa posibilidade, tamén é com-
patible con contidos en 3D (para o que habería que adquirir 
lentes). 

A  volta ao mercado da marca de móbiles Nokia non está a 
resultar doada, e HMD Global busca agora chegar a usuarios 
pouco esixentes pero que queiran un teléfono con boa auto-
nomía, de aí que presenten o seu novo Nokia 2, un terminal 

que para un uso moderado podería ter unha autonomía de até 2 
días, buscando así que satisfacer a usuarios que buscan dispositi-
vos cunha boa fabricación e un prezo contido.

O Nokia 2 é un terminal con pantalla de alta definición de 5 
polgadas con protección Corning Gorilla Glass 3, procesador Qual-
comm Snapdragon 212, 1 GB de RAM, 8 GB de almacenamento 
interno (ampliable mediante tarxetas microSD de até 128 GB), cá-
maras de 8 e 5 Mpíxeles, Wi-Fi N, Bluetooth 4.1, radio FM, batería de 
4.100 mAh recargable por microUSB, un grosor de 9,3 milímetros e 
un corpo de policarbonato protexido por un marco de aluminio.

O terminal chegará con Android 7.1.1 sen capas de personaliza-
ción (e con Asistente de Google), aínda que actualizarase a Android 
8 e contará con actualizacións de seguridade mensuais, o que é un 
dos puntos fortes dos móbiles de Nokia. Venderase en tres cores 
distintas (peltre/negro, peltre/branco, cobre/negro) e o seu prezo 
medio será de 99 euros. 

Aínda que o sector dos lectores de libros electrónicos 
está dominado amplamente por Amazon e os seus 
Kindle, outros fabricantes non tiran a toalla e ofrecen 
produtos interesantes para os usuarios que non queren 

someterse á empresa de Jeff Bezos, e así temos que a española 
BQ presentou o seu Cervantes 4, novo e-reader que conta 
cunha pantalla E-Ink Carta de 6 polgadas cunha 
resolución de 1.448 x 1.072 píxeles que 
presume da tecnoloxía OptimaLight, que 
permite que o usuario poida programar 
unha tonalidade máis fría durante o día 
e outra máis cálida durante a noite, para 
que as lecturas antes de durmir resulten 
máis confortables.

A pantalla tamén conta con Frontlight 
(sistema de iluminación indirecta que 
reparte luz uniformemente pola pantalla 
sen molestar á vista) e tecnoloxía de de-
tección táctil por infravermellos (de xeito 
que incluso pode empregarse con luvas).
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A súa batería de 1.500 mAh permítelle unha autonomía de até 1 meses 
cunha única carga, só pesa 185 gramos e, para adaptarse aos gustos 
do usuario, conta con numerosos axustes para poder gozar de marxes, 
separacións de liña, tamaños de letra e tipografías diferentes que incluso 
poden facilitar a lectura a persoas con dificultade de visión.

O Cervantes 4 é compatible coa meirande parte dos formatos de libro 
electrónico (ePUB, PDF, FB2, Mobi, doc, RTF, 

txt, HTM), funciona cun procesador iMX 
6SoloLite a 1 GHz, 512 MB de RAM, 8 GB 
de almacenamento interno (ampliable 
mediante tarxetas microSD de até 32 GB), 
Wi-Fi N e, como grande atractivo para moi-
tos, a súa interface de uso está dispoñible 
en galego. Aínda que BQ promociona o 
seu prezo de venda como de 139,90 euros, 
realmente custará 143,71 euros, xa que 
o fabricante realizou a mala práctica de 
omitir a compensación por copia privada 
até que tentamos completar a compra do 
produto na súa páxina web. 
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No mes de xuño presentouse o 
OnePlus 5, un smartphone cunha 
configuración moi completa que 
buscaba reforzar a posición dunha 

marca consolidada como alternativa fiable 
aos principais fabricantes, e agora temos 
ao seu sucesor o OnePlus 5T, smartphone á 
venda dende o 21 de novembro a un prezo 
que parte dos 499 euros e que 
sube ao carro das últimas 
tendencias de mercado ao 
apostar por unha pantalla 
Full Optic AMOLED de 6 
polgadas cunha relación de 
aspecto 18:9, así como unha 
dobre cámara mellorada.

