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C

ando unha revista coma esta,
tan tecnolóxico-dixital, coincide cun acontecemento tan
tecnolóxico-dixital como a Noite
da Enxeñaría en Informática de
Galicia (anoite.gal), entón entra
en xogo un importante compoñente de relevancia e de responsabilidade, pola
nosa parte, que nos obriga a tentar facer as cousas o
mellor posíbel. Dito doutro xeito: non se ten todos os
días o privilexio de falar do importante labor despregado polas enxeñeiras e enxeñeiros en Informática
da nosa terra, e tamén da súa xuntanza anual e de
irmandade. É este número especial por este motivo?
Sen dúbida si, e tamén é especial porque nel falamos
de asuntos que son lindeiros con respecto á Noite,
como os importantes recoñecementos dos que vén
de ser obxecto o CITIC, dos inicios de actividade na
nosa terra desa cousa que tanto nos lembra ás redes
actuais e que se chama telégrafo (grazas, Henrique
Neira por ilustrarnos sobre este tema) ou dos novos
exemplos da capacidade innovadora das nosas
empresas das novas tecnoloxías (é o caso de Balidea,
quen tivo a cortesía de ofrecernos unha entrevista
dupla con dous dos seus principais responsábeis).
Agardamos que vos guste este número 178 de Código Cero e, tamén, que vos deixe con devezos de máis
números e máis contidos. 
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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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Grande participación en
Aprendo Programando,
do CPETIG



Patrimonio cultural europeo é a temática proposta este ano para a III edición
do concurso escolar Aprendo Programando, que organiza o CPETIG co obxecto de
achegar a programación e integrar dentro do
sistema educativo a crecente utilización das
novas tecnoloxías por parte da infancia e da
adolescencia.
O interese dos centros escolares por participar nesta iniciativa vai en aumento cada ano,
de tal xeito que nesta edición practicamente
se duplica o número de equipos inscritos, pasando dos 39 do pasado ano aos 72 equipos
este ano. Deles, 57 son de alumnado de ESO e
15 son equipos de Primaria.

Aprendo Programando representa para o
alumnado de Primaria
e de ESO a oportunidade de adquirir habilidades mentais, ligadas
ao pensamento computacional, mediante
a aprendizaxe da programación a través do
Scratch, e buscar a superación tanto a nivel
persoal coma colectivo. Esta ferramenta didáctica abre numerosas posibilidades creativas,
como desenvolvemento de xogos, historias
interactivas, animacións ou programación de
robots.
Cada centro participante ten que entregar
un proxecto programado polo alumnado con
Scratch e optar así aos premios do certame,
que serán entregados o vindeiro mes de xuño.
O CPETIG convoca esta iniciativa comprometido tamén co obxectivo de superar desde
a nenez os estereotipos de sexo sobre a programación e potenciar as vocacións femininas
pola informática. Neste contexto, amais do
concurso Aprendo Programando organiza o
Scratch Day, un evento didáctico e lúdico en
el ámbito familiar, que este ano chega á súa IV
edición. 

Comeza a implantación da
eAdministración en Compostela



O primeiro de xuño, o Concello de
Santiago deu finalmente comezo
ao proceso interno para a implantación da
Administración Electrónica no seo da propia
entidade local. A posta en marcha dos traballos materializouse cunha primeira xuntanza
de coordinación que estivo presidida polo
concelleiro de Medio Ambiente, Convivencia e
Informática, Xan Duro. Na reunión, a empresa
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adxudicataria informou aos representantes
municipais dos que serían os primeiros labores a realizar ao abeiro do proxecto, sendo o
seu obxectivo “acadar a modernización global
da xestión municipal”. O Goberno santiagués
destinará máis de 1,8 millóns de euros á nova
plataforma.
En detalle, o obxectivo da reunión do
pasado venres foi fixar un primeiro calendario
para o desenvolvemento e posta en marcha da iniciativa de eAdministración de
“forma gradual”. En palabras do Goberno
compostelán, trataríase do proxecto local
de optimización administrativa (e de comunicación e de xestión) “máis relevante
da historia recente do Concello”.
O prazo para dar rematada a iniciativa é de dous anos. Entre outras cousas,
quérese botar man das máis avanzadas
tecnoloxías para “facilitarlle á veciñanza a
súa relación coa administración e permitirlle realizar a maioría dos trámites desde
as súas casas, de maneira telemática”. Para
isto, habilitarase unha plataforma de eAdministración con sede e rexistro electrónicos e un novo xestor de expedientes. 

Arranca o obradoiro ciberseguridade do Concello de Lugo e
Telefónica



O Edificio de
Novas Tecnoloxías
de Lugo vai acoller até
o mes de outubro un
obradoiro de balde sobre
ciberseguridade para
unha vintena de mozas e
mozos. O curso formativo, que xa deu comezo,
centrará o seu programa
en capacitar aos asistentes nun tema candente,
de gran proxección e
moi interesante para empresas, administracións
e usuarios de a pé: a protección das redes, dos
sistemas e da información que acubillan. Serán
cinco meses de clases
presenciais. O obxectivo,
en palabras do Concello,
é “introducir as persoas
participantes nas competencias do mundo da
ciberseguridade, unha
das especializacións técnicas máis demandadas
entre as empresas”.
O curso sobre ciberseguridade, posto en
marcha por Concello e
Fundación Telefónica,
iniciouse a finais de maio
na sala de usos múltiples
do Edificio de Novas
Tecnoloxías.
Este obradoiro presencial desenvólvese até o
mes de outubro en horario de 09:00 horas a 15.00
horas e grazas á actividade formativa, os mozos
e mozas participantes
adquiren coñecementos
e habilidades sobre redes e sistemas, ataques a
infraestruturas e hacking
ético. O Concello lembra
que aínda fican vacantes
dispoñíbeis, polo que as
rapazas e rapaces que
queiran participar aínda
poden facelo formalizando a súa inscrición
en fundaciontelefonica.
com. 
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Vitae mostra os cambios da versión 6
de PMBOK



Vitae Consultores vai organizar
na Coruña un obradoiro moi indicado para as/os nosas/os profesionais
que se adican á dirección de proxectos
tecnolóxicos e avanzados. En concreto, o obradoiro serviralles de axuda e
complemento perfecto para optimizar xestión, desenvolvemento e, por
suposto, resultados. Estamos a falar do
curso en aberto Xestión de Proxectos
con PMI: Novidades no PMBOK 6, que
se desenvolve os días 22 e 23 de xuño
na Coruña (Hotel Attica 21) ao longo de
10 horas de formación e adestramento.
A actividade, que proporciona 10
PDU (Unidades de Desenvolvemento

Profesional) por parte
do Project Management Institute (PMI),
consistirá en liñas
xerais nun repaso
pormenorizado pola
nova versión (a sexta)
da guía do PMBOK
(Project Management
Body of Knowledge), elaborada polo
devandito PMI.
O PMBOK, para quen non o saiba,
vén sendo o referente en dirección
de proxectos máis relevante a nivel
mundial, segundo nos conta Vitae, que

A USC acolle a dezasete edición das Xornadas de
Traballo en Mecánica Celeste



A Universidade de Santiago (Observatorio Astronómico Ramón
María Aller) organiza entre os días 25 e
27 de xuño a dezasete edición das Xornadas de Traballo en Mecánica Celeste.
Os encontros, de natureza estatal, coinciden desta volta cun acontecemento
moi significativo: o 75 aniversario do
Observatorio Astronómico Ramón
María Aller da USC. Este aniversario será
un dos alicerces da nova edición. Nas
anteriores entregas, as xornadas desenvolvéronse en Soria (Universidade
de Valladolid), en Manresa (Universitat
Politécnica de Catalunya) e máis en
Ribadeo.
O principal obxectivo do evento,
que se celebra dende hai vinte anos,
é “favorecer os contactos persoais
entre investigadores que, baixo o nexo
común da astrodinámica, aínda que
traballando en eidos como a astronomía, a computación, a enxeñaría ou os

pon o foco nas súas posibilidades pero
tamén na súa rápida evolución, suxeita
a unha manchea de cambios continuos
que esixen da nosa parte procesos de
actualización. 

sistemas dinámicos, poidan ter liñas de
traballo compartidas nas súas investigacións actuais”. Amais, búscase achegar
aos investigadores noveis dun foro
de expertos onde comunicar os seus
resultados.
Como dixemos, este ano as xornadas
veñen da man do observatorio galego
e desenvolveranse en Santiago, na
Facultade de Matemáticas, coincidindo,
tamén co 60 aniversarios da posta en
marcha da carreira matemática. Precisamente esta Facultade e o instituto IMAT
están entre os apoios desta edición. O
comité organizador está formado por
Manuel Andrade, Pedro Pablo Campo,
José Ángel Docobo (coordinador das
xornadas), Jorge Gómez, José Ramón
González, Josefina Ling, Lucia Piccotti e
Vakhtan Tamazian. O comité científico
está integrado por Manuel Andrade,
Esther Barrabés, José Ángel Docobo,
Antonio Elipe, Eva Tresaco e Patricia
Yanguas.
Para máis información cómpre
visitar a seguinte ligazón: www.usc.es/
astro/17jtmc/index.html 

A ACTUALIDADE DO MOTOR
21 ANOS INFORMANDO

w w w.sprintmotor.com
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Vodafone agasalla GB
aos seus clientes



Vodafone vén de lanzar
unha nova promoción a
través da que agasalla GB aos
seus clientes, unha comunidade integrada por 6,5 millóns
de usuarios dos servizos da
operadora (de contrato e de
pre-pagamento), que poderán
gozar de 1 GB de datos de

regalo os días que xogue a
selección española de fútbol, a
partir do vindeiro 15 de xuño.
Segundo informa a firma de
telecomunicacións, grazas a
esta promoción, “os clientes
poderán ver os mellores intres
da selección no seu móbil a
través da aplicación Vodafone

A Deputación da Coruña
estrea páxina web



Quen acceda estes días á web da Deputación da Coruña, www.dacoruna.
gal, vai descubrir unha serie de novidades
importantes, tanto na forma coma no fondo. O motivo? Pos a posta en marcha da
nova páxina web. Para comezar, salienta a
clara aposta polo dominio galego en toda
a súa dimensión: referímonos non só ao
uso do .gal, senón tamén ao propio nome
galego da entidade provincial, que pasa a
un primeiro plano en relación a “dicoruna.
es”. Outro dos puntos nos que destaca a
nova proposta é na visualidade e na adaptabilidade aos diferentes dispositivos.
Neste senso, houbo un esforzo por sintetizar e liberar a páxina de atrancos na súa
interacción co usuario, e tanto as imaxes
como a información relevante
das novas como os accesos ás
diferentes seccións (Deputación, Temas, Concellos, Novas)
adquiren un pulo extra que se
estende a calquera vieiro que
empreguemos para acceder.
O mesmo se pode dicir da
sección de funcionalidades,
Todo o que precisas nun clic,
onde, literalmente, non hai
posibilidade de extraviarse
con respecto á información de
recursos dispoñíbel (Corporación, Economía e Facenda,
Plan Único Concellos, Depor-
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TV, comentar nas redes sociais
as mellores xogadas, acceder a
Internet, etc”.
Quen desexe tirar proveito da
promoción, terá que activar o
GB de agasallo a través da aplicación Mi Vodafone o mesmo
día de cada encontro deportivo, e poderán desfrutar do
“presente” dende a activación
do servizo até as 23.59 horas
do día seguinte. Por outra
banda, os clientes con tarifas
de contrato M ou superiores
que viaxen a Rusia este verán
poderán utilizar alí a súa tarifa
coas mesmas condicións e
características que no territorio
estatal, por 15 euros ao día.
Para máis información sobre a
devandita promoción, cómpre
visitar a web vodafone.es/c/
la-roja/ 

tes, Cultura, Servizos Tributarios, Igualdade,
Contratación, Recursos Humanos, Lingua,
Plan Emprego Local, Subtel, Turismo, Transparencia, BOB e Europe Direct).
A aposta polo visual e o deseño dinámico e coidado esténdese á sección de
contidos destacados e ao uso de diferentes
formatos comunicativos, incluídos audiovisuais. O esforzo por sintetizar e clarificar
tamén abrangue as seccións de temas (que
nos axudan a facer procuras e a enxergar
as cuestións de meirande actualidade) e á
de servizos electrónicos, que sería a parte
máis relativa á eAdministración (Subvencións, Sede Electrónica, Boletín Oficial,
Oficina Virtual Tributaria, Perfil do Contratante, Portal de Transparencia e Cambio de
Contrasinal). 

