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F

oi 2018 un ano salientábel en
achados tecnolóxicos galegos? Sen
dúbida si, e non é preciso elaborar
investigacións pormenorizadas
para decatarnos diso, unicamente
facendo cousas como coller os doce
números que publicamos en Código
Cero e aplicarlles un breve repaso para caer na conta
do ben que funciona a maquinaria innovadora galega.
Diso tratan moitas das páxinas deste número en papel
de fin de ano, especialmente as páxinas centrais,
onde achegamos unha sorte de greatest hits dos fitos
dixitais galegos de 2018, e a mellor proba do bo facer
das nosas e nosos profesionais das TIC demostrouse
no feito de que tivemos que deixar moitas cousas
no tinteiro (achados, logros, colaboracións) o que
foi inevitábel por motivos de espazo. Con todo, que
ninguén pense que se trata unicamente dun númeroretrovisor, nada máis lonxe da realidade. En tecnoloxías, como en tantas cousas da vida, facer repaso
do que vimos de deixar atrás é un xeito inmellorábel
de abrir xanelas polas que albiscar o futuro. Quen se
atreve a prognosticar o comportamento dun sector,
neste caso o sector TIC, sen antes documentarse sobre
o que acaba de facer ese sector? 
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Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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https://twitter.
com/codigocero

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

https://www.youtube. https://www.instagram. http://codigocero.com/ Subscríbete na nosa
com/user/CodigoCero com/codigocero_com/ spip.php?page=bacakend web para recibir as
novas cada día
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| NOVAS | RESUMO DE ACTUALIDADE TIC |

Ana Ruiz, fotógrafa afeccionada da Coruña, foi a
que se alzou co premio na
categoría de Foto, pola súa
imaxe Detívose o tempo,
que conseguiu máis de
1400 votos. Pola súa
banda, Javier Giráldez,
avogado de Baiona,
alzouse co premio na
categoría de Vídeo por
Amencendo, con 375
votos.
Coa entrega destes
dous galardóns conclúe a campaña deste
ano de Presume de
Galicia, unha iniciativa do Clúster Turismo de Galicia que leva en marcha desde
hai tres anos coa premisa de “incentivar
a posta en valor de moitos recunchos
pouco coñecidos polos propios galegos”.
Segundo informa a plataforma empresarial galega, a comunidade de voluntariospresumidores xa superou o 100 mil seareiros
nas diferentes redes sociais nas que ten perfil,
sendo a de Facebook, a comunidade máis
numerosa (pero seguida de preto pola de
Instagram, que foi a que máis incrementou
nestes últimos meses), con máis de 100 mil
integrantes. 

Vigo lanza unha
app para falar
directamente coa
cidadanía

Presumedegalicia.com dá a
coñecer os seus gañadores de 2018



Xa sabemos os nomes dos
internautas que máis e mellor
traballaron en 2018 a prol de mostrar
Galicia no mundo e facer fronte
común arredor dela. Estamos a falar
da máis recente campaña-certame
Presume de Galicia, lanzada polo
noso Clúster Turismo, que rematou os
días pasados coa entrega dos premios
Presumidores do Ano, que foron dar
aos integrantes da comunidade de
Presume de Galicia que máis aplausos
(votos) acadaron cos seus contidos
(imaxes e vídeos).

Cultura e a ONCE traballarán
por un Camiño accesíbel



A Consellería de Cultura e Turismo e a Fundación ONCE asinaron
recentemente un acordo para traballar
conxuntamente a prol da accesibilidade
no Camiño de Santiago. A colaboración,
segundo se fixo saber, materializarase a
través do proxecto Camiño de Santiago, o
teu compañeiro do Camiño, que ten como
principal obxectivo crear unha rede de
itinerarios xacobeos inclusivos e integradores, sen barreiras. Neste senso, botarase
man das novas tecnoloxías para acadalo.
Máis en detalle, lanzarase unha solución
para mellorar a accesibilidade do percorrido para persoas invidentes
ou con problemas de visión, a partir da dixitalización precisa dos itinerarios
asociados a cada unha
das etapas do Camiño, a
xeración de contidos dixitais accesíbeis ligados aos
seus puntos de interese
e a integración de dita
información cunha aplicación de guiado sensorial e
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ceibe de barreiras comunicativas.
A finalidade deste traballo é
“que os usuarios dispoñan dunha
aplicación móbil que sexa quen
de guialos utilizando a información dixital
dos percorridos, xerados con alta calidade
e precisión, e ofrecerlles unha audiodescrición dos puntos de interese liberada de
atrancos”. Con isto, búscase facilitarlles a
experiencia tanto no desprazamento en si
mesmo como na interacción cos elementos da contorna.
Este acordo forma parte dun proxecto
global da Fundación ONCE para o que
destina máis de 300.000 euros e no que
a Xunta aporta 24.200 euros. Así mesmo,
enmárcase no Plan Director do Camiño de
Santiago. 



O Concello de Vigo
lanzou unha aplicación
propia para establecer, nas súas
palabras, “comunicación directa
e bidireccional” coa cidadanía.
A ferramenta Vigo foi dada a
coñecer polo rexedor, Abel
Caballero, quen destacou que
permite á veciñanza recibir
notificacións diarias de temas
de interese, amais de datos en
tempo real e información sobre
máis de 5.000 elementos da
cidade. Tamén permite recibir
avisos sobre tráfico, cultura,
actualidade ou emprego.
Está dispoñíbel para teléfonos con Android ou con iOS.
En palabras do alcalde, é un
fundamento da estratexia do
Concello para converter Vigo
en cidade smart.
Outra das vertentes da aplicación é a marxe de actividade
posta a disposición da cidadanía. É dicir, as veciñas e veciños
poden participar a través dela
subministrando alertas de
incidencia ou suxestións para
optimizar servizos ou equipamentos, no camiño “de mellorar
a cidade” colectivamente. Toda
esta información será canalizada a través do departamento
de atención cidadá 010. 
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O

noso Clúster TIC vén
de convocar a segunda
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 candidaturas ás mesmas
ficará aberto até o 20 de xaneiro. Trala organización do certame, achegando 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
desenvolveran a mellor solución de programación 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 (pensado 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, lanzamento e asentamento
de empresas e emprendedores); Mellor Innovación (I+D+i) (que distinguirá aqueles
organismos, fundacións e asociacións que
realizasen os mellores investimentos en
innovación en 2018); por último Mellor Internacionalización (que premiará a aquelas
empresas galegas que presenten o mellor
plan de internacionalización en 2018).
Ao abeiro das nove modalidades devanditas tamén se inclúen dúas mencións de
honra para mostrar o importante labor daquelas persoas e empresas que presenten
unha especial 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 Laconnetwork; e o Premio Traxectoria, que recoñece ás persoas que, de maneira recorrente e constante, se impliquen
nas TIC galegas.
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Lucimos
innovación
O Clúster TIC Galicia e Laconnetwork
convocan a segunda edición dos galardóns

HABERÁ NOVE CATEGORÍAS E O PRAZO PARA
PRESENTAR CANDIDATURAS ÁS MESMAS
FICARÁ ABERTO ATÉ O
20 DE XANEIRO

As persoas interesadas en inscribirse deben facelo na páxina web de Laconnetwork
(www.laconnetwork.com/candidaturas/)até
o 20 de xaneiro de 2019. Este será o único
método 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
comité 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 Innovación (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 Iniciativa TIC, Mellor
Empresa Tractora, Mellor Internacionalización e a Mención Especial – Premio Traxectoria outorgaranse directamente polo comité de especialistas.
A gala de entrega dos premios TIC Galicia
terá lugar no evento anual Laconnetwork
2019. 
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Fernando Suárez, presidente do CPEIG,
móstranos unha chea de motivos para
considerar 2019 como un ano apaixonante

Propósitos para os
vindeiros 12 meses

C

omo sempre nestas datas,
toca facer balance do ano
que remata e previsións e
propósitos para o que está
a comezar. Pechamos un
ano intensivo no tocante á
tecnoloxía, pero 2019 preséntase mesmo máis apaixonante se cabe.
Se houbera que destacar algunha tendencia dos últimos 12 meses, sen dúbida sería
a protección da información. 2018 foi o ano
da plena aplicabilidade do Regulamento Europeo de Protección de Datos, así como da
aprobación da Lei Orgánica de Protección
de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais.
A isto cómpre engadir distintos escándalos
de comercialización de datos persoais, entre
os que destaca o de Facebook e Cambridge
Analytica.
En canto a tecnoloxías, tal vez as máis
mencionadas nos últimos tempos foron Intelixencia Artificial e Blockchain. Tal foi a súa
difusión mediática que semella que todo o
que non teña base nestas solucións son ferramentas obsoletas. Pero isto no é máis que
a moda das buzzwods que tanto se utilizan
no noso sector, xa que son tecnoloxías aínda incipientes, con moita maduración por
desenvolver, pero que terán un significativo
avance nos vindeiros anos.
Cabe salientar tamén o crecente enfoque
da tecnoloxía para centrarse nas persoas.
Como exemplos destacados, a irrupción dos
asistentes de voz intelixentes ou o cambio
producido no modo de consumo a través
das distintas plataformas de contidos.
Na nosa Comunidade, poría o foco na celebración por primeira vez da Mobile Week
Coruña, da que teremos nova edición en
2019. Achegar a tecnoloxía a todos os sectores sociais e analizar as oportunidades de
mellora son fins cos que nace e que inciden
nos cambios antes resaltados.
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2018 FOI O ANO DA PLENA
APLICABILIDADE DO REGULAMENTO EUROPEO DE
PROTECCIÓN DE DATOS
Todas estas tendencias e tecnoloxías continuarán a medrar e difundirse ao longo do
ano que comezamos, do mesmo xeito que
farán outras non tan recentes (o termo de
“novas tecnoloxías” debería que comezar a
quedar en desuso) como Internet das Cousas, con especial incidencia nos fogares;
Cloud Computing, base para o despregue
de servizos no ámbito da Industria 4.0 e na
Administración Electrónica; Big Data, do que
aínda estamos a albiscar as súas posibilidades; ou Realidade Virtual, da que axiña veremos despregues na nosa Comunidade no
ámbito do turismo.