Temos así un smartpho-
ne cunha aparencia moi 
delgada, un corpo integran 
de aluminio, un lector de 
pegadas dixitais cerámico de 
grande velocidade (recoñece 
as pegadas en 0,2 segundos) 
e unha notable mellora na 
súa cámara traseira, xa que 
aínda que a cámara principal 

de 12 Mpíxeles cunha apertura f/1.7, a súa 
cámara secuendaria tamén aposta por unha 
apertura f/1.7, de xeito que agora ambas re-
colle unha maior cantidade de luz. A cámara 
frontal, pola súa banda, confórmase cun 
sensor de 16 Mpíxeles e unha apertura f/2.0.

A cámara tamén mellora a nivel de 
software, conseguindo así un modo retrato 

cunha mellor redución de ruído e, mediante 
un algoritmo multi-cadro tamén consegue 
que, ao comparar varias imaxes da mesma 
escena poidan filtrarse inconsistencias e 
mellorar así a claridade xeral dos retratos.

O OnePlus 5T funciona cun procesador 
Qualcomm Snapdragon 835 con 6/8 GB de 
RAM, 64/128 GB de almacenamento interno 

(UFS2.1-LANE), dobre nano-SIM, 
Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0, NFC 

e batería de 3.300 mAh con 
carga rápida por USB-C (que 
en media hora conseguiría 
carga dabondo para aguantar 
un día enteiro); ten un grosor 
de 7,3 milímetros e un peso 
de 162 gramos. En definitiva, 
un móbil capaz de competir 
coa alta gama de compañías 
como Samsung ou LG (de 
feito, é bastante difícil de 
distinguir externamente dun 
Galaxy S8 ou dun LG G6), 
sempre que o consumidor 
non teña prexuízos cos fabri-
cantes chineses. 

A primeiros de ano o fabricante especializado en accesorios 
para videoxogos Razer fíxose co equipo de Nextbit que des-
envolvera o smartphone orientado á nube Robin, e aprovei-
tou ese coñecemento para desenvolver o que consideran 

que é u smartphone propio para gamers, o Razer Phone.
Existe realmente un hardware de teléfono orientado a xo-

gadores intensivos? Dende Razer consideran que si e, aparte 
dunha configuración moi completa, coidaron especialmente 
un elemento que é no que o Razer Phone destaca fronte a 
todo o que podemos ver no mercado: conta cunha pantalla 
LCD de 5,7 polgadas cunha resolución de 2.560 x 1.440 
píxeles e unha taxe de refresco de 120 Hz, o que definen 
como UltraMotion, converténdose no primeiro teléfono 
en facer tal (Apple fixera algo semellante, pero só o 
aplicou nos seus iPad Pro).

Aparte de optar por unha pantalla moi rápida, 
que agradecerán os xogadores afeitos as tecno-
loxías semellantes en ordenadores optimizados 
para tal, o Razer Phone tamén integra uns 
potentes altofalantes frontais Dolby ATMOS 
con certificación THX, de xeito que temos un 
terminal apto para os amantes do bo son, aín-
da que posiblemente non agradezan tanto 
o feito de que o móbil careza de toma de 
auriculares (aínda que inclúe un adapta-
dor de USB-C a jack para poder empregar 
auriculares con cable tradicionais).