O CESGA obtén un
recoñecemento
ao seu compromiso coa eficiencia
enerxética



O CESGA (Centro de
Supercomputación
de Galicia) vén de obter un
importante recoñecemento
ao seu sistema de eficiencia enerxética. Estamos
a falar da certificación
ISO50001:2011, que avala a
eficacia dos traballos realizados polo centro en materia
de compromiso pola calidade e eficiencia do servizo.
Segundo informa o CESGA,
esta certificación do sistema
enerxético asegura o control
e seguimento sistemático
dos aspectos enerxéticos e,
tamén, a mellora continua
do desempeño enerxético,
contribuíndo desta maneira
a un emprego dos recursos máis eficiente e máis
sustentábel, “e reducindo o
impacto ambiental”.
Cómpre lembrar que o
centro galego de cálculo
avanzado, emprazado no
Campus Sur de Santiago,
acubilla no seu interior
infraestruturas de supercomputación que requiren
altas demandas enerxéticas e mostran elevados
consumos, polo que os
esforzos por minimizar estes
requirimentos, amais de
complexos, eran necesarios
para seguir avanzando en
sustentabilidade. O CESGA
leva traballando dez anos
neste ámbito da eficiencia
enerxética, mediante a
implantación dun plan de
mellora no consumo de recursos con máis de 30 medidas levadas a cabo durante
este período que permitiron
reducir o consumo en máis
dun 63% entre os anos 2009
e 2017. Para conseguir este
obxectivo o CESGA coa
axuda do centro tecnolóxico
Energylab, que o acompañou durante as fases iniciais
do proxecto até a obtención
da certificación. 
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FTTH mesmo nas aldeas
AMTEGA e Telefónica levarán redes ultrarrápidas
a 330.000 galegos das contornas rurais

B

oa parte do rural galego,
todas e todos puidemos
comprobalo (e moitas
e moitos sufrilo), non
goza das mesmas oportunidades cás contornas urbanas para tirar
proveito das novas comunicacións. Debe
ficar na mesma situación de desequilibrio
a Galicia do rural malia que os problemas
para dotala de infraestrutura axeitada
son dende lonxe moito máis complexos
có que teñen as vilas e as cidades, e polo
tanto moito máis custos de emendar ? A
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) considera que
non, e por este motivo o Plan de Banda
Larga da Xunta e máis do Estado contemplan que en 2020 teñan cobertura de 100
Mbps máis de 330.000 galegos de 258
concellos, arestora sen acceso a redes ultrarrápidas. A resposta, segundo deron a
coñecer este 6 de xuño AMTEGA e máis
Telefónica (adxudicataria da última liña
de axudas do Plan e doutras subvencións
estatais), está na fibra para o fogar (FTTH)
e nun ambicioso e complexo programa
de traballo que levará esta tecnoloxía a
núcleos de poboación onde a fibra nin
estaba presente nin, por suposto, era de
agardar. Núcleos boa parte deles de menos de 100 habitantes.
Segundo fixeron saber Mar pereira, directora xeral de AMTEGA, e máis Marta
Menéndez, directora de Telefónica en Galicia, as actuacións poñen o foco no rural,
máis concretamente nas zonas brancas
de 258 concellos da nosa terra (ou sexa,
sen acceso na actualidade a redes ultrarrápidas). Ao abeiro destes traballos de
despregue, Telefónica cubrirá preto do
80% dos habitantes previstos con dúas
medidas: o Plan de Banda Larga da Xunta
e o do Goberno estatal.
No acto tamén se fixo saber que “dos
máis de 330.000 habitantes beneficiados
por estas medidas, un total de 74.400 viven en núcleos de menos de 300 habitantes e contarán con acceso á fibra óptica”.
Isto, engadiron, será posíbel grazas a axuda de 14,2 millóns de euros que a Xunta
concedeu a Telefónica no marco Plan de
Banda Larga de Galicia 2020. Ademais,
como adxudicatario doutras axudas estatais, a operadora facilitará o acceso a
redes ultrarrápidas a outros 184.000 gale-
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gos de núcleos de maior tamaño e os habitantes restantes cubriranse coas actuacións
doutros operadores que accederon as subvencións do Estado.
Menéndez, na súa intervención, salientou
o feito de que Galicia se teña convertido na
Comunidade con mellor taxa de cobertura
móbil e, a continuación, debullou boa parte
dos problemas ás que se teñen enfrontando
estes e outros esforzos de infraestrutura de
comunicacións: problemas de dispersión
demográfica, problemas de orografía complicada e problemas de baixa densidade
de poboación en boa parte dos núcleos
do rural. Nas súas palabras, a importancia
do plan de traballo presentado este 6 de
xuño é aínda maior se temos en conta os
atrancos que cómpre salvar. “Porén”, engadiu, “sen dúbida que pagará a pena, tendo
en conta os impactos positivos que a fibra
óptica para o fogar deixa na economía e
na integración entre as persoas”. A este respecto, recordou que en países como Suecia,
a tecnoloxía FTTH (Fiber To The Home) foi
elixida como a tecnoloxía que meirande satisfacción e calidade de vida xeraba entre a
cidadanía. “Queremos que a xente do rural
teña os mesmos servizos e prestacións cá
xente das cidades, e ao mesmo prezo”, mesmo a xente que vive en pequenos núcleos
de poboación de menos de 100 habitantes,
explicaron Menéndez e Pereira, engadindo

que ao abeiro desta iniciativa abriranse 123
cabeceiras de infraestrutura FTTH e mobilizarase un persoal de arredor de 600 traballadores, amais de poñerse en marcha un
teléfono gratuíto de atención aos cidadáns,
en galego e en castelán, a partir deste 7 de
xuño, que é o 900 507 007. 

Mais de 35 millóns de
euros públicos
En total os plans autonómicos e
estatais supoñen un investimento
público de 35,2 millóns de euros para
incentivar a extensión de fibra óptica
en núcleos dun total de 258 concellos galegos que non dispoñen desta
tecnoloxía nin previsión de contar
con ela. Ambas medias garanten que
en 2020 o 74% dos galegos terán
acceso a redes de máis de 30 Mbps,
unha porcentaxe que se incrementará
coas novas convocatorias do Estado.
A última foi publicada en abril por un
importe de 18,5 millóns de euros, e
prevese que se resolva en outono.
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Indra en Galicia

Acelerando a
transformación dixital
O CETISS comezará a súa andaina este verán
impulsando iniciativas de eSaúde ou fogar dixital

O

pasado 29 de maio formalizouse na Cidade da
Cultura a sinatura do
convenio entre a Xunta e a compañía Indra
para a posta en marcha
do Centro de Excelencia en Tecnoloxías Innovadoras no Ámbito
Socio Sanitario (CETISS). Durante a formalización do acordo, o presidente do Goberno
galego, Alberto Núñez Feijóo, sinalou que
este novo proxecto “permitirá impulsar a
transformación dixital en eidos como o envellecemento activo, a tarxeta social, o fogar
dixital ou a alimentación saudable”.
Segundo fixo saber o titular do Executivo
galego, o CETISS comezará a súa andaina
este verán e concentrará coñecemento e
actividades de innovación tecnolóxica para
afrontar e dar resposta aos retos nestas
áreas, coa formación “dunha comunidade
estable entre empresa, universidades, institucións sanitarias e centros I+D+i”. Ademais,
sinalou, “concibirá produtos e solucións que
se poidan exportar e terá un centro demostrador de produtos”.
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Núñez Feijoo asegurou que “participar
na revolución tecnolóxica supón deixar un
legado de prosperidade para os que nos
han suceder”, e subliñou que a creación do
CETISS é froito do Pacto dixital de Galicia,
asinado en 2013 con varias empresas, entre
elas Indra, para seguir traballando no ámbito tecnolóxico.
Ademais, en virtude deste convenio, Indra colaborará no Plan de talento dixital de
Galicia para fomentar as vocacións científico-tecnolóxicas desde idades temperás con
iniciativas como as Bolsas Áncora e Tecnólogos por un día. O presidente do Executivo
galego tamén resaltou que con esta nova
iniciativa, Indra renova o seu compromiso
con Galicia. De feito, xa participou noutros
proxectos de relevancia para a Comunidade
como a transformación dixital da sanidade
coa Historia Clínica Electrónica ou a Historia
Social Única.
O acordo para a constitución e posta en
macha do CETISS foi asinado polo conselleiro de Educación, Cultura e Educación
universitaria, Román Rodríguez, e a directora da Axencia para a Modernización Tec-

Indra conta en Galicia cun persoal
de máis de 1.300 persoas, na súa
maioría titulados polas nosas tres
universidades, e centros de traballo
en Ferrol, A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo e Ourense. A compañía
ten desenvolvido proxectos nas áreas
de sanidade e de administracións
públicas, en seguridade, en defensa
ou nas tecnoloxías da información
aplicadas ás Cidades Intelixentes ou
á transformación dixital da sanidade.
Destacan as seguintes iniciativas: a
Historia Clínica Electrónica, a Historia
Social Única, o Fogar Dixital Asistencial ou a Sede Electrónica. Así mesmo,
é socio da Xunta de Galicia no proxecto Civil UAV Initiative en Rozas (Lugo),
cuxo obxectivo é desenvolver solucións baseadas en vehículos aéreos
non tripulados (UAV polas súas siglas
en inglés) que permitan mellorar
servizos que presta a administración.
No ámbito das Cidades Intelixentes,
Indra salienta as referencias de xestión intelixente do destino turístico
do Camiño de Santiago e Rías Baixas
así como o desenvolvemento da
plataforma urbana de Coruña Smart
City, Outros proxectos relevantes son
o despregue do sistema Integrado
de Vixilancia Exterior (SIVE) na costa
de Pontevedra ou a instalación e
mantemento de equipos de vixilancia
e defensa para as fragatas F-100 de
Navantia.

nolóxica de Galicia (AMTEGA), Mar Pereira,
por unha banda; e polo director global Administracións Públicas e Sanidade de Indra,
Raúl Ripio, e o director de Administracións
Públicas de Indra Zona Noroeste, José Luís
Albo, por outra banda. O acto estivo presidido polo presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, e o presidente de Indra,
Fernando Abril-Martorell.
Segundo confirmaron, o CETISS acollerá
inicialmente ao persoal experto de Indra en
Galicia que desenvolve proxectos nos ditos
ámbitos da saúde o fogar dixital, e ten unha
proxección de medre a medio prazo de até
50 persoas. En palabras de Indra, “concíbese
ademais como un centro demostrador de
produtos e solucións orientados a mellorar
a asistencia e calidade de vida dos cidadáns,
nalgúns dos cales Indra e a Xunta de Galicia xa están a traballar na actualidade”. Por
exemplo no ámbito do fogar conectado ou
no desenvolvemento da dita Historia Social Única. Prevese tamén prestar servizos
baseados nas solucións desenvolvidas no
centro a clientes doutras comunidades autónomas e países. 
|9

Proxecto Ilumin@
A Deputación de Lugo impulsa en 38 concellos o
seu proxecto de iluminación de baixo custe

O

Goberno da Deputación de Lugo vén
de aprobar un novo
programa de aforro
enerxético de balde
a través do cal quérese beneficiar a 38
concellos da provincia. Segundo informou
a entidade que preside Darío Campos,
trátase dun proxecto dotado de 722.590
euros e co-financiado nun 80% por fondos europeos, uns 578.072 euros, e o 20%
pola Deputación, 144.518 euros. Con estes
fondos, o obxectivo é facer máis eficiente
e sustentábel unha superficie superior aos
5.500 km2 de territorio.
Nesta superficie inclúense as 3.195 instalacións de luz das 38 administracións
locais que finalmente se adheriron ao programa de enerxía intelixente, todos eles
de menos de 20.000 habitantes. En termos
de sustentabilidade e aforro, conseguiríase baixar o consumo en 450.217 quilovatios ao ano, aforrando máis de 62.00 euros
ás arcas dos nosos municipios e acadando
unha redución do 63% ao ano.