En canto a desexos para 2019 (ademais de
ir ao ximnasio e aprender idiomas), destacaría tres. O primeiro, que o uso do noso idioma
continúe a medrar na contorna tecnolóxica;
o segundo, que as empresas galegas sigan a
facerse fortes e avance o seu nivel de internacionalización; e por último, que a concienciación nas implicacións éticas no uso das TIC
continúe a espallarse entre administracións,
empresas e particulares. Se ben en todos
estes ámbitos está a traballar o CPEIG, é no
último no que se están a facer máis esforzos
dadas as enormes implicacións que ten no
presente e crecerán radicalmente nos vindeiros anos. 
|7

HPC para saber

o que somos

A Fundación Xenómica e o CESGA converten
Galicia en referente no impulso dos tratamentos
personalizados

A

nosa terra estase a emprazar entre os países
máis activos no impulso da medicina personalizada, o que significa que boa parte dos
principais avances que
se están a dar no estudo do que somos, a
un nivel exhaustivo e pormenorizado, teñen a súa orixe aquí. Boa parte da “culpa”
disto téñeno entidades como a Fundación
Pública Galega de Medicina Xenómica
(FPGMX) que, coa axuda doutras entidades como o Centro de Supercomputación
de Galicia (CESGA), están a desenvolver un
papel fundamental no camiño dos tratamentos individualizados: a atención humana, médica e farmacolóxica feita á nosa
medida.
A nivel tecnolóxico e de metodoloxías,
a nosa terra é xa un referente en técnicas
concretas como o secuenciado masivo
de ADN entre a poboación con cancro de
mama ou de ovario no historial familiar.
Segundo puidemos saber, a dita fundación realiza 20.000 probas ao ano no devandito eido de investigación.
Por certo que entre os principais ingredientes que impulsan e fan posíbel o labor de secuenciado do ADN a gran escala
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ARQUIVO DIXITAL
VALLE-INCLÁN

O Grupo de Investigación Valle-Inclán da
USC informou da apertura do Arquivo Dixital
Valle-Inclán, que inclúe o fondo documental,
biblioteca, iconográfico e gráfico do escritor
de Vilanova. En termos máis concretos, o
arquivo acubilla 4.500 documentos e 80.000
imaxes dixitalizadas, material que nos leva
da man pola obra do novelista e dramaturgo
galego, polas moitas edicións das súas obras,
polas súas tradución, pola súa correspondencia ou por fotografías do contexto no que
viviu. A ligazón está en activo a través de
https://www.archivodigitalvalleinclan.es.
Nos traballos, amais do Grupo, participaron a Cátedra Valle-Inclán da USC, o
Laboratorio BD da Universidade da Coruña
ou o Centro de Supercomputación de Galicia
(CESGA).
O CESGA acompañou ao grupo de investigación no proceso de migración desta base
de datos ao propio centro, co obxectivo de
“facilitar o acceso sinxelo á información de
toda a sociedade e investigadores interesados na obra do autor, e poida servir de referencia para futuros traballos relacionados”.

atópase un ingrediente do que sen dúbida
imos escoitar falar moito no futuro, a curto e medio prazo: a computación de alto
rendemento, coñecida en inglés como
High Performance Computing (HPC). Trátase da fórmula que fai posíbel o manexo
e o almacenamento dos datos masivos
que abrollan do estudo pormenorizado
do noso código. Isto sería imposíbel sen a
potencia de computación avanzada, cousa na que salienta, precisamente, o CESGA.
A este respecto, o centro lembra que
Galicia ocupa un lugar moi importante
na medicina xenómica e que no alicerce
destes avances está a Fundación Pública
Galega de Medicina Xenómica (FPGMX),
dirixida polo catedrático Ángel Carracedo. Este ente naceu no 2003, tras décadas
de traballo do grupo de investigación da
Universidade de Santiago (USC), e converteuse no centro de xenómica de maior
volume de España: como dixemos, na actualidade realizan 20.000 probas ao ano.
Unha boa cantidade destas probas son relativas ao cancro, atendendo as opcións de
padecermos a doenza dende un punto de
vista hereditario. Asemade, diagnostícanse enfermidades raras con base xenética e
outras ligadas a trastornos como o autismo ou a doenzas mentais como o alzhéimer. Sobre este último punto, secuenciar o
ADN de milleiros de pacientes permite aos
investigadores da fundación describir mellor a doenza, podendo deseñar fármacos
personalizados ou mellorar a orientación
da terapia.
Como dixemos, para procesar os resultados da ultrasecuenciado é necesaria (fundamental) a supercomputación. Segundo
explican fontes do CEGA, os resultados típicos de traballar no dito ámbito de investigación xeran entre 200 e 300 gigabytes e
precisan de seis a oito horas de HPC. Este
proceso, de non existir os recursos tecnolóxicos que xa están dispoñíbeis no centro
galego dende hai tempo, xeraría xornadas
enteiras de traballo diante dun computador, ou simplemente serían inviábeis por
falta de memoria e capacidades.
Respecto dos pasos a dar, o traballo de
lectura propiamente dito comeza nos propios secuenciadores e logo nos servidores de análise, unha vez que se envorcan
neles os resultados crus. En calquera caso
é preciso que os sistemas de almacenamento empregados permitan consultas
efectivas, reais e doadas de facer. Segundo
informa o CESGA, nos últimos sete anos,
co incremento da actividade de secuenciado, a fundación afrontou o crecemento
coa adquisición de secuenciadores máis
potentes no ámbito do laboratorio e, na
parte de computación e almacenamento,
demandando máis recursos ao CESGA. 
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Achegando as carreiras tecnolóxicas
aos estudantes

O CITIC presenta
os resultados de 2018
O centro salienta a xestión de 4,36
millóns de euros en recursos

O

Centro de Investigación
TIC (CITIC) da Universidade da Coruña presentou
os resultados da actividade investigadora do centro durante o ano 2018.
Durante o acto, que tivo
lugar o 21 de decembro, tamén se presentaron
catro dos seus proxectos colaborativos.
O director do CITIC, Manuel F. González Penedo, foi o encargado de amosar os principais
indicadores de resultados do centro, destacando a xestión dun total de 4,36 millóns de euros en recursos. O director quixo salientar que
case o 50 % dos contratos proveñen do sector
empresarial, evidenciando así o cumprimento
dun dos obxectivos principais do centro, que
é o fomento da transferencia tecnolóxica e de
coñecemento ao tecido produtivo.
Presentáronse tamén nesta xornada os resultados de catro proxectos colaborativos do

CITIC: CONCORDANCE, para a prevención de
colisións para UAV utilizando técnicas de deep
learning e sensórica optimizada; SC-IM-HW, que
busca a optimización de métodos de selección
de características baseados en información mutua para arquitecturas hardware non convencionais; eCOAR, un sistema automático para a
detección de anomalías e control da calidade
en eficiencia enerxética, confort térmico e calidade do aire en edificacións; e TREBOADA, que
utiliza técnicas de predición de precipitación
mediante sensores de baixo custe e aprendizaxe máquina.
Ademais, previo ás presentacións, tivo lugar o
Comité de Dirección, ao que asistiron o secretario Xeral de Universidades, José Alberto Díez de
Castro; o vicerreitor de Política Científica, Investigación e Transferencia da UDC, Salvador Naya;
o director e subdirector do CITIC, Manuel F. González Penedo e Javier Pereira, respectivamente;
e os investigadores principais do centro. 

O Centro de Investigación
TIC, CITIC, ao abeiro do seu
obxectivo de achegar a ciencia
á mocidade e espertar o talento que as rapazas e rapaces
levan dentro, organizou en decembro unha charla divulgativa. Nela participaron máis dun
centenar de estudantes de
primeiro e segundo de Bacharelato do IES Universidade Laboral da Coruña. Na cita, entre
outras cousas, mostráronselles
as investigacións e os proxectos máis salientábeis nos que
está a traballar a comunidade
científica do CITIC.
Na primeira parte da charla,
Salvador Naya, vicerreitor de
Política Científica, Investigación e Transferencia da UDC
presentou as novas titulacións
da Universidade da Coruña,
como o Grao en Ciencia e
Enxeñaría de Datos, para
continuar cunha exposición
de proxectos de I+D que se
desenvolven no ámbito dos
modelos e métodos estatísticos e matemáticos, unha das
áreas de investigación do CITIC
da UDC.
Na segunda metade da
charla, Jesús Díaz, da área
de transferencia do CITIC e
profesor de matemáticas do
IES Universidade Laboral, continuou a exposición falando
das diferentes áreas tecnolóxicas do CITIC que conforman
as liñas de investigación do
centro. Expuxo diferentes
proxectos do centro desde
un punto de vista divulgativo
trasladándolles aos alumnos
conceptos como que é a visión
artificial, a Intelixencia Artificial
ou a análise de información
masiva (Big Data).

Cofinanciado pola Unión Europea. Programa Operativo FEDER Galicia
2014-2020. Promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e
unha investigación de calidade. Unha maneira de facer Europa
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IMPULSANDO 18
PROXECTOS CULTURAIS INNOVADORES

A Deputación da
Coruña alenta o
emprendemento TIC
O centro de traballo colaborativo e tecnolóxico
de Carballo terá capacidade para 18 proxectos

A

Deputación da Coruña,
como avanzamos os
días pasados dende a
web e a revista Código
Cero, vai impulsar en
Carballo un espazo de
traballo
cooperativo
centrado nas tecnoloxías da información:
un innovador centro de coworking que sexa
un referente de servizos, ferramentas TIC
e novos contidos dixitais. Na recta final de
decembro tivemos oportunidade de saber
máis detalles sobre a iniciativa. O motivo? A
sinatura do acordo entre as dúas entidades
(Deputación e Concello) para facer realidade o proxecto, inserido na Rede Provincial
de Centros de Traballo Colaborativo da Deputación, da que tamén forman parte Oleiros, Brión e Boiro.
Na formalización do convenio participaron o presidente da entidade provincial,
Valentín González, e o alcalde de Carballo,
Evencio Ferrero. Segundo fixeron saber, o
proxecto suporá un investimento de 93.750
euros, dos que o 80% (75.000 euros) serán
achegados directamente pola Deputación
a través dos fondos da liña de apoio a emprendedores do Plan de Emprego Local
(PEL-Emprende).
Con estes fondos, sinalou o titular do Goberno provincial, adaptarase un espazo de
preto de 160 metros cadrados dispoñíbel
no complexo do Fórum Carballo con capacidade para acoller ata 18 novos proxectos
empresariais, cuxa actividade de negocio
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estará vencellada co sector tecnolóxico ou
da innovación.
Como dixemos, o centro terá capacidade
para a instalación de 18 emprendedores,
ademais de contar con espazos para un/
unha técnico de dinamización e un/unha auxiliar administrativo/a. A maiores, o espazo
de traballo colaborativo utilizará as infraestruturas do Fórum Carballo que sexan necesarias para desenvolver as súas actividades
(salas de formación, auditorio, salas de reunións, despachos...).
Nesta primeira fase levaranse a cabo accións de adecuación das instalacións do
Fórum para acoller o centro (sistemas de
filtro de luz natural para as fiestras, dotación
de mobiliario de oficina, habilitación da zona
de recepción e despacho do técnico de dinamización), contratación do persoal
encargado da xestión do centro
e elaboración do regulamento de
funcionamento do centro. Nunha segunda fase levarase a cabo
o proceso de capacitación e selección dos usuarios do centro, a
implantación da imaxe corporativa e accións de promoción e difusión. Na última, o equipo técnico
analizará as necesidades específicas dos proxectos empresariais
implantados e desenvolverá un
programa formativo e traballos de
mentoring para a consolidación e
desenvolvemento dos proxectos
empresariais. 

