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este número de Código Cero
poñemos o foco en dúas cousas
que poden semellar antitéticas
pero que non o son, de feito son
complementarias. Falamos da
transparencia, por unha banda, e
a privacidade dos datos persoais, pola outra. Estes
dous conceptos, dos que imos falar moito nos
vindeiros meses e anos, a medida que medren e se
fortalezan as raizames da Administración Electrónica, encaixan á perfección no modelo desexado
de sociedade futura do coñecemento: a transparencia e a privacidade poñen orde na información,
achegando ao internauta/cidadán un escenario de
seguridade e confianza onde só se debe desvelar
o que ten importancia para o ben común. Sobre
transparencia, un concepto que xorde da confluencia entre novas tecnoloxías e democracia, falamos
nas páxinas interiores, facendo fincapé no que están
a facer as nosas administracións para garantila. Para
quen non o saiba a estas alturas, a transparencia
consistiría, en boa medida, en tirarmos proveito do
dixital para garantir información fiábel dunha entidade pública: que a información que subministra
coincida punto por punto co que de verdade se está
a xerar nesa entidade. De privacidade, deixamos
que sexan o Colexio Profesional de Enxeñaría en
Informática (CPEIG) e os nosos colaboradores os que
nos poña en situación. Agardamos que este número
sexa finalmente do voso agrado. 
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https://twitter.
com/codigocero

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

https://www.youtube. https://www.instagram. http://codigocero.com/ Subscríbete na nosa
com/user/CodigoCero com/codigocero_com/ spip.php?page=bacakend web para recibir as
novas cada día
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Ribeira forma
á mocidade en
animación en 3D

Vitae ensínanos a
fortalecer as nosas
capacidades con DISC



Para afianzarnos na metodoloxía
DISC, Vitae vai organizar a nova edición (a terceira) do seu Curso Certificación
Experto en DISC e Analista Conductual DISC
(formato PDF), unha actividade decisiva e
de recoñecido potencial (está certificada oficialmente por InterDISC) para extraermos o
máximo partido do que en palabras da dita
consultora, é hoxe “o sistema máis efectivo
para comunicar, ensinar, liderar ou motivar”.
Segundo detalla Vitae, a metodoloxía
DISC é un feixe de recursos especialmente
indicado para o desenvolvemento e a valoración do talento humano da nosa empresa
e, en última instancia, para levar a bo porto
todo tipo de proxectos e operacións.


A actividade formativa abrangue novamente 16 horas de formación a impartir na
Coruña (Hotel Attica 21) os días 7 e 8 de
maio.
O sistema DISC, para quen non o saiba,
aborda catro factores prognosticábeis de
comportamento: como respondermos a
desafíos e retos, como interrrelacionarnos
cos demais e influír neles, como responder
aos cambios e ao ritmo da contorna e como
respondermos ás regras e procedementos.
En base a isto, o perfil DISC é hoxe en día
unha ferramenta básica e de gran utilidade
non só para a selección de persoal, senón
tamén para o desenvolvemento profesional,
o adestramento (coaching), a consultoría, a
orientación familiar ou o traballo con xente
nova.
A profesional encargada de impartir os
contidos será Ángeles Gris, experta en formación en metodoloxías DISC e ferramentas
de diagnóstico. 

Balidea volve colaborar coa
formación avanzada da UDC



A empresa galega Balidea vén de renovar o
seu compromiso coa formación avanzada en novas ferramentas e novos xeitos de
crear proxectos empresariais
que marquen un antes e un
despois na liña evolutiva do
mercado. Este compromiso
materialízase na súa conti-
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nua colaboración co Máster
en Innovación e Estratexia
Dixital da Universidade da
Coruña, unha colaboración
que chega ao seu terceiro
ano e que collerá corpo,
novamente, coa implicación
directa dos responsábeis
de Balidea na achega de
contidos. Máis polo miúdo, a

empresa guiará ao alumnado no desenvolvemento
dun proxecto práctico de
innovación empresarial.
Como punto de partida
organizouse unha sesión
teórica, que tivo lugar o pasado 23 de marzo, impartida
por José Ángel Abeal, director de Desenvolvemento de
Negocio de Balidea, na que
se realizou unha presentación dos proxectos máis
innovadores da compañía e
trasladáronse unha serie
de claves como preparación previa ao período
práctico.
Agora, en base ao
devandito, os participantes deberán simular a
creación dunha start up,
elaborando o seu plan
de empresa e mercado, o
seu catálogo de produtos
innovadores e a súa estratexia de mercadotecnia
dixital. Balidea colabora
con este posgrao desde o
curso 2015-16. 

O Concello de Ribeira, a Cámara de
Comercio de Santiago e
a Fundación INCYDE van
por en marcha en Ribeira
un programa formativo
dirixido a mozos e mozas
interesados en adquirir
novos coñecementos enfocados á animación 2D
e 3D. Esta iniciativa, moi
axeitada para optimizar,
completar e actualizar a
capacitación e os coñecementos de participantes
de cara ao mercado laboral, desenvólvese baixo
un epígrafe que fala por
si só dos obxectivos do
obradoiro: Constrúe o
teu futuro: animación2D
3D e emprendemento.
A actividade é de balde
e está dirixida a persoas
menores de 30 anos
inscritas no Sistema de
Garantía Xuvenil.
Desenvolverase en
Ribeira entre o 23 de
abril e o 1 de xuño de
2018 e comporase de
sesións grupais, titorías
individuais e tarefas de
asesoramento e seguimento. As persoas interesadas e que cumpran os
requisitos (menores de 30
inscritos/as en Garantía
Xuvenil) poden inscribirse na web da Cámara de
Comercio de Santiago,
www.camaracompostela.
com. 
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Vodafone abarata as súas
tarifas de fibra para o fogar



A eodafone anunciou a finais de
marzo a preparación dunha nova
oferta moi atractiva para os que queren
un acceso á Rede económico no seu
domicilio, pero non queren nin vencellar tal contrato a un teléfono móbil nin
prescindir dun teléfono fixo.
Temos así un novo cadro de tarifas
con conexión á Rede por fibra óptica,
teléfono fixo con chamadas ilimitadas a
fixos e móbiles, a posibilidade de contar
cunha liña móbil adicional con 500 MB
de datos (con Chat Pass) e chamadas

a 0 céntimos/
minuto que custa
a partires de 31
euros/mes. O
prezo dependería da velocidade contratada, de
xeito que para 50 Mbps
habería que pagar 31
euros ao mes se asumimos un compromiso de permanencia
de 24 meses, mentres que no caso de
non querer asumir tal compromiso a
tarifa incrementaría o seu prezo 9 euros
ao mes. Para velocidades de 120 Mbps,
300 Mbps e 1 Gbps habería que pagar
39, 43 e 56 euros/mes (engadindo 9

euros a cada tarifa se non queremos
compromiso de permanencia).
Estas tarifas son compatíbeis co servizo de Vodafone TV, con conseguinte
incremento de prezo, ofrecéndose 3
meses de Vodafone TV Total de balde
no momento da alta na tarifa. 

Buster trunfa no Carballo Interplay



O sábado 7 de abril rematou
unha edición máis do Carballo
Interplay, festival de contidos dixitais
que un ano máis confirmou como se
pechan as distancias entre as novas plataformas e as tradicionais, á vez que se
tenden pontes entre ambos mundos na
procura de sinerxías. O encontro tamén
quere servir para destacar os mellores
traballos en formato de webserie, para o
que teñen uns premios que desta volta
contou cun xurado composto polo
guionista e realizador Carlo Padial, a
crítica Desirée de Fez, o xornalista Iago
Fernández, a actriz María Tasende, o
guionista Oscar Cruz (en representación
da Asociación Galega de Guionistas) e
a directora Anxos Fazáns (en representación da Asociación de Directores e
Realizadores de Galicia) quen decidiron
outorgar os seguintes premios:
-- Mellor webserie estatal, dotado con
800 euros e trofeo, para Buster
-- Mellor webserie internacional, dotado
con 800 euros e trofeo, para Emilia
envidia
-- Mellor webserie en versión orixinal
en galego, dotado con 800 euros
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e trofeo, para
Monumento
-- Premio do xurado novo, dotado
con 400 euros
e trofeo, para
Bright Summer
Night
-- Premio CREA á
mellor dirección,
dotado con 200
euros e trofeo,
para David Saínz
por Buster
-- Premio AGAG ao mellor guión, dotado con 200 euros e trofeo, para David
Saínz por Buster
-- Premio á mellor actriz, dotado cun
trofeo, para Macarena Gómez por
Dorien
-- Premio ao mellor actor, dotado cun
trofeo, para Manuel Noguera por
Buster
O público, pola súa banda, concedeu
cos seus votos o Premio do Público, dotado con 400 euros e trofeo, a Mambo.
O día 5 de abril tamén tivo lugar un
pitching de proxectos de webseries en

galego, que contou con Alberto Fernández Torres (subdirector de contidos
e transmedia de RTVE Digital), Maya
Nieto Maidagán (directora dixital en
Globomedia), José Pereira (director
da Área de Innovación e Negocio da
CRTVG), Xose Regueira (concelleiro de
Promoción Económica de Carballo) e
Sonia Méndez (directora do Carballo
Interplay) avaliando as candidaturas e
decidiu outorgar o Premio ao mellor
proxecto de webserie en galego, dotado
con 1.500 euros para a produción dos
tres primeiros capítulos, a Sígueme, de
Nuria Cancela, Alba Pego, Laura Pose e
Aitor Ramos. 

A ACTUALIDADE DO MOTOR
21 ANOS INFORMANDO

w w w.sprintmotor.com
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ZORIANA DMYTRYSHYNA

Entrevistamos á directora de
Comunicación e Proxectos de APWG
(Anti-Phishing Working Group),
Zoriana Dmytryshyna

“España sofre máis
ciberataques pola falta
de profesionais expertos
en ciberseguridade”

O

Centro de Investigación TIC (CITIC) da
Universidade de A
Coruña, xunto coa Facultade de Informática, acolleu o Ciclo CyberCoruña 2018, no
que se deron cita diferentes profesionais
do sector da ciberseguridade e se puxo en
valor a aposta da UDC por unha formación
e investigación aplicada en ciberseguridade.
Zoriana Dmytryshyna é a directora de
Comunicación e Proxectos de APWG (AntiPhishing Working Group), unha coalición
de diferentes empresas e organismos dedicados á seguridade informática, e artífice da campaña STOP. THINK. CONNECT.,
a prol da concienciación da sociedade en
materia de ciberseguridade.

- En 2018 haberá máis ciberataques que
en 2017?
- O ano 2017 foi moi intenso en ataques
masivos e con gran repercusión, pero temos que ter en conta que cada día ocorren
ataques e non todos están nas primeiras
páxinas en medios de comunicación. Polo
tanto, 2018 non será unha excepción, continuarán tanto por motivos políticos e espionaxe como por motivos económicos ou
industriais, pero tamén máis enfocados ás
infraestruturas críticas.

- Que podemos aprender dos últimos
grandes ataques?
- Puxeron en relevo a necesidade de concienciar aos empregados e contar cunha
boa formación de ciberseguridade nas empresas, porque o factor humano é o máis
determinante na prevención dos ciberataques. É recomendable preparar un plan
de evacuación ou protocolo de reposta
en caso de ciberataque e organizar simulacros de ciberataques para adestrar aos
empregados. Mellor investir na formación
dos empregados que pagar polas consecuencias dunha nula prevención. Ningunha empresa está libre de ser atacada, pero
a combinación dunha boa formación dos
empregados e un ecosistema tecnolóxico
axeitado minimizará as consecuencias de
calquera ataque.
- Que sectores empresariais sofren máis
phishing?
- Segundo o noso último informe (APWG
Phishing Attack Trends Report - 4Q 2017) que
publicamos en febreiro deste ano, sofren
máis phishing os provedores de servizos de
pago, por exemplo PayPal, tamén os provedores de SAAS/webmail, as institucións
financeiras e Cloud Storage & File Hosting.
- España é un dos países que máis ciberataques recibe cada ano. A que cres que é
debido?

- Nos últimos anos os ciberataques afectan
máis aos países que están menos preparados
para defenderse. Neste sentido, España sofre a
falta de profesionais expertos en ciberseguridade para protexerse no cibercampo.
- Cres que a sociedade está concienciada no
ámbito da ciberseguridade? Tanto a nivel
empresarial como individual.
- Por desgraza, falta concienciación fronte ao
cibercrime, e non só no ámbito empresarial,
senón que tamén individual. A xente segue
vendo os delitos dixitais como algo afastado
que non lles afecta. Coa nosa campaña de concienciación, STOP.THINK.CONNECT, tentamos
ensinar tanto a mozos como a maiores sobre
ciberhixiene e ciberseguridade. Ningún particular nin empresa están libres de perigo.
- Deberiamos investir en educación para protexernos contra os ciberataques ou para evitar que se produzan?
- Sen dúbida, temos que investir na educación
non só en profesionais en ciberseguridade, senón tamén en instruír e concienciar a usuarios
dixitais sobre ciberseguridade e a importancia
de sermos conscientes dos perigos que existen
no mundo dixital. Sempre miramos aos dous
lados da estrada cando cruzamos a rúa, nunca
damos a nosa información bancaria a un descoñecido que pregunta nunha cafetería; así
mesmo temos que comportarnos no espazo
dixital, sempre con coidado e precaución. 