O Goberno da Deputación concorre co
programa Ilumin@ a fondos europeos a
través do IDAE (Instituto de Desenvolvementos de Aforro Enerxético), que vén de
recibir fondos para este tipo de programacións. O obxectivo é acadar 800.000 euros
comunitarios para poñer en marcha un
programa de 1 millón de euros.
Os municipios adheridos ao programa
Ilumin@ son: Baralla, Meira, Friol, Quiroga, Burela, Negueira de Muñiz, Castro de
Rei, A Pastoriza, Begonte, Riotorto, Carballedo, Sober, Lourenzá, Ourol, A Pobra do
Brollón, Mondoñedo, Xermade, O Vicedo,

Conseguiríase baixar o
consumo en 450.217 quilovatios ao ano, aforrando máis de 62.00 euros
ás arcas

Navia de Suarna, Láncara, Cervantes, O Saviñao, Ribeira de Piquín, Alfoz, O Páramo,
Rábade, As Nogais, Guntín, Castroverde,
Samos, Trabada, O Incio, Folgoso do Courel, Pantón, O Valadouro, Cospeito, Vilalba
e Monforte.
Un dos puntos nos que se apoia o devandito programa de aforro enerxético é o
factor gasto nos municipios de menor poboación. Máis en detalle, o gasto desproporcionado que supón o mantemento da
luz para un concello medio de menos de
5.000 habitantes: unha media de 200.000
euros ano ano. Segundo informou recentemente a Deputación, con Ilumin@ os
concellos recibirán unha axuda económica para a compra e instalación de novo
equipamento de baixo consumo en dotacións municipais como alumeados públicos, centros sociais, instalacións culturais
ou deportivas. 
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Financiando o
equipamento
tecnolóxico nas
familias

A

Deputación de Lugo e ABANCA
queren botar unha man ás familias,
empresas e administracións locais
da provincia. Así o fixeron saber ambas
entidades, durante a sinatura da renovación do Plan Activamos correspondente ao
exercicio 2018. Segundo explicaron, grazas
a este acordo achegarase unha nova partida de 21 millóns de euros en financiamento en condicións preferentes enfocado ao
desenvolvemento socioeconómico. Dentro
das actividades a financiar atópanse iniciativas ligadas ao uso de enerxías renovábeis,
á mellora enerxética e de accesibilidade no
fogar, á dotación de equipamento tecnolóxico e ao desenvolvemento formativo e
profesional.
A formalización do acordo tivo lugar na
sede da Deputación en Lugo, nun acto que
contou coa presenza do presidente do organismo provincial, Darío Campos Conde, e
o director de Negocio Institucional GaliciaAsturias-León de ABANCA, Liño Comesaña
Calvo.
No acto, máis en detalle, fíxose saber que,
no caso de empresas e autónomos, financiaranse accións para a posta en marcha
de novos negocios, a realización de novos
investimentos, a creación de emprego, a
mellora da eficiencia enerxética e as necesidades de circulante. Pola súa banda, as
familias poden solicitar cobertura orzamentaria para botar man de enerxías renovábeis, para unha meirande sustentabilidade
enerxética, para afrontar a compra e renovación de material tecnolóxico, para o desenvolvemento formativo e profesional, para
a adquisición de vehículos eficientes e para
a rehabilitación de vivenda habitual no medio rural. As corporacións locais, asemade,
contarán con financiamento para a realización de investimentos, circulante, avais e
confirming. 
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A provincia natural
A entidade que preside Darío Campos promove
Lugo con novos vídeos nas redes sociais

A

Deputación de Lugo vén
de achegar novos azos
ao turismo da provincia. E faino a través de contidos
audiovisuais sobre os atractivos
lucenses para seren proxectados
en múltiples recantos da contorna europea, que é, a fin de
contas, unha das principais “factorías” de visitantes da nosa terra. Estes contidos, que atoparán
impulso extra nas redes sociais,
foron dados a coñecer este 28 de
maio polo deputado de Turismo,
Eduardo Vidal Baamonde. Trátase da campaña Lugo Natural, que
consta de tres vídeos promocionais en galego, castelán, inglés.
Os contidos serán difundidos
en 8 países europeos. Farase
a través do Eixo Atlántico que
participa no proxecto internacional EPICAH (Effectiveness of
Policy for Crossborder in Heritage),
para rexións transfronteirizas da
Unión Europea, e serán exhibidos en Portugal, Hungría, Italia,
Grecia, Estonia, República Checa
e Romanía.
“Con esta iniciativa”, sinalou Vidal
Baamonde, “seguimos a folla de ruta
marcada na campaña Lugo Cambia,
coa que buscamos impulsar o medre
e a transformación do sector turístico
na provincia, na procura dun modelo máis competitivo e rendíbel, pois
somos coñecedores das potencialidades infinitas das que dispón a nosa
provincia, e da importancia deste
sector para o seu desenvolvemento
económico”.
O deputado salientou que esta
nova promoción presentada hoxe
para a contorna da Unión Europea
contribuirá “de xeito decidido” a mellorar a cooperación transfronteiriza
“converténdose nunha ferramenta
fundamental para o desenvolvemento turístico e a protección do
patrimonio natural e cultural da nosa
provincia”.
Vidal Baamonde lembrou tamén
que hai uns días aprobouse na xunta
de goberno a realización dunha campaña de promoción turística da pro-

vincia e que conta cun investimento
de 34.000 euros, que inclúe a realización de vídeos para cada un dos catro
xeodestinos, (Lugo-Terra Chá, A Mariña, Ribeira Sacra, e Ancares-Courel),
ademais de realizar un vídeo promocional de toda a provincia.
Lugo Natural é un vídeo de visualización dos atractivos da provincia de
Lugo con 26 enclaves naturais, realizado con drons, co que se viaxa por
toda a provincia e que ten unha duración de dous minutos, e no que destacan as imaxes areas de ríos, mares,
montañas, acantilados, reservas da
Biosfera, o litoral, monumentos naturais, Rede Natura ou as concas fluviais.
“Trátase dun traballo”, engadiu o
deputado, “que contribúe a poñer en
valor os recursos, naturais, patrimoniais e culturais da provincia, e que ao
mesmo tempo tamén nos diferencian
doutros destinos”. Por certo que o
vídeo, como dixemos, xa pode verse
nas redes sociais da Deputación, por
exemplo no seu sitio en Facebook, no
Twitter ou no YouTube. 
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Víctor Salgado (@abonauta) móstranos os detalles
que cómpre ter en conta co novo marco legal

O regulamento de protección
de datos xa está aquí

S

en dúbida, non desvelo misterio ningún e nada que non
sexa coñecido xa “grazas” ás
ducias de correos electrónicos e avisos de todo tipo que
estamos a recibir: o novo Regulamento de Protección de
Datos xa está en aplicación dende o pasado 25 de maio e veu para ficar.
E só podo dicir: Xa era hora!
Hai máis de 2 anos, o 4 de maio de 2016,
publicábase o novo Regulamento (UE)
2016/679, do Parlamento Europeo e do
Consello, de 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta
ao tratamento de datos persoais e á libre
circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE. Á devandita
norma denomínana Regulamento Xeral
de Protección de Datos e tamén se coñece
polas súas siglas “RGPD” ou “GDPR”, a nivel
internacional.
E cales son as súas novidades principais?
Sen dúbida, a máis rechamante é que
se eleva o seu réxime de sanción até un
máximo de 10 ou 20 millóns de euros de
multa, ou o equivalente ao 2% ou o 4% do
volume de facturación dunha entidade. E
aplícase a cantidade que sexa maior!

12 |

Doutra banda, os grandes servizos estranxeiros de Internet, como Google, Facebook, WhatsApp ou Instagram, deixarán de
estar fóra da aplicación da normativa europea de protección de datos ao aplicárselles
o RGPD directamente por tratar datos de europeos e facelo con interese económico e/ou
extrapolando perfís dos mesmos. Isto explica
os recentes cambios da “política de privacidade” destas grandes plataformas así como
o feito de que outros, como Instapaper ou
moitos medios estadounidenses, deixasen
de operar en Europa.
Outras grandes novidades pódense resumir
nos dez puntos seguintes:
1. A “responsabilidade proactiva”: Como a
muller do César, non só debemos ser bos
e semellalo, senón que deberemos estar
en condicións de demostralo en todo
momento.
2. Privacidade no deseño e por defecto:
pensar sempre primeiro na privacidade
dos interesados e garantila na súa máxima expresión.
3. Transparencia e consentimento reforzados: non só hai que informar, senón que
hai que ser “transparentes” niso, amais
de esixirse un consentimento “expreso”
e non só tácito. O que cala, nunca máis
debe “outorgar”.

4. Novos datos sensibles: aos datos sensibles clásicos (ideoloxía, relixión, crenzas,
raza, vida sexual e saúde) engádense
agora dúas novas categorías: os datos
xenéticos e biométricos identificativos,
que pasan a requirir equivalente protección.
5. Novos dereitos: aos dereitos clásicos (acceso, rectificación, cancelación e oposición, os famosos “ARCO”) engádense
agora tamén os de portabilidade, limitación do tratamento e o xa coñecido
“dereito ao esquecemento” fronte a buscadores de Internet.
6. “Flexibilización” das medidas de seguridade: Xa non teremos os famosos tres
niveis: básico, medio e alto, con medidas
máis ou menos ríxidas dos mesmos senón que poderemos crear os nosos propios, iso si, demostrando que son axeitados e abondos para protexer os datos.
7. Xa non será preciso inscribir ou “dar de
alta” os nosos ficheiros ante a Axencia
Española de Protección de Datos. Pola
contra, deberemos levar de xeito interno un Rexistro de Actividades de Tratamento, aínda máis ao detalle que o
anterior.
8. O Delegado de Protección de Datos
(DPO): todas as administracións públicas e boa parte das privadas necesitarán
nomear esta especie de “defensor do
pobo” interno en materia de privacidade.
9. Notificación de violacións de seguridade: A partir deste momento, xa é obrigatorio notificar as nosas fendas de
seguridade, ataques e/ou filtracións de
datos á AEPD nun máximo de 72 horas,
así como aos interesados, se se ven afectados.
10. As Avaliacións de Impacto en Privacidade: gran novidade tamén herdeira das
famosas avaliacións ambientais. Será
preciso facelas con carácter previo a
moitos tratamentos sensibles, que serán listados para maior seguridade xurídica. 
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especial
O CPEIG entrega
en Compostela
nove galardóns ao
traballo ben feito en
materia TIC. Páx. 15

Falamos da Noite,
dos fitos recentes
e dos retos futuros
con Fernando Suárez,
presidente do CPEIG.
Páx. 18

especial
especial

A gala tecnolóxica
galega por excelencia
A décima Noite da Enxeñaría en Informática
celébrase en Santiago o 15 de xuño

S

en dúbida as novas tecnoloxías
da información están feitas
para tirarlles proveito, pero tamén para festexalas. Esta é a
idea que acompaña a celebración da nova Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia,
que se celebra este ano o 15 de xuño en Santiago de Compostela, novamente da man do
Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia, o CPEIG. O evento, de periodicidade anual, ten o obxectivo de achegar un
punto de encontro para todas e todos os colexiados, estendendo este espazo común de
celebración do coñecemento e a innovación
aos responsábeis das empresas TIC da nosa
terra e das entidades públicas con competencia directa ou indirecta no dixital.
A Noite chega este ano á súa décima edición. Celebrarase unha vez máis no Hotel
Monumento San Francisco. Como de costume, virá acompañada de premios para recoñecer o traballo ben feito dos nosos profesionais en materia dixital.
Trátase, en palabras do CPEIG, do evento
TI referente de Galicia, un carácter senlleiro
que se reforza cada ano. Isto significa (entre
outras cousas) que estamos ante unha nova,
fortalecida e actualizada edición da gran festa do noso desenvolvemento en materia comunicativa, empresarial, económica, social,
cultural, sanitaria, enerxética, medioambiental ou xurídica.
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Novamente podemos consultar todo o
relativo ao festexo na web específica anoite.
gal. O mestre de cerimonias será o actor e humorista Carlos Latre, e a previsión é de que a
gala comece arredor das 20.00 horas, co cóctel de benvida. De seguido, arredor das 21.00
horas, procederase a entregar os premios
que cada ano convoca o CPEIG e que, como
dixemos, diríxense a mostrar os esforzos das
nosas entidades, asociacións, profesionais e
empresas no camiño de impulsar recursos e
servizos tecnolóxicos de especial valor para
o noso desenvolvemento social e económico
(facendo fincapé, tamén, nas iniciativas, nos
proxectos e nos persoeiros que máis e mellor
tiveran impulsado e mellorado a profesión da
Enxeñaría en Informática na nosa terra).
Estes son os galardóns que acompañan a
celebración da Noite: Premio Proxecto Fin de
Carreira/Master, Premio e-Inclusión, Premio
Iniciativa Emprendedora, Premio Iniciativa
Empresarial, Premio Ada Byron, Premio Iniciativa da Administración, Premio Traxectoria
Profesional, Premio 10 anos conectad@ e a
distinción Colexiada de Honra.
En palabras da entidade profesional que
preside Fernando Suárez, a Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia é “un acto de
exaltación do sector e da profesión” e, tamén,
“unha gala consolidada mediante a cal o
CPEIG visualiza a súa presenza na sociedade
galega, o traballo desenvolvido polos enxeñeiros en Informática dentro da Sociedade

“Unha gala consolidada
mediante a cal o CPEIG
visualiza a súa presenza
na sociedade galega, o
traballo desenvolvido polos
enxeñeiros en Informática
dentro da Sociedade da
Información e as iniciativas
relacionadas no eido das
novas tecnoloxías”
da Información e as iniciativas relacionadas
no eido das novas tecnoloxías”. Esta faceta de
salientar o traballo desenvolvido (e festexalo)
viuse fortalecida en 2017 ao coincidir coas celebracións do décimo aniversario do CPEIG e
verase reforzada novamente, este ano 2018,
cos folgos renovados que pon en xogo a revolución tecnolóxica que estamos a vivir, coa información a gran escala (Big Data), a Industria
4.0, a aprendizaxe das máquinas, a intelixencia artificial e a Internet das Cousas petando
na nosa porta e agoirándonos un futuro que
non sabemos exactamente como será en todos os seus detalles, pero que de seguro será
emocionante. 
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Fitos de emprendemento,
inclusión e innovación en feminino
O CPEIG entrega en Compostela nove
galardóns ao traballo ben feito en materia TIC

O

Colexio de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) fallou este 5 de
xuño os premios da décima Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia.
Trátase, en total, de nove distincións anuais dirixidas a salientar, visualizar
e reivindicar o compromiso co desenvolvemento tecnolóxico da nosa terra, coa innovación, co coñecemento e co progreso en calquera das súas
moitas manifestacións. As/os premiadas/os, que son personalidades, organizacións, empresas e entidades destacadas no ámbito da Enxeñaría en
Informática, recibirán cadanseu recoñecemento no marco da gala que se celebra o 15 de xuño
en Santiago, no Hotel Monumento San Francisco.