Un total de 18 iniciativas
culturais innovadoras están a
coller pulo a través das axudas da
Deputación da Coruña. Máis polo
miúdo, a través da área de Cultura
que dirixe Goretti Sanmartín, que
destina 214.533 euros a “iniciativas
de especial relevancia cultural e
social”, singulares e innovadoras.
Entre os proxectos impulsados
figura unha proposta integral
para mostrar mulleres na historia,
un repositorio documental, unha
plataforma de performance (a
plataforma De corpos presentes,
alentada Sabela Mendoza) por ou
unha revista en liña (a revista de
contidos dixitais Vinte, promovida
por María Yáñez).
“Queriamos apoiar proxectos
singulares, axudar a que iniciativas
culturais de especial valor social,
patrimonial ou creativo puidesen
levarse a cabo", sinalou a vicepresidenta provincial, engadindo que
se trata dunha “iniciativa novidosa
que completa o mapa de liñas de
subvención en concorrencia competitiva incluíndo, por vez primeira
a posibilidade de apoiar propostas
presentadas por entidades lucrativas”. Asemade, salientou que as
propostas teñen en común o feito
de abordar dende a cultura contidos de carácter social, medioambiental, patrimonial ou comunitario. Todas elas comparten a busca
dunha sociedade máis igualitaria e
máis xusta, engadiu.
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A

innovación aplicada aos
principais desafíos das
contornas lucenses non
urbanas é o nexo en común das iniciativas que
veñen de impoñerse
nos premios Emprendemento no Rural que convocou a Deputación
de Lugo e que se deron a coñecer o 28 de
decembro. A encargada de achegar a información foi a deputada de Promoción Económica e Social, Sonsoles López Izquierdo,
quen lembrou o obxectivo dos galardóns
(fomentar a creación de empresas na provincia) e a contía total posta en xogo (50.000
euros, a repartir entre as cinco iniciativas gañadoras). Tamén recordou que os proxectos
distinguidos xerarán 30 novos postos de traballo no rural. Entre estas iniciativas atópase
iTechTerm, unha ferramenta tecnolóxica que
permite facer seguimento a distancia das vacas e do leite.
A Deputación de Lugo tamén premiou
unha tecnoloxía que posibilitará a monitoraxe, en tempo real, da presenza de gas radón
en fogares, edificios públicos e empresas.
Respecto das iniciativas galardoadas, son
as que a citamos a continuación:
• iTechTerm.
É un proxecto desenvolvido por tres
mozos universitarios, 2 veterinarios
que estudan no Campus de Lugo da
Universidade de Santiago de Compostela, a 1 enxeñeiro informático.
O seu modelo de negocio consiste
na instalación dun sensor subcutáneo en vacas de leite que fai seguimento da evolución da temperatura
e envía datos para seren controladas de xeito automático e remoto, a
un dispositivo móbil ou a un ordenador. “Isto”, explica a Deputación,
“permitirá actuar en cada animal de
xeito precoz no caso de atopar algunha anomalía, detectando patoloxías habituais ademais de ofrecer
aos gandeiros unha información máis
real e axeitada da cabana que dispón”. As
instalacións desta empresa localízanse en
Arneiro, unha pequeno núcleo rural de
Cospeito, na Comarca da Terra Cha, unha
das zonas da provincia que conta cun
maior número de explotacións.
Segundo engade a institución provincial lucense, trátase dunha idea que conta
“cun grande potencial de crecemento”, xa
que ceiba aos responsábeis das explotacións do complexo e arduo labor de recoller información de cada animal, un por un.
Os impulsores de iTechTerm contan cun
investimento inicial de 20.800 euros, polo
que coa axuda da Deputación de 10.000
euros, redúcese ao 50% a achega iniciar
dos promotores deste proxecto.
• Almazara de Aceite
Trátase dunha explotación agrícola na
que se plantarán 10 hectáreas de oliveiras
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Premios

Emprendemento no Rural
A Deputación de Lugo distingue unha tecnoloxía
para facer máis doado o coidado das vacas

e se a construirá unha Almazara para a produción de aceite agroecolóxico. O modelo
de negocio da firma, que se emprazará no
concello de Taboada, busca comercializar
aceite completando o ciclo produtivo:
plantación, recollida, extracción, transformación e comercialización directa, co fin
de facer o modelo máis rendíbel.
• Radis
Trátase dunha empresa que ofrecerá
servizos de detección de gas radón para,
no caso de presentarse en concentracións
prexudiciais para a saúde, ofrecer tamén
medidas para a súa eliminación. Segundo
indican os seus impulsores, a día de hoxe
os efectos do dito gas son descoñecidos
para a inmensa maioría da sociedade polo
que tamén desenvolverán outro tipo de
acción encamiñadas á concienciación da
sociedade. A súa actividade complementarase co desenvolvemento dun detector

deste gas para ser instalado nos fogares, nas empresas e nos edificios públicos. Esta tecnoloxía será quen de avisar
de concentracións elevadas de gas e
ofrecer datos en tempo real con medicións automáticas.
• Centro Residencial San Vicente
para persoas maiores
O proxecto consiste no aproveitamento dun edificio sen uso (antigo
hotel) en Rábade para un centro residencial para 53 persoas maiores en réxime interno, con ou sen dependencia, incluíndo todos os servizos necesarios para
o seu benestar. A promotora do mesmo
traballa desde hai máis de dez anos como
arquitecta e é unha muller emprendedora. O centro pretende ser un referente na
comarca de Lugo na atención persoal,
próxima e de calidade.
• Cantina Albergue Camiño de Santiago
Este proxecto consiste na posta en
marcha dunha cantina-albergue situada en As Seixas, poboación de Palas de
Rei, Lugo, e promovido por unha muller
emprendedora. O Camiño de Santiago
Primitivo, recentemente nomeado Patrimonio da Humanidade pola UNESCO
atravesa esta pequena aldea e que conta
cun grande número de peregrinos, uns
15.000, que deciden escoller esta ruta de
peregrinación. 
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Menos fenda
dixital de idade
Dende 2011 o uso da Internet entre galegos
de 55 a 64 anos subiu nun 145%
talizador das novas xeracións alí onde se
atopen: a convivencia con nenas e nenos
en idade escolar ou con adolescentes facilita moito o achegamento á tecnoloxía. Os
últimos datos do Observatorio para a Sociedade da Información sinalan que o 97,5%
dos fogares galegos con nenos de 3 a 16
anos teñen contratado o servizo de banda
larga, 17 puntos máis que os fogares onde
non residen nenos. No caso de fogares con
estudantes maiores de 16 anos a porcentaxe elévase ata o 98,9%.

Formación e divulgación

I

nternet medra entre a poboación
galega maior de 55 anos, un dato
que comeza a esboroar os estereotipos sobre a exclusividade
tecnolóxica dos nativos dixitais
(a falsa crenza da imposibilidade
de afianzar a toda a sociedade
por igual no uso cotián das TIC) e abre importantes posibilidades comunicativas e de
integración dixital para a sociedade galega.
Este dato da maior presenza das novas ferramentas no día a día dos maiores aparece
reflectido nun novo balance publicado pola
axencia AMTEGA. Nel recoñécese que aínda
queda moito traballo por facer (segue habendo fenda dixital entre a xente nova e a
xente de máis de 55 anos), pero tamén se
informa dunha significativa diminución da
distancia que separa ambas franxas de idade en materia TIC.
En termos máis concretos, a fenda séguese a manifestar da seguinte maneira: a porcentaxe de uso entre os galegos de menos
de 44 anos sitúase en valores próximos ao
100% mentres que entre os maiores de 55
non chegan ao 65%. Estamos a falar pois de
case 40 puntos de distancia entre un ámbito e o outro.
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OS GALEGOS DE MENOS
DE 44 ANOS SITÚASE EN
VALORES PRÓXIMOS AO
100% MENTRES QUE ENTRE OS MAIORES DE 55
NON CHEGAN AO 65%

Pero, como dixemos, o informe tamén
confirma que nos últimos sete anos o devandito treito foise reducindo: desde 2011,
segundo datos do INE, o uso da Internet
entre galegos de 55 a 64 anos incrementouse un 145%, o segundo maior aumento do
conxunto do Estado. Tamén creceu a porcentaxe de persoas de 65 a 75 anos que navegan por Internet, que por primeira vez supera o 44% cando en 2011 estaba nun 9,2%.
A axencia AMTEGA tamén pon o foco na
importancia do factor normalizador e dixi-