Cofinanciado pola Unión Europea. Programa Operativo FEDER Galicia
2014-2020. Promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e
unha investigación de calidade. Unha maneira de facer Europa
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Innovación contra
vento e marea
As firmas Dinahosting, Opseeker e Porto Muíños,
premiadas pola Deputación da Coruña

F

inalmente as distincións
da segunda edición dos
Premios ás Mellores Iniciativas Empresarias da
provincia que entregou
a Deputación da Coruña
foron unhas distincións
de marcado cariz dixital e, sobre todo,
moi innovadoras. A segunda edición
dos Premios PEL entregáronse o pasado
23 de marzo, no Salón Arao do recinto
PALEXCO, e a gala contou cos mellores precedentes: un esforzo especial da
Deputación por aglutinar arredor dos
recoñecementos a meirande cantidade
proxectos e de persoas emprendedoras
que se saldou coa cifra salientábel de 78
candidaturas, moitas delas pertencentes ao ámbito das novas tecnoloxías da
información. No palmarés final tamén
houbo, ao cabo, presenza TIC: distinguiuse o labor e a traxectoria de Dinahosting,
Opseeker Tech e Porto Muíños.
A gala, na que participaron unha manchea de alcaldes e representantes do
tecido económico coruñés, contou coa
presenza do presidente provincial, Valentín González Formoso; o deputado
responsábel da área de Economía e Emprego, José Luis García; e o presidente da
Confederación de Empresarios da Coruña, Antonio Fontenla.
A empresa OpSeeker Tech, con sede
en Ames e especializada en adestramento financeiro en liña, foi galardoada
co distintivo de Mellor Iniciativa Empresarial Nova, mentres que a cercedense
Porto-Muíños recibiu o galardón á Mellor Iniciativa Empresarial Consolidada e
a santiaguesa Dinahosting, centrada en
servizos de hospedaxe, dominios e VPS,
obtivo o premio á Mellor Iniciativa Socialmente Responsábel. Cada unha das
premiadas recibiu un trofeo de olería de
Buño, un diploma acreditativo e 25.000
euros en metálico.
Como dixemos, a esta segunda edición dos premios presentáronse un total
de 78 candidaturas de toda a provincia e
de ámbitos de actividade moi variados,
destacando ás dedicadas ás novas tecnoloxías da información e a programación
informático, así como as empresas de
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servizos de enxeñaría e consultoría, comercio en liña e alimentación, hostalería,
cosmética e estética, educación, turismo
e actividades de servizos sociais.
O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, foi o encargado de entregar os galardóns ás tres
empresas, das que salientou a “súa gran
capacidade de innovación e a súa aposta decidida pola calidade, o fomento de
boas prácticas de xestión empresarial, a
internacionalización e a aplicación de políticas de responsabilidade social corporativa". Asemade, destacou a súa capacidade creativa e para traernos cousas que
marcan un antes e un despois: “Nun mundo onde parece que todo está inventado,
Dinahosting, OpSeeker e Porto-Muíños
amosan que arredor de nós aínda temos
novas vías que explorar”. Tamén puxo o
foco na liña de impulso empresarial na
que se encadran estes galardóns: “Na
Deputación da Coruña, queremos que a
nosa acción política se entenda ligada á
creación e promoción do emprego”, ao
tempo que fixo fincapé no Plan de Emprego Local (PEL) no que se inscribe o galardón entregado hoxe. “O PEL multiplica
por 6 os recursos que a institución provincial viña destinando ao emprego, inves-

tindo 30 millóns de euros para apoiar aos
concellos na contratación, apoiar o emprendemento e impulsar ás pequenas e
medianas empresas en todos os concellos da provincia”.
Antonio Fontenla, presidente da Confederación de Empresarios da Coruña e
tamén presidente do xurado, agradeceu
á Deputación da Coruña “o pulo a unha
brillante iniciativa que valoriza a innovación, o esforzo e a responsabilidade
social das nosas empresas” e destacou o
elevado nivel das empresas que concorreron aos premios.
O xurado, amais de por Fontenla, estivo formado por José Manuel Cotos,
adxunto ao reitor para Transferencia,
Innovación e Emprendemento da USC;
José Andrés Faíña, presidente do Grupo de investigación de Competencia e
Desenvolvemento da Unión Europea
da UDC; Carlos Fernández Bermúdez,
vicepresidente da Cámara de Comercio
da Coruña; Fernando Barros Fornos, secretario da Cámara de Comercio de Santiago de Compostela; Miguel Miragaya,
presidente da Asociación de Empresarios
Novo da Coruña; Isabel Ferro, xerente de
I+D na empresa Calvo e José Sierra, presidente de honra de UROVESA.
Número 176

OpSeeker Tech
Segundo fixo saber a Deputación, OpSeeker Tech (www.opseeker.com), destaca “por ter como misión a mellora da saúde financeira das empresas e das persoas
particulares”. Como lembraremos, OpSeeker pon en xogo unha serie de recursos
en liña para adestrarnos na xestión responsábel dos nosos cargos. A tecnoloxía
da firma de Ames, que xa foi distinguida
polo BBVA, inclúe unha aplicación móbil
que simula investimentos en bolsa e movementos de capitais con diñeiro ficticio,
establecendo patróns de comportamento para cada un de nós e axudándonos
a detectar erros e a aprender a investir
adoptando boas prácticas financeiras.

Porto-Muíños
En canto a Porto-Muíños (www.portomuinos.com), trátase dunha empresa
familiar situada en Cerceda que comezou
a súa andaina en 1998 comercializando
algas. Segundo informa a entidade provincial, nun primeiro intre procesábanas
para a súa venda en deshidratado e conserva, pero a día de hoxe tamén se poden
atopar os seus produtos en po, salgadura
e en fresco. Os seus argazos distribúense
por toda a xeografía española e en distintos países dos cinco continentes. Porto-Muíños adícase tamén á elaboración
doutros produtos autóctonos das costas
galegas: conservas de ovas de ourizo de
mar, fígado de rabada, mexillóns con algas ou infusións, entre outros produtos.
Ademais, o xurado tamén salientou o

compromiso sustentábel de Porto-Muíños, destacando pola súa implicación
na conservación da diversidade biolóxica do medio mariño, a súa fonte de
subministración. Por este motivo, ten
especial coidado na sustentabilidade
dos recursos que explota e colabora co
Departamento de Bioloxía Vexetal da
Universidade da Coruña e co Instituto
Oceanográfico de Santander para investigar e desenvolver técnicas de cultivo
que contribúan á súa preservación.

Dinahosting
A empresa compostelá Dinahosting
(www.dinahosting.com), coa súa referencial sede na rúa das Salvadas, centra
a súa actividade na xestión de aloxamento web e dominios, poñendo á disposición dos usuarios diversas ferramentas

e servizos para facilitar a dixitalización e o
desenvolvemento de proxectos en liña. A
Deputación lembra que entre as medidas
de responsabilidade social empresarial da
firma de Santiago destacan o seu Plan de
Igualdade, a aposta polo emprego de calidade mediante a contratación indefinida
da práctica totalidade de cadro de persoal,
a preocupación e o coidado dos seus traballadores, a constitución dun Comité de
Ética, a súa colaboración coa Fundación
para a discapacidade e emprego Xoán XXIII
dándolle aloxamento web de balde e facendo unha doazón anual de 20.000€ ou a
colaboración con Paideia, con numerosos
centros de FP e a USC para a inserción da
xuventude no mundo laboral.
Ademais, Dinahosting vén de lanzar
unha campaña de colaboración coa Asociación de Montes do Mancomún de Vincios
(Gondomar), para axudar no repoboamento das áreas afectadas pola vaga de lumes
que afectou a Galicia, e moi especialmente
á provincia de Pontevedra, o pasado ano.
Do mesmo modo, Dinahosting ten en
marcha accións e proxectos para loitar
contra a violencia machista, promover do
deporte, fomentar hábitos alimentarios
saudábeis e patrocinar máis de 300 webs
con fins sociais. 

O xurado dos galardóns nunha das súas
xuntanzas previas á entrega de premios
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As portas
abertas da

Fundación TIC
A entidade formativa e divulgativa da
Deputación de Lugo acolleu en 2017 a
visita de 1.244 estudantes

A

Deputación de Lugo
vén de facer balance
dos importantes froitos acadados en 2017
pola Fundación TIC
(integrada na entidade provincial) en materia de acción divulgativa e xornadas de
portas abertas. Segundo nos contan fontes da Deputación lucense a conto deste
balance 2017, a Fundación mantivo o ano
pasado o programa de visitas didácticas
para achegar as novas tecnoloxías á sociedade lucense, especialmente as xeracións
máis novas, uns percorridos nos que se
amosa o traballo que desenvolve a entidade formativa e dinamizadora.
Grazas a este programa, o ano pasado
pasaron 1.244 persoas polas instalacións
da TIC. En total, 44 grupos, a gran maioría
de centros educativos da provincia, aínda
que tamén houbo alumnas e alumnos
de secundaria procedentes de Alemaña,
Francia e Italia, usuarias/os da asociación
Down Lugo e estudantes do cuarto ciclo
da Universidade de Santiago (USC).
Durante a súa visita coñeceron as dotacións da entidade e os distintos departamentos así coma os estudos que imparten
a Escola de Imaxe e Son da Fundación TIC.
Esta actividade didáctica inclúe a participación activa de todos os visitantes na
realización e presentación dun programa
televisivo con noticias reais, os TICodiarios.

Visita do alumnado do IES da
Pontenova
Entre as actividades da Fundación TIC en
materia de portas abertas atópase unha visita do alumnado do Instituto de Educación
Secundaria Enrique Muruais da Pontenova,
unha visita na que as rapazas e rapaces estiveron acompañados polo presidente da
Deputación de Lugo, Darío Campos, e que
incluíu, novamente, a gravación colectiva
dun programa informativa TICodiario que,
como novidade, incorporou novas dos concellos da contorna do centro educativo, dirixidas a contribuír á promoción da provincia. Segundo fixo saber Darío Campos, que
tamén é alcalde de Pontenova, a estadía da
rapazada do devandito IES encádrase na
cuarta tempada das visitas didácticas da
Fundación TIC, un programa dinamizador
que pon o foco (precisamente) en “achegar
aos escolares lucenses ao mundo audiovisual”.
Os estudantes, xunto aos seus profesores, participaron na produción, realización e
presentación dun espazo informativo, o TICodiario, con novas reais, unha delas sobre
A Pontenova. O obxectivo foi familiarizalos
co funcionamento dun medio audiovisual
“dende dentro”, achegándolles información
sobre os ciclos superiores de produción e
realización que imparte a Escola de Imaxe
e son de Lugo. Ao remate da visita, logo do
traballo conxunto, alumnado e profesores
recibiron cadanseu USB co seu TICodiario e
un vídeo informativo sobre a Fundación TIC.

Darío Campos lembrou que a páxina web
da Fundación TIC, www.fundaciontic.org, recolle os vídeos de todas as visitas e mais dun
centenar de programas gravados dende que
comezou o TICodiario.

