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Os días pasados A Coruña púxo-
se no centro do debate sobre a 
transformación tecnolóxica. Foi 
grazas á Mobile Week Coruña, 
un acontecemento do que fa-
lamos nas páxinas desta revista 
para destacar non só o gran nú-

mero de actividades e participantes acadados, senón 
tamén para pór o foco na nova filosofía de difusión 
tecnolóxica posta en xogo: a filosofía de tirar abaixo 
barreiras e atrancos de comunicación. Nela fíxose o 
máximo fincapé, e o propio feito de que o programa 
de actividades se levase a cabo en múltiples empra-
zamentos e tocando as máis diversas temáticas, todas 
elas creativas, non fixo máis que referendar a mensaxe 
democratizadora e integradora. Mobile Week Coru-
ña foi en si mesma unha tentativa de sacar o dixital 
dos seus acubillos para lembrarnos que o dixital non 
ten porqué estar por riba de nós nin dominarnos nin 
excluírnos. É unha oportunidade, non un obstáculo. E 
de oportunidades e de traballos para facer accesíbeis 
as autoestradas dixitais tamén se falou na conmemo-
ración dos 25 anos do Centro de Supercomputación 
de Galicia, o CESGA, na que tivemos o privilexio de 
participar. Foi un acto no que fixo un repaso pola nosa 
historia tecnolóxica, e iso foi o que quixemos reflectir 
nas páxinas centrais desta revista. 

Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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 O presidente da AETG, Julio Sán-
chez Agrelo e o decano do Co-

lexio Oficial de Economistas da Coruña, 
Miguel Ángel Vázquez Taín, veñen de 
asinar un convenio marco de colabo-
ración para, nas súas palabras, “instru-
mentar e regular a súa colaboración 
de cara ao interese común de ámbalas 
dúas entidades e dos seus colexiados e 
asociados”. O acordo inclúe o desenvol-
vemento de actividades que enriquezan 
a xa de por si frutífera confluencia entre 
tecnoloxías de telecomunicación, por 
unha banda, e actividade económica e 

Geria-TIC, ao de-
talle en Carballo e 
Oleiros

 Para os seareiros das novas posibi-
lidades da telefonía e, tamén, dos 

horizontes que abre o novo comercio 
ligado aos novos dispositivos tecnoló-
xicos, Vodafone vén de presentar unha 
relevante promoción para a recta final de 
2018: o agasallo aos seus clientes dunha 
subscrición de un ano ao Amazon Prime 
(valorada en 36 euros). O presente, un 
regalo “exclusivo” en palabras da opera-
dora, está a disposición dos clientes de 
Vodafone One e de plans Rede que creen 
unha nova conta de Amazon Prime.

A iniciativa estará en activo dende o 4 
de decembro até o 7 de xaneiro. Como 
engadido extra, os 
usuarios poderán 
gozar do servizo 
Prime Video incluído 
no Amazon Prime. 
O obxectivo da opera-
dora con esta novi-
dade, “proporcionar 
acceso á meirande 
oferta de contidos de 
cinema e series”.   

Para quen non o 
saiba, Amazon Prime 
é un programa de 

subscrición que fornece aos seus clientes 
de compras, lecer, envíos rápidos, envíos 
de balde e envíos sen límite en millóns 
de produtos. Ademais, acubilla no seu 
seo unha plataforma audiovisual, Prime 
Video, que estará a disposición dos 
clientes de Vodafone que se beneficien 
do dito presente, e que permite ver en 
streaming (ou descargar) unha manchea 
de películas e series de Prime Orixinal. 
Amazon Prime tamén incorpora o Prime 
Reading, un servizo que ofrece acceso 
por centos a libros electrónicos, historias 
curtas, cómics, guías de viaxe, contos de 
nenos e máis. 

empresarial, pola ou-
tra: cursos, xornadas, 
conferencias, simpo-
sios ou seminarios.

Tamén se contem-
pla o desenvolve-
mento de recursos 
que favorezan o 
intercambio e cola-
boración en todo 
tipo de proxectos, 
publicacións, tra-
ballos de investiga-
ción; a colaboración 
na elaboración e 
edición de publica-

cións, artigos, dossieres informativos 
e demais iniciativas que redunden en 
beneficio dos colectivos profesionais 
aos que representan e da sociedade 
en xeral.

A AETG leva a cabo este tipo de inicia-
tivas, xunto co Colexio Oficial de Enxe-
ñeiros de Telecomunicación de Galicia, 
co obxecto de “promover a cooperación 
e a colaboración para o desenvolve-
mento e a incorporación das novas 
tecnoloxías das telecomunicacións e da 
Sociedade da Información en diferentes 
ámbitos profesionais”. 

A AETG e o Colexio de Economistas 
da Coruña xuntan forzas

Vodafone agasalla unha subscrición 
de un ano a Amazon Prime

 O Centro de Investigación 
TIC (CITIC) da Universi-

dade da Coruña e o Instituto 
de Investigación Biomédica de 
A Coruña (INIBIC) participan 
xunto coas empresas Aldaba, 
Geriatros-DomusVI e a Clínica 
Cobián no proxecto Geria-TIC. Os 
resultados da fase de desenvol-
vemento deste proxecto déronse 
a coñecer na mañá deste 13 de 
decembro no Centro DomusVi 
de Carballo. Pola tarde tivo lugar 
o acto de presentación no centro 
de Oleiros. A iniciativa ten como 
obxectivo mellorar a calidade 
de vida das persoas maiores, 
a través do uso de tecnoloxías 
wearables.

O proxecto Geria-TIC, que se 
puxo en marcha en 2016, está 
impulsado por un consorcio 
formado por Aldaba, Geriatros-
DomusVI, a Clínica Cobián e a 
UDC a través do CITIC e o INIBIC, 
para desenvolver un modelo 
de medicina participativa con 
persoas maiores a través de pul-
seiras de medición de actividade 
física e sono e dunha aplicación 
personalizada que permite reco-
ller as ocupacións e percepcións 
dos usuarios participantes. A 
iniciativa centrouse na mellora 
de tres aspectos: a prevención de 
caídas, o insomnio e a inconti-
nencia urinaria. Participaron na 
fase de desenvolvemento 25 
usuarios dos Centros DomusVi 
Carballo e Oleiros e os datos ob-
tidos permitirán, nunha segunda 
fase, definir perfís de usuarios 
e predicir cambios de compor-
tamento aplicando técnicas de 
intelixencia artificial. 
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Javi Rocamora colabora coas 
emprendedoras no uso útil das 
redes sociais

A Cámara de Santiago organizou 
recentemente no viveiro de Costa 

Vella unha xornada sobre redes sociais 
e mercadotecnia dixital para emprende-
doras e empresarias. A cita contou coa 
presenza de Javier Rocamora, experto 
en actividade empresarial ligada ás 
redes e nos diferentes recursos que se 
poden aplicar naquelas para mellorar 
resultados dun negocio. Segundo fixo 
saber, “o máis importante das accións 
que se poden desenvolver nas comuni-
dades e servizos dixitais non é publicar 
moito, senón contar cousas interesantes 
para os potenciais clientes e sermos 
quen de xerar reaccións e establecer 
conversa”.

A actividade formou parte do progra-
ma de Apoio Empresarial ás Mulleres 

  O 13 de decembro inaugurou-
se no Polígono da Granxa (O 

Porriño) o Centro Tecnolóxico Galego 
de Videoxogos (CETGAVI), acto ao 
que acudiu o delegado da Xunta en 
Vigo, Ignacio López-Chaves, e que 
serviu para salientar o potencial da 
industria do videoxogos na nosa 
comunidade. Galicia supón un 4% 
do sector español do videoxogo, 
ocupando o sétimo lugar entre as 
Comunidades Autónomas con 30 
operadores económicos activos e 16 
estudios, dos que 4 están na provin-
cia de Pontevedra (1 en Pontevedra e 
3 en Vigo).

Galicia nun sector que en España factu-
rou 1.359 millóns de euros en 2017, polo 
que sería a industria cultural de maior 
volume, superando amplamente á suma 
das industrias fonográfica e cinemato-
gráfica (cuns 829 millóns de euros en 
total). 

Inaugúrase o Centro Tecnolóxico 
Galego do Videoxogo (CETGAVI)

(PAEM), que desenvolve a Cámara com-
postelá co co-financiamento do Fondo 
Social Europeo (FSE), o Instituto da Mu-
ller e para a Igualdade de Oportunidades 
e a Cámara de Comercio de España.

O formador de mercadotecnia dixital 
Javier Rocamora impartiu a sesión, expli-
cando a importancia de contarmos cun-
ha estratexia definida para redes sociais, 
a elaboración dun plan de promoción 
en liña, o uso profesional e a xestión de 
contidos nas redes sociais, as claves do 
posicionamento SEO ou a publicidade 
nas novas canles e plataformas.

A xornada contou coa presenza de 
case medio cento de mulleres, ás que 

Rocamora convidou a elaboraren 
un plan para ter en conta “múltiples 
factores” nas súas estratexias de 
comunicación dixitais, “segundo o 
perfil da audiencia á que vos queirades 
dirixir”, ademais de “ter claro en que 
redes sociais interesa estar, que tipo 
de mensaxes se queren publicar e de 
que recursos se dispón”. E engadiu: “O 
máis importante é compartir cousas 
interesantes para os potenciais clientes 
e sermos capaces de xerar reaccións e 
establecer diálogo, a fin de contas a re-
putación en redes sociais non se basea 
tanto no que ti digas como no que os 
demais digan sobre ti”. 

Esta nova infraestru-
tura tecnolóxica busca 
servir de motor da 
actividade do sector 
en Galicia, dándolle 
visibilidade, e nace da 
man das compañías 
Ledisson AIT (dedicada 
á automatización e á 
robótica) e Polygon-e Studios (a quen 
debemos o primeiro xogo galego e en 
galego para Nintendo Switch, CricktoGa-
me).

O CETGAVI tamén busca ser un punto 
de formación, captación de talentos e 
xeración de emprego para posicionar a 



despídese tras 8 días 
de grande actividade  

O 27 de novembro, tras 
8 días con máis de 127 
actividades abertas 
á cidadanía a Mobile 
Week Coruña clau-
surouse nun acto no 
PALEXCO, nun acto ao 

que acudiron representantes das entidades 
que apoiaron este macroevento, como o 
Abanca, a Deputación da Coruña, o Conce-
llo da Coruña, a Universidade da Coruña, o 
Club Financeiro Atlántico ou Mobile World 
Capital Barcelona. Conduciu a gala Silvia 
Jato, quen citou os moitos cambios que es-
taba a provocar a tecnoloxía nas nosas vi-
das e deu paso á participación de Eduardo 
Aldao, director de Innovación de Abanca, 
e Elena Vázquez, decana da Facultade de 
Matemáticas da USC, quen impartiron rela-
torios que foron seguidos por unha peque-
na mesa de debate aberta a preguntas do 
público.

Aldao falou sobre tecnoloxía e innova-
ción financeira dende o punto de vista de 
Abanca, entidade que está a perseguir a 
innovación dende moitos ángulos, para 
sobrevivir nun eido sumamente dinámico. 
Temos así unha entidade que tanto inves-
tiga no uso de tecnoloxía blockchain como 
se anima a buscar talento dentro e fóra da 
empresa, contribúe ao emprendemento e 

á aceleración de negocios e mesmo con-
segue estar á cabeza da banca electrónica 
móbil no ámbito estatal.

Pola súa banda, Vázquez Cendón quixo 
falar sobre a tecnoloxía e o compromiso 
social, salientando o rol da tecnoloxía como 
punto de encontro e plataforma para com-
partir o coñecemento, salientando tamén 
que estamos ante un período de cambios 
aos que hai que adaptarse para poder velos 
non como unha ameaza, senón como unha 
oportunidade de futuro.

Tras estas intervencións representantes 
das entidades promotoras do evento di-
rixíronse ao público para celebrar o éxito 
acadado que, como ben salientou o conce-
lleiro de Culturas, Deporte e Coñecemento 
da cidade herculina, José Manuel Sande, 
encaixa no modelo urbano que perseguen 
dende o consistorio municipal, que promo-
ve iniciativas como Coruña Dixital, activi-
dades maker na Domus, distintas colabora-
cións coa UDC e moitas outras actividades 
dirixidas a potenciar a face máis tecnolóxica 
da Coruña.

Ao peche da xornada, amenizada cunha 
actuación da gaiteira Susana Seivane, Jato 
aproveitou para lembrar aos asistentes que 
a Mobile Week Coruña vai ser un evento 
con continuidade, que xa ten garantida 
unha presenza de 4 anos en Galicia. 

A Mobile Week Coruña
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O CPEIG mostrou na Coruña os camiños 
para que a rapazada estea segura na Rede

O positivo dunha 
navegación positiva

O Colexio Profesional de 
Enxeñaría en Informá-
tica de Galicia (CPEIG) 
participou o pasado 24 
de novembro na pro-
gramación de Mobile 
Week Coruña, un even-

to tecnolóxico referencial que situou a cida-
de herculina, na súa primeira entrega, no epi-
centro do debate, a reflexión e a divulgación 
arredor das TIC. O implicación do colexio 
materializouse primeiro en dúas xornadas 
do programa Navega con Rumbo, destinado 
a alumnado, docentes e familias. Celebráron-
se no Centro Cívico Cidade Vella da Coruña e 
tiveron como obxectivo guiar aos escolares 
para acadaren recursos que garantan que as 
súas sesións na Internet son seguras, respon-
sábeis e útiles. 

Tamén se buscou dotalos de formación 
para que eviten ser vítimas de ciberacoso. Ao 
tempo, Navega con Rumbo adoita implicar 
directamente nas sesións divulgativas a nais, 
pais e profesores, e as sesións celebradas na 
Mobile Week Coruña non foron unha excep-
ción. 

Segundo fixo saber o CPEIG respecto dos 
métodos para conseguir navegacións de va-
lor e protexidas, resulta de vital relevancia 
contarmos con contrasinais fortes, e mesmo 
ter un pequeno feixe deles para ir mudán-
doos cada pouco. O colexio tentou implicar 
ás nais e pais acudiron ao centro cívico, co 
fin de que “actúen como correa de transmi-

sión”, orientando aos seus fillos no emprego 
das novas tecnoloxías. A entidade profesional 
tamén quixo poñer o foco no positivo das TIC, 
e de como ao final do camiño, malia os ris-
cos e os usos erróneos das redes, as vantaxes 
prevalecen (con moito) sobre o demais: “A 
Internet é divertida e útil. Podes buscar infor-
mación para realizar os teus traballos e tamén 
coñecer unha chea de persoas ou divertirte 
xogando”. En definitiva, as posibilidades son 
moitas, variadas e interesantes, pero cómpre 
usar o sentido común.