Categoría Iniciativa
Emprendedora

N
Categoría
e-Inclusión

O

a categoría de Iniciativa Emprendedora a distinción
recaeu na aceleradora ViaGalicia, por dar soporte e
asistencia na súa fase inicial a emprendedores e empresas, aportando capital semente, formación, infraestruturas e asesoramento intensivo. ViaGalicia é un ecosistema
para emprendedores, situado en Nigrán e promovido pola
Zona Franca de Vigo e a Xunta de Galicia. Segundo informa o
xurado, “esta aceleradora cre nas persoas e nas ideas e axuda
a facer realidade un proxecto baixo un modelo de negocio
rendible e sustentábel”. Ademais, engade, busca emprendedores con proxectos innovadores, relevantes e que sexan
susceptíbeis de ser acelerados e de recibir investimentos.
Até a data, ViaGalicia avaliou máis de 1.000 ideas de negocio,
conta con 68 empresas aceleradas e 157 proxectos impulsados, cunha xeración de 338 postos de traballo.

colexio profesional premiou na categoría e-Inclusión ao
proxecto Digitalizadas (www.digitalizadas.org/) polos
“valores que fomenta ao desenvolver competencias tecnolóxicas que permiten a mulleres, especialmente da contorna
rural, aumentar a súa influencia persoal e profesional en Internet”. Segundo lembra a entidade que preside Fernando Suárez,
os obxectivos de Digitalizadas son reducir a fenda de xénero,
promover a inserción social e laboral das mulleres, protexer os
seus dereitos e seguridade no eido dixital, e xerar unha rede de
dixitalizadoras, é dicir, unha comunidade de mulleres con maior
interese no uso da tecnoloxía para fomentar o emprendemento
e o autoemprego, que aportan experiencias e referentes empresariais locais femininos. O programa foi posto en marcha pola
Fundación Cibervoluntarios, Fundación Mujeres e Google.org,
coa colaboración do Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
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especial
Miriam Pena, unha das
maiores autoridades
mundiais en Erlang

O

premio Ada Byron, dirixido a mulleres enxeñeiras en informática,
recaeu este ano en Miriam
Pena. O CPEIG valorou “a súa
meteórica progresión profesional, seleccionada pola
plataforma Women 2.0 como
unha das doce enxeñeiras
máis importantes en Silicon
Valley en 2018”. A enxeñeira,
natural de Bueu, traballa actualmente na compañía de
software publicitario AdRoll
en San Francisco (EEUU),
onde desempeña a función
de staff engineer (enxeñeira
de equipa profesional), un
dos postos máis relevantes
dentro dunha compañía tecnolóxica onde se encarga
de deseñar e aplicar partes
críticas da infraestrutura de
ofertas en tempo real. Segundo engade o colexio, AdRoll
desenvolve solucións que
conseguen que as persoas
volvan a unha páxina de Internet publicando anuncios
personalizados nos dispositivos, a web e as redes sociais.
Titulada pola Facultade de
Informática de la Universidade da Coruña, Miriam Pena
conta con máis de 10 anos de
experiencia en sistemas con
capacidade de adaptación e
de evolucionar, de alto rendemento e concorrencia (execución de múltiples tarefas interactivas). Antes de traballar
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en AdRoll prestou consultoría
especializada en Erlang (unha
linguaxe de programación
deseñado por Ericsson) en
Suecia, España, Exipto e Estados Unidos para proxectos
que van desde automóbiles
até redes sociais e telecomunicacións, polo que é considerada unha das maiores autoridades mundiais en Erlang.
O CPEIG quere, mediante
a concesión do Ada Byron,
visualizar a participación feminina en todos os niveis da
tecnoloxía: como usuarias,
como emprendedoras, como
xeradoras de innovación, investigadoras e líderes “dun
sector que ten a responsabilidade e o compromiso de ir
á cabeza na saída da actual
crise económica”. Segundo
o colexio, as mulleres teñen
que ocupar un lugar central
na Sociedade da Información
e do Coñecemento, posto
que “só así se poderá garantir unha tecnoloxía e unha
sociedade verdadeiramente
igualitarias”. O premio Ada
Byron recibe o nome da escritora e matemática británica
(1815-1852) que describiu a
máquina analítica de Charles
Babbage e está considerada
como a primeira programadora. Deduciu e preveu a
capacidade dos ordenadores
para ir alén dos simples cálculos numéricos.

Premio Iniciativa Empresarial

N

o premio Iniciativa Empresarial, o CPEIG recoñeceu o labor
de ISMS Forum por “incentivar o fomento da seguridade
dos datos a través da promoción do desenvolvemento,
coñecemento e cultura da seguridade da información en España
e actuar en beneficio de toda a comunidade implicada no sector”. A Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la
Información (ISMS Forum Spain) é unha organización sen ánimo
de lucro fundada en 2007 e creada cunha vocación plural e aberta, que se configura como un foro especializado de debate para
empresas, organizacións públicas e privadas, investigadores e
profesionais onde colaborar, compartir experiencias e coñecer os
últimos avances e desenvolvementos en materia de salvagarda
do coñecemento, da comunicación e dos sistemas. ISMS Forum
Spain ten xa a máis de 160 empresas asociadas e máis de 900
profesionais asociados polo que, segundo lembra o CPEIG, é xa
a maior rede activa de organizacións e expertos comprometidos
coa seguridade da información en España.

Iniciativa da Administración

N

a categoría de iniciativa da Administración, o colexio distinguiu ao Instituto Nacional de Ciberseguridade (INCIBE),
unha entidade de referencia para o desenvolvemento da
protección tecnolóxica e da confianza dixital dos cidadáns, con
especial interese nos menores, e tamén nas empresas, sobre
todo en sectores estratéxicos. Esta sociedade estatal, dependente do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital a través da
Secretaría de Estado de Sociedade da Información e a Axenda
Dixital, desenvolve ademais unha parte importante do seu traballo en colaboración coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado. O CPEIG distingue a misión de INCIBE, destinada a reforzar
a ciberseguridade, a confianza e a protección da información e a
privacidade nos servizos da Sociedade da Información, “aportando valor a cidadáns, empresas, administracións, rede académica
e de investigación española, sector das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións e sectores estratéxicos en xeral”.
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Traxectoria
Profesional

Colexiado de Honra

E

n relación ao premio Colexiado de
Honra, o CPEIG decidiu conceder esta
distinción especial ao presidente do
Consello General de Colegios Profesionales
de Ingeniería en Informática (CCII), Juan Pablo Peñarrubia. Anteriormente presidente
do colexio valenciano, compaxina o seu labor colexial coa xefatura do departamento
de Innovación na Deputación de Valencia. O
Colexio galego ofrécese esta gran distinción
por se un “traballador infatigábel en busca
da regulación da Enxeñaría en Informática
e a defensa da profesión en todo o seu alcance”.

Premio 10º Aniversario da Noite

N

esta décima edición da súa gala anual, o CPEIG creou unha nova categoría, o premio 10º Aniversario de A Noite, distinción de agradecemento a
empresas pola súa constancia no apoio ao longo destes dez anos da dita
celebración tecnolóxica: Telefónica, Plexus, HP, Bahía e Xunta de Galicia.

N

o premio Traxectoria Profesional,
o colectivo recoñece o percorrido
profesional de Lucía Ardao. Licenciada en Informática e Máster en Telemática pola Universidade da Coruña, programa de Alta Dirección AMP da IE Business
School e programa Executiva da Xunta de
Galicia son algúns dos méritos académicos
de Ardao. Segundo explica o CPEIG acerca
da bagaxe profesional de Ardao, dende o
inicio da súa carreira profesional en 1996,
a súa traxectoria está vinculada a empresas
do sector das Tecnoloxías da Información
e as Telecomunicacións, desde spin-offs
a empresas de software e consultoras,
ocupando distintos postos de dirección
autonómica e corporativa de unidades de
negocio e operacións en empresas como
Denodo Technologies, Softgal ou Tecnocom. Actualmente é responsábel do Negocio de TI de Indra en Galicia.
Para quen non o saiba, Indra é hoxe líder
mundial no desenvolvemento de solucións
tecnolóxicas integrais en eidos como a defensa e a seguridade, o transporte e o tráfico, a enerxía e a industria, as telecomunicacións e os media, os servizos financeiros, os
procesos electorais, as Administracións Públicas, a sanidade e a transformación dixital a través de Minsait. No exercicio 2017,
Indra tivo uns ingresos de 3.011 millóns de
euros, 40.000 empregados, presenza local
en 46 países e operacións comerciais en
máis de 140 países.

Número 178

Premio Proxecto Fin de
Carreira e Máster en
Enxeñaría Informática

F

inalmente, o CPEIG convocou o Premio
Proxecto Fin de Carreira e Máster en
Enxeñaría Informática. O galardón, que
ten unha dotación económica de 1.000 euros
para o traballo gañador (mentres que o resto
de distincións recibirán unha estatuíña), quere
ser un estímulo para os estudantes e recentemente titulados en Enxeñaría en Informática
ou Máster en Enxeñaría Informática. O premio recaeu en José Joaquim de Moura Ramos
polo seu proxecto Reconstrución 3D da árbore
arterio-venosa da retina a partir de imaxes OCT
como traballo fin de máster na Universidade da Coruña. Ademais, os tres finalistas
beneficiaranse dun ano de colexiación de balde. Mediante a organización deste
recoñecemento, o ente colexial busca “achegarse ao colectivo estudantil e defender as vantaxes da colexiación, ademais de estimular o traballo dos estudantes”.

A cita do 15 de xuño

O

CPEIG celebrará o acto de entrega destes galardóns o vindeiro 15 de xuño na
Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia, nunha cea de gala no Hotel Monumento San Francisco de Santiago de Compostela a partir das 20:00 horas.
Está previsto que preto de 400 convidados asistan ao evento, entre representantes
do empresariado, das administracións, do ámbito universitario e profesionais. Segundo lembra o colexio, “A Noite é xa unha gala consolidada onde o CPEIG pretende mostrar á sociedade o traballo desenvolvido por enxeñeiros en Informática ao
abeiro da Sociedade da Información e as iniciativas relacionadas co ámbito das TIC”.
| 17

especial

FERNANDO
SUÁREZ

Falamos da Noite, dos fitos recentes e dos
retos futuros co presidente do CPEIG

A

“Dende o sector
percíbese que hai
unha gran revolución
ás portas”

celebración da Noite
da Enxeñaría en Informática do CPEIG,
amais de ser un acontecemento de gran
relevancia, é a escusa
perfecta para analizar
todas as grandes novidades TIC das que
fomos testemuñas entre unha Noite e
outra. Que isto non abonda? Pois lanzámonos de cheo a mergullarnos no futuro
inmediato, que promete ser, aínda non
sendo todo o optimistas que deberamos,
apaixonante. Charlamos con Fernando
Suárez, presidente do CPEIG, destas e doutras cuestións.
- O tempo voa e resulta que xa pasou un
ano dende a anterior Noite da Enxeñaría
en Informática de Galicia, que celebrastes por estas mesmas datas e, tamén,
en Santiago. Sexa como sexa, e aínda
que estes doce meses pasaran tan axiña, cónstanos que houbo novidades.
Fernando, que novidades ou fitos destacarías a nivel galego ao longo deste ano
entre unha Noite e outra? E que salientarías a nivel internacional?
- En tecnoloxía os avances se producen
dun xeito vertixinoso e penso que un ano
é un período no que se poden dar moitos
máis avances que noutras áreas. Pero tamén é certo que se precisa certa distancia
temporal para observalos. Por exemplo,
en 2017 celebráronse os dez anos da
aparición do iPhone, que parece que leva
toda a vida entre nós. En breve, por poñer
un exemplo, algo que a moitos aínda lles
parece afastado no tempo, o vehículo autónomo, será unha realidade que asumiremos como natural.
Na miña opinión, máis que grandes
aparicións coma as anteriores, creo que o
máis salientable son 3 aspectos. O primeiro, que a tecnoloxía forma xa parte integral do noso día a día, non só no uso da
mesma, senón como parte das conversas
cotiás. Conceptos como Big Data, Internet
das Cousas, Cloud Computing, realidade
virtual ou Intelixencia Artificial son xa entendidos por gran parte dos cidadás.
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En segundo lugar, dende o sector tecnolóxico percíbese que hai unha nova revolución ás portas, a que implicará o despegue
da Intelixencia Artificial, e que será mesmo
máis importante do que supuxo no seu día
a aparición de Internet. É fundamental coller
un tren liderado por China e Estados Unidos
(neste orde) para que Galicia, España e Europa teñan un papel relevante e non quedar
descolgados na carreira da innovación.
E por último, a necesidade dunha reflexión
conxunta a nivel ético das implicacións das
Tecnoloxías da Información na nosa vida.
É preciso xerar confianza nas ferramentas
que empregamos, pero esta confianza debe
partir dende os propios fabricantes das
mesmas. Dende o Consello Xeral de Colexios
estamos a traballar neste sentido dende hai
anos e mesmo o Congreso impulsou un “comité de sabios” para estudar as implicacións
éticas da Intelixencia Artificial.
Para nós, particularmente, o que máis podemos destacar foi celebrar os 10 anos de
andaina do CPEIG. Foi un acto moi emotivo,
no que congregamos a moitos amigos e
colaboradores que nos axudaron ao longo
deste camiño e que serviu para referendar
o noso compromiso coa sociedade galega
para continuar a contribuír no progreso tecnolóxico da nosa sociedade.
- E facendo un pouco de clarividencia, que
cres que nos van deparar os seguintes
doce meses? Consideras que é certo iso
que se di de que imos ter que loitar, máis
que nunca, contra uns retos en seguridade