Achegar a tecnoloxía ás persoas que están fóra desas franxas de idade e sen convivencia con nenos é un dos obxectivos da
rede de Centros para a Modernización e
Inclusión Tecnolóxica (CeMIT), que abriu as
súas portas en 2011. Con máis de 320.000
horas de formación impartidas nestes sete
anos a rede é un dos instrumentos principais do Plan de Inclusión Dixital de Galicia.
Conta co apoio dos 800 aliados dixitais adheridos ao plan, entre empresas, entidades
públicas e privadas e voluntarios.
A rede CeMIT está integrada por preto
100 aulas (98 exactamente) repartidas en
92 concellos presentes en todas as comarcas que ofrecen formación en TIC pública
e gratuíta. A día de hoxe conta con máis
de 81.000 usuarios dos cales 20.400 teñen
máis de 55 anos.
O obxectivo final da Rede CeMIT é “acadar que a cidadanía acceda ao mundo dixital, e dotar aos galegos e galegas das capacidades e habilidades dixitais necesarias
para facer pleno uso das TIC e aumentar a
súa calidade de vida, a empregabilidade, a
inserción social e a innovación social dixital”. Para 2019, dados os éxitos logrados en
2018 e co traballo conxunto dos máis de
800 aliados dixitais, a Xunta busca en 2019
“continuar garantindo e ampliando a capilaridade e universalidade destes servizos de
capacitación dixital promovendo a participación dos axentes sociais, empresariais e
entidades públicas para acadar unha maior
variedade de temáticas e actuacións en materia de inclusión dixital en todo o territorio
galego”.
Concretamente, en 2019 está previsto
que a Rede imparta máis de 35.000 horas
formativas no eido dixital e acade os 88.000
usuarios e usuarias. 
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A hora da inmersión
tecnolóxica

DigiTalent desenvolverá máis de 30
actuacións ao longo de 2019

O

Plan de Promoción do
Talento Dixital de Galicia 2020, DigiTalent,
impulsado pola Axencia para Modernización Tecnolóxica de
Galicia, estreará tres
iniciativas en 2019 con accións divulgativas
para reforzar a imaxe dos profesionais vinculados ás novas tecnoloxías da información, dinámicas de inmersión tecnolóxica e
eventos para potenciar o talento en torno
ás novas tendencias dixitais. En total o Plan
sumará ata 33 actuacións, das cales 12 son
lideradas integramente por empresas.
Entre as novidades de 2019 está a iniciativa do Grupo Kiom a través das súas empresas SIVSA e Coremain que organizará
obradoiros de ideas combinados con demostracións e actividades lúdicas nas súas
instalacións, que permitirán a estudantes
de 7-16 anos achegarse a proxectos relacionados con ámbitos como o sanitario, o
coche conectado ou os drons.
Televés porá en circulación unha unidade móbil equipada con material de telecomunicacións e robots deseñados e
fabricados pola empresa, coa que visitará
distintos centros educativos galegos para
que alumnos e alumnas de secundaria e
bacharelato se familiaricen coas novas tecnoloxías, que se complementará con visitas
á fábrica.
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DIGITALENT ESTREARÁ
TRES INICIATIVAS EN 2019
CON ACCIÓNS DIVULGATIVAS PARA REFORZAR
A IMAXE DOS PROFESIONAIS VINCULADOS ÁS
NOVAS TECNOLOXÍAS DA
INFORMACIÓN

Ademais, o Centro de Excelencia en Intelixencia de Negocio (CEIN) de DXC Technology organizará no mes de febreiro o
Hackaton Big Data & Analytics, en colaboración coa devandita axencia AMTEGA e
Meteogalicia. Trátase, segundo avanzaron
esteas entidades, dun evento orientado a
unir a un equipo de analistas, universitarios,
emprendedores e todo tipo de persoas con
inquietudes tecnolóxicas en análise de información a gran escala (Big Data) que competirán durante dous días co fin de elaborar
unha solución tecnolóxica que dea resposta
a un reto que se lanzará en xaneiro. O CEIN
tamén ofrece asesoramento especializado a
titulados universitarios a través do seu programa Observatorio Tecnolóxico DXC, desenvolvido conxuntamente coa Universidade
de Santiago de Compostela.

Estimular vocacións TIC
Tras o éxito do programa Tecnólogo por
un día, con máis cun cento de solicitudes, en
febreiro abrirase o prazo para que estudantes de 12-17 anos poidan a experimentar en
primeira persoa un día de traballo no marco
das profesións dixitais. O prazo para inscribirse na segunda edición deste programa
abrirase no mes de febreiro.
En decembro completáronse as prazas da
primeira edición da iniciativa GenTech, impulsada por Altia, que organizará a partir de
xaneiro obradoiros nos centros educativos
nos que se presentarán proxectos de alicerce tecnolóxico para mostrar as profesións
dixitais a estudantes de bacharelato.
Tamén a partir de xaneiro IECISA desenvolverá DixiXogo, unha serie de actividades
e talleres lúdico-formativos nas que os nenos e nenas de 6-14 anos adquirirán habilidades dixitais a través do xogo, e os centros
educativos poderán inscribirse en DXC Codes, a fase local dunha competición internacional de programación de xogos en linguaxe Scratch, organizada por DXC Technology
e dirixida a nenos e nenas de toda Galicia de
entre 10-14 anos.
DigiTalent é un plan integral que combina distintas medidas para todo o ciclo vital:
a nenez, con medidas para impulsar as vocacións STEM; a xuventude, con actuacións
para facilitar a adaptación aos novos perfís
dixitais; e a madurez, facilitando a perfís directivos formación, sensibilización e iniciativas para impulsar o emprendemento e a
xeración de ideas innovadoras. O Plan formúlase como unha iniciativa aberta con achegas da propia Administración autonómica e
dos axentes do ecosistema dixital, entre os
que están as empresas que en 2013 se adheriron ao Pacto Dixital da Xunta para impulsar
o crecemento tecnolóxico da Comunidade.
O catálogo de actuacións DigiTalent arrincaba a principios deste curso coincidindo co
lanzamento do espazo web https://amtega.
xunta.gal/digitalent. No seu conxunto, agrega xa un total de 33 iniciativas 
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Especial tecnoloxías 2018
Rematamos ano mostrando algúns dos nosos
principais fitos TIC recentes

Colleita

tecnolóxica 2018
 XANEIRO
O CCG lanza o Mapa Sonoro da
nosa terra
En xaneiro dimos conta dunha web do
Consello da Cultura Galega destinada a debullar e deixar patente a diversidade cultural de Galicia a través do seu son. Ou sexa,
mediante arquivos de audio: a Galicia escoitábel. Trátase do Mapa Sonoro de Galicia,
dispoñíbel en mapasonoro.consellodacultura.gal. O mapa partiu de máis de 500 documentos sonoros distribuídos por todo o
país. Céntrase en traballos antropolóxicos,
etnográficos, lingüísticos ou de sons da natureza, ambiente ou de actividade humana.

 FEBREIRO
Celebrando a estrea da Rede en
Galicia
Quen quixera saber como, cando e de que
maneira comezou a nosa terra a dar pasos
en Internet, o 12 de marzo tivo unha oportunidade no Edificio CINC da Cidade da Cultura, cunha nova edición dos Foros Tecnolóxicos de Código Cero. A xornada 25 anos da
Rede en Galicia, organizada por este medio
de comunicación, contou coa presenza dalgunha das persoas máis directamente implicadas na estrea de Galicia na sociedade
dixital, por exemplo Carlos Pajares, ex reitor
e profesor emérito de Física Teórica da USC,
Juan Casares Long, ex reitor da USC e ex di-
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rector do CESGA, José Ignacio López Cabido, subdirector técnico do CESGA e técnico
de RECETGA, ou Juan Luis Ruiz Buján, o
responsábel de Comunicacións do CESGA
en 1993. A cerna temática da xornada foi
un acontecemento (a estrea de Galicia na
Rede) que marcou un antes e un despois
de gran magnitude no noso desenvolvemento económico, social, científico e comunicativo.

O Clúster TIC e a LaconNetwork
entregan os seus premios
O Clúster TIC Galicia e LaconNetwork
entregaron a comezos de 2018 os Premios
TIC Galicia. Os galardoados foron Visual
Publinet, Boardfy Pricing, Xercode Media
Software, Bahía Software, Netex Knowledge Factory, José Luís Gómez (La Casa de la
Aldea), Tino Fernández (Altia Consultores),
Supervisión e Control e mailo Centro de
Novas Tecnoloxías de Galicia (CNTG), que
recibiu unha mención especial como Iniciativa TIC.

13.000 novos equipos para os
centros E-Dixgal
AMTEGA, en colaboración coa Consellería de Cultura e Educación, completou a
renovación do equipamento nos centros
adheridos a iniciativa E-Dixgal (libro dixital)
do Proxecto Abalar. En termos concretos,
foron 13.000 novos portátiles a distribuír
nos 154 centros E-Dixgal de toda Galicia.

 MARZO
Dinahosting, Opseeker e Porto
Muíños, premiadas pola Deputación da Coruña
As distincións da segunda edición dos Premios ás Mellores Iniciativas Empresarias da
provincia que entregou a Deputación da Coruña foron unhas distincións de marcado cariz
dixital e, sobre todo, moi innovadoras. A segunda edición dos Premios PEL entregáronse
o pasado 23 de marzo en PALEXCO e a gala
contou cos mellores precedentes: a salientábel cifra de 78 candidaturas, moitas delas pertencentes ao ámbito das novas tecnoloxías da
información. No palmarés final tamén houbo,
ao cabo, presenza TIC: distinguiuse o labor e
a traxectoria de Dinahosting, Opseeker Tech e
Porto Muíños.

Celebráronse en Vigo as xornadas
JAI
As Xornadas de Automatización Industrial
(JAI, sétima edición) desenvolvéronse en marzo na Escola de Enxeñaría Industrial, na UVigo.
Foron inauguradas polo profesor José Ignacio
Armesto, o conselleiro de Economía Francisco Conde e máis polo xa ex-reitor, Salustiano
Mato, quen días antes da apertura das sesións
expresaba a súa arela de ver como as xornadas
“daban o chimpo para converterse na principal feira tecnolóxica deste sector no noroeste
español”. Finalmente esta edición 2018 foi a
edición do devandito chimpo. Ou, polo menos, de coller o impulso definitivo. Os 700 pro-

fesionais, o medio milleiro de estudantes e a
vintena de robots que participaron xa nas JAI
foron a mellor proba diso.

 ABRIL
O Día das Rapazas nas TIC decláralle a guerra á desigualdade
O CESGA celebrou o 26 de abril, na súa
sede, a edición galega do Día Internacional
das Rapazas nas TIC. As participantes tentaron botar abaixo, conseguíndoo plenamente, todos e cada un dos argumentos que
separan ás nosas mozas dos estudos tecnolóxicos. Na cita, impulsada por sexto ano
consecutivo polo CESGA (coa colaboración
activa do CPEIG e con ramificacións cos nosos centros educativos), todas as participantes expresaron o seu desexo de que chegue
un día en que non sexa necesario celebrar o
Día Internacional das Rapazas nas TIC, por
estar normalizada a súa presenza no plano
dixital. “Non pode ser que nas aulas dos estudos tecnolóxicos só haxa unha moza por
cada quince mozos”, lembrou a directora de
GAIN, Patricia Argerey.