Amais das actividades no centro cívico, o 
colexio organizou en ExpoCoruña un obra-
doiro de pilotaxe de drons para nenas e ne-
nos de idades comprendidas entre os 8 e os 
16 anos. E, finalmente, o presidente do CPEIG, 
Fernando Suárez, e a experta en seguridade 
en Internet e membro da xunta directiva do 
CPEIG, Pilar Vila Avendaño, participaron na 
mesa de debate sobre Ética e tecnoloxía, que 
se celebrou no Paraninfo da Universidade da 
Coruña ao abeiro da Mobile Week. Reflexio-
nouse sobre as oportunidades e desafíos que 
ofrecen as novas tecnoloxías, a Intelixencia 
Artificial, o uso de datos persoais, os datos a 
gran escala (Big Data) e os límites que poden 
formularse neste eido.

O talento dixital da nosa mocidade
O CPEIG e AMTEGA desenvolveron o pasa-

do 18 de novembro a xornada final do pro-
grama Tech Kids no Museo Centro Gaiás da 
Cidade da Cultura de Galicia. A actividade tivo 

o obxectivo de “estimular o talento precoz no 
ámbito das Tecnoloxías da Información e Co-
municacións, así como fomentar o atractivo 
vocacional de profesións científico-tecno-
lóxicas entre a poboación máis nova”. Parti-
ciparon uns 200 rapazas e rapaces, de entre 
10 e 17 anos, nunha xincana tecnolóxica con 
tres sets independentes: vídeo-mapping inte-
ractivo, panel de chroma key e jam musical, 
ademais de varios obradoiros de drons.

A maiores, celebrouse unha conferencia 
titulada Mundos Dixitais, que foi impar-
tida polo director e fundador do Festival 
Internacional de Animación, Videoxogos 
e Infoarquitectura Mundos Digitales, Ma-
nuel Meijide, e o co-fundador da produtora 
audiovisual Illusorium Studios (recoñecido 
estudio de postprodución nacional especia-
lizado en 3D), Raúl Rocha. 

Manuel Meijide explicou as posibilidades 
que mozos e mozas, apaixonados polo mun-
do da creación dixital para a industria do le-
cer, teñen hoxe en día neste sector en auxe 
que demanda multitude de profesionais 
cualificados. Pola súa banda, Raúl Rocha de-
bullou o proceso de creación de personaxes 
tal como se realiza nun estudio profesional, a 
través de exemplos prácticos nos que mostra 
desde os primeiros deseños a man do perso-
naxe ata como convertelo nun modelo dixi-
tal que pode manipularse como se existira 
en realidade.

O CPEIG e AMTEGA organizaron nos me-
ses de xullo, agosto e setembro, ao abeiro 
de Tech Kids, unha chea de xornadas sobre 
robótica, pilotaxe de drons e creación de 
personaxes para videoxogos ou películas de 
animación. O dito programa foi destinado a 
fomentar o interese pola ciencia e a tecno-
loxía entre a mocidade galega. Organizáron-
se 57 xornadas nas Aulas CeMIT de diversos 
concellos das catro provincias galegas nas 
que participaron 673 alumnas e alumnos. 


Raúl Rocha, o 
presidente do 
CPEIG, Fernando 
Suárez e Manuel 
Meijide
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 Cofinanciado pola Unión Europea. Programa Operativo FEDER Galicia 
2014-2020. Promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e 

unha investigación de calidade. Unha maneira de facer Europa

O CITIC colaborou na Mobile Week 
Coruña con charlas e obradoiros 

Formación para 
pequen@s expert@s 
en robótica 

O   Centro de Investigación TIC (CITIC) da Universidade da Coruña 
participou na Mobile Week Coruña, o evento impulsado por 
Mobile World Capital Barcelona que se celebrou por primeira 
vez fóra da cidade catalá, entre o 21 e o 28 de novembro. 

Por unha banda, o CITIC quixo achegar as TIC aos máis pe-
quenos, e por iso realizou dous obradoiros de robótica para ne-

nos e nenas de terceiro curso de primaria, no que puideron coñecer algúns dos 
avances levados a cabo neste ámbito e probalos en primeira persoa a través de 
xogos. Tiveron lugar o 22 de novembro no Colexio Calasanz-PP. Escolapios e o 23 
de novembro no CEIP Eusebio da Guarda, ambos na Coruña.

Por outra banda, o CITIC organizou xunto coa compañía R os ta-
lleres Crea R. Tiveron lugar o sábado 24 nas instalacións do centro 
e houbo tres grupos diferentes, agrupados por idades. Tamén se 
ofreceu unha charla para pais sobre o bo uso de Internet, móbiles 
e redes sociais. 

E xa para rematar, o luns 26 o CITIC acolleu o taller Como cons-
truír modelos de Intelixencia Artificial para Móbiles e IoT, organiza-
do por Accenture Digital. Esta acción levantou gran expectación, 
conseguindo un cheo absoluto e coas invitacións esgotadas des-
de días antes. 



A   Deputación de Lugo 
vén de subir un novo 
chanzo na súa estra-
texia a prol do empre-
go, e faino ofrecendo 
dúas ducias de postos 
de traballo a mozas e 

mozos acabados de cursar títulos de FP e 
graos impartidos na provincia. A encargada 
de presentar esta iniciativa foi a deputada 
de Promoción Económica e Social, Sonsoles 
López Izquierdo, que sinalou os días pasa-
dos que se trata de 23 contratos en prácticas 
que persoas sen experiencia laboral previa 
traballen no seo da entidade provincial du-
rante un máximo de dous anos. Por certo 
que unha parte relevante destes empregos 
ten relación directa coas novas tecnoloxías 
e cos procesos de dixitalización abordados 
pola Deputación nestes últimos anos.

A deputada engadiu que se trata dunha 
iniciativa para un tempo e un espazo con-
creto e que, polo tanto, os perfís foron dese-
ñados en base á oferta formativa lucense: 
“Tivemos en conta polo tanto as especiali-
dades dos nosos centros de ensinanza su-
perior, ademais das necesidades de cada un 
dos servizos da Deputación”. 

Sonsoles López tamén fixo saber que a 
nova programación de emprego do Gober-
no provincial, chamada Primeira Oportuni-
dade, ten o obxectivo de frear o que se co-
ñece como “fuga de talento”, facilitando aos 
cidadáns que adquiran experiencia laboral 
no seu ámbito profesional e que inicien a 

A Deputación de Lugo ofrece empregos TIC para 
traballar no seo da entidade durante dous anos

•	 Técnico superior en administración e fi-
nanzas

•	 Técnico superior en administración de sis-
temas informáticos en rede

•	 Técnico superior en asistencia á dirección
•	 Técnico en fotografía
•	 Técnico en márketing e publicidade
•	 Técnico en deseño gráfico

A maiores, tamén se abrirá a solicitude 
para estes perfís/empregos: 
•	 Enxeñeiro topógrafo
•	 Ciclo superior de xestión forestal e medio 

natural
•	 Enxeñeiro agrónomo
•	 Técnico en electromecánica de vehículos 

Contra a violencia machista
A Fundación TIC da Deputación de Lugo 

botouse hoxe á rúa (literalmente) para loitar 
contra as agresións machistas. Foi na ante-
véspera do Día Internacional da Eliminación 
da Violencia contra as Mulleres, que se ce-
lebrou o 25 de novembro. A actividade da 
Fundación TIC, impulsada polo alumnado 
de primeiro curso de Produción da Escola 
de Imaxe e Son, ao abeiro da campaña Lugo 
en Negro, consistiu nunha andaina colectiva 
pola cidade. Participaron nela centos de per-
soas, baixo o lema En Camiño contra as Vio-
lencias. Asemade, implicáronse o presidente 
da TIC e da Deputación, Darío Campos, e a 
alcaldesa Lara Méndez, amais dunha ducia 
de asociacións locais.

Durante a marcha, camiñantes de todas 
as idades encheron con paraugas negros 
o treito que vai da Escola de Imaxe e Son á 
praza de San Marcos.

Darío Campos apuntou que “esta andaina 
simboliza a necesidade de que camiñemos 
todos xuntos para erradicar definitivamen-
te este gravísimo problema; institucións, 
asociacións e cidadanía temos que unirnos 
para lograr que nin unha soa muller máis 
sexa vítima dos crimes machistas”. 

Segundo recalcaron Campos e Méndez, 
trátase da terceira marcha cidadá que as e 
os estudantes da EIS convocan con éxito 
de asistencia, na revéspera do Día Interna-
cional da Eliminación da Violencia contra as 
Mulleres, que se celebra o día 25 de novem-
bro en todo o mundo.

A actividade, que rematou na Praza de 
San Marcos con todos os participantes be-

súa traxectoria profesional na nosa provin-
cia e non fóra.

Os requisitos para participar neste proce-
so de selección pública son, no caso de ter 
máis de 30 anos, ter rematados os estudos 
de FP ou Grao sobre os perfís que se ofertan 
nos últimos 5 anos (non antes de 2013) e 
non ter experiencia laboral sobre esta pro-
fesión. Os menores de 30 anos só terán que 
acreditar que non ter experiencia laboral so-
bre o emprego ao que optan. Até o 3 de de-
cembro, as persoas interesadas poden ins-
cribirse nos procesos de selección pública 
para os seguintes perfís laborais/empregos: 
•	 Técnico superior en desenvolvemento de 

aplicacións web
•	 Graduado en administración e dirección 

de empresas
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rrando “Non é non!”, arrancou na EIS coa 
proxectou dun vídeo elaborado polos es-
tudantes con titulares de novas de prensa 
sobre os crimes machistas. 

Á andaina sumáronse membros dunha 
decena de asociacións e colectivos lucen-
ses. En concreto, do C.B. Breogán, C.D Lugo, 
Asociación de Amas de Casa, Asociación de 
Viúvas de Lugo, ASPNAIS, Somos Unidos 
por el Cáncer, Federación de Asociacións de 
Veciños, Asociación de Empresarios Novos e 
Bonhomía.

Apoiando a dixitalización de fon-
dos para o Museo do Pobo Galego 

A Deputación de Lugo quere pór todo da 
súa parte para apoiar a cultura galega e, ta-
mén para levar a cultura a todos os recantos 
dixitais. Proba diso é o labor de cobertura 
tecnolóxica que está a achegar a entidade 
provincial ao Museo do Pobo Galego, un 
labor do que informamos en Código Cero 
en decembro do ano pasado e que vén de 
coller novos azos cun convenio de colabora-
ción asinado formalmente o 26 de novem-
bro. O acordo foi formalizado polo voceiro 
do Goberno, Álvaro Santos Ramos, e o pre-
sidente do Museo do Pobo Galego, Justo 
Beramendi González. 

Segundo fixeron saber, en virtude desta 
alianza, o Executivo provincial colaborará 
con 15.000 euros para os gastos de desen-
volvemento ordinario das actividades do 
museo en todos os seus servizos, así como 
para o proxecto de dixitalización e estudo 
de fondos para o Arquivo do Patrimonio 
Oral da Identidade (APOI). Beramendi expli-
cou que este arquivo é un fondo documen-
tal e dixital sobre música tradicional galega, 
festas e celebracións populares, entrevistas 
e outros documentos audiovisuais, así como 
un gran número de datos etnoculturais, que 
ten como obxectivo “promover e impulsar 
o noso patrimonio inmaterial e cultural”, ao 
tempo que se poida empregar como un re-
curso didáctico. 

Santos Ramos explicou que “colaboramos 
co Museo do Pobo Galego para facer posí-
bel o labor desta entidade e permite a cele-
bración de ducias de iniciativas coma estas, 
encamiñadas a preservar e difundir a identi-
dade común que temos como galegos”. Se-
gundo engadiu, este compromiso da Depu-
tación xorde do convencemento do equipo 

de Goberno sobre “a necesidade de que as 
administración públicas se impliquen no es-
tudo e posta en valor dos recursos senlleiros 
do noso pobo”.

Santos e Beramendi fixeron saber que to-
dos os arquivos da base de datos do APOI 
son cedidos polos autores que asinan os 
seus traballos, sendo publicamente recoñe-
cidos e respectando o seus dereitos. O pro-
ceso de dixitalización e catalogación de todo 
este material poderá ser empregado e con-
sultado en http://apoi.museodopobo.gal.

Acordo para integrar na Deputa-
ción o persoal da Fundación TIC

A Deputación de Lugo asinou este mes 
de novembro a proposta para a integra-
ción dos traballadores da Fundación TIC na 
devandita entidade provincial da que viña 
dependendo. O acordo formalizárono, máis 
en detalle, o presidente da Deputación de 
Lugo e patrón da Fundación TIC, Darío Cam-
pos, os representantes dos traballadores da 
fundación, e os responsábeis do comité de 
empresa do organismo provincial. A propos-
ta determina o paso do devandito persoal ao 
cadro de empregados públicos da entidade 
que preside Darío Campos, como traballado-
res fixos. 

No acordo cos traballadores e sindicatos, 
establécese que as empregadas e empre-
gados da TIC incorporaranse, en detalle, ao 
Cadro de Persoal e á Relación de Postos de 
Traballo nas mesmas condicións laborais 
que acrediten no momento da disolución da 
TIC, prevista para o 31 de decembro de 2018. 

Darío Campos lembrou que o equipo da 
fundación accedeu á dita condición labo-
ral despois de superar o correspondente 
proceso selectivo mediante convocatoria 
pública, no que se respectaron os principios 
de igualdade, mérito, capacidade e publici-
dade, formalizando o correspondente con-
trato laboral.

Apoiando o emprego e o empren-
demento

A Deputación de Lugo aprobou o pasado 
27 novembro a súa proposta de orzamen-
to para 2019, que vén cunha contía de 88,4 
millóns de euros, dos cales o 55% (48,6 mi-
llóns), son para investimentos nos 67 conce-
llos e para os 330.000 veciños da provincia. 