Estadía de alumnado de
Francia

Pola Fundación TIC tamén ten pasado, ao
abeiro das súas xornadas de portas abertas,
un importante número de estudantes estranxeiros. Por exemplo os rapaces e mestres do centro de estudos francés Lycée
L’isle-Jourdain de Toulouse, de intercambio
no IES Nosa Señora dos Ollos Grandes de
Lugo capital. Durante a estadía, profesionais
da Fundación explicaron ao grupo os dife-

Directores e estudantes
comparten experiencias

A
rentes departamentos e medios técnicos dos
que dispón un medio audiovisual.
Ademais, os estudantes franceses participaron xunto aos seus titores na presentación
e realización dun TICodiario, que, como dixemos, consiste nun espazo informativo con
novas actuais e dos concellos aos que pertence o centro visitante, co fin de contribuír
á promoción de Lugo e a súa provincia. Deste
xeito, o guión televisivo incluíu nesta ocasión
un vídeo de promoción do Arde Lucus e outra
no que se amosaron varios traballos audiovisuais realizados polos alumnos da Escola de
Imaxe e Son, o único centro da provincia que
imparte ensinanzas no eido do audiovisual.
Ao remate da visita, os rapaces e profesores
participantes recibiron un USB coa gravación
do programa e un vídeo corporativo da Fundación TIC, co obxectivo de que poidan trasladar a experiencia ao seu país á volta. 
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Fundación TIC da Deputación de Lugo participa nos
Encontros Mestre Mateo,
dirixidos a emprazar nun mesmo
escenario aos nosos escolares,
por unha banda, coas novas xeracións de creadoras/es do noso
audiovisual, pola outra. O obxectivo último: alentar o talento que
a nosa mocidade leva dentro. Por
exemplo a mocidade que se está
a formar ao abeiro da Fundación
TIC da Deputación, que mantivo
o pasado 21 de marzo unha xuntanza cos directores Andrés Goteira, Anxos Fazáns e Simón Casal
dentro dos ditos encontros que
organiza a Academia Galega do
Audiovisual.
O deputado de Turismo, Eduardo Vidal Baamonde, salientou “a
importancia que ten que o noso
alumnado coñeza de primeira
man a experiencia destes cineastas, que son un exemplo de que
con talento, traballo e teimosía,
pódese chegar moi lonxe, con independencia da idade, do xénero
e do lugar de procedencia”.
O encontro, que estivo aberto
ao público, celebrouse no salón
de actos da Deputación.
Vidal Baamonde destacou es-

pecialmente o éxito de Andrés
Goteira “un rapaz que, xunto con
tres amigos de Meira, conseguiu
un fito histórico no cinema galego: 13 Premios Mestre Mateo
pola súa opera prima Dhogs”. O
responsábel provincial dixo tamén que “dende a Deputación e
a Fundación TIC sentímonos moi
satisfeitos por apoiar a uns mozos
de Meira que crían firmemente no
seu proxecto e que son a proba de
que os soños poden facerse realidade. Iniciativas así son as que fan
a marca Lugo”, apuntou o Presidente da TIC.
O Deputado Provincial resaltou,
ademais, que “os tres directores
que nos acompañan son moi novos. Para Andrés e Anxos esta foi
a súa primeira longa, pero Simón
xa acadou un gran éxito con Lobos Sucios, unha película na que
participaron alumnos da Escola de
Imaxe e Son da Fundación TIC”. Tamén fixo saber que Anxos, a máis
nova dos tres, “é todo un exemplo
para as nosas alumnas, e a demostración de que imos polo bo camiño na igualdade de xéneros nun
eido, o da dirección cinematográfica, dominado, ata o de agora, polos homes”. 
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Tecnoloxías con
sabor a futuro

Apróbanse máis de 500 millóns de euros
para avanzar na estratexia dixital galega

A

axencia AMTEGA
elevou ao Consello da Xunta o seu
segundo contrato
de xestión plurianual o período
2018-2021. Terá
un orzamento superior aos 500 millóns de euros e, con el, a entidade
que dirixe Mar Pereira informou de
que abordará a consecución de sete
obxectivos estratéxicos articulados
en 50 programas, que se concretan
en 238 proxectos para avanzar no establecido na Axenda Dixital de Galicia
2020.
A axencia dará conta anualmente do cumprimento dos obxectivos
fixados a través de 185 indicadores.
Segundo fai saber, a aprobación deste novo contrato de xestión para os
vindeiros catro anos dáse “tras acadar
un cumprimento superior ao 91% no
nivel de execución do seu primeiro
contrato de xestión plurianual”.
No ámbito da Administración búscase incrementar ata o 60% a porcentaxe de entradas electrónicas
fronte á modalidade presencial con
medidas como “a incorporación de
novos servizos na sede electrónica,
a especialización por destinatarios
ou a posta en marcha da carpeta do
cidadán”. Asemade, deseñarase a
nova rede de oficinas de asistencia e
materia de rexistro coa previsión de
que o 60% das previstas estean en
funcionamento en 2021. Igualmente,
aumentaranse os procedementos con
notificacións electrónicas ata o 90% e
darase forma a novos servizos dixitais
para o comercio, a empresa e a industria, como a creación do rexistro único
empresarial ou a posta en marcha da
tramitación dixital das reclamacións
do consumidor.
Para avanzar na implantación do
expediente xudicial electrónico continuarase coas medidas do Plan Senda
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2020 estendendo a sinatura dixital e o
sistema de xestión de arquivos e pezas
de convicción ao 95% dos órganos xudiciais. Ademais, crearase un sistema
de información de atención á cidadanía
e á vítima e deseñarase un modelo de
sala de vistas totalmente dixital que se
implantará no 100% das salas.
As principais actuacións previstas no
eido social son o afianzamento Historia
Social Única Electrónica e avanzar en
novos modelos de fogar dixital.
No eido docente quérese estender a
educación integramente dixital até os
20.000 alumnos, o incremento da velocidade media de conexión a Internet
dos centros públicos por riba dos 200
Mbps.
A promoción do talento dixital, a
través do Plan Digitalent, prevé ter en
marcha unha ducia de iniciativas para
fomentar as vocacións STEM, multiplicando por catro as que se acaban de
iniciar.
En canto a capacitación dixital do
empregado público márcase como
obxectivo a execución dun plan específico e un número de horas impartidas
no entorno das 10.000.
En economía dixital, quérese avanzar na execución do Plan Smarturismo
coa modernización integral dos procedementos de turismo para os axentes
do sector e o desenvolvemento da Rede
Intelixente de Oficinas de Turismo.

Máis de 330.000 galegos terán acceso
a redes ultrarrápidas no 2020

No eido cultural, poranse en marcha novas liñas de actuación da Memoria Dixital de Galicia a través da
difusión do patrimonio dixitalizado
por medio de Galiciana, entre outras
medidas.
O Programa Primare impulsará a
dixitalización do agro coa posta en
marcha dunha plataforma de servizos
servizos de valor engadido tanto para
os agricultores como para a administración e no sector da pesca completarase a dixitalización de 35 lonxas,
coa modernización dos procesos de
xestión e comercialización. Ademais,
no ámbito forestal aplicará solucións
innovadoras para a vixilancia e prevención de incendios.
A modernización do transporte
por estrada con novos sistemas de
información para facilitar o transporte baixo demanda e novos métodos
de pago, serán outro dos obxectivos
para o 2021.
A través do Programa TransformaTIC impulsaranse ata 42 proxectos de
emprendemento de base tecnolóxica
e co DicoMindset fomentarase iniciativas tecnolóxicas baseadas nos contidos dixitais. Asemade, incidirase no
Plan de Banda Larga de Galicia para
conseguir que o 96% da poboación
teña acceso a redes de 30Mbps e 4%
restante a través de satélite. 
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O

pasado mes de marzo formalizouse a posta en marcha dunha nova
actuación do Plan de Banda Larga
da Xunta para dotar de acceso a Internet
a través de redes ultrarrápidas ao máis de
74.000 galegos de 181 concellos. O Consello da Xunta aprobou o día 22 do mes
pasado a concesión dunha liña de axudas
de 14,2 millóns de euros, co-financiados
co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), a Telefónica de
España. O operador resultou beneficiario
da convocatoria de axudas, en réxime de
concorrencia competitiva, lanzada pola
axencia AMTEGA en xaneiro no marco do
Plan de Banda Larga de Galicia 2020.
Segundo sinalou a axencia que dirixe
Mar Pereira, con este investimento (que
cubre o 90% dos custes dos despregues)
a operadora de telecomunicacións facilitará o acceso a redes de 100 Mbps a través
de fibra óptica a 74.400 veciños de 181
concellos das catro provincias galegas no
prazo de dous anos. Esta actuación céntrase en núcleos de menos de 300 habitantes e, segundo indica AMTEGA, complementa á que ten en marcha o Estado,
que beneficiará a outros 258.000 galegos
de núcleos de maior tamaño, grazas a un
investimento público de 21 millóns de euros de Fondos FEDER.
Ademais, o Estado anunciaba eses día
a posta en marcha do Plan 300x100 para
estender fibra óptica ao 100% dos núcleos de poboación en 2021 cun investimento de 525 millóns de para o período
2018 – 2021.
En termos concretos, as actuacións en
marcha da Xunta e o Estado diríxense
a achegar a seguinte realidade: que no

2020 máis de 332.000 galegos que hoxe
viven nas zonas brancas de 258 concellos,
teñan acceso a redes ultrarrápidas. “Así, en
dous anos, máis do 74% do galegos poderán acceder a internet de alta velocidade”,
explican fontes de AMTEGA, engadindo
que “esta porcentaxe incrementaranse
con novas convocatorias anunciadas polo
Estado. O Consello de Ministros do día 23
de marzo aprobou axudas para 2018 cun
importe de 150 millóns de euros para toda
España.
A subvención aprobada é a terceira liña
de actuación do Plan de Banda Larga da
Xunta, que se suma á de polígonos e á de
axudas á empresas illadas do rural.
En colaboración con R, beneficiario doutra liña de axudas de 3,4 millóns de euros
co-financiados con FEDER, a Xunta completará este ano a conexión de 81 polígonos industriais a redes de ata 350Mbps,
que sumados aos que xa contan con redes
ultrarrápidas serán un total de 130 superficies empresariais.
Por outra banda, máis de 30 empresas de zonas illadas das catro provincias
puideron conectarse a rede de entre 50
e 350Mbps grazas á outra liña de axudas
do Plan con case 400.000 euros tamén cofinanciados con FEADER.
Cómpre lembrar tamén que, en colaboración co Estado, estase a desenvolver a iniciativa Escolas Conectadas, cuxo
adxudicatario Orange, está a completar os
traballos para dotar a máis de 800 centros
educativos públicos con redes de máis
de 100Mbps. Unha vez rematada esta actuación, nos vindeiros meses, o 100% dos
centros públicos de primaria e secundaria
terán acceso a redes ultrarrápidas. 
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Transparencia
e implicación

Os nosos concellos están a impulsar servizos
tecnolóxicos para garantir a literalidade no
seu traballo, a fiabilidade e a participación
Vilar de Santos comunícase
coa veciñanza vía móbil
O Concello de Vilar de Santos (Ourense) vén de lanzar unha aplicación móbil
(chamada Vilar de Santos App) concibida, en palabras do Goberno local, para
“potenciar a mobilidade e a participación veciñal, mediante unha ferramenta
tecnolóxica moi sinxela de instalar e manexar”. A aplicación, engade o Concello,
é un recurso para o servizo público pero,
tamén, para o beneficio da xente e para
a súa implicación. De feito, a idea é tirarlle proveito para acadar a máxima actividade dos residentes, que poderán facer
cousas como conectar cos contidos da
actualidade municipal, facer consultas,
enviar incidencias ou suxestións (en
cuestións como avarías de auga, saneamento, alumeado público, camiños,
mobiliario urbano) e ao mesmo tempo
recibir notificacións e avisos importantes en tempo real.
Os servizos e características do recurso móbil artéllanse da seguinte maneira: actualidade municipal, axenda de
actividades, participación cidadá (envío
de consultas e incidencias), directorio
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municipal, información práctica dos
lugares de interese, avisos á cidadanía,
acceso aos contidos multimedia da
web e notificacións en tempo real.
Segundo informa o Concello, esta
primeira versión da aplicación xa está
dispoñíbel para Android a través da
plataforma de Google Play, sendo a
previsión fornecer a medio prazo unha
versión para sistemas iOS.

Vigo quere ser Cidade Intelixente integral

Vigo vai optar a un plan piloto europeo para impulsar a aplicación das
tecnoloxías máis innovadoras no funcionamento das cidades (Internet
das Cousas, ferramentas de xestión
e comunicación propias das Cidades
Intelixentes, tecnoloxías 5G). Os días
pasados, froito da candidatura de Vigo
a un proxecto europeo para interconectar edificios, os promotores do Plan
Nacional de Territorios Intelixentes
reuníronse co alcalde, Abel Caballero.
Este programa, dirixido a municipios
de máis de 200.000 habitantes, suporía
un investimento na cidade galega de 5
millóns de euros.

Para concorrer no proxecto, os concellos deberán proporcionar polo menos 150
edificios para unha actuación piloto onde
se habilitarán e porán en marcha diversos
nodos interconectados. O obxectivo é dar
forma a cidades “baseadas en capas”, destinadas estas a captar, acubillar e avaliar
datos a gran escala xerados a nivel municipal e cidadán. Entre os inmóbeis e infraestruturas que participarán neste proxecto,
conectándose co nodos de Internet das
Cousas, estarían as estacións de tren e autobús, os museos, os recintos deportivos
ou os mercados.
Segundo fixo saber Caballero na xuntanza, o proxecto acáelle “moi ben ás características de Vigo”.