Vodafone Connecting for Good
Galicia repartiu 35.000 euros en
premios

En abril a Cidade da Cultura acolleu a cerimonia de peche da segunda edición do
programa Vodafone Connecting for Good
Galicia, destinado a impulsar, fortalecer e

mostrar proxectos tecnolóxicos da nosa terra
con vontade solidaria e social. A operadora de
telecomunicacións e o Goberno galego deron
a coñecer que o programa concedeu 35.000
euros aos mellores proxectos tecnolóxicos da
súa convocatoria 2017. Como lembraremos,
os seis proxectos participantes da segunda
edición foron 3DAcoustic, It!, Formadox, Mediación Móbil, Sense(z) e Tapper. Desta media
ducia de iniciativas tecnolóxico-solidarias,
a Xunta (a través de GAIN) concedeu unha
axuda de 25.000 euros ao mellor proxecto da
convocatoria “polo seu carácter innovador,
traballo en equipo, aproximación ao mercado
e aproveitamento do programa na súa execución e posta en marcha”. O proxecto finalmente elixido foi It!, empresa de fabricación
4.0 que ofrece servizos integrais de deseño,
modelado 3D, fabricación de novos produtos
e enxeñaría aplicada.

 MAIO
DICO Mindset lanzará ao máis
alto o noso sector
A axencia AMTEGA e os Clústers TIC e do
Audiovisual de Galicia celebraron o 2 de maio
a xornada de presentación do Plan DICO
Mindset de impulso aos contidos dixitais. E
fixérono perante arredor dun centenar de representantes dos nosos sectores tecnolóxicodixital e audiovisual e (tamén) dos moitos e
variados eidos de actividade onde conclúen
as TIC e os contidos. Segundo se fixo saber, a

finalidade do Plan é impulsar a innovación no
ámbito dos contidos e “desenvolver proxectos tractores para configurar un sector de
contidos dixitais galego máis potente, maduro e competitivo”. O Plan ten a súa baza no
espírito innovador que caracteriza os dous
sectores e nos moitos espazos de interacción
que comparten. Tamén salientan en potencial
humano: aglutinan en Galicia en torno a 900
empresas con preto de 5.400 empregados.

 XUÑO
Deicom e Conexiona impóñense
nos desafíos do cuarto Galicia
Open Future
Finalmente Galicia Open Future, a plataforma galega de crowdworking de Telefónica,
resolveu o seu certame de desafíos tecnolóxicos, os Retos Industria 4.0. Foron, como lembraremos, unha serie de probas convocadas
ao abeiro da cuarta edición de GOF, convocadas pola operadora e a Xunta co fin de facer
abrollar respostas concretas das nosas empresas innovadoras a necesidades concretas
propostas por dúas empresas do noso tecido
produtivo: FINSA e Grupo Nova Pescanova. As
firmas gañadoras dos retos resultaron ser Deicom Technologies, para a proposta de Nova
Pescanova, e Conexiona (iPlace), para o desafío achegado por FINSA.

Nace TEGRA, a nosa aposta en
ciberseguridade
En xuño dimos conta do novo froito da
alianza Telefónica-Gradiant. Falamos do novo
centro de ciberseguridade de Telefónica, TEGRA, cuxo obxectivo é emprazar a Galicia no
ámbito europeo da salvagarda TIC co desenvolvemento de produtos e servizos avanzados para as empresas. O obxectivo é “desenvolver produtos e servizos para mellorar
a seguridade da información das empresas
mediante técnicas criptográficas avanzadas,
deseñar mecanismos de comprobación da
identidade no acceso á información e ferramentas de análises de datos, ademais de
sistemas de clasificación de documentación
e de detección de accesos irregulares á información”.
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Especial tecnoloxías 2018

 XUÑO - XULLO
O CPEIG celebrou a X Noite da
Enxeñaría en Informática
En xullo publicamos en Código Cero todo
o relativo á décima Noite da Enxeñaría en
Informática de Galicia, organizada o 15 de
xuño polo Colexio de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) no Hotel Monumento San Francisco de Santiago. Preto de
350 convidados asistiron ao evento, entre
representantes do empresariado, das administracións, do ámbito universitario e profesionais do sector tecnolóxico. No marco da
xuntanza tamén se entregaron (a profesionais, investigadores, entidades, empresas)
diversos galardóns o traballo ben feito en
materia dixital.

O COETG-AETG reivindica a
Telecomunicación
O 1 de xuño celebrouse unha das grandes citas tecnolóxicas do noso calendario
de citas relevantes: a Noite das Telecomunicacións 2018, promovida polo Colexio
Oficial e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (COETG-AETG). A
cita, desenvolvida en Vigo (Hotel Los Escudos), xuntou uns 300 asistentes (enxeñeiras
e enxeñeiros de Telecomunicación, representantes do noso tecido TIC e das nosas
administracións, investigadores, etc) e serviu para salientar e visualizar o noso talento
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innovador (a través dos Premios Galicia das
Telecomunicacións 2018) e máis os principais retos tecnolóxicos da nosa terra nos
vindeiros meses e anos

 AGOSTO
Superamos a media estatal por
vez primeira
Segundo o máis recente estudo do observatorio autonómico OSIMGA, as galegas e os galegos vimos de superar por vez
primeira a media estatal en porcentaxe de
fogares con Internet, sendo a taxa relativa a
este dato de 84,1%, 5,4 puntos porcentuais
máis có ano anterior. En termo europeos,
estariamos a menos dun punto de diferenza. Estas e outras informacións figuran
en Diagnóstico sobre a Sociedade da Información nos fogares galegos, que publicou
no verán o Observatorio da Sociedade da
Información e a Modernización de Galicia
(OSIMGA), adscrito á AMTEGA.

Centro de Innovación Empresarial en Ourense
A Deputación de Ourense, ABANCA e
Afundación anunciaron no verán a creación conxunta dun centro tecnolóxico destinado a espallar e facer real na contorna o
espírito smart en toda a contorna. Trátase
do Centro de Innovación Empresarial, abeirado ao proxecto Provincia Intelixente. O

inmóbel estará na Finca Sevilla, en Ourense, e terá unha superficie de máis de 8.000
metros cadrados, que permitir crear novas
oportunidades no ámbito tecnolóxico, económico e social na provincia. A empresa
Viewnext, do grupo IBM e con máis de 200
traballadores, será a primeira compañía en
incorporarse ao centro.

 SETEMBRO
O CPEIG lanza app para loitar
contra a violencia sexual
Tecnoloxía para loitar conta as agresións
sexuais en calquera desas moitas situacións
en que as mulleres teñen que volver soas
aos seus fogares, á volta (por exemplo)
dunha xuntanza ou dun festival de música.
Nisto consiste a ferramenta móbil Agresión Off desenvolvida por Vicepresidencia
en colaboración co Colexio Profesional de
Enxeñería Informática de Galicia (CPEIG) e
con carácter pioneiro na nosa terra. A app
quere ser útil e non simplemente informativa. Con este fin, incorporará unha función
que é quen de rexistrar a xeolocalización da
usuaria cada pouco tempo, dando aviso ás
persoas seleccionadas da mesma para telas
ao tanto deste percorrido.

Arnoia, Arnoia de Ferrín será
videoxogo
Xa na recta final do verán anunciouse a
transformación en videoxogo da novela
Arnoia, Arnoia (1985), de Xosé Luis Méndez
Ferrín. A iniciativa foi dada a coñecer polo
coordinador do proxecto e axente cultural
en Celanova, Antonio Piñeiro, a especialista en mercadotecnia dixital Luz Castro, o
profesor da Escola de Telecomunicación
de Vigo Martín López Nores, e o presidente
da Deputación de Ourense (colaboradora
deste proxecto), Manuel Baltar. O proxecto,
que terá versións en galego, castelán e inglés, poderase descargar como aplicación
móbil. A aventura consistirá en dispor unha
serie de pescudas para percorrer no plano
turístico a comarca de Celanova a través de
xeolocalizacións, conxugando escenas de
realidade aumentada con escenarios reais.
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 DECEMBRO
O CESGA celebrou os seus 25
anos de actividade

 OUTUBRO
Xornada de Informática Xudicial
do CPETIG
En outubro celebrouse a oitava edición de
#IURISTICGAL18, a Xornada de Informática
Xudicial que organiza o Colexio Profesional
de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia coa colaboración da AMTEGA, este ano co
título Privacidade, blockchain e ciberseguridade. A cita desenvolveuse no edificio CINC da
Cidade da Cultura, ante a presenza de preto
dun cento de asistentes.

A Deputación de Lugo renova a
súa faciana web

A Deputación de Lugo presentou a súa
nova web, accesíbel en www.deputacionlugo.gal, unha ferramenta concibida para
acadar unha máis completa (e de máis longo
alcance) comunicación e interactividade entre a Deputación e a cidadanía, e viceversa. A
nova páxina, que tamén é unha clara aposta
pola imaxe (o factor visual como elemento
que sintetiza a información, resúmea e ponlle orde perante o usuario), foi presentada
no pazo provincial polo deputado de Innovación, Pablo Rivera Capón, quen salientou,
entre outras cousas, o carácter dinámico,
moderno, accesíbel e sinxelo da novo sitio.

 NOVEMBRO
O ITG achega o dron máis autónomo do mercado
En novembro o Instituto Tecnolóxico de
Galicia deu a coñecer, xunto coa súa socia
SDLE, o modelo de dron Zarek V2, desenvolvido polas dúas entidades ao abeiro da uni-

dade mixta de traballo FASTFly (Full Autonomous Systems for UAS). O vehículo terá unha
autonomía, en palabras do ITG, “descoñecida
até o de agora”. En que se traducirá isto? Pois
segundo se fixo saber, en máis horas de voo,
nunha transmisión moito máis completa de
información e nunha meirande independencia do piloto.