Os datos (contías, eidos de actuación, ini-
ciativas concretas) foron dados a coñecer 
polo presidente, Darío Campos. Segundo 
fixo saber, os investimentos seguirán a cer-
tificar o papel da Deputación como “motor 
económico e social” de Lugo. Tamén expli-
cou que no orzamento da Deputación xa 
figura a Fundación TIC (que deixou recen-
temente de ser un organismo dependente 
“sen incrementar ningún tipo de custe”) e 
que unha parte importante do mesmo, 10 
millóns de euros, irán destinados a fomen-
tar o emprego e o emprendemento. 

Da devandita cantidade, 3 millóns serán 
para a terceira edición do DepuEmprego 
(contía á que se chegará con remanentes 
ao abeiro do Plan Único) e 1,7 millóns son 
para asumir os custos laborais de case 25 
lucenses menores de 30 anos co plan de 
Primeira Oportunidade da Deputación; os 
custes de entre 40 e 50 desempregados 
lucenses que se incorporarán aos equipos 
profesionais de colectivos sociais co Tecen-
doEmprego; así como para os primeiros 
Premios de Emprendemento (que recibirán 
5 novas empresas do rural lugués para a súa 
posta e marcha) e, finalmente, para cursos 
de formación sobre nichos de emprego na 
provincia, como a gandeiría, aproveitamen-
to forestal ou agricultura ecolóxica, entre 
outros.

Segundo lembrou a Deputación, tamén 
se incorporarán 200.000 euros para Ben Em-
pregado IV. 
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A aceleradora de R e AMTEGA lanza 
os seus primeiros retos tecnolóxicos

Novo 
fervedoiro 
de ideas  

A aceleradora de proxec-
tos tecnolóxicos de R 
e AMTEGA, Startups 
DiCo Challenge, xa 
comeza a facer ruído. 
A iniciativa, unha pa-
lestra de propostas 

de contidos dixitais para xerar emprego 
e impulsar a nosa innovación TIC, lanzou 
o pasado 11 de decembro os seus pri-
meiros cinco retos para emprendedores 
e empresas galegas: cinco desafíos sobre 
como enriquecer contidos deportivos, 
sobre aplicacións para Android TV, sobre 
contidos formativos e divulgativos inno-
vadores, sobre información a gran escala 
(Big Data) aplicada ao consumo televisi-
vo e sobre outras propostas tecnolóxicas 
abertas. As ideas xa se poden presentar a 
través do formulario habilitado na web da 
aceleradora, até o 8 de febreiro. 

Como lembraremos, a palestra Startups 
R DiCo Challenge foi presentada o pasado 
27 de novembro na Coruña, nunha cita que 
participou a compañía galega de cable e 
que tamén contou coa presenza a axencia 
autonómica AMTEGA, que colabora activa-
mente na iniciativa (a través do programa 
DiCo Mindset). Segundo se fixo saber da-
quela, o obxectivo é que R sexa acelerado-
ra, acubillo, lanzadeira, academia formativa 
e mesmo beneficiaria das achegas innova-
doras. Buscarase, de feito, facer rendíbeis 
as propostas que xurdan de DiCo Challen-
ge e atoparlles unha saída áxil e eficaz ao 
mercado, “mesmo con R como primeiro 
cliente”.

Respecto dos cinco primeiro retos que 
abrollan da aceleradora, están dirixidos a 
emprendedores e empresas novas ou con-
solidadas. O primeiro dos desafíos convoca 
ás nosas firmas innovadoras para ache-

gar sistemas que enriquezan os contidos 
deportivos. “Trátase de lle tirar partido ás 
posibilidades dos datos e de Internet para 
conseguir experiencias intensificadas na 
contorna do deporte na pantalla: xogos, 
publicidade, sincronización con aplica-
cións, elección de cámara...”, informou R.

Respecto do segundo desafío, procura 
aplicacións para Android TV: tanto no que 
se refire á vertente de contidos xerados 
pola comunidade de usuarios (por exem-
plo, os vídeos compartidos) coma no ámbi-
to do gaming, os xogos e as competicións 
en streaming dende a tele. 

O terceiro dos convites consiste nunha 
proclama a elaborar solucións para sermos 
quen de divulgar e formar ás persoas apro-
veitando todas as posibilidades do univer-
so dixital: realidade aumentada, simulación 
tridimensional, audiovisual, videoxogos, 
televisión conectada, etc.
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Plan DICO Mindset
O programa startups R DiCo Cha-

llenge enmárcase de xeito global nas 
actuacións do Plan de acción para o 
impulso aos contidos dixitais en Gali-
cia, DICO Mindset, en concreto no seu 
eixo prioritarios de actuación E3. Cola-
boración e competitividade dixital. Esta 
colaboración entre a Administración 
autonómica e máis o operador galego 
forma parte, así mesmo, do protocolo 
asinado en 2013 entre a Xunta e máis 
R, xunto con outras 12 empresas tec-
nolóxicas para potenciar o desenvol-
vemento dixital da Comunidade. 

Presentación
A aceleradora foi dada a coñecer o 

27 de novembro na sede de PALEXCO 
na Coruña. Na cita,  Alfredo Ramos, 
director xeral de R salientou que o reto 
ao que se enfronta a operadora con 
esta palestra de innovación é “cana-
lizar o talento e os proxectos innova-
dores, fomentar o emprendemento 
e que o sector poida aproveitar todo 
ese potencial para mellorar os seus 
produtos e servizos”.

Pola súa banda, Mar Pereira, direc-
tora da Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), sa-
lientou a importancia desta iniciativa 
do programa DiCo Mindset da Xunta, 
“coa que se procura primeiramente 
xerar emprego no sector, animar a em-
prededores e potenciar a innovación 
tecnolóxica en Galicia para fornecer 
un mercado en alza e competir a 
todos os niveis dentro e fóra da comu-
nidade”. 

Ramos e Pereira coincidiron ao 
explicar un dos grandes obxectivos do 
proxecto: rendibilizar a medio prazo as 
solucións que xurdan da aceleradora 
de contidos e axudalas a atopar unha 
saída áxil e eficaz no mercado dos 
contidos dixitais, “tanto dentro como 
fóra da nosa Comunidade”. 

Entre as temáticas de retos e 
proxectos, o abano de ámbitos de 
actuación será amplo. Na folla de ruta 
contémplase a inclusión de iniciativas 
de gaming, publicidade e mercadotec-
nia, novos contidos e experiencias, for-
mación innovadora, realidade virtual 
e aumentada, modelos de negocio, 
Internet das Cousas (IoT) e Intelixencia 
Artificial (IA), contidos sociais, apps 
Android, seguridade e propiedade, 
contidos enriquecidos, distribución, 
audiovisual... etc.

O cuarto reto, patrocinado pola Televisión 
de Galicia, consiste nun chamamento a des-
envolver ferramentas baseadas nos datos a 
gran escala para o consumo televisivo. Con 
este convite, búscanse ideas para “recoller, 
ordenar e aproveitar os datos cara un con-
sumo televisivo intelixente que nos permita 
tomar decisións informadas”, informan R e a 
TVG. 

O quinto e último desafío é o chamado 
reto aberto, pensado para “os máis inno-
vadores”, aos que non seducen os retos 
anteriores. A única condición que se esixe 
neste caso é que os proxectos acheguen 
“algo novo” no eido dos contidos dixitais 
(realidade aumentada, Internet das Cousas, 
aplicada a contidos dixitais, ferramentas de 
animación...)

Na web da aceleradora (http://www.star-
tupsr.com/dico-challenge) pode consul-
tarse xa toda a información sobre os cinco 
retos de startups R DiCo Challenge, que se 
poden presentar até o 8 de febreiro a tra-
vés do formulario habilitado na páxina. Un 
comité de avaliación seleccionará, nunha 
primeira fase, 20 candidatos do total de 

participantes que se presenten, e nunha se-
gunda elixiranse os 5 proxectos definitivos. 
Os seleccionados recibirán sesións formati-
vas durante varios meses e terán á súa dis-
posición cadanseu mentor e a axuda eco-
nómica da AMTEGA para afrontar os gastos 
cotiáns durante o desenvolvemento dos 
proxectos. Ao tempo, os 5 retos selecciona-
dos, que poderán  tirar proveito do espazo 
startups R habilitado na Cidade da Cultura, 
traballarán man a man con R e terán acceso 
á súa infraestrutura e modelo de negocio, 
recibirán a formación e o acompañamento 
permanente dos mentores e titores de R e 
beneficiaranse, en palabras da compañía, 
“do uso das instalacións e a visibilidade de-
rivada de camiñar a carón do operador ga-
lego durante este tempo.”

As empresas e iniciativas emprendedoras 
que opten pola proposta patrocinada pola 
TVG contarán, pola súa banda, cun mentor 
e cos medios e infraestruturas da Televisión 
de Galicia. Ao final, e tras a mutua apren-
dizaxe, os elixidos terán en R un potencial 
primeiro cliente e un trampolín para outras 
saídas comerciais ao mercado. 


R e AMTEGA presentando a lanzadeira empresarial
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A Axencia para a Moder-
nización Tecnolóxica de 
Galicia (AMTEGA) rema-
ta o ano con boas novas 
para as nosas empresas 
e para, tamén, para o 
impulso da transforma-

ción tecnolóxica no que están mergulladas. 
Segundo informou a entidade que dirixe Mar 
Pereira, a día de hoxe o 93% da superficie 
empresarial empresarial ocupada de Galicia 
ten conexións a redes ultrarrápidas. Con esta 
porcentaxe de cobertura tecnolóxica, a axen-
cia salienta o cumprimento do compromiso 
fixado en xullo de 2016 polo Goberno gale-
go: o compromiso de conectar 81 polígonos 
industriais das catro provinciais a redes de 
ata 350 Mbps. 

En termos totais, con esta actuación inse-
rida no Plan de Banda Larga 2020 impulsado 
dende a axencia, “conseguiuse incrementar 
até 131 os polígonos con acceso a redes ul-
trarrápidas”.

A iniciativa contou cun investimento total 
de 5,2 millóns de euros, dos que 3,4 son sub-
vencionados pola AMTEGA e co-financiados 
ao 75% polo Fondo Europeo Agrícola de 
Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco 
do Plan de Desenvolvemento Rural de Gali-
cia 2014-2020 (PDR). A cantidade restante, 
1,8 millóns, foron achegados polo operador 
R, adxudicatario desta actuación do Plan. 

A un nivel máis concreto, o afianzamen-
to das redes ultrarrápidas nas 81 contor-
nas industriais devanditas, beneficiadas 

O 93% da superficie empresarial ocupada da 
nosa terra conta xa con redes ultrarrápidas

vén de abrir unha segunda convocatoria 
cun importe de  600.000 euros máis.  Segun-
do fai saber a entidade autonómica, as axu-
das pódense solicitar até o 31 de xaneiro de 
2019 e, con elas, pódese subvencionar até o 
100% dos custos das tarefas necesarias para 
dotar de banda larga ultrarrápida á empre-
sa, ata un máximo de 20.000€ por proxecto 
(porén, os proxectos deberán ter un custo 
mínimo de 2.000€).

Os principais requisitos que deberán 
cumprir os solicitantes serán non dispoñer 
actualmente da posibilidade de acceso a re-
des ultrarrápidas de cando menos 30 Mbps 
e manter a alta no servizo contratado inicial-
mente durante cando menos 1 ano. 

Nesta nova convocatoria os interesados 
poderán presentar solicitude de forma in-
dividual ou en agrupación de empresas, co 
obxecto neste segundo caso de facilitar a 
dotación dos servizos ultrarrápidos ás em-
presas e autónomos situados en localiza-
cións próximas.

Estas subvencións co-fináncianse ao 75% 
polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvol-
vemento Rural (FEADER) no marco do Plan 
de desenvolvemento rural de Galicia 2014-
2020 (PDR).

Fibra óptica para máis de 330.000 
galegos

Ademais das actuacións orientadas ao te-
cido empresarial, o Plan da Xunta conta con 
outra actuación, que comezou neste ano 
2018 e que ten como cometido despregar 
fibra óptica en núcleos de 181 concellos de 
toda Galicia. Cun investimento público, que 
subvenciona o 90% dos custos do despre-
gue, facilitarase o acceso a redes de máis 
de 100Mbps a 74.400 galegos de núcleos 
de menos de 300 habitantes. Esta actuación 
súmase ás que está a desenvolver o Estado 
na Comunidade, que beneficiarán a máis 
de 258.000 persoas que viven en núcleos 
de maior tamaño. En total, 332.000 galegos 
que carecen de acceso a redes ultrarrápidas 
teñen garantida esta cobertura no 2020, 
unha cifra que se ampliará coas novas con-
vocatorias estatais. 

polo Plan, permitiu que máis de 300 em-
presas destas áreas contasen con servi-
zos de Internet a través de fibra óptica 
cunhas velocidades de ata 350 Mbps de 
baixada e 35 de suba, e cunha garantía de 
caudal do 80% sen límite de descargas.  
AMTEGA e R, ao abeiro do balance de cifras 
do acadado en 2018, lembran tamén que, 
en virtude dos ditos equipamentos, púxose 
a disposición das empresas dos polígonos 
“a tecnoloxía precisa para acometer a súa 
transformación dixital”. Ou sexa, servizos 
e solucións na nube como por exemplo a 
videoconferencia, o acceso á Internet das 
Cousas (IoT) ou os procedementos do que 
se coñece como Industria 4.0, vencellados a 
conceptos e metodoloxías como a eficiencia 
enerxética, o control de intrusións nas edifi-
cacións, os servidores virtuais e a analítica de 
datos (Big Data), entre outros eidos. “Todas 
estas cousas e outras moitas máis”, explicou 
a compañía de raizame galega, “son posíbeis 
grazas ás vantaxes das redes FTTH (Fiber To 
The Home) que levan a fibra óptica ata a pro-
pia empresa nestes polígonos xa conecta-
dos ás redes ultrarrápidas de R”.