As nosas vilas gañan en transparencia

Estes días déronse a coñecer os novos
datos da plataforma-consultora Dyntra
respecto do nivel de transparencia dos
concellos galegos. Ou sexa, do nivel de fiabilidade e correspondemento entre o que
os gobernos locais din facer na Rede ante
a cidadanía e o que de feito fan. Unha das
grandes sorpresas da listaxe é atopar nos
postos máis alto concellos que non acubillan grandes cidades, senón vilas de tamaño grande ou medio. É o caso de Redondela, de 29.000 habitantes, que aparece
no posto máis alto do ranking cunha taxa
do 69.7% en materia de indicadores conseguidos. Redondela, deste xeito, sitúase
por diante da urbes de envergadura como
A Coruña (segunda no ranking, cunha porcentaxe do 64.45%) e Pontevedra (terceira
posición, 63.82%).
Na clasificación, ocupando o oitavo posto, tamén aparecen (compartindo puntuación en nivel de transparencia) Lalín
e máis Vilagarcía. Os primeiros postos da
listaxe ficarían do seguinte xeito: Redondela (67,95), A Coruña (62,82), Pontevedra
(62,18), Vigo (54,49), Ourense (53,85), Lugo
(51,92), Ferrol (50,64), Vilagarcía (46,15) e
Lalín (46,15).
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Dodro achega app de información e participación

Ames quere estar na vangarda
de servizos TIC

O Concello de Dodro vén de dar un relevante paso en materia de comunicación
dixital coa súa veciñanza. E faino co lanzamento dunha nova aplicación móbil, chamada Dodro Informa. A ferramenta, que
comezou a funcionar este 21 de febreiro,
responde a unha das liñas de traballo principais do Goberno local: achegarse á cidadanía a través das novas tecnoloxías, ao tempo
que contribúe ao afianzamento dos recursos dixitais. De feito, a través dela e unha vez
descargada nos móbiles dos veciños, estes
recibirán rapidamente e de maneira actualizada e continuada toda a información do
Concello.
A aplicación está dispoñíbel para usuarios
con Android nos seus dispositivos (Dodro
Informa), e tamén para quen dispoña de
sistema iOS (a través da app Bandomovil).
Unha vez descargada, os veciños terán que
seleccionar “Concello de Dodro” e desde ese
intre comezarán a recibir toda a información
que se vaia publicando. Segundo explica o
Goberno local, trátase dunha ferramenta
“moi intuitiva e doada de manexar coa que
os veciños e veciñas recibirán rápida e puntualmente toda a información do concello
en tempo real”.

O Concello de Ames comezou o mes de
febreiro os traballos relativos á optimización
dos servizos públicos a través das novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación
(as TIC) e a implantación da Administración
Electrónica, que é, segundo informa o Goberno local, un dos catro grandes obxectivos
incluídos na Estratexia DUSI Impulsa Ames.
Segundo engade o Concello, a empresa tecnolóxico-dixital Balidea, con sede en Santiago, será a encargada de desenvolver os ditos
traballos.
As tarefas a desenvolver, co-financiadas a
través do programa europeo FEDER de Crecemento Sustentábel 2014-2020, consistirán
en parte nunha auditoría que avaliará a situación actual do Concello no eido das TIC.
Ademais, a devandita empresa ofrecerá asesoramento e apoio técnico, coa formación
dunha oficina técnica, para a colaboración
na redacción dos pregos necesarios para a
contratación dos novos servizos que se consideren mellorábeis.

Lugo presenta ante o mundo o
seu proxecto smart

O proxecto smart do Concello de Lugo
(dirixido a converter a cidade da Muralla nun
espazo máis sustentábel, racional, eficiente, mellor xestionado e comunicado e máis
amábel con residentes e turistas) vaise poder
ver ao detalle nun dos encontros máis referenciais (senón o que máis) do eido estatal
no ámbito das urbes intelixentes. Falamos do
evento Greencities, a novena edición do Foro
de Intelixencia e Sustentabilidade Urbana,
senlleiro acontecemento sobre xestión urbana smart que se celebra no Pazo de Feiras e
Congresos de Málaga (FYCMA), entre os días
25 e 26 de abril. O Concello de Lugo estará
presente nas xeiras de traballo en rede.
Participarán representantes de concellos
de toda España e dunha manchea de países pero tamén empresas e profesionais por
conta propia, todas e todos xuntando forzas
(e compartindo coñecementos) a prol de

facer das nosas cidades mellores sitios para
vivir, botando man das novas tecnoloxías e
dos seus novos elementos: datos a gran escala (Big Data), comunicacións de alto rendemento, cálculo avanzado, aprendizaxe das
máquinas (Machine Learning) ou Internet das
Cousas (IoT).
Concretamente, a Málaga desprazarase o
enxeñeiro Municipal, Miguel Ángel Negral,
que mostrará os detalles e os obxectivos de
Lugo Smart City, a iniciativa de 4,1 millóns de
euros para converter a cidade luguesa en intelixente e sustentábel.

Avanza a eAdministración en
Santiago

Santiago vén de dar un importante paso
adiante en materia de servizos dixitais. En
detalle, o Goberno do Concello adxudicou
o contrato de subministro e mantemento de
Administración Electrónica, cunha contía de
1,5 millóns de euros, á empresa T-Systems.
Os datos sobre o proxecto foron achegados
polo concelleiro de Medio Ambiente, Convivencia e Informática, Xan Duro, que fixo
saber que se trata “da iniciativa de mellora e
modernización da Administración municipal
máis relevante da historia recente do Concello de Santiago”.
Tamén explicou que o subministro da
eAdministración custaralle ao Goberno local
preto de 900.000 euros, IVE incluído, e a devandita empresas encargarase dos traballos
de mantemento durante catro anos, por un
importe de 160.000 euros anuais.
Duro engadiu que a adxudicataria ofertou
como “melloras do contrato” servizos como “a
asistencia dun consultor especializado para
a posta en explotación do sistema, o seguimento da atención á cidadanía e formación
para o persoal do Concello para a utilización
do xestor de bases de datos documental”. A
idea do Goberno local é tirar o máximo partido desta iniciativa para “avanzar en transparencia” e “axilizar a relación da veciñanza coa
administración, xa que os cidadáns poderán
realizar a maioría dos trámites de maneira telemática desde as súas casas”. 
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ESPECIAL

Boas prácticas si ou si
O Portal de Transparencia dos concellos quere
mellorar a nosa calidade democrática

A

sociedade
galega vai
contar cun
novo e importante
instrumento
democrático
pola vía tecnolóxica. Estamos a
falar do Portal de Transparencia
dos concellos, un recurso destinado a mellorar a fiabilidade da
información local, a participación cidadá e, en última instancia, as boas prácticas en materia
de xestión pública municipal. O
Portal de Transparencia, froito
dunha colaboración e un compromiso común da Universidade
de Vigo, a Xunta e a Federación
Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), estará dispoñíbel
en datas vindeiras, contando coa
presenza activa dunha trintena
de concellos.
Por certo que os días pasados, o desenvolvemento da ferramenta veu acompañado de
importantes novidades. Entre
estas novidades inclúese a súa
selección como finalista para
os Premios CNIS (Congreso Nacional de Innovación e Servizos
Públicos) 2018, na categoría Colaboración Universidade e Administración Pública.
O proxecto ten a súa orixe en
2016, coa sinatura do convenio
entre as tres ditas partes (UVigo,
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Presentación do Portal de Transparencia dos Concellos de Galicia

Vicepresidencia da Xunta e FEGAMP), que tiñan o obxectivo común
de de acadar a máxima fiabilidade posíbel na información xerada
polos concellos, achegando recursos dixitais para garantir a correspondencia entre o que fan as administracións locais e o que informan.
A plataforma, como dixemos, activarase en breve contando coa
presenza activa dunha trintena de concellos. O prognóstico é que
de maneira progresiva poidan embarcarse no proxecto máis administracións locais.
Nun plano máis concreto, o portal diríxese a fornecer á cidadanía
de información pormenorizada sobre o funcionamento das administracións locais da nosa terra, “desde as declaracións de bens dos
alcaldes e concelleiros, até información sobre as subvencións, seguimento das tramitacións en liña, etc”.

Detrás do seu desenvolvemento, por parte da Universidade de Vigo, atópase a Rede
Localis, unha equipa de traballo
formada por docentes e investigadores universitarios e profesionais que traballan no ámbito
local e que está xestionada polo
grupo de investigación Gen da
dita institución académica galega.
Amais da dita selección para
os Premios CNIS, o portal e o
proxecto que lle serve de alicerce (o proxecto Transparencia da
Administración Local de Galicia)
foi debullado nos seus detalles
pola directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa,
Natalia Prieto Viso, quen salientou a potencialidade da iniciativa para a mellora da calidade
democrática a nivel local. Prieto
Viso realizou estas declaracións
nunha resposta parlamentaria
na que destacou a natureza colaborativa do proxecto. Amais,
lembrou que o traballo permitiu a elaboración do primeiro
diagnóstico sobre a situación en
canto a transparencia de tódolos
concellos de Galicia, o deseño
e posta en marcha do Portal de
Transparencia Local de Galicia, a
elaboración da Guía práctica de
transparencia local e a confección de modelos ou formularios
tipo e outras ferramentas de
apoio.
Igualmente, debullou os
obxectivos do Portal de Transparencia dos concellos, proxecto
iniciado para “ofrecer ás entidades locais ferramentas de soporte” e “unha plataforma de balde
á que as administracións poden
adherirse e dispor así dun mecanismo doado, áxil e adaptado
ás novidades normativas e tecnolóxicas que teñen que ver coa
transparencia e o cumprimento
dos deberes legais”.
Prieto Viso explicou que “no
portal atópase toda a información que os concellos deben
publicar conforme ao ordenamento xurídico e facilítase a súa
consulta dunha forma clara, estruturada, entendíbel e de fácil
acceso”. 
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26 de abril,

O CESGA, o CPEIG e os centros educativos
celebran a xornada anti-fenda dixital de xénero
por excelencia

E

ste 26 de abril temos unha
nova cita coas mulleres e
as novas tecnoloxías da información. Estamos a falar
do Día Internacional das
Rapazas nas TIC, unha celebración que, no que a nosa
terra se refire, volverá ter (un ano máis) o
epicentro de actividades na sede do Centro
de Supercomputación de Galicia (o CESGA),
o apoio de entidades como o CPEIG e ramificacións (en liña) cos centros educativos.
Trátase, para que non o saiba, dunha iniciativa orientada a motivar ás novas xeracións
de mozas para que consideren o ámbito
das TIC como un ámbito axeitado e acaido
para o seu desenvolvemento académico,
investigador e profesional.
Volvendo aos actos do CESGA, en Santiago, pola mañá (de 11:00 a 12:30 horas)
celebrarase como vén sendo costume un
coloquio virtual con varias mulleres emprendedoras galegas: emprendedoras, investigadoras e tecnólogas no eido das TIC
(Tecnoloxías da Información e a Comuni-
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cación), ás que as/os estudantes que participen dende os seus centros de secundaria/
primaria conectados vía streaming coas salas
do CESGA poderán facer calquera pregunta
sobre os seus campos profesionais ou razóns persoais que as levaron a traballar no
ámbito tecnolóxico-dixital. As convidadas
deste ano son:
-- María José Durán. Enxeñeira en Informática e fundadora da tenda en liña Potingues Verdes.
-- Ana Cidre. Experta en desenvolvemento de tecnolóxica, organizadora de GDG
Vigo e fundadora do grupo GalsTech. Ten
un grao en Belas Artes e un máster en negocios e economía internacional. A día de
hoxe é unha desenvolvedora de software
especializada en Angular.
-- Susana Rey. Enxeñeira en Telecomunicacións, máster en Seguridade da Información e responsábel de Seguridade en R.
-- Cecilia Grela. Enxeñeira en Informática,
máster en Consultoría en Software Libre
e desenvolvedora de programas en múltiples proxectos de I+D+i (entre outros, o

ICT-Go-Girls!), así como formadora en TIC.
O CESGA informa que as persoas interesadas en participar no evento da mañá dende
o seu centro, deberán poñerse en contacto
co centro cubrindo un formulario e recibindo
logo unhas instrucións para a conexión no
día. O evento durará aproximadamente 1:30
horas, até as 12:30.
Pola tarde, de 17.00 a 19.00 horas, celebrarase unha xornada de portas abertas con
actividades TIC divertidas para mozas e mozos de entre 10 a 14 anos: demostracións e
obradoiros de impresión 3D, realidade virtual
e aumentada, arte dixital, programación, robótica, e, por suposto, unha visita guiada ao
corazón do CESGA, o supercomputador Finis
Terrae 2.
Para esta actividade cóntase co apoio das
seguintes entidades: Xunta de Galicia (GAIN,
Secretaría de Igualdade, Consellería de Educación e AMTEGA), o Colexio Profesional de
Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG),
a Universidade de Santiago de Compostela
(Facultade de Educación, Oficina de Igualdade de Xénero, Woman Emprende), a Universidade da Coruña (Facultade de Informática) e
GalsTech, o Grupo de mulleres interesadas en
tecnoloxía de Galicia.
O evento a nivel internacional vén da man da
International Telecommunications Union (ITU).
O Centro de Supercomputación de Galicia
(CESGA) é impulsor do proxecto europeo
ICT-Go-Girls! (promoción do emprendemento das rapazas de Secundaria a través das TI)
xunto co Colexio Profesional de Enxeñaría en
Informática de Galicia (CPEIG).
A iniciativa diríxese ás rapazas dos primeiros anos de Secundaria para proporcionarlles
unha imaxe “máis atractiva do mundo do emprendemento tecnolóxico” e lograr así unha
maior presenza feminina no eido das TIC.
Amais das ditas entidades, tamén ten colaborado nas actividades o Concello de Santiago,
sumándose deste xeito a esta fronte común
contra a fenda dixital de xénero.