que redobraron a súa importancia e que
nos atinxen a todos os cidadáns, a todas
as institucións e a todas as empresas sexan do sector que sexan? E que pasa co Big
Data, é verdade que pode ser a solución
para non trabucarnos nunca máis nas nosas decisións persoais ou empresariais, ou
para trabucarnos algo menos?
- A ciberseguridade é unha das áreas de
maior crecemento no relacionado coa informática. O negocio da ciberdelincuencia xa
move a día de hoxe máis diñeiro que o narcotráfico, o que amosa os riscos que entraña
e a necesidade de protexer a nosa información. Galicia ten unha oportunidade única
de erixirse nun polo de coñecemento en
ciberseguridade, desenvolvendo servizos
e aplicación de alto valor engadido e con
carácter global. Temos universidades que
forman con altísimo nivel de coñecemento
aos seus estudantes, empresas que apostan por desenvolver este tipo de servizos,
a administración apoiando e incentivando
a innovación e profesionais cualificados e
con vocación de compartir coñecemento.
Exemplos disto son a creación do Máster
Interuniversitario de Ciberseguridade; empresas galegas como Improsec, Tarlogic,
Emetel,… ás que se unen grandes multinacionais como é a aposta de Telefónica,
xunto con Gradiant e a Xunta de Galicia,
constituido TEGRA; ou a creación o pasado
ano, impulsada polo CPEIG, da Rede Galega de Ciberseguridade, que na actualidade
conta con máis de 170 profesionais galegos
da rama.
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A Noite non só está
consolidada en Galicia,
senón que é unha
cita de referencia a
nivel nacional. Proba
disto é que moitas
grandes compañías,
tanto españolas como
multinacionais, apostan
por colaborar con nós

Por outra banda, Big Data
é outra das buzzwords que
tanto soan nos últimos tempos. Estes días celebrouse
un foro ao seu redor no que
puido poñerse de manifesto que en Galicia hai moito
coñecemento e innovación
ao seu redor e unha aposta
decidida por aproveitar as
oportunidades que proporciona. O termo fai referencia
ao reto tecnolóxico que se
produce debido á necesidade de procesar o inxente volume de datos que se
produce e almacena a día
de hoxe, e á oportunidade que supón que as organizacións sexan
capaces de analizar e extraer valor de toda
esta información, en todo tipo de sectores. Hoxe en día o Big Data está a mellorar
a produtividade e transformando sectores
tan variados como o comercio electrónico, a
banca, a sanidade, o transporte e a loxística,
o entretemento, o turismo e mesmo existen
aplicacións en sector primario, por exemplo
en agricultura de precisión e pesca.
- Volvendo á cuestión da Noite, que é o que
nos ocupa, que relevancia cres que ten
este acontecemento para Galicia e o seu
progreso tecnolóxico?
- A Noite non só está consolidada en Galicia,
senón que é unha cita de referencia a nivel
nacional. Proba disto é que moitas grandes
compañías, tanto españolas como multinacionais, apostan por colaborar con nós
para ter visibilidade na nosa Comunidade.
Congregar a 50 empresas e 400 persoas no
apoio á profesión e ao progreso tecnolóxico,
constituíndo a Santiago no epicentro das TI
durante un día, o que da mostra do puxante
do sector TIC en Galicia e a boa percepción
que do mesmo se ten fóra das nosas fronteiras. Creo que os galegos debemos sentirnos
orgullosos deste sector, chamado a liderar o
progreso social e económico do noso país.
- Será a cita anual das profesionais e dos
profesionais do CPEIG unha cita para facer fincapé na igualdade e na necesidade
de seguir traballando polo recoñecemento do labor das mulleres no sector? Cónstanos que o CPEIG participou na pasada
celebración do Día das Rapazas na TIC, en
Santiago, o que significa, entre outras cousas, que o problema persiste (doutro xeito,
como se sinalou na propia xornada, esta
non tería porqué celebrarse). Que visión
ten o CPEIG do problema das carreiras tecnolóxicas cada vez máis baleiras de mulleres? Que credes que cómpre facer?


Fernando Suárez nunha imaxe recente
de Antonio Hernández
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- Por desgraza temos que seguir a traballar
en facer atractivas as carreiras técnicas (as
denominadas carreiras STEM polas iniciais
de Science, Technology, Engineer e Maths) ás
rapazas, pois se ben o número de mulleres
na universidade xa supera ao de homes,
nestas titulacións este número vai en descenso. Isto significa que estamos a perder
unha cantidade de talento moi importante
e que, cómpre lembrar, é unha fonte que
non se esgota, xa que permite a súa compartición, e con isto, estar mellor preparados, sermos máis produtivos e conseguir
un mellor futuro para a sociedade.
Unha das solucións para reverter esta
situación é contar con referentes para que
as nenas se animen a emprender estes estudos. Así, ademais de liderar iniciativas como
Rapaciñ@s ou participar noutras como o
Día das Rapazas nas TIC, dende hai anos o
CPEIG concede o premio Ada Byron, a unha
enxeñeira en Informática. A experiencia demostrou que na nosa terra temos mulleres
de éxito no sector e con traxectorias contrastadas.
Pero hai moito por facer aínda. Eu sempre
digo que o día que teñamos unha serie ou
unha película na que a profesión se mostre
dende unha perspectiva positiva, a situación
cambiará radicalmente.
- A Noite deste ano vai ter un fío temático
específico? Cal será este alicerce temático?
- Non acostumamos a ter un fío temático
por varios motivos. Por unha banda, porque
o espectro de actuación da Enxeñaría en Informática é moi amplo. Falamos de ciberseguridade, Big Data, Smart Cities, Intelixencia
Artificial, avións non tripulados (UAV), entretemento, comercio electrónico, sanidade,
educación,… Por outra banda, porque os
premios que concedemos non se fallan até
ben preto da Noite, e podería ser chocante
conceder un premio nunha temática diferente á que guía o evento.
- A nivel máis de opinión, até que punto
credes no CPEIG que é importante que
as nosas fillas e fillos deban recibir coñecementos tecnolóxicos de calidade?
Considerades que nas familias e nos colexios e nas asociacións, en xeral, estanse
a fornecer este tipo de coñecementos na
cantidade e coa “calidade” desexada? Que
iniciativas concretas destacariades como
exemplos docentes e tecnolóxico-educativos a seguir? No lado contrario, que cousas
se están a facer que baixo ningún concepto debéramos imitar?
- É algo absolutamente crítico. Moitas veces
falamos, de maneira trabucada ao meu parecer, dos nativos dixitais, cando en moitas
ocasións o seu entorno o que está a xerar
son orfos dixitais. A formación tecnolóxica
debe ter o mesmo tratamento, senón su20 |

O 30% do sector TIC está
formado por mulleres. Por isto
creamos o programa Rapazas
Emprendedoras nas TIC, que
ten como obxectivo fomentar
o emprendemento das rapazas
de secundaria a través das
Tecnoloxías da Información

perior, que outras materias no noso sistema
educativo, pois forma parte do modo en que
os rapaces se relacionan coa súa contorna actual e futura, non só nas relacións persoais,
senón a todos os niveis: lecer, compras, relacións profesionais,… Xa que logo, do mesmo xeito que todas as persoas necesitamos
desenvolver as nosas competencias para
manexarnos no medio físico e social, tamén
precisamos educar para que os nosos rapaces sexan quen de acadar plena autonomía
para levar a cabo un proxecto vital no mundo
dixital.
Neste sentido o colexio continua co que
eu sempre denomino o proxecto máis “ilusionante” dos que temos acometido: Navega
con Rumbo. Esta iniciativa educativa levada
a cabo nos colexios galegos, en colaboración
coa Consellaría de Educación, persegue aos
nenos e nenas en navegación segura por Internet, evitando o ciberacoso e outros perigos da Rede. A iniciativa vense desenvolvendo durante os últimos anos, chegando xa a
máis de 1.000 colexios en distintos concellos
de toda Galicia.
Complementando ao anterior, as actividades de Programación nas Escolas teñen o
propósito de introducir a programación no
currículo educativo dos rapaces e despertar
así o pensamento computacional, que ten
demostrado en numerosos estudos a súa
bondade na formación integral dos nenos.
Pero sendo conscientes de que é fundamental a implicación dos país na educación
e formación tecnolóxica, vimos desenvolvendo iniciativas como Rapaciñ@s ou Tech
Kids, orientadas ás nais e pais, co propósito

É fundamental a potenciación
e mellora do uso da
informática como instrumento
de desenvolvemento
económico e social

de mellorar a súa capacitación tecnolóxica
para a educación dos seus fillos no entorno
da informática.
Retomando tamén unha cuestión que
propoñías anteriormente, o 95% de todos os
traballos requiren hoxe algún grao de coñecemento das TIC e, segundo a Comisión Europea (CE), na actualidade só o 30% do sector TIC está formado por mulleres. Por isto
creamos tamén o programa Rapazas Emprendedoras nas TIC, que ten como obxectivo fomentar o emprendemento das rapazas
de secundaria a través das Tecnoloxías da
Información. O programa está relacionado
con varias iniciativas a nivel europeo.
O CPEIG colaborou tamén no proxecto de
identidade dixital da Consellería de Educación, no marco da Estratexia Galega de Convivencia 2015-2020. Esta iniciativa aborda
da man de expertos de recoñecido prestixio
tanto nos seus ámbitos de coñecemento
como na contorna dixital, as dúbidas máis
comúns que familias, profesorado e alumnado teñen ao respecto de cuestións relacionadas coa xestión da identidade dixital.
- Se o CPEIG quixera facer unha proclama
para a cidadanía co gallo da Noite, cal sería
a mensaxe?
- A día de hoxe as Tecnoloxías da Información están presentes en todos os sectores
da nosa vida: sanidade, banca, educación,
deporte, lecer, compras… É fundamental a
potenciación e mellora do uso da informática como instrumento de desenvolvemento
económico e social. O CPEIG está convencido de que as TIC son a panca clave do
cambio social e económico na nosa época
e queremos ser parte da solución e involucrarnos nestes cambios. Por iso, na nosa visión e estratexia incluímos como obxectivos:
mellorar a vida das persoas, facilitar o desenvolvemento dos negocios e contribuír ao
progreso da nosa Comunidade, proporcionando servizos innovadores baseados nas
Tecnoloxías de Información.
Galicia conta cun sector tecnolóxico
puxante, como o acredita a cantidade de
empresas e profesionais que traballan no
mesmo. Pero se de algo creo que debemos
de sentirnos orgullosos é da cantidade de
talento que hai ao seu redor. Universidades,
centros tecnolóxicos, administracións, empresas e profesionais temos que compartir
un claro compromiso de progreso e mellora
da calidade de vida para a toda a cidadanía.
Como afirmou no seu dia Alan Turing, un
dos científicos máis importantes da historia
e cunha contribución tan importante á nosa
profesión que a maior distinción en computación leva o seu nome, "Só podemos ver
pouco do futuro, pero o suficiente para decatarnos de que hai moito que facer". Os enxeñeiros en Informática estamos comprometidos en construír ese futuro. 
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Chuvia de
recoñecementos
Investigadores do CITIC, premiados a
nivel nacional e internacional

I

nvestigadores do Centro de Investigación TIC (CITIC) da Universidade
de A Coruña recibiron nos últimos
días diferentes galardóns a nivel
nacional e internacional grazas ao
seus traballos.
O investigador da área de ciencia de
datos e información do CITIC, Adrián GómezBrandón, obtivo o Capocelli Prize, outorgado
pola Data Compression Conference 2018
celebrada en Utah (EE.UU.), unha das conferencias máis importantes na área de compresión de datos a nivel internacional. O traballo
premiado, Two-Dimensional Block Trees, está
enmarcado dentro do proxecto europeo
BIRDS, liderado por investigadores da área
de ciencia de datos e información do CITIC.
A investigadora do CITIC Nieves R. Brisaboa é
coautora do traballo.
Cabe destacar que é a primeira vez que un
estudante dunha universidade galega recibe
esta distinción, sendo a segunda para unha
universidade española. O Capocelli Prize é
un recoñecemento concedido polo Comité
de Programa da Data Compression Conference, que se vén realizando anualmente
desde 1994.