Zonas illadas
Para complementar esta actuación, no 

marco do Plan de Banda Larga, a AMTEGA 
puxo en marcha unha liña de axudas para 
facilitar o acceso a Internet ultrarrápida de 
empresas illadas. Tras unha primeira liña de 
subvencións a empresas e autónomos con 
400.000 euros en axudas en 2017, a axencia 

Polígonos preparados 
para a revolución dixital



A Deputación da Coruña impulsa espazos de 
emprendemento en Carballo, Boiro e Brión

Atención, 
xente innovando 

A Deputación da Coruña vén 
de dar un paso importante 
para facer medrar na provin-
cia o traballo cooperativo e, 
en consecuencia, o empren-
demento, a innovación, o 
pulo ao talento e a chegada 

de novas tecnoloxías ao mercado. En termos 
máis concretos, a entidade provincial aprobou 
a posta en marcha dunha rede provincial de 
centros traballo colaborativo para emprende-
dores, unha rede que xa comezou a fraguarse 
coa recente rehabilitación do Pazo de Arenaza 
(Oleiros) pero que agora estende as súas pólas 
cara a novos concellos (Boiro, Brión e Carballo) 
e, por suposto, novos horizontes. A iniciativa, 
incluída no Plan de Emprego Local (PEL) da 
Deputación, foi aprobada por unanimidade 
no pleno do 30 de novembro. O centro de Car-
ballo dará acubillo a 18 empresas do ámbito 
tecnolóxico. 

O obxectivo a curto prazo, é que os ditos 
concellos coruñeses conten con centros de ca-
racterísticas semellantes ao de Oleiros, defini-
dos por sectores e con cobertura comarcal, nos 
que a Deputación investirá máis de 305.000 
euros. “O noso obxectivo é acompañar aos 
emprendedores na posta en marcha dos seus 
proxectos, prestarlles servizos e permitir que 
compartan experiencias, creando sinerxías e 
transferencias de coñecemento que impul-
sen o desenvolvemento dos seus proxectos”, 
afirmou o presidente da Deputación, Valentín 
González Formoso.

Polo que respecta aos obxectivos a medio 
e longo prazo, o que se busca é crear unha 
extensa rede integral de espazos de traballo 

Mapa interactivo sobre 
financiamento europeo

A Deputación da Coruña lanzou 
en novembro unha ferramenta 
dixital que dará conta da varie-
dade de programas e instrumen-
tos financeiros da provincia e 
da participación dos diferentes 
axentes en cada un deles. A propia 
Deputación, mediante o servizo 
Europe Direct, centro oficial de 
información da Comisión Europea 
(dependente desta institución 
provincial), foi a encargada de pre-
sentar a dita ferramenta: un Mapa 
de financiamento europeo para a 
Coruña, dispoñíbel en dacoruna.
gal. 

E cal é a finalidade deste novo 
recurso? Pois será a de valorar 
a participación que a provincia 
está a ter no  marco orzamentario 
2014/2020 de cara á negocia-
ción do vindeiro orzamento da 
Unión Europea para o período 
2021/2027. Trátase dunha radio-
grafía da captación de fondos 
europeos que se está a facer no 
eido provincial, con 530 proxectos 
representados dun total dunha 
ducia de programas, amais de 
información sobre os axentes máis 
activos nos diferentes programas 
europeos: concellos, centros edu-
cativos, PEME, asociacións, ONG, 
axencias, organismos públicos ou 
fundacións.
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cooperativo e innovador, fixando “uns meca-
nismos de coordinación e colaboración co-
múns para a prestación de servizos ás empre-
sas e emprendedores, que estará dotada con 
recursos suficientes para que estes servizos 
sexan eficientes e de calidade”. A Rede Provin-
cial de Espazos de Traballo aglutinará tanto 
espazos de traballo existentes coma de nova 
creación, con independencia da súa tipoloxía 
(viveiros de empresas, centros de negocio e 
coworking).

Polo que se refire ao centro de Boiro, trátase 
do proxecto Emprende-LAB Barbanza, un es-
pazo para o fomento e a creación e aceleración 
de novas empresas relacionadas con sectores 
estratéxicos para a comarca coma o conservei-
ro e de transformación de produtos do mar, o 
hostaleiro e o turístico. O espazo emprazarase 
nun local do polígono industrial de Espiñei-
ra propiedade do Concello de Boiro, con 283 
metros cadrados de superficie útil. O convenio 
coa Deputación inclúe asistencia técnica para 
a dinamización empresarial (EmprendePoint), 
sostemento dos gastos correntes da instala-
ción e actividades formativas que incluirán 
obradoiros, traballo en rede, programas de 
mellora de xestión empresarial e de asesora-
mento e seguimento e apoio para proxectos 
emprendedores.

O Concello de Brión, co proxecto Espazo 
Colaborativo Transformando en Brión, aposta 
por “un ambicioso proxecto que contribuirá á 
mellora e modernización do sector primario”. 
Este espazo, en palabras da Deputación, será 
“pioneiro en Galicia e a súa actividade princi-
pal será a transformación de alimentos do sec-
tor primario de produtores locais dos munici-
pios da comarca de Santiago”. O espazo, que 
se instalará na área comercial Monte Balado, 
contará cunhas instalación específicas para 
todo o proceso de transformación e disporá 
do seu propio rexistro sanitario. 

Pola súa banda, o centro de Carballo estará 
orientado ao sector tecnolóxico e as empresas 
innovadoras. Emprazarase no complexo do 
Fórum Carballo, que abrangue cinco inmóbeis 
enfocados á prestación de servizos relaciona-
dos coa formación e o emprego nas comarcas 
de Bergantiños e Costa da Morte. O espazo da 
Deputación localizarase nun área de 156 me-
tros cadrados do segundo andar do edificio 1. 
Terá capacidade para a instalación de 18 em-
prendedores, ademais de dispor de recantos 
para un/unha técnico de dinamización e un/
unha auxiliar administrativo/a.

Por outra banda, o espazo de traballo coo-
perativo tirará proveito das infraestruturas 
do Fórum Carballo que sexan precisas para 
desenvolver as súas actividades (salas de for-
mación, auditorio, salas de reunións, despa-
chos...). 



Arredor dunhas tres-
centas persoas, entre 
investigadoras e in-
vestigadores, docen-
tes, profesionais das 
novas tecnoloxías e 
representantes das 

administracións, participaron o pasado 20 
de novembro nun dos grandes actos con-
memorativos do ano, non só do ámbito da 
informática: a celebración do 25 aniver-
sario do Centro de Supercomputación de 
Galicia. O acto tivo o seu epicentro na Fa-

Arredor de 300 persoas celebraron os 25 anos do 
Centro de Supercomputación de Galicia

O CESGA
enfía a autoestrada 
do futuro

O novo supercom-
putador achegará 
2 peta-FLOPS de 
capacidade

O Centro de Supercomputa-
ción de Galicia celebrou a 
semana pasada o seu 25 
aniversario (ou sexa, 25 

anos na vangarda europea do cálculo 
de alto rendemento e, para entender-
nos, na punta de lanza das tecnoloxías 
que contribúen a facer un mundo 
mellor) e entre as moitas cousas que 
se deron a coñecer, con motivo da 

galego e estatal en materia de pontes: 
pontes entre a alta tecnoloxía e as em-
presas e pontes entre os achados da 
nosa comunidade investigadora, por 
unha banda, e o tecido empresarial, pola 
outra. “No CESGA”, comentou “temos a 
proba palpable de que en Galicia a cien-
cia, a tecnoloxía e a innovación, é dicir, 
todos os axentes do ecosistema galego 
de I+D+i, traballan na mesma dirección”, 
dixo, ao mesmo tempo que avogou “por 
consolidar este esforzo conxunto e con-
seguir que se traduza nun sistema máis 
competitivo e con maior capacidade de 
innovación”.

O titular do Goberno galego tamén de-
buxou unha xanela ao futuro, salientan-
do que na segunda década deste século 
o Centro Tecnolóxico de Supercomputa-
ción de Galicia desempeñará un papel 
crucial, “xa que a supercomputación, a 
informática de altas prestacións, é a gran 
ferramenta desta era dixital, que susten-
ta a industria conectada, a Industria 4.0, 
e todos os avances que comporta, como 
a robótica, a Intelixencia Artificial ou a 
Impresión 3D”. Asemade, dixo que o cál-
culo de alto rendemento pon en xogo o 
alicerce preciso para avanzarmos na pre-
dición meteorolóxica; na previsión diaria 
do estado do mar ou no secuenciado xe-
nético. Todas elas, engadiu, son áreas de 
traballo nas cales o CESGA colabora con 

cultade de Dereito de Santiago, cuxo salón 
de actos viuse ateigado de representantes 
da nosa vangarda dixital, de homenaxes 
(por exemplo a moi sentida homenaxe adi-
cada ao que foi até este ano o director do 
CESGA, Javier García Tobío) e, sobre todo, 
de xanelas a un futuro que promete ser tan 
interesante, ou mellor aínda, que estes 25 
anos de cálculo avanzado galego festexa-
dos o 20 de novembro.

Na cita participou o presidente do Go-
berno galego, Alberto Núñez Feijóo, que 
cualificou o CESGA como un referente 
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tecnolóxicos e das empresas, sobre todo 
en materia de tratamento e análise de 
información (medran os datos a pasos 
axigantados e medran as potencialidades 
de uso deses datos). 

A renovación do corazón do CESGA 
permitirá chegar aos 2 petaflops, que, 
para entendernos, sería como multiplicar 
por seis as capacidades de computación 
dos equipamentos actualmente opera-
tivos no centro compostelán. Precisa-
mente será o procesado e a analítica da 
información a gran escala (Big Data) onde 
se agarda tirar máis rendemento das vin-
deiras tecnoloxías, impulsando ámbitos 
prioritarios de investigación galega: o 
xenoma humano, a predición do tempo 
e do comportamento dos océanos ou o 
deseño de novos materiais. 

celebración, incluíronse novidades 
importantes vencelladas ao que sería o 
corazón do CESGA, o supercomputador 
Finisterrae II. Segundo se concretou, o 
Goberno galego e o Centro Superior de 
Investigacións Científicas (CSIC) acome-
terán o ano vindeiro o procedemento de 
licitación dun novo equipamento para 
que estea operativo en 2020.

O fornecemento do novo supercom-
putador implicará un investimento de 
arredor de 7,5 millóns de euros, que 
duplica o orzamento do Finisterrae II ac-
tual. A renovación, en termos concretos, 
é unha reposta á vertixinosa evolución 
das capacidades e posibilidades da 
tecnoloxía actual, unida a unhas deman-
das que medran parellas por parte da 
comunidade investigadora, dos centros 

MeteoGalicia, con Portos do Estado, co Pro-
grama Europeo de Observación Terrestre 
Copernicus, coa Fundación Pública Galega 
da Medicina Xenómica, ou co Instituto Na-
cional de Investigación e Tecnoloxía Agraria 
e Alimentaria (INIA). Para avanzar en todo 
isto, o presidente anunciou que en 2019 
iniciaranse os traballos para a licitación dun 
novo ordenador “que adquiriremos entre 
o CSIC e a Xunta para que estea en funcio-
namento en 2020, co obxectivo de que o 
CESGA siga estando na elite dos centros de 
supercomputación”.

Na cita conmemorativa tamén participou 
a presidenta do CSIC, Rosa Menéndez Ló-
pez, que incidiu en que a través do CESGA “a 
Xunta e o CSIC fixeron unha aposta de futu-
ro”. E engadiu: “Mantivemos e confirmamos 
esta aposta, recentemente, no novo plan de 
ICT, cuxo mapa vén de ser ratificado e no 
que o CESGA participa ademais na Rede Es-
pañola de Supercomputación”.

Outro dos persoeiros que interveu nas 
celebracións foi o alcalde de Santiago, Mar-
tiño Noriega, que expresou o seu orgullo 
polos fitos acadados polo CESGA, que ten a 
súa sede en Compostela, amais de felicitar 
ao novo director do centro, Mauro Fernán-
dez Dabouza, ao que desexou a mellor das 
andainas. Tamén amosou o seu desexo de 
colaborar da maneira máis estreita posíbel 
co CESGA, sobre todo agora que Compos-
tela quere estar na vangarda das Cidades 
Intelixentes europeas. Asemade, salientou 
que o CESGA demostra “que o investimento 
en I+D non é só necesario, senón imprescin-
díbel”. 

Un dos puntos álxidos das celebracións 
foi a intervención do novo director do CES-
GA, Mauro Fernández Dabouza, que fixo un 
percorrido pola historia do centro e as súas 
orixes, nun intre (hai 25 anos), en que o CES-
GA xurdiu como o centro de cálculo avanza-
do máis referencial, a nivel de capacidades 

e equipamentos, de cantos centros destas 
características había naquel tempo en Es-
paña. O novo responsábel do CESGA falou 
dos fitos deste, moitos e variados, e tamén 
enumerou algún dos seus principais desa-
fíos: seguir sendo un referente en super-
computación e cálculo de alto rendemento 
pero tamén en Machine Learning (aprendi-
zaxe máquina), Deep Learning, Internet das 
Cousas, analítica de información a gran 
escala (Big Data), predición metereolóxica 
avanzada, Industria 4.0, loita contra o cam-
bio climático e contra os desastres naturais 
ou computación cuántica (a gran tecnoloxía 
do futuro, dixo), entre outros moitos eidos 
de acción encamiñados a incrementar a fa-
cer un mundo mellor e con máis calidade de 
vida. 

As orixes
O CESGA foi inaugurado o 10 de maio de 

1993. Ao longo da súa andaina, foi recoñe-
cido como Infraestrutura Científico–Técnica 
Singular Española (no ano 2008, polo Mi-
nisterio de Economía, Industria e Competi-
tividade) e ten figurado nunha decena de 
ocasións entre os 500 supercomputadores 
máis potentes do mundo. 

A súa misión é “contribuír ao avance da 
ciencia e da tecnoloxía en beneficio da so-
ciedade”. Así, desde a súa creación o CESGA 
desenvolve e xestiona a Rede de Ciencia e 
Tecnoloxía de Galicia, unha infraestrutura 
de comunicacións avanzadas para Galicia 
que interconecta a práctica totalidade dos 
axentes no sistema de I+D+i en Galicia.

Hoxe, en coordinación coa RedIRIS, a rede 
española que proporciona servizos avanza-
dos de comunicacións á comunidade cien-
tífica e universitaria, o CESGA xestiona as 
súas propias liñas de fibra escura e propor-
ciona conexións internacionais vía Portugal. 
Así mesmo, desde 2007 o CESGA acolle o 
supercomputador Finis Terrae, un referente 
internacional en canto a cálculo científico e 
técnico en supercomputación de memoria 
compartida.