O Razer Phone está equipado cun potente procesador 
Qualcomm Snapdragon 835, 8 GB de memoria LPDDR4, 

64 GB de almacenamento interno (ampliable me-
diante tarxetas microSD de até 2 TB), dobre cámara 

traseira (a principal de 12 Mpíxeles con apertura 
f/1.75 e outra de telefoto de 13 Mpíxeles cunha 

apertura de f/2.6), cámara frontal de 8 Mpíxe-
les con apertura f/2.0, Wi-Fi AC, Bluetooth 
4.2, NFC, batería de 4.000 mAh con Quick 
Charge 4+, un grosor de 8 milímetros e un 

peso de 197 gramos.
O seu prezo europeo sería de 749,99 euros, 

aínda que polo momento só pode conse-
guirse a través do operador Three, estando 

dispoñible a partires do vindeiro día 17 a través 
da páxina web do fabricante e dalgunha outra 

tenda máis.
O Razer Phone sería un digno smartphone de 

alta gama, que incluso competiría moi ben en prezo 
cos principais fabricantes, pero ten como principal 

eiva o chegar dunha compañía sen experiencia no 
sector e cunha canle de distribución moi feble, que fai 

que os consumidores poidan ter reparos en facerse cun 
destes dispositivos ante a incógnita que supoñen o seu 

soporte futuro e o seu servizo técnico (que claramente 
será moi inferior ao de fabricantes con grande presenza 

comercial). 
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O pasado verán Capcom anunciou que estaba a preparar un 
xogo de Puzzle Fighter para iOS e Android, recuperando así a fran-
quía que nacera nos anos 90 ao abeiro do éxito de Street Fighter 
II e que limitábase a clonar mecánicas como as do Columns de 
SEGA, pero con personaxes de xogos de loita de Capcom.

Esta actualización do clásico Super Puzzle Fighter II Turbo é xa 
unha realidade, baixo o sinxelo nome de Puzzle Fighter, e pode-
mos descargalo de balde da App Store e de Google Play, amo-
sando o xogo unha aparencia renovada e novas características, 
contando unha vez máis con personaxes de Street Fighter, Mega 
Man¸Darkstalkers, Resident Evil e Dead Rising, que participarán 
en combates na que os ataques son consecuencia das combina-
cións de xemas que se fan no xogo.

Puzzle Fighter permite botar partidas en liña contra outros 
xogadores ou participar en misións para desbloquear novos 
loitadores e conseguir recursos, o que tamén pode conseguirse 
pagando con cartos reais, xa que este título de balde inclúe 
compras in-app, que buscan que os xogadores máis intensivos 
paguen así por moedas e xemas para poder abrir cofres e adqui-
rir tarxetas de mellora para os loitadores.

Estamos ante un xogo con grande orientación en liña, con 
eventos en directo, taboleiros de puntuacións en liña, misións 
diarias... todo para favorecer que os usuarios destinen o maior 
tempo posible a este título, creando así a necesidade de partici-
par na súa economía virtual. 

IOS | Android

Un mes despois de que que Nintendo 
anunciase que estaba a ultimar o seu novo 
xogo móbil, Animal Crossing: Pocket Camp xa 
está aquí, podendo descargarse de balde da 
App Store e de Google Play, de xeito 
que as súas funcionalidades básicas 
estarán dispoñibles de balde, aín-
da que para desbloquear certos 
elementos poderemos empre-
gar billetes folla que poderanse 
conseguir de balde ou pagarse con 
cartos reais, polo que cómpre revi-
sar a configuración do smartphone 
ou tableta se os menores van gozar 
deste tipo de xogo se non queremos 
desagradables sorpresas.

O xogo convídanos a vivir a experien-
cia dunha acampada en plena natureza e 
en boa compaña, para o que teremos que 
xestionar unha parcela de acampada, na que 
colocar diferentes obxectos e na que poder 
convidar a outros campistas, converténdose nun 
animado punto de encontro.