Seguindo na área de ciencia de datos e
información, Ramón Doallo recibiu o Premio Nacional de Informática convocado
pola Sociedade Científica Informática de
España (SCIE) e a Fundación BBVA, un dos
recoñecementos máis prestixiosos a nivel
nacional no ámbito da enxeñería informática.
Doallo, que ademais de investigador
do CITIC é catedrático da Facultade de
Informática da Universidade de A Coruña
no Departamento de Enxeñería de Computadores, obtivo o premio na categoría
Aritmel, segundo o xurado, “polas súas
sobresaíntes achegas á arquitectura e tecnoloxía de computadores ao longo da súa

traxectoria investigadora, así como pola súa
intensa actividade de transferencia de resultados ao sector empresarial e o seu recoñecido liderado científico”.


David Vilares

Pola súa parte, o investigador da área
de percepción, cognición e interacción do
CITIC, Joaquim de Moura, gañou o Premio
Proxecto Fin de Carreira e Máster en Enxeñaría Informática, convocado polo Colexio Profesional de Enxeñaría Informática de Galicia
(CPEIG), polo seu TFM do Máster Universitario en Enxeñería Informática da Universidade de A Coruña, titulado Reconstrución 3D
da árbore arterio-venosa da retina a partir de
imaxes OCT. 


Ramón Doallo


Adrián Gómez-Brandón

Concedido tamén pola SCIE e a Fundación BBVA, David Vilares obtivo o Premio
de Investigación na modalidade de Mozos
Investigadores. O investigador posdoutoral
no laboratorio FASTPARSE do Grupo LYS,
pertencente ao CITIC, destacou “polas súas
contribucións á investigación en técnicas e
algoritmos para o procesamento da linguaxe natural, con especial énfase na aplicación
da análise de sentimentos en redes sociais”.


Joaquim de Moura

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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DIEGO ARIAS: DIRECTOR DE DESENVOLVEMENTO E PRODUCIÓN TIC EN BALIDEA

“Cómpre aplicar tecnoloxía
operativa, e non pensar
que por si soa mellora a
competitividade”
- Como responsable do departamento de
Desenvolvemento e Produción TIC, que
análise fai da produción que está levando
a cabo Balidea?
- O reto que temos actualmente é o alto nivel de produción requirido polos clientes,
sendo seguramente o momento de maior
demanda de traballo para a nosa área na
historia de Balidea. É necesario facer unha
produción sostible e, sobre todo, cos niveis de calidade axeitados, unha das nosas
marcas de identidade. O noso obxectivo na
área de produción é obter a satisfacción
nos proxectos en tres liñas fundamentais: a

satisfacción do cliente no produto obtido, a
satisfacción do grupo de traballo na realización do proxecto e a satisfacción de Balidea
no global do proxecto. Manter o equilibrio
neste tres aspectos é sempre complicado
pero é no que incidimos dende a Dirección
de Proxectos.

A crise levou ás empresas
do sector TIC a optimizar
os seus procesos internos,
polo que o sector TIC
galego acadou un nivel de
madurez máis alto, sendo
referencia a nivel nacional
e internacional
- Como afectou a crise ao desenvolvemento
e a produción TIC en Balidea?
- Eu sempre destaco que creo que no noso
sector a crise foi de rendabilidade máis que
de carga de traballo. É verdade que durante os anos da crise o sector público deixou
de medrar e reducíronse as tarifas e o sector privado baixou a súa demanda, pero
a carga de traballo mantívose nuns
termos razoables (non así as rendabilidades asociadas que baixaron
substancialmente). Sen embargo,
coma sempre, débense converter as crises en oportunidades
de mellora. Iso levou ás empresas do sector TIC a optimizar
os seus procesos internos,
traballar en proxectos de colaboración, orientarse cara
outros produtos, abrir novos
mercados, buscar a excelencia… Todos eses traballos,
que foron necesarios, leváronnos ao sector TIC galego a estar nun nivel de madurez moito máis alto, sendo
referencia a nivel nacional e
internacional.
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- Estanse a notar aínda os seus efectos ou
xa se pode falar de recuperación neste
sentido? Recuperáronse os niveis de produción anteriores á crise?
- Os niveis de produción xa son superiores
aos previos da crise, polo menos en Balidea.
Seguramente tamén se deba á apertura
de novos clientes, novas colaboracións e
novos mercados, pero si é certo que actualmente estamos nun momento de alta
demanda de traballo. O que si creo que se
arrastra dende a crise, e que se debería de
abordar, é unha aposta por parte do sector
público para a mellora nas tarifas a aplicar
aos proxectos, para continuar a ser una referencia tecnolóxica. Coa dinamización do
sector privado e a limitación da capacidade
de crecemento das empresas do sector TIC
isto pode acabar sendo un problema para
as administracións públicas.
- En que medida a aplicación de novas tecnoloxías contribúe a aumentar a competitividade das empresas?
- En calquera sector onde unha empresa
queira ser competitiva, un dos aspectos
que debe ter en conta sen lugar a dúbidas é
a mellora dos procesos e iso, normalmente,
leva aparellada a aplicación de tecnoloxía
aos mesmos. O investimento en tecnoloxía
ten un retorno moi rápido e moi directo nas
empresas. Iso si, é importante ter en conta
que temos que aplicar tecnoloxía operativa
e produtiva, e non incorporar tecnoloxía
pensando que ela soa mellorará a competitividade. Coñecemos casos tecnolóxicos
de grande éxito recente coma Google, Facebook, Whataspp, Instragram… Veremos
que non son complexos tecnicamente, pero
conseguiron dar resposta a unha necesidade de maneira efectiva, eficiente e sinxela.
Ese é o criterio a aplicar nas empresas.
- Considera que é difícil desenvolver e
producir novas tecnoloxías nun sector tan
competitivo e marcado pola súa rápida
evolución?
- Non, ao revés. Dispor de ferramentas de
traballo novas, melloradas, en constante
evolución sempre é unha vantaxe. Eu creo
que as limitacións para os proxectos, polo
xeral, non son tecnolóxicas. Iso déixanos
aos profesionais na tesitura de ser capaces
de facer bos proxectos sen a escusa tecnolóxica. Cando a xente non tiña ordenadores,
as comunicacións eran un problema, non
había cultura tecnolóxica… iso si eran freos
aos proxectos! Agora mesmo creo que está
nas mans das empresas, dos profesionais
das mesmas e dos xestores por parte dos
clientes, ser capaces de crear bos proxectos.
A competitividade e o continúo cambio de
tecnoloxías é unha maneira de manternos a
todos motivados e activos, o que redundará
na mellora global do sector. 
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ÓSCAR VÁZQUEZ: DIRECTOR DE PREVENDA TÉCNICA EN BALIDEA

“A colaboración entre
empresas sempre é unha
experiencia enriquecedora”
- En que proxectos está a traballar Balidea
na actualidade? Cal destaca?
- Estamos a traballar en proxectos de distinta natureza tanto en administracións
públicas coma entidades privadas; a nivel
internacional podería destacar os servizos
que estamos a prestar ao Concello de Dinamarca, cliente co que iniciamos unha
alianza tecnolóxica en 2017 e co que estamos a colaborar nos seus procedementos
de transformación dixital a nivel interno
(intranet, portal do empregado…) e externo (proxectos web). Outro proxecto interesante iniciado a finais de 2017 en colaboración coa entidade Global Covenant of
Mayors for Climate & Energy é o proxecto
OpenCidi, que ten por obxectivo prover
información enerxética e climatolóxica
sobre todas as cidades a nivel mundial. A
nivel nacional, nas próximas semanas verá
a luz o novo portal web institucional de Les
Corts Valencianes. Así mesmo, non quero
deixar de nomear o proxecto para a Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) do sistema de información
para os servizos de transporte público regular de Galicia.

Balidea é unha empresa
nova con proxección de
futuro. Isto convértese
nun acicate para os novos
profesionais que ven en
nós a posibilidade de medrar nunha empresa que
aborda retos tecnolóxicos
- É o desenvolvemento de proxectos en
colaboración con outras empresas unha
oportunidade en si mesma?
- En Balidea estamos convencidos das
grandes oportunidades que nos proporciona a colaboración entre empresas,
temos unha gran experiencia
na execución de proxectos
en colaboración con
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distintas entidades. Dende a Oficina Técnica
encargámonos de detectar as necesidades
dos clientes, que derivan en oportunidades
de negocio. Unha vez localizadas, buscamos a maneira de executalas internamente
e, de non ser posible, botamos man da colaboración con outras empresas. Isto adoita
darse principalmente en proxectos de I+D+i
e resúltanos sempre unha experiencia enriquecedora.
- Cales son as fortalezas do departamento
de Prevenda Técnica?
- Sen dúbida, o valor humano. O coñecemento e a experiencia da xente que confor-

ma o equipo de Balidea. Levamos 15 anos
preparando propostas e presentando ofertas. A empresa acumula unha experiencia
que lle ten valido para configurar e organizar un equipo de traballo multidisciplinar
integrado por profesionais experimentados, altamente cualificados e en continuo
proceso de aprendizaxe. Por dar un dato,
no ámbito público, presentamos unha
media de 100 proxectos ao ano, cunha
porcentaxe de casos de éxito dun 25%. E
todo isto é posible grazas á especialización
técnica do equipo, un conxunto de profesionais que ofrece os seus coñecementos
de maneira transversal á organización.
- Que diferencia a Balidea da súa competencia? Como responsable do departamento, que lle diría a un potencial cliente
para que aposte por Balidea?
- A nosa principal responsabilidade e
un dos eixes da nosa sustentabilidade
é ofrecer aos nosos clientes solucións e
servizos innovadores e cuns altos estándares de calidade. Como tal, aválannos
as normas UNE-EN ISO 9001:2008, UNEISO/IEC 27001:2007, UNE-ISO/IEC 200001:2007, UNE 166002:2006, e UNE-EN ISO
14001:2004 coas que conta a empresa.
Ademais, Balidea ten implantado o modelo de calidade no desenvolvemento de
software CMMI (Capability Maturity Model
Integration). Doutra banda, en termos funcionais e técnicos, e malia que contamos
con 200 profesionais, polo que non somos
unha empresa pequena, a nosa fortaleza é a axilidade á hora de executar
proxectos. Gardamos un alto compromiso co noso traballo, reflectido
na satisfacción do cliente. É dicir,
executamos un proxecto e polo xeral continuamos traballando con el,
feito que nos agrada enormemente.
- E doutra banda, para reter o talento, que medidas adopta a empresa?
- Balidea é unha empresa nova, en
continuo crecemento e cunha alta
proxección de futuro. Isto convértese nun acicate para os novos
profesionais que ven en nós a posibilidade de medrar nunha empresa
que aborda proxectos novos, e que
se presentan como retos tecnolóxicos. As colaboracións que mantemos e
as alianzas con empresas e entidades de
calado coas que contamos supoñen, tamén, outro aliciente. 
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Pontevedra,
obradoiro innovador
A quinta feira Pont-Up Store abre prazo de
presentación cunha campaña retrofuturista

Q

uen queira ver en persoa en con todo luxo
de detalles como as
ideas innovadoras se
converten en empresas
de empuxe, vai ter unha
oportunidade de ouro á
volta do verán na quinta
edición da feira Pont-Up
Store, que se celebra en Pontevedra dando
acubillo a empresas de sectores do máis variado (novas tecnoloxías, moda, deseño gráfico, alimentación, educación, lecer, etc) pero
co nexo común de teren proxectos novos entre mans. O encontro, segundo nos conta a
organización, xa comezou a facer ruído. E faino cunha campaña que reivindica “o talento
transformador como enerxía para cambiar o
mundo”, e que está protagonizada por unha
emprendedora heroína retrofuturista que se
inspira nos videoxogos. Esta edición xirará
arredor da tecnoloxía e a aprendizaxe.
Por certo que a campaña, amais de carta
de presentación, tamén sirve para abrir o
prazo para a presentación de contribucións.
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A feira desenvolverase os días 20, 21 e 22 de
setembro na Praza de España de Pontevedra.
Esta iniciativa, liderada polo Campus CREA
de Pontevedra (Universidade de Vigo) co
apoio do Concello de Pontevedra como patrocinador principal, é froito da cooperación
de máis de 35 entidades públicas e privadas.
Este ano volverá haber tres modalidades de
participación: presentar un emprendemento
nun dos 33 stands de balde dispoñíbeis; propoñer actividades de dinamización dentro
do programa; e participar no Puntazo Exprés,
no que 10 empresas serán seleccionadas para
explicar en 5 minutos o seu emprendemento
a 4 mulleres escoitantes, representantes de
importantes empresas e entidades galegas.
Por certo que o Puntazo Exprés vén este
ano coa novidade de que as presentacións
serán abertas ao público e haberá tempo
para a réplica por parte das ouvintes. As candidaturas poderanse presentar a unha ou varias modalidades dende este 29 de maio até
o 8 de xullo a través da web www.pontupstore.com. A decisión do comité organizador farase pública o 24 de xullo.