O CESGA celebrou os días pasados o seu
25 aniversario. O centro, con 30 profesionais
no seu seo, é un referente galego, estatal e
europeo en cálculo de alto rendemento, Intelixencia Artificial, aprendizaxe máquina, Industria 4.0 ou análise de información inxente
(Big Data). Dito doutro xeito e para entendernos: o CESGA é un referente en todas aquelas
tecnoloxías puxantes que se dirixen a facer
do noso mundo un mundo mellor.
A xeito de baile de cifras abreviado, na celebración lembrouse que o CESGA ten participado en máis de 200 proxectos de I+D que
mobilizaron máis de 550 millóns de euros,
fornece servizos de procesamento e acubillo
de datos a máis de 700 usuarios, coopera con
medio cento de departamentos de investigación das nosas tres universidades e traballa estreitamente con 33 departamentos do
CSIC.

As operadoras xuntan forzas con
AMTEGA para impulsar o 5G

Celebrouse na Coruña a Mobile
Week

A Xunta vén de pór en marcha o Nodo de
Cooperación 5G, destinado a facilitar o desenvolvemento de solucións baseadas nesta
tecnoloxía e que, ademais, sexan solucións
con capacidade para atender as necesidades concretas no que serían, en palabras da
axencia AMTEGA, “ámbitos prioritarios para a
Comunidade”. A axencia asinou en novembro
un convenio de colaboración con Orange, Telefónica, Vodafone e mailo operador público galego RETEGAL para, nas súas palabras,
“plasmar o compromiso dos tres operadores
de telecomunicación de desenvolver un mínimo de 6 probas de concepto con tecnoloxía 5G entre 2019 e 2020”.

Tras 8 días con máis de 127 actividades
abertas á cidadanía a Mobile Week Coruña
clausurouse nun acto en PALEXCO ao que
acudiron representantes das entidades que
apoiaron este macroevento, como o Abanca, a Deputación da Coruña, o Concello da
Coruña, a Universidade da Coruña, o Club
Financeiro Atlántico ou Mobile World Capital
Barcelona. As ditas actividades, transversais,
abertas e moi implicadas socialmente, desenvolvéronse en máis de 20 espazos distintos. Amais, impulsando a semana co seu
patrocinio ou apoio, atopáronse máis de 60
empresas e institucións.

A Deputacion de Lugo lanza sistema de Licitación Electrónica

R e AMTEGA presentan aceleradora de proxectos de contidos
dixitais

A Deputación de Lugo lanzou en novembro o seu sistema de Licitación Electrónica,
que permite a presentación de propostas e
ofertas por medios enteiramente electrónicos, ampliando desta maneira a transparencia e fomentando a participación de todo
tipo de empresas aos procesos de contratación. Amais, con este servizo derrúbanse as
barreiras que actualmente poidan supor a
distancia ou a dispoñibilidade horaria.

R presentou na recta final de ano unha iniciativa para dar azos ás novas iniciativas de
contidos dixitais: unha palestra para xerar
emprego, fomentar o emprendemento, impulsar a innovación TIC galega e dar forma
a mellores produtos e servizos. Estes son os
grandes obxectivos da aceleradora Startups
DiCo Challenge, que se vai desenvolver ao
abeiro do programa DiCo Mindset da axencia autonómica AMTEGA. 

CARME PAMPÍN

Presidenta de Bioga

—— O Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida,
máis coñecido como Bioga, comezaba a súa andaina no
ano 2010 aglutinando as empresas galegas que se adican
ao sector da biotecnoloxía. Un eido de actividade que ven
pisando forte nos últimos anos e que proporciona un importante labor de mellora na nosa vida diaria. Falamos coa
súa presidenta, Carme Pampín para coñecer máis deste
sector.

“TEMOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN MOI POTENTES A NIVEL INTERNACIONAL E QUE MARCHEN A
OUTROS PAÍSES É UNHA
MÁGOA”

B

iotecnoloxía, unha palabra que ven soando forte dende fai
un tempo pero, que eidos abrangue e como se converte en
sector?
- A biotecnoloxía é toda aquela aplicación tecnolóxica que
utiliza sistemas biolóxicos e organismos vivos para a creación ou
modificación de produtos e servizos ou procesos para usos específicos. Os sectores que abrangue van dende a agricultura, medicina,
farmacia, ciencias dos alimentos, medio ambiente ou ciencias do mar.
Aquí en Galicia xa é un sector moi antigo, xa que a biotecnoloxía está presente na propia fermentación do pan ou do viño, pero como sector propiamente está collendo forza dende os últimos anos e estase a converter nunha área con moito potencial. Se realmente o pensamos, en Galicia somos
unha potencia no que vén sendo o sector primario, onde falamos de que
a biotecnoloxía está presente e o papel que xoga é o de engadirlle valor a
eses produtos e procesos de forma natural.
- Que vantaxes podemos ter facendo uso da biotecnoloxía?
- Basicamente mellorar os produtos e os procesos que nos van influír en
ter unha mellor calidade de vida, en ter mellores alimentos agora que está
tan de moda o dos “superalimentos”. Tamén fármacos, ter mellores medicinas. A biotecnoloxía tamén permite tratar mellor os residuos que xeramos,
mesmo valorizalos. En xeral, darlle máis valor aos produtos cotiáns.
- Cantas empresas se adican a este sector na nosa Comunidade e que
porcentaxe supón do noso PIB? Cal é a situación do sector en Galicia e
en España?
- En Galicia somos ao redor de 250 empresas adicadas á biotecnoloxía ou
usuarias dela. Estes datos non son sinxelos de obter porque a biotecno-
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O LOGRO MÁIS IMPORTANTE FOI ACADAR UN
CRECEMENTO CONSTANTE, DE AO REDOR
DO 10% NOS ÚLTIMOS
CINCO ANOS, SOBRE
TODO NA CREACIÓN
DE EMPRESAS BIOTECNOLÓXICAS
loxía é algo máis transversal, xa que pode
estar aplicada a distintos sectores. Aínda así,
estes datos son os obtidos do informe que
elaboramos do 2017 cuns ingresos en torno
aos 320 millóns de euros. É un sector pequeno pero que xa é relevante en Galicia. O que
máis destaca é o dinamismo, porque o ecosistema galego está en terceira posición a nivel estatal cun 8,6% das empresas activas. É
un sector que está claramente en crecemento en Galicia máis que noutras comunidades.
-Que logros acadamos en Galicia con respecto a este ámbito? Que campos de investigación destacaría?
- O logro máis importante foi acadar un crecemento constante, de ao redor do 10% nos
últimos cinco anos, sobre todo na creación
de empresas biotecnolóxicas, grazas sobre
todo as investigacións que se fan nas universidades e nas fundacións hospitalarias,
nos centros de coñecemento. A maioría das
empresas de base biotecnolóxica nacen
dunha idea xurdida nunha investigación, o
que, sumado ao espírito emprendedor e as
ferramentas e o ecosistema que temos para
axudar a emprender dende a universidade,
está a favorecer que Galicia estea moi ben
emprazada como rexión biotecnolóxica.
Como campos a salientar está o aproveitamento dos recursos naturais, agroalimentación, especialmente o sector lácteo, pero tamén a acuicultura e os recursos
mariños. Tamén os eidos da biomedicina
onde temos investigadores que son referentes e empresas que están a comezar e que de
seguro serán referentes, e cómpre destacar
toda a parte de diagnóstico de doenzas, descubrimento de fármacos, medicina personalizada ou desenvolvemento de cosmética,
onde non había tradición en Galicia e agora
estamos a despuntar grazas ao medre do
sector e a explosión do sector, mesmo nos
anos máis duros da crise.
- Que papel tivo a administración pública
no empuxe da biotecnoloxía?
- A Administración, dende o intre no que
crea a estratexia de Impulso á Biotecnoloxía
que vai até 2020, xoga unha aposta importante. Hai 15 anos non existiamos de cara a
Administración galega. Neste senso avanzaNúmero 185

mos bastante e todo o mundo sabe que é un
sector polo que hai que apostar e queda camiño por percorrer. A Administración debe
actuar un pouco como catalizador, xa que
temos unha idiosincrasia diferente a outros
sectores máis consolidados.
- Neste sector tamén hai pouca presenza
feminina ou as mulleres teñen interese por
esta adicación profesional?
- Imos a contrapunto co sector TIC porque
no noso sector, segundo os datos do INE do
2016, o 51% das persoas que se adican ao
I+D son mulleres. No ámbito das ciencias hai
máis mulleres que quizais na tecnoloxía, de
feito na miña empresa somos o 60 por cento
dos postos. Pode ser que en determinados
cargos si haxa menos presenza feminina
pero polo xeral está bastante equiparado.
- Que opinión lle merece que investigadores do país teñan que emigrar para poder
desempeñar a súa profesión?
- Pois que é unha mágoa, sobre todo despois
do investimento achegado en formación e
da materia prima tan importante coa que
contamos en Galicia. Temos grupos de investigación moi potentes a nivel internacional
e que marchen a outros países é unha mala
noticia. Si é verdade que se están a tomar algunhas medidas para retelos aquí, xerando
ecosistemas produtivos. Cando eu rematei a
tese había moi poucas empresas en Galicia
onde podías pensar que un doutor en Química Orgánica podía botar o seu currículo,
pero hoxe en día iso cambiou. Fan falta dúas
cousas: que medre o tecido empresarial e
que os profesionais sexan conscientes das
oportunidades que hai e dos diferentes tipos
de traballo que poden exercer. Antes, se estudabas Dereito tiñas que rematar traballando nun despacho de avogados. Hoxe en día
sorprenderíaste coa variedade de titulacións
que poden estar desenvolvendo a súa actividade laboral en empresas coas que non
teñen nada que ver. Hai que ter a capacidade de ver as oportunidades e nese senso as
administracións está tratando de evitar esa
fuga con algunhas axudas pero non é sinxelo. Unha vez que marchan xa é moi complicado retornar, xa se consolidan no país de
destino e mesmo forman alí a súa familia.