Contra os prexuízos e as ideas
preconcibidas

A cita do 26 de abril é unha actividade de
gran importancia para o desenvolvemento da nosa terra no ámbito informático. En
concreto, diríxese a combater tendencias,
prexuízos e estereotipos e incrementar a presenza feminina no ámbito profesional TIC galego, unha presenza sen a cal (sinxelamente)
a sociedade dixital non dará avanzado nin
progresado. A xornada tamén pon de relevo
cifras inadmisíbeis, como por exemplo a que
reflicte a porcentaxe profesional feminina no
ámbito da creación de ferramentas e contidos dixitais, que é só do 9%. 
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A Mariña Virtual, un centro
integral de turismo que aposta
pola interacción e as TIC

D

a man do Concello de
Foz, a Axencia Galega
de
Desenvolvemento Rural (AGADER), a
Axencia Turismo de
Galicia e a Secretaría
Xeral de Presidencia ve
finalmente a luz o proxecto A Mariña Virtual,
iniciativa que pretende achegar o coñecemento da zona dun xeito lúdico, divertido e
sensorial a través dunha oficina de turismo
virtual localizada no andar baixo do edificio
do CENIMA, no que comparten espazo distintas tecnoloxías que facilitan un grande nivel
de interacción.
Na Mariña Virtual concéntranse todos os
tesouros da Mariña luguesa na súa forma
máis moderna e interactiva, un espazo no
que todos os visitantes interactúan en poden
descubrir os segredos e enclaves da comarca
dende múltiples puntos de vista. Coa axuda
das TIC, neste centro integral de turismo os
visitantes poden descubrir todo o potencial
dun destino como A Mariña luguesa que con
preto de 100 quilómetros de costa e na Serra
do Xistral esconde non só marabillas naturais,
senón que conserva a pegada do seu pasado
nos seus enclaves de patrimonio cultural.
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Este novo centro integral de turismo
presentouse nun acto que contou coa presenza do presidente da Xunta de Galicia
e o alcalde de Foz, e no que os asistentes
puideron coñecer de primeira man as posibilidades desta instalación que facilita
a interacción con personaxes históricas,
viaxando no tempo e na historia a través de
tecnoloxías como a realidade aumentada,
montaxes 3D, videogravación inmersiva e
tamén a través da realidade virtual.
Estamos ante un proxecto estratéxico
para a comarca de A Mariña, orientado ao
fomento do turismo, a implicación dos actores da comarca e a mellora económica de
todos os implicados no sector, iniciativa que
en palabras de Alberto Núñez Feijoo, está
aliñada coa Estratexia do turismo de Galicia
2020, que entre os seus obxectivos conta
coa mellora do acceso á Internet en puntos
e establecementos turísticos, a comercialización e xestión mediante ferramentas TIC,
o aproveitamento da Internet para o servizo do visitante, a mellora do coñecemento
do perfil deste a través de Big Data e o impulso de procesos de innovación sectorial.
No novo espazo que contou cun investimento de máis de 240.000 euros para o seu

desenvolvemento, podemos ver paneis nos
que consultar a programación cultural e as
actividades de interese turístico da Mariña,
un curioso mapa da Mariña que mediante
a aplicación de realidade aumentada Layar
permite acceder a contidos dende o noso
smartphone, un panel interactivo permítenos viaxar pola historia da Mariña luguesa
dende os principios do século XX até a actualidade (descubríndonos o legado fotográfico local), un casco de realidade virtual
Oculus Rift permítenos visitar unha serie de
localizacións (a Praia das Catedrais, o Castro
de Fazouro, o Complexo Siderúrxico e Cerámico de Sargadelos e o Souto da Retorta)
de grande atractivo de xeito inmersivo (mediante vídeo estereoscópico envolvente),
un panel interactivo convídanos a mergullarnos no patrimonio da Mariña (o que tamén podemos facer a través da aplicación
móbil Matterport VR se contamos casco de
realidade virtual para o noso smartphone)
e outros paneis interactivos achegarannos
moita máis información da Mariña, permitindo que o usuario sexa o que decida que
tipos de informacións quere localizar na
comarca dende o aire, de xeito que é posible atopar establecementos, festas, puntos
de interese e, en definitiva, calquera activo turístico, a través dunha guía viva, que
mantense sempre actualizada, e que supón
a cerna deste centro integral de turismo
ao servir de ponte con numerosas fontes
de coñecemento para pór en valor esta
comarca grazas ao traballo da empresa responsable de levar a bo fin este proxecto, a
coruñesa Ilux Visual Technologies. 
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Cita coa

innovación en maio
Ourense ICC Week celebrará o espírito gamer e
o talento TIC das mulleres galegas

Q

uen queira creatividade e espírito argalleiro
aplicado ás múltiples
facianas do dixital,
vaino ter en Ourense
a primeira semana de
maio, a conto da cuarta edición do evento
Ourense ICC Week (ourenseiccweek.com),
organizado un ano máis pola Deputación de
Ourense, desta volta co engadido extra (un
engadido extra moi destacábel) de poñer o
foco nas importantes contribucións pasadas,
presentes e futuras das mulleres á innovación, ao coñecemento avanzado e a todas
as cousas que nos transforman para mellor
e nos fan a vida máis doada e sustentábel.
As actividades previstas para os días comprendidos entre o 2 e o 5 de maio inclúen
unha quedada informática, a ICC Technium
R Encounter, e máis unha competición a
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gran escala de seareiros dos deportes dixitais, a ICC eSports. Estas accións, abeiradas
á etiqueta ICC Gamers, compleméntanse coa
que ao noso parecer é a actividade estrela
do programa: a xornada Unha viaxe cara a
Sociedade do Coñecemento, prevista para o
4 de maio. Será, como dixemos antes, unha
apaixonante viaxe ás importantes achegas
das mulleres tech.
Volvendo a ICC Gamers, escaparate das últimas tendencias en videoxogos e deportes
en liña, contará coa colaboración da Deputación de Ourense, a Universidade de Vigo, R
euskaltel, a Federación Galega de Automobilismo e Mahou.
Indo ao miolo desta vertente de lecer dixital, a xuntanza ICC Technium R Encounter
botará a andar o día 3 de maio ás 18 horas e
rematará o 6 de maio á mesma hora, no Pavillón Universitario de Ourense. A edición 2018
da quedada informática terá catro grandes

torneos: League Of Legends, Counter Strike
Global Offensive, Hearthstone e Super Smash
Bros Brawl. Haberá 4.000 euros en premios
en torneos ou en outras actividades lúdicas
dentro da party.
A xeito de curiosidade lembrar que na pasada edición, o moañés Aarón González Santomé, acadou un novo récord Guinness do
xogo Final Fantasy 10, logo de permanecer
40 horas consecutivas competindo.
Volvendo ao apartado de xogos, este
completarase coa devandita actividade ICC
eSports, que tamén se celebrará no Pavillón
Universitario de Ourense, o 5 de maio ás 10
horas até o 6 de maio ás 15 horas. Dentro
desta celebración os torneos que se disputarán serán: FIFA 18, Clash Royale, e GT Sports.
A entrada aos mesmos pode adquirirse estes
días en Ticketea (podéndose acceder a ela
a través da web www.technium.es). Neles
poderán participar xente de fóra da ICC Technium R Encounter, así como as persoas da
propia party.
Alén destas actividades ligadas ao lecer
dixital, a Ourense ICC Week 2018 será moito
máis. Haberá, de feito, achegamentos diversos ás novas tecnoloxías, ao humor, á música
e mesmo premios para xestoras/es culturais
de Galicia. En concreto, no que se refire aos
novos sectores emerxentes e ás TIC (Tecnoloxías da Información e Comunicación), o 4
de maio as mulleres tecnolóxicas serán as
protagonistas da xornada coa actividade
Unha viaxe cara a Sociedade do Coñecemento,
que contará coa presenza de diversas expertas-profesionais do noso ámbito innovador.
O cometido desta celebración será visualizar
ao máximo o importante papel despregado
polas nosas mulleres referentes e expertas
en tendencias de máxima actualidade, como
por exemplo a realidade virtual, a realidade
aumentada, o mundo do software, a chamada gamificación (aplicar en actividades
da vida real metodoloxías propias dos videoxogos, estimulando a creatividade e a
cooperación) ou a economía colaborativa.
Nesta xornada de mulleres tech, Sara Rodríguez, Cynthia Gálvez e Luz Castro contarán
de primeira man o que están a facer e mostrarán o que está por vir en materia de tecnoloxías e, por suposto, en materia de tecnoloxías impulsadas dende o ámbito feminino
e con vontade de romper calquera fenda de
xénero, incluídas as dixitais.
Por outra banda, na mesma xornada do 4
de maio o presidente da AGAG (Asociación
Galega de Guionistas), Nico Campos, falará
das novas sobre o futuro dos contidos, os
guións e a dirección, achegando as vivencias
do sector da man da da directora e escritora,
Gracia Querejeta, autora de filmes tan destacábeis como A derradeira viaxe de Robert
Rylands ou a máis recente Felices 140. 
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A innovación
da innovación
Celebrouse en Vigo o
gran acontecemento
estatal das tecnoloxías
4.0: as xornadas JAI

F

inalmente celebrouse entre
tecnoloxías que van alén da
innovación (tan innovadoras
que nin sequera podes adiviñar por enteiro o seu miolo e
as súas funcións) a nova edición das Xorrnadas de Automatización Industrial (as JAI, polas súas siglas
en castelán), con toda probabilidade o evento galego e estatal que máis ten feito por preparar o terreo do que hoxe en día se coñece
como Industria 4.0, e tamén un dos máis referenciais á hora de tender pontes entre as empresas do sector (o elemento contratador) e
o alumnado (o futuro equipo profesional desas empresas). A sétima edición das JAI, que
se desenvolveron este mes de de marzo na
Escola de Enxeñaría Industrial, foi inaugurada polo profesor José Ignacio Armesto, polo
conselleiro de Economía Francisco Conde e
máis polo reitor, Salustiano Mato, quen días
antes da apertura das sesións expresaba a
súa arela de ver como as xornadas “daban o
chimpo para converterse na principal feira
tecnolóxica deste sector no noroeste español”. Finalmente esta edición 2018 foi a edición do devandito chimpo. Ou, polo menos,
de coller o impulso definitivo. Os 700 profesionais, o medio milleiro de estudantes e a
vintena de robots que participaron xa nas JAI
foron a mellor proba diso.
Nas xornadas falouse un pouco de todo,
pero sobre todo de novas tecnoloxías para
producir mellor, de maneira máis sustentábel, eficiente, harmónica e automatizada. Temas como por exemplo a robótica e as súas
variantes, a mobilidade, a cooperación na
innovación ou a virtualidade dos proceso industriais. A cita celebrouse na entrada e nos
corredores da Escola de Enxeñería Industrial
da Universidade de Vigo. En total, deuse acubillo a 35 postos nos que empresas, centros
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As xornadas dan o
chimpo para converterse
na principal feira
tecnolóxica deste sector
no noroeste español
tecnolóxicos e institucións amosaron os seus
retos actuais e vindeiros perante o alumnado
do campus, que puido participar no programa de relatorios impartidos por responsábeis
de sectores e empresas como o grupo PSA,
Repsol, Navantia o HP, que dependen da automatización nos seus procesos produtivos.
Como dixemos, as JAI 2018 contaron coa
presenza dunha vintena de robots. No eido
da robótica cooperativa e de servizos encadráronse Nao, mascota oficial das xornadas,
desenvolvido por Macco Robotics; o robot
doméstico limpacristais HoBot de Smarttek;
Pepper, que chega da man de ABANCA; ou
SanBot, o robot humanoide seleccionado
pola firma Pabloski como asistente de ventas
para as súas tendas.
Pola súa banda, a robótica de colaboración
contou con media ducia de representantes,
que grazas á inclusión de sentidos análogos

ao tacto e á vista dos seres humanos, cooperan coas persoas nos seus postos de traballo. IIwa da firma Kuka, o robot UR10 de
Universal Robots, CR de Fanuc Robotics e
o robot bibrazo YuMi de ABB, encadáronse
neste ámbito.
No caso das solucións robotizadas móbiles ou intraloxística, expuxéronse algúns
dos robots móbiles da firma ASTI Robotics,
MiR e Adept, así como drons desenvolvidos
en Galicia, como o vehículo non tripulado
mariño máis grande de Europa, froito da colaboración entre a Universidade e Industrias
Ferri; ou o vehículo autónomo prototipo,
deseñado polo centro tecnolóxico CTAG en
colaboración co grupo PSA. Así mesmo, as
xornadas incluíron dous emprazamentos
adicados á realidade virtual e aumentada
desenvolvida por Siemens e Navantia.