Para dar unha idea do que ofrece o cen-
tro, tan só no 2017 máis de 135 proxec-
tos de I+D+i  beneficiáronse dos servizos 
avanzados en cómputo, almacenamento 
e comunicación ofrecidos polo CESGA. 
Ademais, nos últimos anos, o centro vén 
traballando cunha media de 70 empresas, 
centros tecnolóxicos privados e asociacións 
empresariais ao ano. 

O centro, amais, constitúe na actualidade 
un dos principais nodos da Rede Española 
de Supercomputación (RES), que interco-
necta os máis referentes supercomputado-
res españois co fin de ofrecer recursos de 
computación á comunidade científica. 


Autoridades participantes no aniversario do CESGA
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“ EN GALICIA ESTÁNSE A 
FACER COUSAS INCRÍBLES E 
AÍNDA IMOS A FACER MÁIS”

Leva dous anos á fronte da Axencia Galega de In-
novación (GAIN) e fala con seguridade e ilusión 
do gran talento que existe na nosa comunidade 
e dos proxectos tan innovadores que se están le-
vando a cabo. Patricia Argerey fala con nós para 
amosarnos os logros acadados pola axencia e 
dos plans de futuro, onde destaca que “viven ob-

sesionados” con que os resultados do I+D+i teñen que chegar 
ao mercado.

- Segunda comunidade con maior investimento en  I+D no 
ano 2017. É o resultado de moito esforzo supoño…
- Pois si, a verdade é que é o resultado de moito esforzo de to-
dos os axentes, loxicamente, porque este indicador non só mide 
a axuda da Administración Pública e do sistema universitario 
de Galicia, senón tamén do sector privado que está facendo 
un esforzo moi grande xa que ten un investimento máis baixo 
polo que proporcionalmente o seu esforzo é maior. É un bo re-
sultado da aposta da Xunta de Galicia e a Axencia Galega de 
Innovación (GAIN) pola I+D+i, e quero lembrar que o orzamen-
to desta axencia se incrementou de maneira moi significativa 
e, concretamente, de cara os anos vindeiros experimentamos 
un crecemento do 21%. Isto tradúcese en programas, en moita 
actividade co ecosistema do I+D+i e en moito esforzo por parte 
de todos estes axentes. Confiamos en que de forma sostida isto 
se vaia mantendo porque é moi importante que a panca que 
poñemos desde a Administración se sosteña durante o tempo. 

- Aínda que os datos son bos seguro que queda moito camiño 
por andar pero, cales son os logros que acadamos?
- Cabe destacar tres ámbitos referentes. O primeiro é a compra 
pública innovadora. Celebrouse en Santiago o primeiro Foro 
Iberoamericano de Compra Pública Innovadora que dalgun-
ha forma foi o xeito de escenificar a posición que Galicia ocu-
pa neste ámbito e foi un éxito. No período 2007-2013 o 40% 
dos proxectos de compra pública executáronse en Galicia, con 
proxectos tan importantes e novidosos como o Hospital 2050 
Innova Saúde. Agora estamos investindo 100 millóns de eu-
ros neste ámbito onde temos o proxecto do Polo Tecnolóxico 
de Rozas vinculado aos vehículos aéreos non tripulados ou o 
proxecto para resolver o tema da néboa na A-8. 

Por outra banda, temos unha obsesión e é que os resultados 
teñen que chegar ao mercado e se teñen que converter en pro-
dutos e solucións que sexan comercializables e que xeren re-
torno e empregos. O programa Ignicia apoia 18 proxectos dos 
centros de coñecemento tanto públicos como privados onde a 
Administración achega un financiamento e, se teñen un resul-
tado, hai un retorno de ata un 30 por cento do que se xere no 

Directora da Axencia Galega de InnovaciónPATRICIA ARGEREY
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éxito entre os sectores porque, dalgunha 
forma, está axudando a identificar as capa-
cidades que temos en Galicia nesta mate-
ria. Non podo deixar de mencionar o caso 
de Sargadelos, unha industria que se basea 
fundamentalmente no deseño. O que esta-
mos vendo é que o deseño, como innova-
ción non tecnolóxica, permite ás empresas 
multiplicar a súa facturación. O deseño pode 
facer un produto máis atractivo ou cambiar 
os seus atributos. Estamos xerando casos 
de éxito e de políticas de apoio ao deseño 
e, polo tanto, imos seguir traballando nesta 
vía. Por poñer exemplos galegos, temos a 
TMC Cancela de maquinaria agrícola e fo-
restal pioneira a nivel mundial, o coche au-
tónomo apoiado por PSA Citroën e o Centro 
Tecnolóxico de Automoción.

- A biotecnoloxía é un mundo que parece 
que está en plena efervescencia e a Xunta 
de Galicia é consciente diso. É unha aposta 
de futuro?
- As empresas biotecnolóxicas facturan máis 
e se están xerando máis postos de traballo 
no sector. Unha de cada catro empresas do 
sector está internacionalizada, comercializa 
os seus produtos fóra e hai un incremento 
do uso da biotecnoloxía nun 86% en em-
presas galegas non tecnolóxicas. Hai moitos 
avances neste ámbito onde Bioga, o clúster 
da biotecnoloxía, ten un papel fundamental 
e é un axente moi dinamizador. É un sector 
en crecemento e con moitas posibilidades 
de expansión e está chamado a ter un maior 
desenvolvemento.

- Un desexo para os vindeiros anos?
- Que teñamos máis innovación e dixitali-
zación. Que o coñecemento e o tecido in-
dustrial poidan estar cada vez máis cerca, 
algo importante para GAIN. E que poidamos 
sacar todo proveito do talento galego que 
temos. En Galicia estanse a facer cousas in-
cribles e aínda imos facer moitas máis. E non 
só manter o noso talento, senón tamén ter 
a posibilidade de atraer talento doutros paí-
ses. Temos un caldo de cultivo e unhas capa-
cidades moi importantes. 

mercado como consecuencia da comerciali-
zación. No caso de que falle eses fondos con-
vértense nunha subvención para eses grupos 
de investigación.

O terceiro é a rede de aceleradoras, onde 
temos apoiado máis de 900 proxectos nos 
últimos anos en diversos sectores dos que 
máis de 225 se teñen convertido en realida-
des empresariais que están facturando.

- Cales son os obxectivos a curto prazo da 
Axencia?
- En primeiro lugar poñer en valor o exce-
lente coñecemento e valor que hai en Gali-
cia en todos os organismos que fan I+D+i e 
temos que facer un esforzo moi importante 
en visibilizalo e aliñalo coas demandas do 
noso tecido empresarial. En segundo lugar, 
temos que seguir avanzando na transferen-
cia con iniciativas que temos pensadas para o 
próximo ano no eido da formación para que 
os nosos investigadores poidan ter máis fe-
rramentas para reforzar esta parte. E, por úl-
timo, seguir traballando nese retorno do que 
falabamos para xerar máis empresa, máis 
emprego, máis facturación e que, en defini-
tiva, o noso tecido industrial estea máis preto 
desa innovación e capacidades que temos en 
Galicia. A medio prazo xa temos un proxecto 
comezado moi ambicioso que é o dos Digital 
Innovation Hubs,  impulsado pola Comisión 
Europea no que estamos traballando para 
que nos permitan dar un paso máis na espe-
cialización intelixente de Galicia. 

- As empresas galegas estanse animando a 
investir en I+D, proba diso é o crecemento 
neste ámbito na nosa comunidade. Existen 
facilidades para estas inversións empresa-
riais?
- O noso tecido está formado por PEME e aquí 
hai que falar de capacitación, de formar un 
departamento, etc. Para iso precisamos per-
soas. Desde a Axencia Galega de Innovación, 
dentro do Programa de Talento puxemos en 
marcha o Programa Principia, destinado a 
menores de 35 anos que queiran desenvol-
ver a súa tarefa dentro da empresa no eido 
da innovación. Fixemos varias convocatorias 
e levamos apoiadas 370 contratacións que 
están traballando en empresas contribuíndo 
o I+D. Ademais neste programa consegui-
mos acadar a igualdade, xa que o 50% das 
contratacións son mulleres; e tamén un alto 
número de postos indefinidos cun recoñece-
mento salarial importante. 

Outro dos programas a destacar vai dirixi-
do ás PEME en dúas vías: o Conecta PEME e 
o Innova PEME. O primeiro xa vai pola cuarta 
edición e é un dos programas máis importan-
tes para impulsar o I+D en Galicia. Baséase 
na colaboración e ten unha traxectoria moi 
consolidada xerando un total de 150 millóns 
de euros nas catro convocatorias. Por outra 
banda está Innova PEME, que o puxemos en 
marcha no 2017 apoiando a 49 empresas de 
forma individualizada na súa traxectoria no 

mundo da innovación. Está dirixido a mi-
croempresas e están experimentando avan-
ces cualitativos moi importantes. 

- A innovación ten un alto risco xa que hai 
proxectos que saen adiante e outros que 
fallan. Como se anima as empresa a arris-
car?
- No labor de convencemento temos moi-
to camiño percorrido porque as empresas 
son conscientes de que a innovación e a 
dixitalización son dous piares fundamentais 
para ser competitivos e só por ese camiño 
van poder ter un mellor posicionamento no 
mercado. Nós estamos aquí para asesorar e 
axudar a todas esas compañías que van por 
ese camiño. Temos experiencias marabillo-
sas de empresas tradicionais que nunca ata 
o de agora fixeran innovación e simplemen-
te a través dun contacto cun centro tecno-
lóxico transformaron un modelo de negocio 
en outro completamente diferente, cun pro-
duto elaborado e que se está comercializan-
do cunha grande aceptación.

- Un dos últimos impulsos de GAIN foi o 
sector do deseño, pero Galicia ten moitos 
sectores nos que podemos ser punteiros, 
verdade?
- O Programa de Deseño está tendo moito 

"NO LABOR DE CONVEN-
CEMENTO TEMOS MOITO 
CAMIÑO PERCORRIDO 
PORQUE AS EMPRESAS 
SON CONSCIENTES DE 
QUE A INNOVACIÓN E 
A DIXITALIZACIÓN SON 
DOUS PIARES FUNDA-
MENTAIS PARA SER COM-
PETITIVOS "
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“ ESTAMOS A SER REFERENTES 
EN MOITAS COUSAS DO MUNDO 
DA TECNOLOXÍA”

Alá polo ano 1999 nacía esta empresa 
tecnolóxica galega para dar solucións 
de consultoría especializada ao servi-
zo sanitario. Case 20 anos despois, Ba-
hía Software non só sigue prestando 
a indubidable aptitude do seu capital 
humano no sector da saúde senón 

que espallou o seu magnífico traballo a outras ramas. 
Gustavo Gómez, socio director da compañía, cóntanos os 
distintos proxectos que están levando a cabo e a filosofía 
de traballo de Bahía.

- Bahía Software, tecnoloxía por e para Galicia e máis 
pero, como nace esta empresa?
- Nace dun grupo de persoas que estaba traballando en 
Hewlett-Packard implantando aplicación hospitalarias 
para o SERGAS, basicamente para a xestión dos hospitais 
galegos. Durante tres anos estivemos recorrendo todos 
os seus centros actualizando o seu sistema informático. 
No momento que vimos que o proxecto se estaba es-
gotando decidimos crear una empresa TIC co obxectivo 
de dar servizo de mantemento e desenvolvemento de 
software. Vimos esa posibilidade e abríronnos as portas 
para probarnos e viron que, incluso, funcionabamos igual 
ou mellor. A partires de aquí comezamos a manter apli-
cacións de software de hospitais e despois xurdiron ta-
mén oportunidades de desenvolver software ao redor do 
mundo sanitario. A partires de aquí comezamos a medrar 
con máis oportunidades non só en Galicia, xa que come-
zamos a ir a outras comunidades. Máis adiante compro-
bamos que non só na sanidade podíamos estar facendo 
cousas de tecnoloxía, tamén en outros ámbitos ou outras 
consellerías dun goberno autonómico ou incluso, de em-
presas privadas.

- Bahía Software é, sen dúbidas, unha das empresas 
tecnolóxicas galegas de presenza máis recorrente no 
Informe Ardán, que é o que compendia cada ano o máis 
sobranceiro do noso tecido produtivo innovador. Bahía 
acada importantes postos en tres clasificacións do in-
forme: no de empresas innovadoras, no de empresas 
ben xestionadas e no de empresas con meirande po-
tencial de espallamento fóra da nosa terra. Que signifi-
ca para vós este recoñecemento? Canto traballo houbo 
detrás para acadar este tipo de distincións?

Socio director de Bahía SoftwareGUSTAVO GÓMEZ


Gustavo 
Gómez, recollendo o 
galardón á Innovación 
nos Premios TIC Galicia 
outorgado ao proxecto  
UForest este ano



"INTERÉSANOS DIVUL-
GAR, COMPARTIR E 
APRENDER DE OUTRAS 
EXPERIENCIAS DE EM-
PRESAS OU DE  ADMINIS-
TRACIÓNS PÚBLICAS"
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e un despois na evolución tecnolóxica da 
nosa terra?
- A maioría dos proxectos nos que estamos 
en fase I+D agora mesmo son o que son: in-
novación. Non hai nada igual no mercado. 
O que estamos levando a cabo estase pro-
bando e estarán completados algúns nun 30 
por cento outros nun 60 ou 70 por cento. É a 
única maneira de diferenciarse hoxe en día, 
cun produto innovador. O ámbito sanitario 
é polo que máis apostamos pero preferimos 
manter o segredo por non adiantar algo que 
pode non saír para non crear expectativas.

- Como vedes o panorama tecnolóxico en 
Galicia? Podemos chegar a ser referentes?
- Eu penso que xa somos referentes. Cando 
vas a congresos nacionais e internacionais 
xa recoñecen o noso traballo. Tanto nós 
coma outras múltiples empresas galegas es-
tamos referentes en moitas cousas do mun-
do da tecnoloxía. Hoxe en día Galicia ten 
un potencial brutal neste sector sobre todo 
porque ten tres universidades potentes. O 
único que nos fai falta é ter máis profesio-
nais TIC e, sobre todo, tituladas femininas. 