NO NOSO SECTOR,
SEGUNDO OS DATOS
DO INE DO 2016, O 51%
DAS PERSOAS QUE SE
ADICAN AO I+D SON
MULLERES

- Cales son os obxectivos que ten Bioga
para este ano 2019?
- Ten que seguir traballando para que as
empresas manteñan os seus indicadores de
crecemento tanto a nivel individual como
sectorial. O obxectivo fundamental de Bioga é facer ver que existe a biotecnoloxía e
que existen empresas que se adican a este
sector e que son importantes. Temos que
colaborar coas administracións e as universidades galegas para potenciar e desenvolver novos proxectos, por exemplo coas
universidades con proxectos de incubación
e aceleración de novas empresas onde estamos bastante involucrados. Neste senso,
acábase de crear unha bioincubadora xunto
coa Universidade de Santiago que se chama
BioincubaTech que arrancará a principios
deste ano e é un dos obxectivos fundamentais de Bioga. Outro proxecto que temos é
a creación dun Biopolo, un centro de traballo onde poidan implantarse as empresas
adicadas á biotecnoloxía, onde poidamos
contar con infraestruturas específicas para
compartir.
- Cal é o futuro da biotecnoloxía en Galicia?
- Seguirá medrando, consolidando e acadando novos éxitos. Os ingredientes están
aí. Realmente o único que se precisa é que
haxa espazo de abondo, que se dean as
condicións idóneas para que as empresas
e proxectos se poidan crear. Todas as empresas e proxectos que están a xurdir teñen
que dar os seus froitos, así que penso que
nos agardan uns anos moi interesantes en
canto á biotecnoloxía. 

GalChimia – Adícase á produción de produtos químicos
e o descubrimento de novos
fármacos. Está implicada en
moitos proxectos de empresas farmacéuticas e aporta
os coñecementos en química
para buscar novas estruturas
que non se sintetizaran nunca
antes para testalas en diferentes dianas terapéuticas para
ver se algún día poden chegar
a converterse nun fármaco.
Actualmente, teñen un proxecto propio xunto con outras
empresas de Bioga dunha plataforma de achado de fármacos
contra o cancro.
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cultura galega

Aviso a navegantes,
estamos na Rede
A cultura galega comeza o novo
ano con importantes mostras de
vitalidade dixital
Deseucaliptización, palabra
galega do ano



Finalmente os internautas elixiron
cos seus votos en liña a Palabra
galega do Ano 2018. Trátase dun termo
que vén moi a conto sobre as arelas da
sociedade do país respecto do medio
natural e dos coidados que require,
poñendo de manifesto como lles gustaría aos galegos e ás galegas que fosen
eses coidados: moito máis centrados
en reivindicar o propio, o sustentábel e
o ecolóxico. O termo elixido, por ampla
maioría, foi “deseucaliptización”.
Segundo informa a Real Academia Galega, impulsora do proceso de selección
xunto coa Fundación Barrié, o termo, se
ben non está recollido no Dicionario da
Lingua Galega, “reflicte un aspecto destacado da crecente preocupación pola
xestión dos nosos montes e axústase ás
regras de formación de palabras da nosa
lingua”.
“Deseucaliptización” sumou 3.114
votos, máis da metade dos 5.724 votos
emitidos, moi por diante das outras cinco palabras finalistas, todas elas “cunha
importante carga informativa relacionada con acontecementos que marcaron a
actualidade dos últimos doce meses”, sinalou a RAG, que salienta que a segunda
máis votada fose “feminismo”, con máis
dun milleiro de votos nun ano cheo de
reivindicacións en todo o mundo. Este
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compromiso coa
igualdade tamén
se reflectiu na
boa cantidade
de votos que
recibiron “sororidade” e máis
“apoderamento”,
o primeiro termo
con 650 votos e
o segundo con
máis de 300.
Volvendo á
voz gañadora,
a RAG pon de
manifesto a
gran cantidade de cousas que pon de
manifesto o feito de ter sido elixida. Para
comezar, “fala” do desexo de recuperación da masa forestal autóctona cando
a plantación e reforestación indiscriminada dos eucaliptos provoca cada vez
máis rexeitamento, tanto pola pegada
que deixan na paisaxe como polo seu
impacto na biodiversidade e outros
problemas asociados á súa proliferación,
e non só en Galicia e no veciño Portugal,
senón tamén noutros lugares do planeta como California.
A asociación Verdegaia, como lembraremos, foi unha das grandes impulsoras do termo gañador deste ano,
sobre todo a raíz de que na primavera pasada comezaran a traballar
en Lousame as Brigadas Deseucaliptizadoras cunha primeira
intervención na Área Conservada
pola Comunidade de Froxán, unha
fronte activista constituída xa por
máis de 350 persoas que “partillan
a responsabilidade das titulares de
máis de 500 hectáreas de territorio
unidas pola vontade común de
liberar o territorio das especies
exóticas invasoras responsábeis
da degradación da biodiversidade
e das catástrofes causadas polos
lumes ano tras ano.” 

Pontevedra
homenaxea as
súas mulleres
anónimas cunha
nova web



O Concello de Pontevedra presentou unha nova iniciativa
para contrarrestar, na Rede e máis nas
contornas offline, a sobrepresenza do
masculino nos traballos de pescuda
histórica local. Estamos a falar da web
do programa A Memoria das Mulleres: o
chimpo definitivo á Rede dunha iniciativa do Goberno municipal que xurdiu
para mostrar mulleres esquecidas de
Pontevedra e a súa contorna, as grandes
heroínas anónimas do progreso social,
cultural, laboral e económico do concello. A páxina www.dogrisaovioleta.gal
inclúe 130 biografías, 21 artigos, máis
de 200 fotos, unha ducia de vídeos e 3
roteiros auto-executábeis.
O fondo documental da páxina, ademais, fai un pormenorizado, emotivo e
relevante repaso biográfico pola vida de
medio milleiro de pontevedresas, mulleres todas “esquecidas da vida social,
económica ou cultural da Boa Vila e que
hoxe adquiren un maior protagonismo
grazas a esta iniciativa”, segundo sinalou
o concelleiro de Memoria Histórica, Luís
Bará.
A web, explicou, é o resultado dun
proceso de “investigación, divulgación e
homenaxe” dun produto que naceu hai
5 anos para “reparar o esquecemento e
recoñecer o protagonismo das mulleres
na vida de Pontevedra”. As biografías
artéllanse en tres vertentes: mulleres da
clase traballadora, as mulleres pioneiras
e as que sofreron a represión, todas elas
indexadas para un uso máis doado e
unha mellor localización. 
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Chega Voaondolibre.gal



O Consorcio Editorial Galego
vén de abrir unha nova plataforma de comercio electrónico
onde mostrar, promover e facilitar
a venda de produtos culturais da
nosa terra. Trátase de Voandolibre.
gal, un espazo innovador e accesíbel “para produtos culturais galegos e relacionados con Galicia” e
que responde á arela do Consorcio
por difundir o de noso no mundo.
Segundo informan os responsábeis da web, púxose o máximo
esforzo en conseguir que fose áxil,
de doado acceso, interactiva e
moderna, ademais de adaptábel a
todo tipo de dispositivos de acceso

(deseño responsive). “A nosa filosofía”, explican dende o Consorcio
a respecto do deseño, “busca a
visibilidade óptima dos produtos
galegos, con independencia do dispositivo de acceso, sexan tabletas,
teléfonos intelixentes, libros electrónicos, portátiles, computadores
persoais, etc”.
En Voandolibre.gal atoparemos
libros, DVD, música, papelaría,
camisetas, chaquetas, mochilas,
bolsas etc, todo tipo de artigos cos
que “introducirnos no mundo dunha cultura milenaria no que ficaremos encantados para sempre”,
sinalan. 

COGAMI e Política Lingüística a prol da igualdade



A confederación COGAMI e
a Secretaría Xeral de Política Lingüística presentaron unha
unidade didáctica e unha páxina
web, dispoñíbel en http://www.
osbolechas.gal/cogami/, dirixidas a
sensibilizar aos nenos sobre a necesidade de tratarnos uns a outros en
igualdade malia as nosas diferenzas
e as nosas características diversas.
Estes recursos, que tamén están
acubillados no portal www.lingua.
gal de Política Lingüística, foron
dados a coñecer no CEIP Emilia
Pardo Bazán da Coruña con motivo
do Día Internacional e Europeo das
Persoas con Diversidade funcional
e cognitiva. A unidade didáctica e a

web teñen como protagonistas aos
personaxes da familia Bolechas.
Na cita, na que participaron 200
alumnas e alumnos do dito centro
educativo, interviñeron o secretario xeral de Política Lingüística da
Consellería de Cultura e Turismo,
Valentín García, e o xefe territorial
da Coruña da Consellería de Educación, Universidade e Formación
Profesional, Indalecio Cabana.
Valentín García explicou “que aspiramos a que a lingua galega estea
presente en todos os espazos da
sociedade e, dunha maneira moi
especial, no ámbito da educación
en valores democráticos, como o
respecto á diversidade”. 

A Mesa lanza app para
mostrar os negocios
lingüisticamente
responsábeis



A Mesa pola
Normalización
Lingüística presentou os
días pasados unha aplicación informática para
facilitar, coa axuda dos
móbiles, a localización
dos negocios que usen
ou promovan a nosa
lingua: lingüísticamente
responsábeis e comprometidos. A ferramenta
foi dada a coñecer polo
presidente da entidade,
Marcos Maceira, acompañado da directora de
Abertos ao galego, Celia
Armas, e mailo deputado
de Cultura e Lingua de
Pontevedra, Xosé Leal.
Segundo avanzaron,
trátase dun recurso tecnolóxico que “quere pór
en valor a presenza da
nosa lingua nos establecementos comerciais e
de servizos”, e que está
dispoñíbel (de balde)
para dispositivos con
Android ou iOS.
Na presentación tamén fixeron fincapé na
sinxeleza da ferramenta,
“moi intuitiva” e doada
de usar no seu cometido
de localizar (no mapa
ou en modo busca) os
negocios que empregan
o galego. Ademais, a
app filtra procuras tanto
por nome como por
categorías, permitindo
ás usuarias e usuarios
puntuar (do 1 ao 5) o
uso que se fai da lingua
galega na atención oral,
escrita e virtual de estabelecementos e comercios. Tamén se poden
facer comentarios adicionais, “para ampliar a
precisión da valoración”,

informaron Maceira,
Armas e Leal, engadindo
que a aplicación é unha
ferramenta en desenvolvemento que se irá
mellorando co uso da
cidadanía: “Fica aberta
a novas incorporacións,
que se poden cursar a
través dun sinxelo formulario dixital”.
Segundo fixo saber
Maceira nun plano máis
concreto, a nova app xorde co obxectivo de que o
público valore e priorice
o consumo e uso de
servizos proporcionados
en estabelecementos
lingüisticamente responsábeis.
A aplicación móbil
forma parte do proxecto
Abertos ao Galego, que
certifica o compromiso
coa normalización da
nosa lingua de empresas,
comercios, asociacións e
entidades de toda índole. Desde o cumprimento
da lexislación lingüística
e o estabelecemento de
medidas concretas para
o uso do galego, até o
uso sistemático do galego tanto interna como
externamente e a solicitude de información e
documentación en galego a provedores e administracións, Abertos ao
Galego, en palabras da
Mesa, “acompaña e apoia
aquelas entidades que
apostan dun xeito consciente pola lingua propia
amosando á cidadanía os
seus esforzos e animando os consumidores e
consumidoras a apoialas,
escollendo os seus produtos ou servizos”. 
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JOSÉ ÁNGEL
ABEAL