Multinacionais con presenza no
mercado estatal

A gran maioría de empresas que participaron nesta sétima edición das JAI (dúas ducias
de firmas que apoian o evento de xeito directo e ás que se suman outras como entidades colaboradoras) son multinacionais con
presenza en España, algunhas delas presentes nas JAI dende a primeira edición, como
Phoenix Contact, Rockwell Automation, Schneider Electric e Siemens e outras de recente
creación como Universal Robots ou MiR. “A
maioría son compañías moi asentadas no tecido industrial” que abandeiran o terreo da
automatización e “adoitan estar presentes
en feiras tan prestixiosas como a Automática en Münich ou SPS IPC Drives de Nüremberg”, explicou Armesto, quen fixo fincapé
en que, “aínda que sexa de xeito moi modesto, as JAI están a pór a Galicia no mapa
de encontros profesionais deste sector e
permiten que, tanto os profesionais de
aquí como o alumnado, poida coñecer de
preto as principais novidades sen necesidade de desprazarse a Madrid ou Barcelona, no
mellor dos casos”. Armesto tamén salientou
a presenza no programa de relatorios de
compañías doutros sectores que dependen
da automatización no seu proceso produtivo. Entre elas, PSA Peugeot Citroën, que
presentou as innovacións relacionadas coa
industria 4.0 que aplican na factoría viguesa;
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Repsol, que amosou as novas técnicas do
proceso químico que empregan, por exemplo, na refinaría da Coruña; e Navantia, que
deu a coñecer o seu proxecto Estaleiro 4.0,
no que utilizan técnicas de realidade virtual
no deseño dos seus produtos.

Visita de directivos de PSA
As JAI, ao longo dos seus cinco días de
actividade (do 12 ao 16 de marzo), recibiu a
visita de profesionais e empresas referentes
nos seus eidos de actividade. Por exemplo
os equipos de dirección e os responsábeis
de innovación das tres fábricas que compoñen o polo ibérico de Groupe PSA, que acudiron ao showroom das xornadas para coñecer as principais innovacións tecnolóxicas
presentadas polas empresas participantes.
A visita dos directivos de Groupe PSA organizouse como actividade complementaria
dunha Xornada para a Transversalización
da Innovación nas fábricas do polo ibérico, que con carácter interno celebrouse no
centro de Vigo, con asistencia dunha trintena de responsábeis das fábricas de Vigo,
Madrid e Mangualde (Portugal) a fin de
compartir os principais avances tecnolóxicos postos en marcha nos últimos meses
nas tres fábricas ibéricas do grupo francés.
A delegación de Groupe PSA estivo enca-

bezada polo director do polo ibérico e do
centro de Vigo de Groupe PSA, Fréderic
Puech, e contou coa presenza dos directores das plantas de Madrid e Mangualde
(Portugal), Óscar Fernández Ponte e José
María Castro Covelo, respectivamente.
Frédéric Puech asegurou que “esta visita
foi un magnífico complemento para a nosa
xornada de traballo, xa que nos permitiu
coñecer solucións de automatización industrial moi interesantes da man de empresas
destacadas neste ámbito, e á vez reafirma a
vontade recíproca de cooperación coa Universidade de Vigo no seo do ecosistema de
innovación aberta da Automoción en Galicia”.

Escaparate aos produtos de
Smartbot

Outra das cousas que causou expectación,
entre outras moitas, foi a participación nas
xornadas de Smartbot, a marca de robótica
galega, que estivo presente no Showroom
Industria 4.0, mostrando as potencialidades
dos seus robots tanto para o fogar como
para contornas industriais. Puidemos ver
en funcionamento os novos modelos de
Robot Limpacristais Smartbot Hobot 198
e 288, cunha tecnoloxía que nos permite
controlar desde o noso smartphone o seu
funcionamento mentres limpa os cristais,
así como o novo modelo 288, que é quen
de realizar a limpeza de cristais sen marco
grazas aos seus sensores láser. No eido
da robótica para o xardín, a firma galega
mostrou os seus distintos modelos de Robot
Cortacespede Smartbot para xardíns de ata
4.000 m2 e o novo robot limpiabarbacoas
Smartbot Grillbot, que nos permite
ceibarnos de realizar a dura e incómoda
tarefa da limpeza de grellas. 
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HENRIQUE NEIRA, fai un repaso polos fitos de
Galicia na Internet entre 2006 e 2007

Das orixes de Puntogal á
fundación de Gradiant

D

esde a década dos
90 existían reivindicacións para acadar
un dominio propio
para as webs galegas, pero estas non
se traduciran nunha
iniciativa con respaldo institucional que
puidera afrontar un proceso burocrático
longo. Todo cambiou cando en setembro
de 2005 a ICANN aprobou o dominio .cat,
primeiro concedido a unha comunidade
lingüística. Animadas polo éxito do .cat,
en abril de 2006 unha ducia de entidades
inician cunha primeira xuntanza en Santiago as xestións para conseguir o dominio propio para a comunidade lingüística
galega en Internet, o .gal. Aprobouno a
ICANN o 14 de xuño de 2013 e o primeiro
dominio, nic.gal, estreouse o 12 de abril
de 2014.
Mais volvamos a 2006: o día 9 de febreiro a emisora compostelá Radio Obradoiro
comeza a emitir programas pola rede. En
abril, a firma galega Abertal presenta o
primeiro servidor público de blogs feito
en Galicia e en galego, a Blogoteca, que
en xaneiro de 2008 superará xa os 1.000
blogs.
Tamén en abril estréase Hispana, un
portal multilingüe para dar acceso único
desde unha web a ducias de webs españolas con publicacións electrónicas, entre
elas a Biblioteca de Galicia, Galiciana. Hispana é parte da biblioteca virtual europea
Europeana, posta en marcha en 2005.
En xullo, Caixanova estrea NX Conecta,
unha plataforma dixital para a súa clientela máis nova e o Consello da Cultura Galega estrea Loia - Web do galego o día 25.
O Concello de Lugo anuncia en outubro
que a cidade será a primeira europea en
contar con tecnoloxía para facilitar o acceso a Internet a través dunha rede WiMAX.
No mesmo mes, o Instituto da Lingua
Galega e a Real Academia Galega poñen
en liña a web dos apelidos galegos, para
consultar a súa distribución por concellos.
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O 23 de decembro, María Amelia López Soliño (Muxía, 1911-2009) estrea
un blog, A mis 95, que lle agasalla o seu
neto polo seu 95 aniversario, e polo que
en 2007 acada un premio BOB á mellor
bitácora en español. Nese momento era
considerada a blogueira de máis idade
de Galicia e de España, e desde xullo de
2008 a blogueira de máis idade do mundo, ata o seu pasamento.
Xa no ano seguinte, 2007, o Concello
da Estrada presenta o 29 de xaneiro o
proxecto Aestradadixital para estender
unha rede Wi-Fi por todo o municipio e
levar así Internet ás súas 51 parroquias.
O 31 de xaneiro a Xunta anuncia a modernización da Administración autonómica galega coa difusión de software
libre, pagamento de impostos en liña e
telediagnóstico para reducir as listas de
espera na sanidade.
O 4 de maio a Universidade da Coruña
dá a coñecer o seu proxecto Lambdastream, para optimizar as emisións de
televisión pola rede. Aí xurdiu a firma
LambdaStream Servicios Interactivos,
impulsada por Víctor Manuel Gulías Fernández e considerada a primeira spinoff da UDC.
En maio anúnciase que un novo cable
submarino transcontinental que despre-

garán Alcatel-Lucent e NEC para unir o
sueste de Asia e os Estados Unidos terá
amarre en Vigo. Para 2010 calculábase
que o 90% do tráfico de Internet circula
por unha complexa rede de cables terrestres e submarinos que mide uns 800.000
quilómetros.
A USC estrea o 14 de maio unha plataforma que permitirá que o profesorado
publique apuntamentos e documentos
en liña. Tamén en maio coñecemos que
xa hai 14.000 internautas de Galicia no
mundo virtual Second Life; en xuño a firma téxtil galega Bershka, do grupo Inditex, estreou un espazo nesta plataforma
para presentar as súas coleccións.
O 3 de agosto anúnciase que se porá
en marcha un servizo de Wi-Fi na praia
viguesa de Samil. E o 7 de outubro anúnciase a integración en Vodafone da operadora de telecomunicacións Tele2, con
sede en Vigo.
Xa en novembro, o día 8 sabemos que
estudantes da Escola de Imaxe e Son da
Coruña traballan na primeira ciberserie
galega, Oculta identidade, dirixida polo
celanovés Bruno Nieto. E en decembro
créase o Gradiant, Centro Tecnolóxico de
Telecomunicacións de Galicia en Vigo,
culminando así dous intensos anos para
a Internet galega. 
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JOSÉ ANTONIO CONSTENLA fai un percorrido
polas cousas que deberan preocuparnos dun mal
uso da rede social

Os abusos de Facebook,
un novo 1984

O

escándalo das filtracións masivas de
datos de Facebook,
puxeron de manifesto dúas cousas: por
unha banda, a inxenuidade dos usuarios,
que publican sen rubor toda clase de datos
persoais nelas, e por outra, a falta de escrúpulos de quen as controla, que son quen
de vender eses mesmos datos ou tolerar a
súa filtración xa sexa a axencias gobernamentais ou a axentes privados que logo os
utilizan no seu beneficio.
É moi doado caer na reducionista afirmación de que as redes sociais non representan a vida mesma e os seus devires, e poida
que, máis dun, pense todo o contrario. As
redes sociais penetráronse no desfiladeiro
do efémero e o pasaxeiro, pero achegaron
útiles mecanismos de comunicación interpersoais que permitiron reducir o tamaño
do planeta a un mero clic, recollendo gran
parte do coñecemento humano na Internet.
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O escándalo de Cambridge Analytica non
só provocou un forte deterioro da imaxe de
Facebook, senón que embazou a percepción social acerca de como manexan as redes sociais a información e datos sensibles
cedidos polos seus usuarios.
A preocupación é máxima, polo que a
propia compñía recoñeceu, á súa vez, cometer erros graves. O caso xerou numerosas reaccións a nivel político, o Parlamento
Europeo e o Parlamento de Reino Unido xa
solicitaron a comparecencia do fundador e
conselleiro delegado da rede social, Mark
Zuckerberg, e destacados membros do
Partido Demócrata estadounidense tamén
defenderon que este debe dar explicacións
tamén ante o Congreso dos EE.UU.
A escasa reputación que conservaba Facebook na Unión Europea desapareceu por
completo, arrastrada polo último escándalo, onde se calcula que dos 87 millóns de
persoas afectadas en todo o mundo, 2.7 millóns son usuarios europeos, 136.985 deles
españois. Os datos persoais de todos eles
acabaron en mans da consultora británica

encargada de dopar campañas electorais
como a de Donald Trump ou o brexit. A comisaria de Xustiza, Beira Jourova, mesmo
afirmou que “esta historia non é só sobre
protección de datos. É unha ameaza para a
nosa democracia e os procesos electorais”.
Facebook é un monstro cuxo proceso
de medre fai difícil o seu control: pasou de
ser unha simple rede social cun uso relativamente frívolo, a converterse no maior
medio de comunicación do mundo, no
sitio onde máis persoas infórmanse e len
noticias. Calquera mínima decisión ou criterio editorial que toma pode ter unha importancia brutal, e tómase sen ningún tipo
de consenso, o cal fai moi difícil xestionalo.
Hai quen reclama a desconexión total
das redes e non lles falta xustificación. Con
todo, os beneficios que moitos obteñen
delas levan a buscar unha vía intermedia
baseada en dous tipos de accións: en primeiro lugar, os usuarios deberan evitar a
publicación de datos íntimos, non revelar
completamente a súa personalidade e, en
xeral, tomar certa distancia dunhas redes
onde os seus propios perfís son a mercadoría coa que se comercia; en segundo lugar,
os gobernos deben exercer un meirande
control sobre as prácticas indesexables das
compañías tecnolóxicas regulando por lei
o uso que realizan da información dos particulares, someténdoo a un código ético
polo que os datos persoais non poidan ser
manexados de calquera xeito.
As cláusulas para o tratamento deses datos privados teñen que ser transparentes,
expostas en lugar preferente e non figurar
en letra pequena entre ducias máis, como
até agora. As novas tecnoloxías poden
constituír un gran avance se se empregan
ao servizo das persoas, pero os abusos
e manipulacións realizadas a través das
mesmas condúcennos a unha nova versión
da obra 1984 de Orwell. 
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Sentido común
perante os retos
da privacidade

FERNANDO SUÁREZ, presidente
do Colexio Profesional de
Enxeñaría en Informática de
Galicia (CPEIG), achéganos unhas
recomendacións con motivo do
Día da Internet das Cousas