- O informe Ardán: a traxectoria da empresa 
segundo as contas do rexistro mercantil. As 
contas son números fríos, non di exactamen-
te o que fas pero si que é certo que amosa 
unha traxectoria. A nosa é de crecemento, 
quizais non explosivo, pero si nun crecemen-
to estable xa que sempre previmos a rendi-
bilidade na empresa, que os proxectos dean 
beneficios e fidelizar aos clientes para manter 
uns produtos rendibles. Todo ese traballo é 
de todo o equipo. Intentar que todo saia ben, 
que o cliente estea contento, que o proxec-
to sexa rendible de cara todo o mundo que 
participa, un win-win, que gañen todos. Ese é 
o noso tipo de traballo e ó final ao cabo dos 
anos vese reflexado nese Informe Ardán.

- A vosa semella unha empresa especial-
mente implicada en acontecementos tec-
nolóxicos de divulgación, emprendemento 
ou confraternidade. Por exemplo, a Noite 
da Enxeñaría en Informática que organiza o 
CPEIG (que apoiades dende hai unha déca-
da) ou as Xornadas Técnicas de Informática 
Sanitaria. Bahía quere estar onde se com-
partan recursos e se abran novos vieiros de 
uso e aplicación para as novas tecnoloxías?
- Apostamos polo sector e pola carreira, e 
nese senso o Colexio está facendo un bo 
traballo. Interésanos divulgar, compartir e 
aprender de outras experiencias de empre-
sas ou de  administracións públicas. Estamos 
encantados de todo o que sexa participar en 
foros colaborativos. Colaboramos coa Uni-
versidade de Santiago, coa de A Coruña, coa 
de Ourense firmamos unha cátedra o ano 
pasado. Así que por esta vía tamén estamos 
apostando.

- Aínda que realizades outro tipo de traba-
llos a vosa especialización ou o voso forte 
é a consultoría tecnolóxica do sector sani-
tario. Que avances podemos atopar neste 
ámbito?
- Desde que nós empezamos, que eran apli-
cacións moi de xestión, de mover un dato ou 
dar citas ata hoxe en día, que tes sistemas de 
videovixilancia de pacientes, de telemoni-
torización, aplicacións móbiles onde podes 
acceder a todo o teu historial clínico ou in-
telixencia artificial aplicando á imaxe médica 
aos datos do historial médico. É máis, creo 
que non ten fin porque o que se segue in-
vestigando agora mesmo que é o mundo do 
algoritmo o que vai a prover é dun montón 
de información que nos vai permitir sacar pa-
tróns, adiantarnos ao acontecementos, sacar 
información preditiva tanto en enfermidades 
como en cousas sinxelas da mesma vida.

- Sen dúbida un dos vosos grandes proxec-
tos TIC é uForest, que unha plataforma que 
tira proveito de drons e de software espe-
cífico para salvagardar o futuro dos nosos 
bosques. Contádenos como funciona uFo-
rest e até onde pode chegar nese cometi-
do seu de protexer as forestas e, en termos 
máis extensos, o medio ambiente. 
- O seu director de proxecto é Diego del 
Olmo. Basicamente a plataforma de uForest 
é un servizo que o que pretende é capturar 
datos sobrevoando unha zona cun vehículo 
aéreo non tripulado (UAV). Ese UAV levará os 
datos a unha plataforma tecnolóxica e con 
esa información faremos unha serie de al-
goritmos para calcular o estado fitosanitario 
das especies, índices de incendios ou carto-
grafiado de especies. De momento uForest 
ten eses casos de uso, pero a filosofía vai 
moito máis alá, por exemplo no ámbito do 
cartografiado.

- En que punto de desenvolvemento se ato-
pa a día de hoxe uForest? Hai novidades ao 
respecto sobre a súa evolución e sobre o 
seu espallamento?
- Estamos nunha fase case de probas, a par-
te tecnolóxica xa está. Hai un UAV de probas 
pero  estase finalizando outro moito máis in-
novador. Xa conseguimos facer voos, proce-
sar datos e ver o estado de moitas especies. 
Está nun estado moi avanzado e xa acadou 
o Premio TIC Galicia á Innovación neste ano 
2018, sen dúbida un recoñecemento a este 
traballo.

- Podedes adiantarnos algo sobre algún 
proxecto destacable no que esteades a tra-
ballar e que, como uForest e outras iniciati-
vas, teña capacidade para marcar un antes 

"A MAIORÍA DOS 
PROXECTOS NOS QUE 
ESTAMOS EN FASE I+D 
AGORA MESMO SON O 
QUE SON: INNOVACIÓN. 
NON HAI NADA IGUAL 
NO MERCADO" 
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Tecnoloxías do país
Se alguén ten algunha dúbida sobre a nosa 
gran capacidade innovadora, aquí van uns 
exemplos para despexalas 

 En abril comezou a co-
ller corpo un ambicioso 

proxecto para empregar as máis 
avanzadas tecnolóxicas de análise 
de datos (Big Data) e robótica para 
mellorar a calidade das nosas au-
gas. Trátase do proxecto SEALAB e 
nel participan profesionais da nosa 
terra: por exemplo os da empresa 
Imatia, achegando a súa ampla 
experiencia en Industria 4.0, pla-
taformas de xestión, analítica de 
información e desenvolvemento de 
software.

O obxectivo de SEALAB, máis en 
detalle, é optimizar os servizos de 
estudo e seguimento de sustancias 
prioritarias en augas interiores 
“mediante o desenvolvemento e in-
tegración de nanosensórica robóti-
ca e sistemas avanzados de xestión 
de datos”. O proxecto está liderado 
por Indrops, e, ademais de Imatia, 
participa Industrias Ferri. 

Nun plano aínda máis concreto, 
búscase dar forma a un novo servi-
zo de seguimento da calidade das 
rías, os ríos e os mares baseado na 
posta en marcha dun laboratorio 
portátil a bordo dun vehículo de 
superficie non tripulado e de doa-
do despregue. Segundo informa 
Imatia, o laboratorio incorporará 
nova sensórica baseada no uso de 
Tecnoloxías Facilitadoras Esenciais 
(Lab-on-a-chip) para a determi-
nación de sustancias prioritarias, 
medida de parámetros físico-quí-
micos auxiliares e toma de mostra 
automatizada. Terá capacidade 
para facer avaliacións in situ de 
todo tipo de parámetros físico-
químicos, complementándose cun 
sistema de toma de augas que será 
integrado en embarcacións non 
tripuladas (USV).

O proxecto tamén se dirixe a 
mellorar o emprego de embarca-
cións non tripuladas (USV) para a 
monitoraxe das augas augas cos-
teiras e de transición, optimizando 
parámetros como a propulsión, o 
posicionamento, as comunicacións 
e a navegación para, en palabras de 
Imatia, “dar resposta ás necesidades 
concretas do servizo e asegurar a 
representatividade das mostras”. 

SEALAB achega 
robótica para 
mellorar a auga

   Este 19 de novembro entregáronse 
en Santiago, na Cidade da Cultura, 

os Premios Emprende Gaiás–Sixto Seco, 
que chegaron á súa sexta edición rom-
pendo barreiras a prol da igualdade de 
xénero e, tamén, a prol de todo aquilo 
que define a Galicia e que é unha materia 
prima de calidade para crear riqueza e 
progreso. As iniciativas premiadas foron 
Gaita Galega MIDI, Boina Galega e a plata-
forma Minervas Voice. 

Os galardóns, que impulsa a Xunta de 
Galicia a través da Fundación Cidade da 
Cultura, contan co patrocinio de Afunda-
ción, a Obra Social de ABANCA, e a cola-
boración do IGAPE.

Como dixemos, un dos proxectos reco-
ñecidos foi Boina Galega, impulsada pola 
artesá Sandra Vilas. A proposta, vencedo-
ra na modalidade de proxectos relaciona-
dos co deseño, a xestión cultural e a crea-
ción artística e plástica, consiste nunha 
viraxe sobre os modelos tradicionais da 
boina galega achegando materiais de alta 
calidade e modernizando a produción, 
xa que, segundo lembrou o xurado dos 

galardóns, hoxe xa non 
hai empresas adicadas 
á súa fabricación. 

Na outra modalida-
de do concurso, a de 
proxectos en Internet 
e desenvolvemento de 
aplicacións informáti-
cas no sector cultural, 
o xurado decidiu ou-
torgar dous premios 
en igualdade a Gaita 
Galega MIDI e a Miner-
vas Voice. A primeira 
é unha proposta do 
músico e enxeñeiro 
informático lugués 
Alejo Pacín Jul, que 
quere fabricar a pri-
meira gaita electrónica, 
baseada en software e 

hardware libre, que ofreza unha simula-
ción, “o máis fiel posíbel”, do son da gaita 
galega. Segundo lembrou, na actualidade 
non existe ningún produto que cumpra 
as esixencias dos usuarios. A súa idea é 
acadalo coa axuda de Luis Latas Vilanova, 
artesán gaiteiro, e Pepe Vaamonde Man-
teiga, gaiteiro profesional de recoñecido 
prestixio.

Pola súa banda, Minervas Voice é unha 
plataforma web de contidos que reunirá 
información, investigación, documen-
tación e producións audiovisuais que 
promovan a igualdade de xénero e a 
exemplaridade daquelas mulleres consi-
deradas inspiradoras ao longo da historia. 
O proxecto, segundo informaron as súas 
responsábeis, abrangue tamén o desen-
volvemento de experiencias de realidade 
aumentada para introducir ao usuario na 
historia das mulleres. Detrás de Minervas 
Voice están María Ignacia Cevallos e todo 
un equipo de profesionais con formación 
en innovación e xestión empresarial, 
publicidade, enxeñería informática e 
finanzas. 

innovación galega

Galardóns para Boina Galega, Gaita MIDI 
e Minervas Voice
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  A programación e as 
posibilidades de ampliar 

a nosa comunidade de constru-
toras e construtores de ferra-
mentas e servizos tecnolóxicos 
non deixan de asentarse. En boa 
media, grazas a iniciativas como 
Hack a BOS, a primeira escola 
de programación de Galicia, 
unha iniciativa con metodoloxía 
bootcamp (ou sexa, ao estilo 
dun acubillo-palestra para que 
os profesionais e as novas em-
presas innovadoras poidan dar 
forma ás súas ideas e preparar 
as súas presentación perante 
investidores) onde poderemos 
adestrarnos en programación 
en diferentes tempos (a tempo 
parcial ou a tempo completo) 
e en períodos de entre 10 e 16 
semanas. E todo isto, sinalan 

   Os días pasados 
entregouse na nosa 

terra un novo e importante 
recoñecemento ao espírito 
innovador empresarial. Esta-
mos a falar do Premio PEME 
do Ano, segunda edición, 
que foi dar á firma lucense 
Cloud Factory (conpas.net). 
O galardón entregárono a 
Camara de España e o Banco 
Santander, que contaron 
en Lugo coa colaboración 
da Cámara de Comercio e o 
Grupo El Progreso. A entrega 
de premios celebrouse na 
oficina principal do Santan-
der, e nela déronse cita os 
compoñentes do xurado e 
numerosos representantes 
de entidades públicas e em-
presariais, locais, provinciais 
e galegas. 

Segundo conta no seu 

Chega a nosa primeira escola de pro-
gramación, Hack a BOS

Cloud Factory, Premio PEME do Ano

  O Instituto Tecnolóxico de Galicia 
(ITG) e a Asociación Galega de Siste-

mas Intelixentes Non Tripulados (AGASINT) 
veñen de asinar un convenio de colabora-
ción para impulsar a industria galega en 
materia de drons e outros aparellos aéreos 
smart. En termos máis concretos, o acordo 
estipula que o ITG preste asesoramento en 
Investigación e Desenvolvemento á dita 
asociación e aos seus integrantes. Na for-
malización da alianza participaron o direc-
tor xeral do ITG, Carlos Calvo, o presidente 
de AGASINT, Luis Aceituno. 

os impulsores de Hack a BOS, 
tirando proveito de metodo-
loxías áxiles, módulos de marca 
persoal e recursos humanos. 

Segundo nos conta de pri-
meira man Brais Rodríguez, 
experto en mercadotecnia de 
Hack a BOS, estamos a falar 
dunha escola de programación 
con cursos intensivos de pro-
gramación fullstack, con cam-
pus en Galicia (e sede principal 
na Coruña) e co obxectivo de 
impulsar os nosos profesionais 
e as nosas empresas para que 
estean preparados para os 
empregos do futuro.

O equipo formador está in-
tegrado por Rubén Costa, Yago 
Pérez, Marcos Martínez, Jose 
Mato, Pablo Rodríguez, Brais 
Rodríguez e Pilar Varela. 

Máis polo miúdo, o instituto axudará á 
asociación en aspectos relacionados co regu-
lamento ligado aos UAV, impulsará proxectos 
colaborativos de I+D entre membros da aso-
ciación e prestará apoio para a intervención de 
AGASINT en foros e redes de cooperación de 
transferencia tecnolóxica e apoio á innovación.

En palabras de Carlos Calvo, “esta alianza 
xorde grazas ao compromiso do Instituto Tec-
nolóxico de Galicia de impulsar a I+D en Ga-
licia a todos os niveis, e, en particular, no que 
ten que ver co desenvolvemento da investiga-
ción no eido dos sistemas ou vehículos inte-

Pulo á industria dos drons de ITG e AGASINT

lixentes non tripulados”. Segundo explicou, 
deste compromiso tamén abrollaron iniciati-
vas de colaboración tan salientábeis como a 
Unidade Mixta de Investigación FASTFly (Full 
Autonomous Systems for UAS) que, impulsada 
pola Xunta de Galicia, desenvolve o ITG co 
seu socio SDLE e que “permitirá”, en palabras 
de Carlos Calvo, “desenvolver tecnoloxía de 
drons cunha meirande autonomía e con 
capacidade para operar en escenarios civís 
complexos”. Trátase, explicou, da única unida-
de mixta galega especializada neste tipo de 
vehículos intelixentes e ten a súa sede central 
na Coruña, nas propias oficinas de ITG.