Nova web da UVigo
máis directa e visual
Quen visite estes días a web da
Universidade de Vigo, www.uvigo.gal,
poderá ver unha serie de transformacións radicais, tanto de forma (sobre
todo) como (tamén) de contido.
Estamos a falar do novo sitio en liña
da institución académica, que pon o
remate aos dez anos de actividade
do anterior site, apostando de cheo
pola claridade de contidos e por
unha disposición dos mesmos que
despexa o escenario de todo elemento sobrante e de todo aquilo que se
poida interpoñer entre a comunidade
de usuarias/os e a información en si
mesma.
A remodelación de www.uvigo.gal
funciona a xeito de quebracabezas
ou mashup, recollendo información
das aplicacións de xestión e converténdoas en material para a comunicación, co obxectivo de conseguir
un diálogo directo e un acceso aos
servizos máis eficiente.
O sitio, como pode comprobar xa
quen o visite, dá acubillo na súa nova
estrutura ao boletín DUVI coas novas
que acotío abrollan dos tres campus
da universidade; ás redes sociais; á
axenda cos eventos máis destacados;
a avisos publicados polos diferentes
servizos e a outras novidades de interese para a comunidade universitaria.

A organización tamén quere salientar o traballo da Comunidade UP!, que
comezou a funcionar hai dúas edición e
que está integrada por todas as persoas
emprendedoras que pasaron polo encontro, tecendo “unha gran rede galega de
emprendemento”. Esta comunidade, que
protagonizou a campaña da pasada edición, será nesta ocasión o eixo central das
celebracións do quinto aniversario, na que
se inclúen a mostra Cos cinco sentidos e
xeiras de presentacións e networking gamificado.
Volvendo á campaña deste ano, lembrar
que está inspirada no periplo “dunha intrépida moza”, decidida a lograr o éxito da súa
misión emprendedora grazas ao impulso que recibe no Pont-Up Store. A acción
trasládanos a unha Pontevedra retrofuturista situada nun mundo paralelo, onde o
talento, tal e como se sinala na campaña,
é “a enerxía capaz de transformar o mundo”. A moza chámase Kore, nome que na
mitoloxía grega fai referencia á deusa da
iniciativa, a curiosidade e a renovación. 
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A confluencia entre novas tecnoloxías e sustentabilidade achega cada vez máis froitos na nosa terra

SOGAMA conmemorou o Día do Medio Ambiente



O pasado 5 de xuño celebrouse o Día do
Medio Ambiente e, para unha chea de xente,
é unha xornada tecnoloxicamente tan relevante
(ou máis) que o Día de Internet e das Telecomunicacións celebrado o 17 de maio. Por que motivo?
Pois porque non podemos deixar de lado que tan
importante é incrementar a nosa calidade de vida

coas TIC, e estarmos mellor comunicados, como garantir que estes avances se
fagan dunha maneira sustentábel. Esta
foi unha das mensaxes que lanzou a
Sociedade Galega de Medio Ambiente
(SOGAMA) a través do seu presidente
executivo, Javier Domínguez Lino, quen
lembrou nun comunicado a importancia de xuntarmos fileiras (entidades,
gobernos, empresas e cidadáns, públicos e anónimos) arredor de “coidar con
maior afán e esmero o que precisamente nos da a vida”. Segundo fixo saber, a
clave estaría na economía circular e nos
novos rumbos que esta marca. Esta práctica sustentábel, que é antítese da cultura dos aparellos dun só
uso (de usar e tirar), abrolla directamente do sentido común, sinala Domínguez Lino, “e da capacidade
de reflexionar sobre o noso presente e o futuro que
deixaremos aos nosos fillos se non introducimos
cambios nos nosos comportamentos”. 

Tropa Verde SCQ tres
anos de andaina



A iniciativa ecolóxico-tecnolóxica Tropa
Verde de Compostela, impulsada en
2015 polo Concello de Santiago e pola empresa local Teimas para recoñecer e recompensar
con premios concretos o compromiso da
cidadanía co medio ambiente e coa xestión
sostíbel de refugallos (electrónicos e eléctricos, pero tamén de outros moitos tipos), estivo
de celebración: celebrou o seu terceiro aniversario. Tropa Verde, como lembraremos, tamén
ten presenza activa en Lugo, Ames, Redondela
ou Porriño.
Para festexalo da mellor maneira posíbel,
os impulsores da iniciativa en Compostela
puxeron en marcha o concurso Trae un amigo
á tropa verde, a través do cal repartíronse 15
convites para dúas persoas con vistas a participar nos actos institucionais que organiza o
Concello de Santiago na noite do 24 de xullo,
con motivo das Festas do Apóstolo e de Galicia.
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Tropa Verde tamén fixo balance do acadado ao
longo da súa andaina, en colaboración cos centros
socioculturais do concello e dos puntos limpos de
Compostela. Segundo se fai saber, conseguíronse xa
3.000 usuarios da Tropa Verde SCQ, 1.500 recompensas repartidas, máis de 10.000 cheques trocados por
estrelas e un galardón, o Premio R de Ecoembes 2016
(na categoría de mellor campaña de sensibilización das
administracións públicas) que non fixo máis que darlle
novos azos á iniciativa. 

O sustentábel
e as TIC, eixes
dos premios
Galiciencia



Galiciencia 2018,
a feira cientítifa
da Tecnópole, entregou
en Ourense os seus
premios aos proxectos tecnolóxicos máis
salientábeis da nosa
comunidade escolar. O
gañador absoluto do
certame foi unha iniciativa de ciencia cidadá
para a recuperación da
biodiversidade no rural.
Trátase do proxecto
Rebinxe, desenvolvido
por oito estudantes
lugueses e presentando
na entrega de galardóns por Lidia Barreira e
María Bouso, do IES San
Rosendo de Mondoñedo. Rebinxe competiu
con medio cento de
contribucións tecnolóxicas das/os nosas/
os novas/os investigadoras/es. Consistiu
nunha “iniciativa para
involucrar os habitantes
dos concellos lugueses
de Mondoñedo, Abadín
e Lourenzá na mellora
da situación dos ecosistemas rurais nesta comarca”. Incluíu estudos
pormenorizados sobre
tres especies autóctonas (a curuxa, o moucho
e o morcego) e un plan
de acción con actividades de divulgación sobre estas especies (por
exemplo para controlar
as pragas de vespa
asiática), colocación de
caixas-refuxio e posta
en marcha de diversas
ferramentas online para
recopilar datos facilitados polos habitantes da
contorna. Tamén foron
recoñecidos un foguete
ecolóxico (segundo
premio) e máis unha
estación meteorolóxica
electrónica (terceiro
premio) para a prevención de incendios. 
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Henrique Neira lévanos da man
ao intre en que se enviou e
recibiu a primeira mensaxe por
telégrafo eléctrico

A rede tecnolóxica máis antiga
de Galicia cumpre 160 anos

N

a obra dramática Agamenón, primeira da
triloxía Orestíada (458
a.C.), o escritor grego
Esquilo narra como o
heroe Agamenón informa da súa vitoria
na Guerra de Troia empregando o fume de
fogueiras. Nela di o personaxe Corifeo (traduzo desde unha versión castelá): “Vexo un
mensaxeiro que vén da ribeira sombreado
polas pólas da oliveira. Este po sedento, irmán e veciño da lama, testemúñame que
non sen voz nin acendendo a chama con
leña do bosque che dará noticias co fume
do lume, senón que falando nos invitará a
alegrarnos aínda máis".
Temos pois un testemuño do uso de telégrafos ópticos como mínimo hai dous milenios e medio, e como a Guerra de Troia tivo
lugar, din as investigacións máis recentes,
entre os anos 1260 e 1180 a.C., probablemente hai máis de tres milenios.
Usáronse en culturas coma a grega, a romana ou as dos pobos amerindios; e é probable que mesmo en Galicia se utilizara na
época castrexa, e até a Torre de Hércules,
como todo faro, era un primitivo telégrafo
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óptico: con luces nocturnas e sinais de fume
polo día, para alertar os barcos da proximidade da costa, e alertar os habitantes da
bisbarra ante ataques por vía marítima.
Igualmente puido ser o sistema usado
na Idade Media para alertar a Santiago da
chegada de invasores por mar: velaí están
os restos de torres coma as de Catoira, onde
se poderían acender fogueiras que se podía
ven desde o Pico Sacro e desde este monte
alertar as torres da Catedral compostelá.
O ilustrado galego Manuel Pardo de Andrade (1760-1832), propuxo no Semanario
político, histórico y literario de La Coruña do 1
de xaneiro de 1809 a implantación no territorio peninsular español -e por suposto en
Galicia- dun telégrafo óptico para transmitir
novas sobre os exércitos napoleónicos, aínda que non se chegou a construír.
Unha alternativa eran os telégrafos sonoros: as campás das igrexas aínda son empregadas para informar da hora ou do inicio da misa. Con todo, os telégrafos ópticos
e sonoros dependen da meteoroloxía para
o seu funcionamento, polo que a auténtica
revolución chegou a partir do século XVIII,
probando cables polos que circulaba unha
corrente eléctrica para transmitir sinais.

O sistema que se popularizou (houbo varios) foi o do físico estadounidense
Samuel Morse, quen presentou en público
o 6 de xaneiro de 1833 o seu telégrafo eléctrico. En 1837 coñeceu o enxeñeiro Alfred
Vail, quen estableceu o código de puntos e
raias que aínda hoxe se emprega.
O 24 de maio de 1844 Morse envía o
telegrama What hath God Wrought (O que
Deus creou) entre Washington DC e Baltimore, a primeira liña do seu telégrafo, de
65 quilómetros. E en 1855 o estadounidense David Hughes deseñou un aparello cun
teclado coma o dun piano para escribir
mensaxes con letras, envialas como código
Morse e recibilas como letras impresas en
papel.
En terras hispanas, un Real Decreto do 6
de outubro de 1852 establece a ensinanza
da telegrafía eléctrica, e o 27 de novembro
outro decreto dispón a construción dunha liña telegráfica desde Madrid á fronteira de Irún. En abril de 1855, o Goberno
crea o Corpo de Telégrafos e proxecta a
construción de liñas; a de Madrid a Galicia
e Asturias sería a Noroeste.
O diario vigués La Oliva do 9 de febreiro de 1856 anuncia que “dentro de pocos
meses toda Galicia estará cruzada por el
telégrafo eléctrico” e o periódico coruñés
El Fomento de Galicia do 31 de marzo de
1858 indica que “Ayer ha salido de esta capital un funcionario del cuerpo de Ingenieros de caminos con objeto de disponer y
dirigir la renovacion de los alambres en algunos puntos de la línea telegráfica á Lugo
y Santiago. Terminada esta operacion, que
ocupará breves dias, empezará a funcionar
inmediatamente el telégrafo que hoy ya se
halla en ejercicio hasta Vigo”.
É posible, pois, que en marzo xa funcionara parte da rede telegráfica en Galicia,
pero o primeiro telegrama do que temos
noticia foi recibido o mes seguinte: o 22
de abril, o xornal informa que “Nuestro
digno diputado D. Juan Florez ha dirigido al señor Gobernador civil un parte
telegráfico fechado en Madrid á las 6 y 8
minutos de la tarde de ayer participándole
que el proyecto de ley del ferro-carril gallego ha sido aprobado definitivamente
en ambas Cámaras. Al trasmitir á nuestros
lectores esta satisfactoria noticia rebosando en el júbilo de que ellos serán tambien
participes, llamamos su atencion sobre la
oportunísima y agradable coincidencia
de que haya inaugurado sus trabajos el
telégrafo eléctrico con una nueva de tanta
significacion para el porvenir de Galicia”.
O 29 de abril o mesmo periódico informa
que “Desde el 24 del corriente se halla funcionando el telégrafo de esta capital. Muy
luego quedará abierto al servicio público”.
Así, co telegrama de 1858 celebramos
este ano o 160 aniversario da telegrafía
eléctrica en Galicia. 
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or fin veu a luz o impresionante novo buque insignia
da compañía chinesa Xiaomi, o Mi 8, un smartphone
con pantalla AMOLED (fabricada por Samsung) de 6,21
polgadas cunha resolución de 2.248 x 1.080 píxeles
con pestana superior (que agocha un sensor de infravermellos
para recoñecemento facial) e que ocupa o 88,5% do frontal do
teléfono, que funciona cun procesador Qualcomm Snapdragon
845, 6/8 GB de RAM, 128/256 GB de almacenamento interno,
cámara traseira dual de con dous sensores de 12 Mpíxeles (con
aperturas de f/1.8 e f/2.4) que consegue unha puntuación de
99 en DxOMark (superando ao iPhone X e ao Google Pixel 2,
quedando só un chanzo por detrás do Samsung Galaxy S9+), e
batería de 3.400 mAh con carga por USB-C con QuickCharge 4.0.
O seu grosor é de 7,6 milímetros e o seu peso de 175 gramos.
Os prezos deste smartphone son realmente competitivos,
partindo de 2.699 iuans (361
euros) para o modelo con
6 GB de RAM e 64 GB de
almacenamento, 2.999
iuans (400 euros) para
modelo con 6 GB de RAM
e 256 GB de almacenamento interno e 3.299
iuans (440 euros) para
o modelo con 6 GB de
RAM e 256 GB de almacenamento interno.
Tamén estará dispoñible unha versión Explorer Edition que integrará
unha traseira translúcida, recoñecemento facial
3D e lector de pegadas
dixitais en pantalla. 