E

scribo estas liñas na celebración do Día de Internet das Cousas, este 9 de
abril, que abrangue todo
o ecosistema de dispositivos que procesan datos
e información e están
conectados entre eles e con Internet.
Calcúlase que no ano 2020 haberá máis
de 20.000 millóns de dispositivos conectados a Internet, sen contar con móbiles,
tabletas e ordenadores.
O medre de Internet das Cousas traerá
evidentes melloras sociais e económicas.
Segundo a tecnoloxía avance, poderanse
obter mellores produtos e servizos para
a sociedade. Pero é preciso sermos conscientes dos riscos que implica no ámbito
da privacidade e da seguridade.
Os cidadáns deben tomar conciencia
dos dispositivos que manexan e que se
conectan a Internet para o envío de datos ou seguimento de diversas actividades: termostatos intelixentes, cámaras
web, smart TV, sistemas de teleasistencia,
pulseiras de control deportivo, reloxos
intelixentes, etc. Todos estes dispositivos
poden ser unha fonte de ataques á privacidade e a seguridade dos cidadáns.
Por outra banda, a medida que os sistemas de intelixencia artificial sexan cada
vez más avanzados, empezaremos a observar ataques informáticos de enxeñaría
social totalmente automatizados e elaborados. Agárdase que o auxe dos ciberataques baseados en Intelixencia Artificial
(AI) provoque unha explosión de incursións en redes privadas, roubo de datos
persoais e unha propagación epidémica
de virus informáticos.
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Pero estes riscos son unha realidade
xa nos nosos días. O roubo de 50 millóns
de contas de Facebook para alimentar
programas que permitían influír nas
decisións dos votantes mediante mensaxes dirixidas de maneira específica a
cada usuario, foi decisivo para a vitoria
de Trump nas eleccións norteamericanas. Froito desta fenda de seguridade,
o propio Zuckerberg declarou que aplicará en todo o mundo o Regulamento
Xeral de Protección de Datos.
O RGPD foi publicado en maio de
2016, entrando en vigor nese mesmo
mes, e será de aplicación a partir do 25 de maio do 2018.
Realmente a data do 25
de maio non marca o
punto e final deste
proceso, senón que
realmente representa o inicio dunha nova era en
canto á xestión da
información.
Son varias as novidades e esixencias que introduce
o RGPD, buscando
unha garantía adicional para os cidadáns e
un meirande compromiso
coa protección de datos. Este
avance supón un reto para empresas, organizacións e administracións
públicas, xa que han de adaptar os seus
procedementos e estruturas para dar
cumprimento á nova lexislación. Así, por
exemplo, debe levar a cabo unha análise
de risco, mediante a auditoría do estado

Os cidadáns deben
tomar conciencia
dos dispositivos
que manexan e
que se conectan
a Internet para o
envío de datos
en que se atopa a protección de datos a fin de
establecer as políticas,
protocolos e medidas a aplicar. As solucións a implantar
han de ser tendo en
conta o estado da
técnica, o que implica que estas medidas, tanto técnicas
como organizativas,
sexan actuais, desprazando deste xeito ás empresas a responsabilidade na
decisión para garantir un nivel
de seguridade axeitado ao risco.
Pero alén destas adaptacións, o regulamento suporá un cambio cultural a
todos os niveis no relativo á protección
de datos, con conceptos tan importantes como a privacidade desde o deseño
ou a privacidade por defecto. Isto supón
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Xuntanza cun centenar de
técnicos de concellos

A

tamén un cambio importante no desenvolvemento das aplicacións que xestionan datos de carácter persoal, que non
deixan de ser sistemas informáticos.
Outra das novidades supón establecer
mecanismos para identificar con rapidez
a existencia de violacións de seguridade
dos datos e reaccionar ante elas, tendo
a obriga de notificar esas violacións ás
autoridades de protección de datos e
aos interesados nun prazo de 72 horas.
No caso de Facebook, isto podería ter un
alto impacto, xa que o roubo de datos
tivo lugar a finais de 2016. Máis alá das
sancións económicas, que tamén inclúe
o Regulamento, a ocultación desta información e a inacción na súa resolución
poden ameazar de morte á empresa con
máis clientes (máis de 2.500 millóns) do
mundo.
Un mundo cada vez máis conectado
precisa dos máis altos estándares de
transparencia, ética e responsabilidade
na xestión da información, ademais da
concienciación e o sentido común dos
usuarios. Por tanto, a profesionalidade e
as boas prácticas son as mellores armas
para previr e detectar perigos na utilización das TIC.
Dende o CPEIG, confiamos en que isto
supoña tamén un punto de inflexión de
cara á concienciación da necesidade de
regulación profesional, xa que é obvio
que asuntos críticos como a seguridade física e xurídica das persoas debe ser
garantidos por profesionais coas competencias e coñecementos acordes á
responsabilidade que asumen. 
Número 176

chegar información de utilidade
sobre os cambios
inminentes en
materia de regulamento sobre
salvagarda de información persoal
e privacidade, facendo fincapé en
como atinxen estes cambios ás
administracións. Este foi un dos
grandes obxectivos do evento
organizado o pasado 23 de marzo
polo Colexio de Enxeñaría en
Informática de Galicia (CPEIG),
unha xornada técnica e divulgativa
que foi inaugurada pola directora da Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia,
Mar Pereira, o vicepresidente executivo da
Federación Galega de Municipios e Provincias
(FEGAMP), Manuel Mirás, e o presidente
do CPEIG, Fernando Suárez. O obxectivo da
xornada, máis en detalle, foi botar luz sobre o
impacto do regulamento xeral de protección
de datos sobre a actividade dos concellos e
outras administracións públicas. A actividade,
que se celebrou no edificio CERSIA de Santiago,
contou coa colaboración da FEGAMP e AMTEGA
e a presenza dun centenar de técnicos.

Na xornada abordouse a cuestión da importante responsabilidade das administracións
públicas, incluídas por suposto as locais, no
que se refire á información dos cidadáns. Así,
lembrouse aos presentes que os concellos e as
restantes entidades públicas son “responsábeis e
encargadas de tratamentos de datos persoais no
desenvolvemento de moitas das súas actividades”, polo que o Regulamento Xeral de Protección
de Datos (RXPD), que será de aplicación a partir
do 25 de maio, implicará un gran esforzo de
adaptación de todas as partes implicadas (cidadáns, empresas, entidades públicas), atinxindo
de cheo ás administracións locais.

CPEIG, Arkitas e FEGAMP
organizan a cuarta
Olimpíada de Robótica

A

chegar información de utilidade soO
vindeiro 30 de xuño, de 9:00 a 15:00
horas, celebrarase en Santiago un
gran acontecemento ligado á intelixencia artificial, a automatización, as máquinas
con capacidade de aprenderen (e de sorprendernos) e, sobre todo, ao espírito argalleiro e creador
da nosa rapazada. Estamos a falar da cuarta edición local da WRO, a Olimpíada Internacional de
Robótica, na Cidade da Cultura no Gaiás, iniciativa
organizada polo Colexio Profesional de Enxeñaría
en Informática de Galicia (CPEIG), a Federación
Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) e
Arkitas Robótica.
Segundo nos conta o colexio profesional que
preside Fernando Suárez, a WRO é unha olimpíada na que nenos e nenas de Educación Primaria,
ESO e Bacharelato compiten cos seus robots en
distintas categorías e retos segundo idades. Esta
competición conta cunha fase local, unha nacio-

nal, que este ano será en Platja d’Aro, Girona, e
a internacional, que terá lugar en Thailandia en
novembro de 2018.
Na segunda edición, clasificouse un colexio
da Coruña na nacional en Logroño, conseguindo
unha praza na internacional de Nova Delhi.
Para informarnos sobre os retos da WRO e a
realización de inscricións, o CPEIG recorda que
podemos dirixirnos www.wroboto.es.
Ademais da WRO e, pensando naqueles que
non compitan nesta e queiran probar outras especialidades, celébrase o II Campionato de Sumo
Arkitas e o I Campionato de Bolos Robóticos.
Para informarnos sobre as bases e inscribirse ao
Campionato de Sumo ou ao de Bolos, ou para calquera dúbida ou ampliación de información sobre
a WRO, desde Arkitas Robótica, como socios locais
da WRO e organizadores das distintas actividades
do evento do 30 de xuño, están á nosa disposición
a través da conta de correo info@arkitas.es.
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SmartPEME ou como
tirar partido das redes
A rede da Deputación de Pontevedra achega
en abril máis de medio cento de obradoiros

S

martPEME, a rede de formación e asesoramento TIC impulsada pola Deputación de
Pontevedra, vai ofrecer este
mes de abril nas súas diferentes sedes un completo
feixe actividades de capacitación tecnolóxica para as/os profesionais,
as/os traballadoras/es, as PEME e as/os
emprendedoras/es locais. En total, desenvolveranse 55 cursos sobre as máis variadas temáticas TIC (oito deles na sede da
entidade provincial en Pontevedra), todas
elas co nexo común de capacitarnos para
emprender máis e mellor e, para o caso de
termos unha iniciativa de mercado en marcha, optimizala, visualizala e fortalecela.
Este medio cento de accións celebraranse
nas sedes de SmartPEME na cidade do Lérez, en Cambados (Centro Exposalnés), nos
viveiros de empresas de Barro, Lalín e A
Estrada e nas oficinas de Vigo, Ponteareas
e O Porriño. Afondarase nas redes sociais,
na seguridade informática, no deseño web
ou no manexo de programas informáticos,
entre outros temas.
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Todas aquelas persoas interesadas en acudir a estes obradoiros, destinados a persoas
emprendedoras, autónomas e autónomos e
ás PEME da provincia é de inscrición cen por
cen de balde, poden apuntarse chamando
ao teléfono 886 202 020, escribindo un correo electrónico a info.smartpeme@depo.es
ou a través da páxina web www.smartpeme.
depo.es.
As actividades formativas tocarán unha
manchea de facianas diversas do fenómeno
dixitalizador, tan importante para as nosas
empresas, cuestións como o correo electrónico e as súas posibilidades, a mercadotecnia dixital, a relevancia das redes sociais para
a mercadotecnia dunha empresa, as mellores ferramentas de mensaxes instantáneas
ou como facer que a nosa empresa sexa visíbel en buscadores, comunidades e redes.
A Deputación de Pontevedra lembra
que o proxecto SmartPEME comezou 2018
afrontando unha nova etapa na súa andaina, un novo treito no que o programa verá
aumentados os servizos a fornecer, abrindo
tres novas grandes liñas como son o Centro
Provincial de Economía Dixital (CPED), que

Datos sobre
o Proxecto
SmartPEME
SmartPEME é un novo modelo
de servizo orientado á mellora
competitiva das PEME e á procura
dunha melloría nas vendas e na
eficacia e eficiencia das tarefas,
que abre novos eidos de actuación
e acada novos grupos de interese
coma os emprendedores, as asociacións empresariais e os axentes de
dinamización en concellos.
O devandito obxectivo, nas oficinas
do Porriño, Cambados, Pontevedra,
Lalín, Ponteareas, Vigo, A Estrada
e (agora tamén) Barro, abrangue
seguintes actividades: itinerarios de
obradoiros temáticos con diversos
niveis de dificultade adaptados
ás necesidades das empresas,
eventos de networking trimestrais
coa participación de profesionais
de prestixio, colaboración con
asociacións e promoción de alianzas institucionais, especialización
sectorial dos asesores en función
das necesidades da súa área de
influencia, kits de asesoramento
en novas tecnoloxías a emprendedores, identificación e difusión das
necesidades TIC aos provedores de
solucións para as PEME e, tamén,
impulso de novas carteiras de
servizos de asesoramento.

estará situado no viveiro de empresas de
Barro, SmartPEME Impulsa e TurisTIC, que se
irán facendo dispoñíbeis para as persoas autónomas e empresas a partir dos vindeiros
meses.
A través do Centro Provincial de Economía
Dixital vaise mostrar ás empresas as ferramentas, aplicacións e solucións innovadoras máis relevantes que a economía dixital
ofrece. Para iso, o CPED apoiarase nas instalacións do FabLab que a Deputación de Pontevedra ten instalado no viveiro de Barro.
Doutra banda, SmartPEME Impulsa abrirá
novas vías de asesoramento en materia de
innovación, competitividade e internacionalización, “unindo deste xeito os obxectivos
das empresas coas máis novas tecnoloxías,
procesos e servizos”, explica a Deputación,
engadindo que TurisTIC, como indica o seu
nome, presentarase como “un punto de
apoio tecnolóxico para o o sector turístico”.
Trátase dun servizo enmarcado no Plan Estratéxico de Turismo Rías Baixas e que pretende potenciar o sector a través de axudas
ás empresas para adaptarse á contorna dixital. 
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O

s auriculares con cancelación
de ruído activa son unha
solución para quen quere
escoitar música sen a molestia
dos sons que haxa ao redor, pero hai
compañías que quixeron aproveitar
esta tecnoloxía para conseguir illar
ao usuario de ambientes ruidosos,
conseguindo un nivel de cancelación
de ruído que non conseguen uns
simples tapóns, como os auriculares
QuietOn que venden por 199 dólares
a través de Indiegogo e que están
orientados ao seu uso en viaxes,
traballo, estudo... ou sexa, para
conseguir certa tranquilidade en
momentos determinados.
Pero tras o éxito destes auriculares os seus creadores consideraron
interesante preparar unha nova
versión, QuietOn Sleep, que estarían optimizados para un uso moi
concreto: durmir ao carón de alguén
que ronque, e dos que comezaron
a aceptar reservas por 109 dólares
para a súa entrega a partires do mes
de outubro, aínda que o seu prezo
comercial está previsto que sexa de
239 dólares.