Aceituno, pola súa banda, sinalou que “co 
apoio dunha institución como ITG, compro-
metida co desenvolvemento tecnolóxico de 
novos sistemas intelixentes non tripulados, e 
contando coas potencialidades das empresas 
asociadas a AGASINT, daremos un impulso 
exponencial nos avances funcionais dos pro-
dutos finais conseguindo despregar novos 
servizos e un aumento na seguridade e fiabi-
lidade”. 
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propio blog a propia Cloud 
Factory, foi unha gala espe-
cialmente TIC, sobre todo pola 
ampla presenza de empresas 
de tecnoloxía e solucións 
dixitais que participaron na 
segunda edición do Premio 
PEME do ano. O recoñecido 
foi recollido por Óscar Pásaro, 
director executivo da firma 
galega, quen fixo saber que 
“a base da nosa empresa é 
tentar vender vía Internet, 
situándonos e facendo mer-
cadotecnia, amais de coidar 
o produto, que no noso caso 
son os recursos humanos”.

Lembrar que Cloud Factory 
é unha empresa especializada 
en ferramentas de xestión 
empresariais e en desenvolve-
mentos a medida para o teci-
do produtivo galego, estatal e 
internacional. 
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Fernando Suárez, presidente do CPEIG, 
lémbranos o que realmente importa da 

transformación dixital: os usuarios 

Tecnoloxías das persoas 
e para as persoas

adaptar a norma á sociedade actual, intro-
ducindo dereitos como a neutralidade da 
Rede (algo absolutamente básico), o acceso 
universal a Internet, a educación dixital ou a 
protección de menores en Internet (ámbitos 
nos que o Colexio Profesional de Enxeñaría 
en Informática de Galicia leva anos facendo 
esforzos importantes). Con todo, chega coa 
polémica polo artigo relativo á Utilización de 
medios tecnolóxicos e datos persoais nas acti-
vidades electorais, que recolle que os partidos 
políticos, coalicións e agrupacións electorais 
poderán utilizar datos persoais obtidos en 
páxinas web e outras fontes de acceso públi-
co para a realización de actividades políticas 
durante o período electoral. 

Os antigos gregos tiñan que volver a vista 
séculos atrás para estudar culturas anteriores. 
Nós, en cambio, só temos que fixarnos na xe-
ración anterior para atopar unha sociedade 
que viviu sen a tecnoloxía que hoxe damos 
por sentada. A liña cronolóxica do desenvol-

vemento humano estase a comprimir e o es-
pazo que separa o antigo do moderno é cada 
vez menor. Cando vexamos en perspectiva 
que o inicio do milenio supuxo a entrada da 
humanidade nunha nova era, a tecnolóxica, 
entenderemos as dificultades para adaptar-
nos a ela en tan breve prazo e a necesidade 
dun período de axuste ao novo contexto ao 
que antes facía referencia. 

Pero mentres, reflexionando sobre a ética, 
que imos pedir se vivimos nun país no que 
está permitido anunciar apostas on-line aco-
tío e en todos os medios, mesmo por parte de 
equipos de fútbol, algo no que máis atención 
pon o público infantil e adolescente. Cómpre 
non culpabilizar a tecnoloxía e tomar o poder 
que temos como cidadáns para usala en be-
neficio de toda a nosa sociedade. Descoñece-
mos os límites do que está por vir, pero si, até 
agora, o ser humano puido aprender a usar a 
tecnoloxía, non hai por que pensar que non o 
conseguiremos esta vez.  

uen son ca-
paces de 
r e n u n c i a r 
á liberdade 
esencial a 
cambio dun-
ha pequena 
seguridade 

transitoria, non son merecedores nin da li-
berdade nin da seguridade”. Esta frase de 
Benjamin Franklin, pronunciada hai máis de 
200 anos, parece estar de plena actualidade 
nos nosos días. 

A prensa e os medios falan de continuo 
dos perigos e os riscos de Internet, da Inteli-
xencia Artificial, da monitorización de redes, 
etcétera. As radicais transformacións tecno-
lóxicas están a traer á nosa sociedade novos 
usos e costumes, para os que nos falta aínda 
un período de adaptación, necesario en todo 
progreso humano, só que o actual ten un im-
pacto inmediato en todas as esferas sociais e 
o seu alcance é mundial.

Hai uns días tiven a fortuna de participar 
nunha mesa redonda sobre ética e tecnoloxía 
no marco das actividades da Mobile Week 
Coruña. Todo un luxo compartir impresións e 
reflexións con algún dos maiores expertos en 
tecnoloxía e dereito na nosa Comunidade. E 
a conclusión é que a tecnoloxía non ten ética 
e que o realmente importante na transfor-
mación dixital son as persoas. Por tanto, non 
ten sentido regular ferramentas como a Inte-
lixencia Artificial, senón o que as persoas fan 
con elas.

España vén de aprobar a nova Lei de Pro-
tección de Datos e Garantía dos Dereitos 
Dixitais, que completa algúns aspectos do 
RGPD e aclara outros, por tanto vai ser nece-
sario manexar as dúas normativas á vez. Des-
pois de 19 anos, derrógase a LOPD e adápta-
se á evolución non só da tecnoloxía, senón 
de toda a sociedade cuxa actividade pivota 
en gran medida nunha contorna dixital.

A lei inclúe un novo regulamento relativo 
á Garantía dos dereitos dixitais, que persegue 

"Q
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THE WAYLANDERS, UN 
XOGO DENDE GALICIA 
PARA O MUNDO

O estudio coruñés de vi-
deoxogos Gato Salvaje 
vén de completar con 
éxito unha campaña 
de micromecenado en 
Kickstarter para finan-
ciar parcialmente a súa 

nova produción, The Waylanders, proxecto 
cun orzamento próximo aos 2 millóns de 
euros, que ten previsto chegar ao público 
no ano 2020 na súa versión para PC. Para 
contarnos algo máis desta iniciativa falamos 
cun dos fundadores do estudio e director do 
xogo, Sergio Prieto..

– Podes contarnos brevemente o que é 
Gato Salvaje?
– Desenvolvemos videoxogos, principalmen-
te para PC, aínda que tamén fixemos cousas 
para móbiles. Nos últimos anos tamén procu-
ramos formar xente, dado que somos a em-
presa de videoxogos máis grande de Galicia, 
e así podemos ampliar, e facer algo máis de 
sector aquí.

Nos últimos anos medramos moito. Pasa-
mos de 13 persoas cando lanzamos AR-K, a 
agora, con 40 persoas traballando en The 
Waylanders. 

– Como foron os vosos comezos?
– En 2010, co meu socio Javi, co que estudei 
diferentes mestrados (daquela non había ca-
rreira profesional de 3D), decidimos montar 
xuntos o estudio. Comezamos 4 nun estudio 
moi pequeno, e até hoxe. Fomos medrando 
aos poucos.

– Na vosa traxectoria xogos un papel impor-
tante o micromecenado. É algo pretendido 
dende o comezo ou xurdiu máis adiante?
– Foi bastante posterior! Comezamos con 
financiamento bancario. Só eramos 4 polo 
que podía manexarse máis ou menos ben 
(autofinanciamento puro e duro).  En 2012 foi 
cando nos lanzamos a Kickstarter. Cando en 
2013 conseguimos uns 100.000 dólares alí foi 
un punto de inflexión. Abrimos dúas vías: por 
unha banda seguimos cos videoxogos, e pola 
outra dedicámonos a, a través doutra empre-
sa que tiñamos en común, axudar a outros 
proxectos a lanzarse en Kickstarter aprovei-
tando o noso coñecemento.

Director do xogo The WaylandersSERGIO PRIETO

– E así chegades a The Waylanders...
– The Waylanders é a culminación 
até agora do que nos gustaría facer 
como estudio. Primeiro fas os xogos 
que podes, e agora estamos a facer o 
xogo que queremos. É o xogo no que 
estamos a pór, aparte do noso coñe-
cemento técnico, a nosa propia mito-
loxía, as nosas propias ideas do que 
debería ser un xogo destas caracterís-
ticas... tentando que sexa moi comer-
cial, porque vai vender nun mercado 
grande, pero tentando sempre que as 
súas bases sexan moi de aquí.

– Cal foi a vosa intención coa campa-
ña de Kickstarter? Porque os cartos 
recadados na plataforma de micro-
mecenado están moi lonxe do orzamento 
total do xogo.
– Queremos ver se á xente interésalle consu-
mir o produto. A nosa idea neste caso, máis 
que calquera outra cousa, é a de levar o xogo 
a un mercado grande que nos diga se real-
mente o quere. Recibir feedback da xente. 
Ver se algo como o que queremos facer ten 
cabida nun mercado global.

Tivemos investimento privado, que tenta-
remos seguir a ampliar, pero Kickstarter nese 
ámbito só cumpre unha parte moi concreta. 
A función real é ter o contacto co público 
para sacar o proxecto o máis pulido posible.

Kickstarter ten unha particularidade, que 
nos fixo graza dende que comezamos na pla-
taforma, que é que non hai ningún proxecto 
dos que conseguise milleiros de mecenas 
que logo vendese menos de 100.000 copias. 
Non é casualidade! Cando metes un proxec-
to nunha plataforma con moito feedback ao 
final estás dando á xente o que quere, e nor-
malmente iso leva a conseguir bos números.

– Que teremos como produto final cando 
rematedes o xogo en 2020?
– A idea é que o usuario habitual de xogos 
de rol atope algo clásico, no sentido de que 
teña algo coñecido, pero que á vez teña o 
noso propio selo. Queremos ter varias mar-
cas de identidade que sexan moi persoa-
is, que no noso caso son as formacións de 
combate e as viaxes temporais. Estas últimas 
nacen dunha necesidade propia, xa que can-

do pensamos no que queriamos amosar da 
mitoloxía galega decatámonos de que non 
queriamos abandonar nin a parte celta nin a 
medieval católica. Non queriamos abandonar 
a Santa Compaña ou os instrumentos máis 
folk. Non queriamos deixar de lado ningun-
ha das dúas partes, polo que as relacionamos 
mediante viaxes no tempo, para poder así ver 
Galicia en todo o seu esplendor, e así poder 
estar na época de Breogán e na época da Ca-
tedral de Santiago: Brigantia e Santiago serán 
as dúas grandes cidades do xogo.

– O xogo non só está feito en Galicia.
– Temos unha mitoloxía de noso. Cando co-
mezamos a proxectar a idea do xogo pensaba-
mos en como outros xogos estaban ambien-
tados noutros países e noutras mitoloxías, e 
pensamos que Galicia tiña cabida por paisaxe, 
por tradición, por moitas cousas cremos que 
pode ser atractivo. De feito, os guionistas que 
temos agora (que son americanos) din que 
lles resulta moi fresco, porque é algo ao que 
non están afeitos. As empresas tiraron moito 
por un sota, cabalo e rei; como parecerse ao 
Señor dos Aneis con elfos, ananos... pero se de 
súpeto metes mouros e mouras, as fragas... e 
das algo que até agora non se atopaba noutro 
sitio.

– Tampouco esquecedes a nosa lingua.
– Todos os nosos xogos tiveron versión en ga-
lego. É unha especie de compromiso persoal. 
E The Waylanders non vai ser distinto. 



O noso Clúster TIC vén 
de convocar a segun-
da edición dos Premios 
TIC Galicia, dirixidos a 
salientar e visualizar o 
traballo ben feito do 
noso empresariado, das 

nosas institucións e das nosas asociacións en 
materia de desenvolvemento e espallamento 
de novas tecnoloxías da información. Haberá 
nove categorías e o prazo para presentar can-
didaturas ás mesmas ficará aberto até o 20 de 
xaneiro. Trala organización do certame, ache-
gando a súa colaboración, atópase tamén 
Laconnetwork.

As nove categorías son: Mellor Startup 
(adicada a aquelas empresas galegas con 
menos de dous anos de traxectoria); Mellor 
Desenvolvemento de Software Libre (que 
pon o foco naquelas compañías que des-
envolveran a mellor solución de programa-
ción baixo esta licenza); Mellor Campaña 
de Marketing Dixital (que recoñece aquelas 
accións de mercadotecnia dixital que foran 
lideradas por empresas de medios dixitais 
galegas); Mellor Empresa Tractora (pensa-
do para aquelas compañías que apostan e 
confían nas startups galegas contratando os 
seus produtos e servizos); Mellor Iniciativa TIC 
(que busca aquelas asociacións, institucións 
e organizacións que axudan na creación, lan-
zamento e asentamento de empresas e em-
prendedores); Mellor Innovación (I+D+i) (que 
distinguirá aqueles organismos, fundacións e 
asociacións que realizasen os mellores inves-
timentos en innovación en 2018); por último 
Mellor Internacionalización (que premiará a 
aquelas empresas galegas que presenten o 
mellor plan de internacionalización en 2018). 

O Clúster TIC e Laconnetwork convocan a 
segunda edición dos galardóns

Ao abeiro das nove modalidades devandi-
tas tamén se inclúen dúas mencións de hon-
ra para mostrar o importante labor daquelas 
persoas e empresas que presenten unha es-
pecial implicación co sector TIC galego. Estas 
son o Premio Lacón Evanxelizador, que se 
outorgará ás persoas que se impliquen de 
maneira específica e constante na difusión do 
sector TIC autonómico e que organizaron con 
éxito algún dos encontros mensuais Lacon-
network; e o Premio Traxectoria, que recoñe-
ce ás persoas que, de maneira recorrente e 
constante, se impliquen nas TIC galegas. 

As persoas interesadas en inscribirse deben 
facelo na páxina web de Laconnetwork até o 
20 de xaneiro de 2019. Este será o único mé-
todo válido para presentar unha proposta aos 
premios TIC Galicia 2018. 

Todas as candidaturas recibidas até o 20 de 
xaneiro de 2019 serán avaliadas por un comi-
té de especialistas do sector que terá voz e 
voto para seleccionar os finalistas. Unha vez 
pechada a fase de pre-selección, os finalistas 
elixidos das categorías Mellor Startup, Mellor 
Desenvolvemento de Software Libre, Mellor 
Campaña de Marketing Dixital, Mellor Inno-
vación (I+D+i) e Mención especial – Premio 
Lacon Evanxelizador; serán feitos públicos e 
procederase a unha votación popular online 
que terá un peso do 50% sobre o resultado 
final, o outro 50% será a valoración do comité 
de especialistas. As categorías Mellor Iniciati-
va TIC, Mellor Empresa Tractora, Mellor Inter-
nacionalización e a Mención Especial – Pre-
mio Traxectoria outorgaranse directamente 
polo comité de especialistas. 