A

tecnoloxía pode empregarse para superar barreiras, e dende
Microsoft presentaron esta semana unha solución que
agradecerán moitos xogadores de Xbox One e Windows 10
de todo o mundo, xa que facilitaralles poder gozar do lecer
electrónico como fan outras persoas empregando un novo mando
adaptable ás súas diversidades funcionais.
O Xbox Adaptive Controller é un mando deseñado a través dun
punto de vista inclusivo, tendo en consideración a xogadores que
non poden suxeitar un gamepad tradicional ou que non poden premer nalgúns dos seus botóns, para que poidan gozar dos videoxogos
pese ás súas limitacións de mobilidade. Temos así un dispositivo con
botóns programables de grande tamaño que pode conectarse a
conmutadores, botóns, soportes e joysticks externos (á venda por separado) que fan que os xogos sexan máis accesibles. Estes accesorios
adicionais chegan de distintos fabricantes e inclúen dende grandes
botóns até pedais, pasando por joysticks que poden manexarse coa
boca ou cunha perna, de xeito que cada persoa pode organizar o
controlador de xogo que se adapte ás súas características físicas.

Número 178

O

vindeiro 5 de xuño sairá á
venda en España o lector
de libros electrónicos
Kobo Clara HD, que xa
pode reservarse a un prezo de
129,99 euros, converténdose
nunha alternativa moi interesante ao Kindle Paperwhite, especialmente para usuarios que non
queren atarse aos servizos de
Amazon. Aínda que pode parecer
que este produto de Kobo ten o
mesmo prezo que o de Amazon, é
lixeiramente máis barato, xa que
de serie non inclúe publicidade,
mentres que os Kindle teñen un
prezo superior de mercarse sen
ofertas especiais.
Este eReader ten unha pantalla
de 6 polgadas con tecnoloxía
Carta E-Ink cunha resolución de
300 puntos por polgada con iluminación ComfortLight PRO (que reduce a exposición á luz azul para
unha lectura máis cómoda), unhas dimensións de 159,6 x 110 x
8,35 milímetros e un peso de 166 gramos. O dispositivo pode ler
documentos en numerosos formatos (EPUB, EPUB3, PDF, Mobi,
JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ e CBR) que poden
almacenarse nos 8 GB de almacenamento interno e que conta con
conectividade tanto micro-USB como Wi-Fi N.
O lector de libros electrónico pode sincronizarse coa aplicación
móbil de Rakuten Kobo (con acceso a un catálogo de máis de 5
millóns de títulos), de xeito que poden continuarse as lecturas no
smartphone ou na tableta no punto onde se deixaron. 

Este dispositivo tamén goza de certo elemento social, xa que
paralelamente pode completarse cun mando de Xbox One operando
a xeito de copiloto, convertendo o xogo nunha experiencia cooperativa. Ábrese así todo un mundo de posibilidades para as persoas con
diversidade funcional, que non teñen por que dicir adeus a gozar con
videoxogos grazas a solucións como esta.
O Xbox Adaptive Controller terá un prezo de 99,99 dólares (o prezo
en euros aínda non se fixo público) e para que vaiamos facéndonos unha idea das súas posibilidades Microsoft publicou unha completa
reportaxe sobre este grande
avance na accesibilidade
dos videoxogos. 
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A importancia de
coñecer e analizar
os videoxogos
Silvia López Gómez fálanos da súa tese doutoral titulada
Análise descritiva e interpretativa do deseño e contidos
dos videoxogos elaborados en GalicWia, dirixida polo
profesor Jesús Rodríguez Rodríguez, e defendida o 11
de abril de 2018 na Facultade de Ciencias da Educación
(Campus Vida, Universidade de Santiago de Compostela).

F

oron dúas as inquedanzas
ou motores principais que
impulsaron a elaboración
da miña tese de doutoramento, centrada principalmente na
análise dos videoxogos galegos:
• A primeira, relacionada coa necesidade de proporcionar recursos
ou axudas que guíen no deseño
e análise de videoxogos para educación.
Cómpre salientar que durante a
miña traxectoria profesional foron
varias as dificultades vividas para
poder afrontar proxectos relacionados coa creación de materiais didácticos dixitais e videoxogos, por non
contar con referentes sólidos nos
que poder apoiarme para levalos a
cabo.
• A segunda inquedanza está vinculada co compromiso con Galicia
para iniciar traballos de investigación que compilen e describan os
nosos xogos dixitais.
Os videoxogos, como xogos que
son, teñen un gran valor educativosocial e forman parte do noso patrimonio lúdico-cultural. Cómpre
conservar estes bens culturais para
evitar a súa perda definitiva.
Partindo destas necesidades xurdiu o obxectivo fundamental da
miña investigación, que foi analizar
os videoxogos desenvolvidos en Galicia, principalmente os dirixidos á
educación. Para dar resposta a esta
finalidade desenvolvéronse tres tarefas:
• A compilación dos videoxogos
desenvolvidos e Galicia.
• O deseño e validación dun instrumento para a creación e avaliación de videoxogos.
• A análise dos videoxogos galegos
utilizando o devandito instrumento.
Considero este estudo necesario para coñecer as características,
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vantaxes e limitacións dos nosos videoxogos e poder contribuír ao desenvolvemento de novos e mellores
xogos dixitais para a educación.
Dentro dos resultados obtidos
durante a investigación empírica,
pódese destacar que entre os anos
2005 e 2009 existiu unha maior produción de videoxogos educativos
creados principalmente por empresas tecnolóxicas que se dedicaban
ao desenvolvemento de software
en xeral. Na segunda década do século XXI ten lugar un descenso progresivo da elaboración deste tipo de
recursos. A partir aproximadamente
do ano 2011, comezan a xurdir pequenos estudos independentes que
desenvolven xogos casuais para dispositivos móbiles, pero sen compoñentes didácticos.
En canto ás temáticas tratadas,
destacan en número os xogos relacionados co coidado do medio
ambiente e a promoción do idioma
galego. Pero tamén se atopan xogos
sobre igualdade, consumo responsable, coñecemento de Galicia, entre outros.
En xeral, agás algunhas aventuras
gráficas, videoxogos conversacionais e simuladores, son frecuentes
os minixogos ou pequenos xogos
de mecánica sinxela e similar: quebracabezas, actividades de arrastrar,
preguntas e respostas, entre outros.
Evidénciase unha certa escaseza de
xogos dixitais adaptables, personalizables, accesibles e inmersivos.
Na tese ponse de manifesto a
importancia e necesidade de desenvolver videoxogos atractivos e
eficaces para os procesos de ensino
e aprendizaxe. Ademais pretende
servir de axuda, dados os aportes
teóricos e a guía que se achegan, así
como pola compilación que se realiza do patrimonio lúdico dixital de
Galicia. 


Algúns dos xogos analizados na tese


Jesús Rodríguez e Silvia López tras a defensa da tese
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Xbox One | PS4 | PC

Square Enix celebrou eventos en
Montreal, Londres e Los Ángeles para
presentar oficialmente o xogo Shadow
of the Tomb Raider, título desenvolvido
por Eidos-Montreal en colaboración
con Crystal Dynamics, que porá o
peche a unha triloxía de éxito que
incluso foi adaptada a pantalla grande.
Esta última entrega verá a luz o 14 de
setembro, con versións para Xbox One,
PlayStation 4 e PC, e por fin podemos

facernos unha idea de como será
grazas á publicación do seu primeiro
tráiler completo.
En Shadow of the Tomb Raider Lara
deberá dominar unha selva mortal,
superar tumbas arrepiantes e perseverar nun dos seus peores momentos,
mentres trata de deter unha apocalipse maia.
Os incondicionais da saga tamén
poden xa reservar o xogo nas súas

diferentes edicións: a edición estándar
que inclúe só o xogo; a edición Croft
que inclúe o pase de tempada, a banda
sonora orixinal en formato dixital e algún contido descargable máis; e unha
edición para coleccionistas que aparte
dos contidos da edición Croft incluirá
tamén unha figura de Lara Croft, unha
lanterna, un piolet abrebotellas e a posibilidade de gozar do xogo 48 horas
antes do seu lanzamento oficial. 

Android | IOS

As Bolas Máxicas ten un novo
videoxogo móbil, Dragon Ball Legends, que xa pode descargarse
de balde na súa versión para Android, mentres que os usuarios
de iOS deberán agardar ao 14 de
xuño para chantarlle o dente a
tan curioso produto, que vén a
ser un xogo de loita de 1 contra
1 en escenarios tridimensionais
no que participan numerosos
personaxes da serie televisiva e
que pode manexarse con só un
dedo.
En contraste con outros xogos
de loita, neste caso non temos
que controlar aos loitadores en
tempo real, senón que encadearemos ataques xestionando
enerxía e empregando naipes,
podendo así tanto avanzar a
través dunha historia orixinal
(na que participa o misterioso

superguerreiro Shallot, creado
por Akira Toriyama) ou participando en combates en liña
contra xogadores de todo o
mundo (aínda que polo momento o xogo só está dispoñible en
EE.UU. e Europa, xa que está a
lanzarse internacionalmente de
xeito progresivo).
Cómpre destacar que estamos
ante un xogo con compras integradas e cun uso intensivo de
datos, pois aínda que a aplicación só ocupa 47 MB, tras a súa
instalación solicita a descarga de
382 MB para completarse (aínda
que tal descarga pode fragmentarse) e en numerosas ocasións
o xogo conéctase aos seus servidores para descargar máis datos,
de aí que os seus responsables
recomenden xogar a través de
conexións Wi-Fi. 

PS4 | Xbox One | PC

Dende primeiros de maio está dispoñible para
PC, Xbox One e PlayStation 4 o xogo Conan Exiles,
co que Funcom lévanos ao mundo de Conan o
Bárbaro para vivir aventuras a través de áreas masivas. O xogo lánzase oficialmente xa cun millón
de unidades vendidas, xa que era posible
adquirilo en acceso anticipado na súa
versión para PC e Xbox One, aínda que
coa chegada da versión para PS4 temos
o lanzamento da súa versión final.
Este xogo de supervivencia en
mundo aberto experimentou moitos
cambios durante o seu acceso anticipado, chegando a dobrar o tamaño dos
seus escenarios, recibindo ducias de
novas características e mecánicas e
incorporando enormes cantidades
de contidos, de xeito que o produto final é moi completo, para que
os seareiros da obra de Robert E.
Howard atopen unha experiencia que consiga trasladar
á pantalla o mundo hostil,
os combates desapiadados
e as batallas épicas que
caracterizaban as aventuras
do cimmerio máis célebre
da literatura e o cine, que
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até o momento foi pouco afortunado no
mundo dos videoxogos.
Conan Exiles non só permite explorar
un mundo de grandes dimensións no
que procurar sobrevivir, senón que tamén
permite construír ferramentas e armas,
dominar inimigos, formar un exército de
escravos e incluso roubar o poder de deuses tras ofrecerlles un sacrificio. Aínda que
o xogo está centrado no xogo individual,
tamén conta cun modo multixogador en
liña cooperativo.
Podemos mercar Conan Exiles en edición
dixital ou física a 39,99 euros para PC e
49,99 euros para consola, existindo tamén
unha edición para coleccionistas en
formato físico que inclúe unha figura de
Conan o Bárbaro de 15 centímetros, unha
banda deseñada, 3 CD coa banda sonora,
un libro de ilustracións, un mapa, 6 bandas
deseñadas dixitais, o regulamento dixital
do xogo de rol de mesa de Conan e o libro
electrónico The Coming of Conan. Por desgraza esta última edición non se distribúe
oficialmente en España, aínda que si pode
conseguirse noutros países europeos (por
exemplo, en Francia ten un prezo de 79,99
euros na súa versión para consolas). 
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