En Animal Crossing: Pocket Camp pode 
personalizarse a nosa autocaravana, que 

serve tamén para visitar as parcelas 
dos amigos ou explorar áreas 

recreativas para coñecer a outros 
campistas aos que poder axudar 

facéndolle recados (como 
colleitar froita) para recibir 

compensacións a cambio 
(como materiais artesanais). 
Co material que se vai con-

seguindo poderanse crear 
obxectos e instalacións, 

para conseguir configurar 
a parcela dos nosos soños 

e compartila cos amigos que 
vaiamos facendo neste xogo 
móbil con coidados aspectos 
gráficos e sonoros que busca 

trunfar onde fracasou Super 
Mario Run ao adoptar un modelo de 

negocio pouco afortunado. 
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Nintendo Switch

Rematou a espera, e finalmente os posuidores 
dunha Nintendo Switch poden facerse co título 
que promete ser o rei da vindeira campaña de 
Nadal, Super Mario Odyssey, un xogo tridimen-
sional que pode mercarse en formato físico e 
descargable a un prezo recomendado de 59,99 
euros e que convídanos a rescatar á princesa 
Peach da súa voda co malvado Bowser, para o 

que haberá que percorrer todo un planeta en 
3D e empregar incribles e novas habilidades.

Para axudar a Mario na procura de Bowser 
entrará en acción Cappy, un misterioso 
personaxe do país dos sombreiros que 

converteuse na emblemática gorra de Mario, 
e que axudará a saltar máis algo, a enfrontarse 
a inimigos e incluso a poder tomar o control de 
rivais como Goombas, Chomp Cadeas, pivotes 
de seguridade, taxis e incluso un dinosauro.

O xa clásico StarCraft II de Blizzard Entertainment xa é free-
to-play, ou sexa, que calquera xogador pode acceder de balde 
á súa campaña Wings of Liberty e á competición multixogador, 
mentres que os que xa a tiñan poderán recibir de balde a se-
guinte campaña, Heart of the Swarm (centrada nos zerg) para 
o que deberán iniciar sesión antes do 8 de decembro.

A versión free-to-play de StarCraft II permite acceder á xerar-
quía clasificatoria do modo multi-xogador incluíndo todas as 
unidades multi-xogador das distintas entregas, sendo preciso 
gañar as 10 primeiras vitorias do día en partidas non clasifi-
catorias ou no modo Versus IA para poder desbloquear este 
acceso de xeito permanente, buscando así manter a calidade e 
a integridade da experiencia multi-xogador.

É posible xogar cos comandantes cooperativos actuais e 
futuros de balde até o nivel 5, sendo tamén de balde perma-
nentemente os comandantes cooperativos Raynor, Kerrigan 
e Artanis.

Para quen remate Wings of Liberty e queira continuar 
o resto da saga, pode facerse coas campañas Heart of the 
Swarm, Legacy of the Void e Nova: Operación Sigilo por 14,99 

euros cada unha, ou por 39,99 euros as tres xuntas. A tenda 
en liña do xogo tamén ofrece varios comandantes a 4,99 euros 
cada un e diversos comentaristas por 4,99/7,49 euros cada 
un. Quen xa mercase algún destes contidos antes do 31 de 
outubro recibirá un deseño de pantasma exclusivo e 3 retratos 
novos a xeito de agradecemento. 

PC
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Temos aquí un xogo moi vasto, cheo de 
sorpresas, que sería o primeiro título de Mario 
nun mundo aberto dende Super Mario Suns-
hine, polo que supón unha proposta bastante 
refrescante, que está a ter unha das mellores 
recepcións por parte da crítica posibles, 
conseguindo unha nota media de 97 sobre 
100. Existe a unanimidade en que este xogo é 
o único que do catálogo de Switch que con-
segue estar á altura de The Legend of Zelda: 
Breath of the Wild, demostrando aínda mellor 
as posibilidades da nova consola de Ninten-
do, facendo entender aos xogadores que 
esta plataforma pode dar moito de si, xa que 
nos seus primeiros pasos xa está a conseguir 
excelentes títulos, algo que normalmente non 
chega até a maduración de cada xeración. 
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