A gala de entrega dos premios TIC Galicia 
terá lugar no evento anual Laconnetwork 
2019. 

Premios TIC Galicia
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Cinco empresas 
punteiras de Asia e 
América coñecen a 
factoría galega

Os pasados días celebrouse na 
nosa terra unha misión comercial 
inversa na que se implicaron em-
presas e centros tecnolóxicos ga-
legos mostrando o seu potencial 
de cara a satisfacer as demandas 
de colaboración de empresas e 
entidades estranxeiras. A misión 
veu da man do Clúster TIC e nela 
concorreron cinco empresas de 
Cuba, Xapón e México, punteiras 
no sector das telecomunicacións, 
dos medios audiovisuais, do 
comercio ao por menor e máis 
dos medios de transporte.

A acción tivo como obxectivo 
estimular, fortalecer, espallar e 
consolidar a internacionaliza-
ción dos produtos e servizos 
das entidades socias do Cluster 
TIC, “reforzando así os distintos 
esforzos e accións emprendidas 
ao longo dos últimos anos”, en 
palabras da plataforma empre-
sarial galega, que engade, nun 
plano máis específico, que na 
misión participaron Hirokazu 
Shimauchi, director da televisión 
xaponesa TV Setouchi, Axel Me-
dero, vice-director xeral de Radio 
Cuba, Cristian Serrano, responsá-
bel de comercio electrónico en 
México de Under Armour, César 
Medina, director de MKT LATAM, 
en representación da empresa de 
orixe xaponesa Miniso, e Sabrina 
Patiño, xerente de operacións 
de Viva Aerobús, pertencente 
ao grupo de transporte terrestre 
IAMSA, o mais grande de México.

Desde o pasado día 27, no que 
comezou a misión, mantiveron 
reunións de negocio individuais 
e visitas ás sedes de EGATEL, 
REDEGAL, CINFO, Inditex, R, 
Trison Headquarters, CITIC, 
Tecnópole e TVG. O obxectivo foi 
“coñecer de primeira man o seu 
potencial innovador e os seus 
procesos de produción e comer-
cialización con fin de estreitar 
ligazóns comerciais e detectar 
oportunidades de negocio”.
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En pleno Black Friday LG decidiu lan-
zar nos EE.UU. a un prezo promocio-
nal de 199 dólares (o prezo de venda 
recomendado será de 299 dólares) 

os seus novos altofalantes conectados con 
pantalla LG XBOOM AI ThingQ modelo WK9, 
que destacan principalmente por integrar ao 
Asistente de Google.

Temos así uns altofalantes de calidade 
(cunha potencial de 20 watts) desenvolvidos 
en colaboración con Meridian Audio, que 

integran unha pantalla táctil de 8 polgadas, 
abrindo así posibilidades como a reprodu-
ción de vídeos de YouTube, a consulta de 
mapas, a visualización de fotografías e, en 
combinación coa súa cámara frontal de 5 
Mpíxeles, a realización de videoconferencias.

Este novo dispositivo conta con conecti-
vidade tanto Wi-Fi como Bluetooth, mide 32 
x 13,46 x 13,2 centímetros, pesa 1,8 quilos 
e, como o resto de dispositivos desta gama, 
non busca só servir para a reprodución 

musical ou servir de ponte con Google para 
recibir respostas a preguntas, senón que 
tamén procuran ser unha porta á electrónica 
do fogar, de xeito que pode empregarse 
para controlar a iluminación, para amosar 
unha cámara que vixíe a un bebé, para 
acender un electrodoméstico conectado á 
Rede... toda unha serie de posibilidades que 
cada día teremos máis presentes, e nas que 
os asistentes de voz xogarán un papel cada 
vez máis relevante. 

En setembro chegou ao mercado a pri-
meira cámara sen espello de Nikon, 
a Nikon Z7, con prezos que roldan os 
3.170 euros (só o corpo), pero os que 

queiran un modelo algo máis asumible da 
mesma marca temos a Nikon Z6, que consi-
derase como unha revisión económica que 
custa preto de 2.460 euros (só o corpo).

Aínda que externamente as cámaras 
son moi semellantes, os cambios entre 
ambas cámaras son bastante importantes, 
especialmente no que a resolución se refire, 
pois a Z7 ten un sensor de 45,7 Mpíxeles, 
mentres que a Z6 confórmase con 24,5 
Mpíxeles.

No tocante ao vídeo, ambas poden gravar 
en ultra alta definición e, aínda que xa 
teñen varios obxectivos para estas novas 
cámaras (montura Z), tamén é posible 

adquirir un adaptador para poder 
empregar obxectivos NIKKOR de 
montura F, o que incrementa as 

posibilidades destas cámaras.
A Nikon Z6 pode disparar instantá-

neas con sensibilidade ISO de entre 
100 e 51.200, dispara até 12 imaxes 
por segundo, integra estabilización 
óptica de 5 eixes e conta con conec-
tividade Wi-Fi a 5 GHz. Unha cámara 

bastante completa, que capta imaxes cunha 
grande calidade e que consegue reducir o 
seu prezo até un nivel que permita certa 
competencia coa Sony A7 iii, cámara á que 
están a fuxir moitos usuarios de Nikon (e 
doutras marcas). 
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O   fabricante de drons DJI aproveitou a tec-
noloxía desenvolvida para estabilizar as 
cámaras dos seus dispositivos voadores 
para facilitar a realización de gravacións 

de certa calidade coas cámaras con gimbal inte-
grado DJI Osmo, que nestes tres anos contaron 
con 2 versións da cámara con estabilizador e 
outras dúas versións do modelo que, en vez de 
integrar cámara, permite empregar a estabiliza-
ción coa cámara dun smartphone.

As dúas primeiras cámaras (a DJI Osmo e DJI 
Osmo+) levaban un tempo fóra do mercado, 
dando a entender que chegaría unha versión 
renovada en breve, e finalmente temos a DJI 
Osmo Pocket, revisión deste tipo de cámaras 
que destaca por reducir enormemente o seu ta-
maño para poder transportarse no peto, facén-
doa moito máis transportable e facilitando así o 
seu uso no noso día a día e non só en exclusións 
e outro tipo de actividades programadas.

Estamos ante unha cámara que integra o 
estabilizador portátil mecánico en tres eixes 
máis pequeno de DJI, que axústase aos move-
mentos do usuario en tempo real para facer 
que os vídeos caseiros teñan un resultado moi 
profesional. A cámara do Osmo Pocket incopro-

Aínda que nos ordenadores persoais o salto de 
disco duro a SSD está a facerse dun xeito bas-
tante natural, nas unidades externas o cambio 
vai máis paseniño, pero con interesantes ache-

gas, como a nova unidade SSD portátil de LaCie, que en 
capacidades de 500 GB, 1 TB e 2 TB achega velocidades 
de lectura/escritura de 540/500 MB/segundo, de xeito 
que os profesionais teñen así unha solución que permite 
mobilidade sen comprometer o rendemento.

Ao estarmos ante unha unidade tan rápida, é posible 
empregar a unidade externa directamente para traballar 
con grandes fotografías e vídeos, e como exemplo da súa 
velocidade dende LaCie apuntan a que permite transferir 
unha hora de vídeo 4K a 30 imaxes por segundo en só 1 
minuto.

O LaCie Portable SSD subminístrase formateado en 
exFAT (para ser compatible con Windows e macOS), in-
clúe un conxunto de software de LaCie, superou probas 
de resistencia a caídas de até 2 metros, inclúe un plan de 
recuperación de datos durante os seus 3 primeiros anos 
e conéctase aos nosos equipos por USB-C (USB 3.1 a 10 
Gb/s) incluíndo tamén cable USB 3.0.

Esta nova unidade está xa dispoñible nos EE.UU. a pre-
zos de 124,99, 269,99 e 539,99 dólares nas súas capacida-
des de 500 GB, 1 TB e 2 TB. 
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ra un sensor de 1/2.3”, cun campo de visión de 80 
graos e apertura f/2.0 que pode capturar fotografías 
de 12 Mpíxeles (incluso en formato RAW) e vídeo 
4K a 60 imaxes por segundo. A súa batería ten unha 
autonomía de até 140 minutos, mide 121,9 x 36,9 
x 28,6 milímetros e pesa 116 gramos, polo que o 
seu transporte e o seu uso cunha soa man resultan 
cómodos, contando tamén con funcións intelixen-
tes como ActiveTrack, Motionlapse e Panorámica, 
conseguindo así desatar a creatividade.

Este atractivo produto pode mercarse a un prezo 
de 359 euros aínda que non chegará a mans dos 

consumidores até dentro de 2-3 semanas.
Estamos ante un produto que pode resultar 
práctico para usuarios que queiran poder gra-

var vídeo nunha grande variedade de situa-
cións, podendo converterse tamén nunha 

grande alternativa a moitas cámaras de 
acción, con seguindo uns resultados de 

grande calidade a través do aprovei-
tamento da estabilización mecánica 

de vídeo.do usuario, para o que 
tamén contribúe a aplicación 
DJI Mimo, que consegue dar 

aos vídeos un toque bastante 
profesional. 
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UA saga de Darksiders quedara conxelada por mor da mala 
fortuna da súa editora, THQ, e despois de que Nordic Games se fixese 
coa marca THQ, quedou vía libre para remasterizar os dous primeiros 
xogos da franquía para preparar o terreo para unha terceira entrega, que 
mantería mecánicas e estética, pero mudaría radicalmente de protagonista, 
de xeito que en vez de encargar a Guerra ou Morte, teremos á maga Furia 
(versión do xinete tradicionalmente coñecido como Fame), que terá que 
perseguir e desfacerse das encarnacións físicas dos sete Pecados 
Capitais.

Furia terá que restaurar o equilibrio entre o ben e o mal na 
Terra valéndose da maxia e do seu látego, contando tamén 
con novas armas, movementos e habilidades transversais, que 
desenvolver ao longo dun mundo aberto, vivo e con múltiples 
posibilidades.

Este xogo, desenvolvido por Gunfire Games (estudio com-
posto por múltiples traballadores de Vigil Games implicados nos 
primeiros Darksiders) está dispoñible dende o 27 de novembro 
para Xbox One, PlayStation 4 e PC. 

Xbox One | PS 4  | PC

PS 4 | PC | PS VR

Beat Saber é un xogo de rit-
mo que, en vez de empregar 
guitarras de plástico na liña 
de Guitar Hero ou Rock Band, 
insta a xogar empregando os 
mandos de sistemas de reali-
dade virtual como Oculus Rift 
ou HTC Vive, converténdose 
en todo un fenómeno que fixo 
que este título transcendese a 
salóns recreativos e, finalmen-
te, a PlayStation VR, xa que 
agora pódese mercar na súa 
versión para PlayStation 4 a un 
prezo de 29,99 euros.

Este intenso e divertido 
xogo somerxe ao usuario nun 
contorno virtual de luces de 
neon, para percorrer niveis de 
deseño coidado (aínda que 
minimalista) e acompañados 
por temas de música de baile 
electrónica que marcarán o 
ritmo a seguir mentres cuns 
sables láser de cor azul e 
vermella cortamos cubos da 
súa mesma cor na dirección 

indicada. Deste xeito practi-
camente temos un xogo de 
baile, pero en vez de estar 
ambientado nunha discoteca, 
está presente nun contorno 
futurista no que empregamos 
armas no máis puro estilo de 
Star Wars.

Dado que a música é espe-
cífica do xogo, cada nivel está 
deseñado a man para que a 
súa experiencia sexa a óptima, 
coidando tamén o equilibrio 
na súa dificultade para que 
a súa mecánica sexa doada 
de aprender, pero difícil de 
dominar. Aparte da dificultade 
propia dos xogos de certa esi-
xencia física, o modo campaña 
irá marcado obxectivos e re-
tos, para converter o xogo nun 
desafío que pode verse tanto 
como un divertimento como 
dun xeito de ter unha maior 
actividade física (especialmen-
te nos niveis de dificultade 
máis elevados). 



Xbox One | PC

O xogo de acción Sunset Overdrive, un dos mellores 
títulos exclusivos para Xbox One que causou sensación en 
2014 e que en 2016 tivemos a fortuna de que se incluíse 
entre os Xogos con Gold, de xeito que chegou a un im-
portante número de xogadores de consola, ábrese agora 
aínda a un público maior, xa que estréase como xogo para 
Windows 10 a un prezo de 19,99 euros, podendo adquirir-
se tanto na tenda oficial de Windows 10 como a través de 
Steam.

Este xogo sitúanos en Sunset City nun hipotético ano 
2027 no que unha bebida enerxética converteu a boa 
parte da poboación en mutantes tóxicos, o que permite 
que o protagonista poida moverse de xeito trepidante 
entre unha manchea de inimigos realizando acrobacias e 
empregando armas e habilidades únicas, no que supón 
unha variación dos xogos de disparos tradicionais que 
busca principalmente divertir ao usuario. 

videoxogos
En decembro do ano pasa-

do chegou a Xbox One o xogo 
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS 
(PUBG), que levaba varios meses trun-
fando en PC, pero este desembarco 
en consolas semella que viña asocia-
do a un acordo temporal de exclusi-
vidade dos cada vez máis frecuentes, 
polo que agora acontece o que era 
de prever: o vindeiro 7 de decembro 
PUBG chegará a PlayStation 4.

O xogo chegará a PS4 con 3 mapas 
icónicos (Erangel, Miramar e Sanhok) 
e, en definitiva, coas mesmas carac-
terísticas da versión 1.0 que PUBG ten 
en Xbox One, aínda que poderase 
mercar en distintas versións con 
diferentes contidos adicionais, entre 
os que hai que destacar as bonifica-
cións que cada lote dixital recibirá 
en exclusiva na PS4: a aparencia de 
Nathan Drake dos xogos de Unchar-
ted, a mochila de Ellie de The Last of 
Us, un avatar e un tema. 

Xbox One | PS 4 | IOS | Android | PC



Para celebrar o 17º aniversario de codigocero.com retomamos a nosa canle 
de YouTube para iniciar unha serie de entrevistas a persoeiros do sector TIC 
galego e que comezamos cunha conversa da xornalista Laura de la Torre 
con Fernando Suárez, presidente do Colexio Profesional de Enxeñaría en 
Informática de Galicia (CPEIG), quen comparte as súas inquedanzas e como 
chegou ao mundo da Informática.

www.codigocero.com
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