Este novo proxecto de micromecenado conseguiu superar a súa meta
a grande velocidade, e dado que a
compañía que está detrás xa conseguiu o éxito en anteriores ocasións,
é de esperar que o produto chegue
sen problema aos seus mecenas este
ano con interesantes melloras con
respecto á versión orixinal, xa que
reduciron o seu tamaño (un 40%) e
o seu peso (un 50%), integráronlle
unha batería de até 20 horas de
autonomía por carga e o seu sistema
de cancelación de ruído está optimizado especialmente para eliminar
o molesto son dos ronquidos e o
son que chegue a través de paredes
(polo que tamén facilitaría durmir
en hoteis ruidosos ou en fogares nos
que se escoite demasiado a actividade dos veciños ou o tráfico da rúa).
Cómpre salientar que os auriculares poden conmutar cun simple
toque entre o modo de durmir e o
de escoitar, de xeito que non hai
que andar quitándoos para poder
falar con outra persoa nun momento
puntual, xa que a cancelación activa
de ruído pode desactivarse. 

D

ende o ano pasado os proxectores de vídeo 4K
con HDR comezan a estar a prezos relativamente
asumibles, baixando nos EE.UU. dos 2.000 dólares, e son varios os fabricantes que están a lanzar
produtos por debaixo de tal barreira psicolóxica, como
BenQ, que presenta o novo proxector TK800, que sairá á
venda en abril a uns 1.500 dólares.
Cómpre salientar que non estamos ante un proxecto
que teña unha resolución nativa de 4K, senón que limitaría a súa resolución a 1.080p, pero ao poder recibir sinais 4K con HDR pode reproducir unhas cores moi fieis,
á vez que tamén presume dun brillo de 3.000 lumenes.
Un dos detalles máis curiosos do BenQ TK800 é que
conta con modos dedicados aos deportes en directo
(un para deportes xenéricos e outros específico para
o fútbol), ou sexa, que anúnciase como un dispositivo
ideal para poder gozar de retransmisións de fútbol en
pantallas de máis de 100 polgadas incluso en contornos
iluminados (para o que habería que separar o proxector
da pantalla 3,5 metros). 
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A

pple celebrou un evento en Chicago destinado a presentar novidades
dirixidas ao sector da educación que como eixe tivo a renovación do
iPad de 9,7 polgadas, que non só conta cunha pantalla Retina, chip
A10 Fusion e sensores avanzados cun prezo bastante axustado para
ser un produto da compañía de Cupertino, senón que tamén inclúe compatibilidade para o Apple Pencil, facendo así que sexa un produto válido para
esbozar ideas, tomar apuntes rápidos ou facer anotacións en capturas de
pantalla, gañando versatilidade para os estudantes.
Esta nova tableta parte dun prezo de 349 euros no seu modelo con 32 GB
de almacenamento e conectividade Wi-Fi, mentres que con 128 GB custaría
439 euros e ambos modelo contan tamén con versión con conectividade
móbil por 130 euros máis. A súa chegada aos compradores está prevista
para a partires do 3 de abril.
Co Apple Pencil o usuario poderá tomar notas ou facer ilustracións en
aplicacións como Notability, Pages, Numbers, Keynote ou Microsoft Office,
aínda que de cara á educación son outras as aplicacións que preparou a
compañía da mazá. 

H

uawei presentou en París os novos
smartphones de Huawei, que prometen converterse nos dispositivos móbiles con mellor cámara do mercado
por moita diferenza, que conseguen superar
ao Samsung Galaxy S9+ nas probas realizadas por DxOMark, tanto co Huawei P20 con
dobre obxectivo traseiro como co Huawei
P20 Pro, que deu un grande salto ao incluír
unha terceira cámara. Para pór en contexto
os resultados tempos que as cámaras do
iPhone X teñen unha puntuación de 97,
o S9+ chega ao 99 e o
P20 e o P20 Pro
conseguen
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102 e 109 puntos respectivamente, sendo a
primeira ocasión que un smartphone supera
os 100 puntos.
Os novos smartphones de Huawei chegan
con carcasas de diferentes cores e en dous
tamaños de pantalla case sen marco, de
xeito que o P20 ten unha pantalla de 5,8
polgadas mentres que o P20 Pro chega até
as 6,1 polgadas, aínda que en ambos casos
confórmanse con resolucións baseadas en
Full HD, polo que a súa densidade de píxeles
quedarían en 428 e 408 puntos por polgada
(lonxe dos 570 e 529 puntos por polgada
que ten o Galaxy S9+).
O Huawei P20 está equipado cunha
cámara traseira dobre, de xeito que cun
obxectivo de 12 Mpíxeles recolle a imaxe
en cor, mentres que o seu obxectivo de 20
Mpíxeles aposta pola captación en branco
e negro, combinación que ten demostrado
funcionar moi ben nos anteriores móbiles
de Huawei, e que neste modelo tamén
parece ser así. Tamén permite gravar vídeo
en cámara superlenta de 960 imaxes por
segundo.
O Huawei P20 Pro destaca aínda máis a
nivel fotográfico, xa que está equipado cun
sensor de cor de 40 Mpíxeles, un sensor de
20 Mpíxeles para branco e negro e outro de
8 Mpíxeles para telefoto, con aperturas de
f/1.8, f/1.6 e f/2.4 respectivamente, conseguindo así comportarse de xeito excelente
en numerosos escenarios e quedando sen
rival neste aspecto entre os teléfonos de alta
gama actuais, pese a ter un prezo inferior.

O Huawei P20 con 4 GB de RAM e 128 GB
terá un prezo de 649 euros, mentres que o
Huawei P20 Pro con 6 GB de RAM e 128 GB
de capacidade custará 899 euros.
Cómpre salientar que o P20 e o P20 Pro,
pese a teren marcos moi axustados na súa
parte frontal, equipan sensor de pegadas
dixitais e cámara frontal de 24 Mpíxeles con
apertura f/2.0, o que solucionaron cunha
pestana na parte superior da pantalla, na
liña de como fixo o iPhone X (medida moi
criticada no seu día, pero que parece estar a
converterse en tendencia). 

Número 176
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Por fin está dispoñible para a súa descarga de balde Los
Sims Móvil, en versións para iOS e para Android, aplicación con
compras integradas que leva o mundo dos Sims a smartphones
dun xeito único, facilitando a creación de personaxes altamente
personalizables, permitindo a creación de fogares moi completos (nos que pode personalizarse dende a distribución até o
mobiliario) e facilitando o tecido de historias e relacións entre
os distintos Sims, asignándolles profesións e animándoos facer
amigos e incluso formar a súa propia familia. O xogo tamén permite organizar e asistir a festas con outros Sims, como un xeito
de socializar.
Podemos considerar que esta é a versión definitiva dos Sims
para móbiles, pois xa houbo xogos un tanto limitados no pasado, pero desta volta a experiencia que se ten difire principalmente da que podemos gozar no ordenador en que estamos ante
un xogo free-to-play, ou sexa, ínstanos a gastar cartos para xogar
dun xeito máis satisfactorio, seguindo así as tendencias actuais
do xogo móbil. A aplicación tamén inclúe publicidade. 

Xbox One | PS4 | PC

O pasado verán veu a luz para Xbox
One, PlayStation 4 e PC o videoxogo
baseado na serie de libros de Ken Follett
Os Piares da Terra, pero esta aventura do
estudio independente Daedalic Entertainment non chegou de vez, senón que,
emulando á obra orixinal, foise actualizando para artellarse en 3 entregas nas
que asumimos os roles de Jack, Aliena e
Philip, podendo explorar a obra de Follett
e cambiar o rumbo da historia con palabras e decisións.

O xogo ambientado na Inglaterra do
século XII permítenos ir vendo como se
desenvolven varias historias durante a
construción dunha catedral, de xeito que
podemos vivir a historia como a nobre
caída en desgraza Aliena, o paria convertido
en construtor Jack e o monxe Philip, que
móvense a través de máis de 200 escenarios
pintados a man. O terceiro libro do xogo publicouse en plena Semana Santa, polo que
a obra xa está completa, de xeito que quen
merque o xogo agora non terá que agardar
ao lanzamento dos distintos episodios.

Ken Follett’s The Pillars of the Earth presenta gráficos cun estilo de animación 2D,
unha banda sonora a cargo da orquestra
FILMharmonic de Praga e voces dobradas
ao inglés e ao alemán (con subtítulos en
español), aínda que no apartado lingüístico
agocha unha sorpresa moi interesante:
durante a visita de Aliena a Santiago de
Compostela os personaxes do lugar falan en
galego en todas as versións do xogo.
As achegas da nosa lingua a esta aventura dixital foron obra de Ramón Méndez,
tradutor de videoxogos con varios centos
de traballos ás costas, que non se encargou
da localización completa, pero axudou a
que a nosa lingua estivese presente no
terceiro episodio do xogo de Daedalic
Entertainment. 

Nintendo Switch

Tras chegar a PlayStation 4, Xbox One e PC o outono
pasado Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy,
que como vén di o seu nome recolle as tres primeiras
entregas da saga Naruto: Ultimate Ninja Storm orixinada na anterior xeración de consolas de videoxogos
para revivir a historia de Naruto Uzumaki dende os
seus días na academia ninja até a 4ª Gran Guerra Ninja,
chegará finalmente a Nintendo Switch.
Esta colección estará dispoñible a partires do vindeiro
26 de abril para Switch, pero só en formato dixital,
incluíndo a meirande parte dos contidos descargables dos xogos orixinais e permitindo aos
xogadores escoller entre unha grande selección
de personaxes (heroes e viláns) para entrar en
combate como Naruto, Sasuke Uchiha, Pain ou
Obito Uchiha.
Queda por ver se Naruto Shippuden: Ultimate
Ninja Storm 4, lanzado para Xbox One, PS4 e PC
en 2016, chegará tamén a Nintendo Switch, xa que
esta entrega ten especial interese por ter recibido unha
expansión Road to Boruto, que continúa a historia máis
aló do manga orixinal. 

PS4

Nun par de semanas chegar God of War, un dos grandes xogos exclusivos
para PlayStation 4 de 2018, existindo certas dúbidas sobre a data de lanzamento de Marvel’s Spider-Man, o outro exclusivo das consolas PlayStation que
podería adiar o seu lanzamento até 2019 pero que, finalmente, fixou unha data
de saída: o 7 de setembro.
O equipo de Insomniac Games ten xa bastante avanzado este esperado xogo
exclusivo para PS4, que leva anos causando expectación entre os seareiros
do Home Araña de Marvel, e que fuxirá da banda deseñada e dos filmes para
contar unha historia de seu, o que podería ser todo un acerto se atendemos
ao que aconteceu coa saga de Arkham de Batman (que ao distanciarse do cine
conseguir ter unha identidade propia que callou a longo prazo).
Neste novo xogo Spider-Man loce un novo e avanzado traxe, no que combínanse numerosos elementos de deseño que puidemos ver ao longo das últimas
décadas e da man de distintos artistas, sendo especialmente rechamante o feito
de que a araña que loce Peter Parker en peito e costas é de cor branca.
O xogo comercializarase en varias edicións, contando a edición Digital
Deluxe con contidos descargables adicionais (tres capítulos adicionais da historia La Ciudad Que Nunca Duerme que chegarán tras o lanzamento do
xogo); mentres que a edición para coleccionistas incluirá unha funda
steelbook coa araña branca, un libro de ilustracións e unha estatua
creada por Gentle Giant da que polo momento só desvelan que aparece Spider-Man sobre un elemento do que non saberemos nada até o
verán. Os compradores que reserven algunha destas edicións recibirán tamén
un lote de traxes de Spider-Man, un Spider-Drone, un avatar para PSN, un tema
orixinal de PS4 deseñado por Adi Granov e outros extras. 
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NON SÓ EN PAPEL
TAMÉN EN DIXITAL
 A través da plataforma Magzter podes
acceder co teu dispositivo móvil aos nosos
contidos dunha maneira cómoda e atractiva
 Ademais do acceso á revista mesmo fóra de
liña tamén incorpora elementos interactivos
 Magzter facilita a navegación e mesmo
incorpora atallos a contidos multimedia na
Rede

Síguenos en:

www.codigocero.com