B

alidea nace no ano 2002, como foron eses comezos no mundo das
TIC?
- Balidea naceu vinculada aos servizos tecnolóxicos do Sergas. A partir de aí
especialízase no sector sanitario, sobre todo
na parte de saúde pública, e comeza a traballar novos proxectos. Durante a crise impulsa a súa diversificación en dous sentidos:
xeográfico e sectorial. Empézase a ver como
saír de Galicia, ir a outras comunidades e incluso outros países e como afrontar tamén
outros ámbitos de traballo. Esa expansión
estivo ligada ao sector público porque Balidea é unha empresa solvente na concorrencia competitiva e ten experiencia no traballo coas administracións. Dende fai dous
anos apostamos tamén polo sector privado.
A expansión xeográfica foi moi natural,
comezando por Asturias, Cantabria, País
Vasco, Aragón, Cataluña e agora estamos
tamén en Valencia e en Madrid. Ademais, temos algún pequeno proxecto en Andalucía
e Baleares. No eido internacional saltamos
a Dinamarca da man da Axencia Danesa da
Enerxía e a Suíza, das Nacións Unidas. Cando chegamos a Dinamarca démonos conta
das posibilidades que tiñamos. É un ámbito
cun alto nivel de competencia, pero logramos establecernos e traballar tanto con
empresas públicas coma privadas. En Suíza
aterramos para traballar coas Nacións Unidas e a raíz de aí démonos a coñecer. Agora
traballamos xa con varias axencias na ONU.
Posiblemente somos a única empresa TIC
galega que traballa para este organismo e
españolas debe haber dúas ou tres máis.
No ámbito sectorial alén da sanidade, diversificamos os nosos servizos de software,
incluíndo temas relacionados coa ciberseguridade, telecomunicacións e sistemas.
De facturar 5 millóns hai cinco anos agora
chegamos aos 10 millóns. É un crecemento
entre o 10 e o 20%, un éxito noso e tamén
acadado grazas ao auxe do sector.
- Podemos dicir entón que hoxe en día Balidea é unha empresa punteira a diferenza
desa Balidea de 2002…
- No que é volume de facturación, de persoal, abano de clientes e ámbito xeográfico podemos dicir que estamos na cabeza
da lista de empresas punteiras, aínda que
como es de punteiro depende do prisma co
que se mire. Con todo, en volumes eu penso
que aí estamos.
- Balidea non só está presente en Galicia,
tamén está noutros puntos nacionais e
internacionais. Como foi ese proceso de
internacionalización?
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Director de Desenvolvemento
de Negocio de Balidea

—— Hai 17 anos que Balidea comezaba no mundo das Tecnoloxías da
Información e Comunicación. Formada por un equipo de xente
nova e dinámica, está presente non só en Galicia, senón en Dinamarca ou na sede das Nacións Unidas en Suíza. José Ángel Abeal,
director de Desenvolvemento de Negocio, recibe a Código Cero
para falar do pasado, presente e futuro desta empresa punteira.

“TRABALLAR PARA A
ONU É MOI ENRIQUECEDOR A NIVEL PROFESIONAL E HUMANO”
- Pasas moitas fases. Primeiro ves que hai
moitísimas posibilidades e entusiásmaste,
pero non coñeces o traxecto. Tes que aprender a cultura de onde vas, como se traballa
alí, e teñen que aceptarte. Tes que poñerte
no seu lugar. É como se aquí empezas a ter
provedores estranxeiros: por que non un local?, por que un estranxeiro?, por que dese
país?... non é nada sinxelo. Necesitas uns
anos para asentarte nese mercado e lidar
con moitos factores. Non coñeces a contorna
e os seus mecanismos de toma de decisións.
Dinamarca é un país pequeno que sempre
estivo no medio de países grandes e en certo
modo buscan a súa identidade. Somos nós
os que temos que aprender deles e non eles
de nós. É curioso, seguramente Dinamarca
manexa unha linguaxe para os negocios
máis parecida á nosa que a de América do
Sur, por exemplo. É unha aposta arriscada.
Cando che sae ben é unha satisfacción pero
tes que ter claro que pode saír mal.
- Supoño que traballar para a ONU ten que
poñer o listón moi alto…
- É unha contorna moi enriquecedora cultural, profesional e humanamente porque
atopas xente de todos os países. É un ámbito de traballo totalmente distinto ao que
coñeces e hai aspectos que chaman moito a
atención.

- Que proxectos ten Balidea entre mans?
- Traballamos en moitos ámbitos pero destacaría tres no campo da innovación: o desenvolvemento de tecnoloxías para a prevención
cardiolóxica en colaboración co Complexo
Hospitalario Universitario de Santiago, outras
tamén para temas sociosanitarios e, por último, aquelas relacionadas coa análise deportiva. Co noso traballo en I+D+i queremos desenvolver produtos, xa que tradicionalmente
nos dedicamos á prestación de servizos. Queremos explorar esa vía, na que a relación comercial é máis ampla.
Estamos traballando tamén en ferramentas
para a xestión de citas hospitalarias e a xestión profesional, en tecnoloxía Drupal, en plataformas de e-learning para administracións
públicas... E queremos posicionarnos en ciberseguridade, onde comezamos a colaborar
cunha empresa referente en desenvolvemento de software a nivel mundial.
- Supoño que o I+D+i é un factor clave na
creación de produtos, verdade?
- Non é o mesmo vender servizos que produtos, require unha aprendizaxe. O apoio
institucional á innovación é importante, pero
tamén o é o apoio á comercialización. Ou
atopas a un experto nese ámbito ou precisas
axustar moitas pancas antes de chegar ao camiño correcto.
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ESTAMOS TRABALLANDO EN FERRAMENTAS
PARA A XESTIÓN DE CITAS HOSPITALARIAS E A
XESTIÓN PROFESIONAL, EN TECNOLOXÍA DRUPAL, EN PLATAFORMAS DE E-LEARNING PARA
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS...

- Ademais dun bo capital humano, non?
- Unha das diferenzas que tes cando compites é a capacidade das persoas que van
contigo. Moitas veces a toma de decisións,
sobre todo en empresas privadas, baséase
no feedback que sentes. Tes que ter xente
que se involucre, que se implique e que
confíe na empresa; e a empresa ten que
confiar nesas persoas. Creo que o estamos
a conseguir, pois para ser unha empresa de
só 17 años, más de 30 persoas levan máis
de 10 anos con nós. Estamos apostando
forte pola satisfacción dos traballadores
e traballadoras, nunha relación bilateral.
Tamén temos que captar talento novo. Necesitamos moita xente, e xente boa. Por iso
damos facilidades para unha maior flexibilidade horaria e de conciliación familiar, así
como múltiples vantaxes para facer que os
empregados traballen nun ambiente de satisfacción persoal e profesional.
- Estades a ofrecer grandes avances no
mundo tecnolóxico galego ao igual que
outras moitas empresas. Séntese a competencia ou é máis un traballo de colaboración?
- Penso que é competencia sa. Case todos
nacemos no mesmo sitio e coñecémonos
dende hai moito tempo. Esa competencia
sa axudounos moito a mellorar en procesos internos e ademais, aínda que en
Galicia temos interiorizado o pensamento
minifundista, cando saes fóra necesitas
colaboración porque es pequeno e non te
coñecen. Ao carón doutras empresas es capaz de abarcar moito máis. E así o estamos
facendo, colaborando e mantendo alianzas
tanto con pequenas empresas galegas,
coma do noso tamaño, e por suposto con
multinacionais.
- Cara a onde camiña Balidea nos vindeiros anos?
- Queremos potenciar a nosa internacionalización porque nos resulta rendible.
Queremos seguir diversificándonos nos
sectores polos que estamos apostando,
coma a ciberseguridade ou os sistemas.
Queremos apostar polos produtos especializados. Queremos seguir medrando
porque cremos que hai mercado e potencial... Estamos conseguindo obxectivos co
que sabemos facer e posicionándonos ben
de forma natural nos mercados nos que
estamos entrando. Todo isto sostense cun
bo equipo humano. Tes que ter unha forte
base de talento, de compromiso e conseguir incorporar persoas novas a esta filosofía. Cada ano chegan a Balidea entre 20 e 30
persoas e que entren nesta dinámica é algo
moi satisfactorio. Tamén queremos apostar
pola responsabilidade social empresarial.
Dedicamos cada ano ao menos un 3% dos
beneficios a este labor e a xente que traballa con nós implícase moito. 
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Medra a comunidade
do cable galego
R pechou 2018 con máis velocidade,
fibra e actividades culturais

A

operadora galega R
quixo rematar ao ano
facendo balance do acadado nas súas diferentes
vertentes de actividade (Internet, televisión,
fibra, móbil) ao longo
dos doce meses que vimos de deixar atrás.
O informe dos principais fitos tecnolóxicos
da compañía en 2018 comeza co capítulo de
Internet. Neste punto, a empresa foi quen de
aumentar as velocidades achegadas, sendo
este proceso aplicábel a todos os clientes
con acceso á rede fixa de R, que pasaron de
60 a 100 Mbps, de 100 a 200 e de 200 a 300.
No eido da televisión, R acadou a dispoñibilidade de Netflix para os seus clientes a
través do deco 4K. Tamén foron obxecto de
ampliacións a alta definición (incorporando
Eurosport 2, Garage TV, Discovery, Nickelodeon e Disney Channel) e maila grella televisiva (Extreme Sports, Nick Jr, Baby TV, Garage
TV MTV, MTV Dance, Disney Pop Pick, MTV
Rocks, MTV Music ou MTV Live HD). Ademais,
a Liga 123 TV púxose a disposición de todos
os clientes, ao que cómpre engadir melloras
en todos os paquetes de televisión.
No ámbito do móbil, amais de mellorarse
o servizo e a cobertura, lanzouse unha tarifa
con 50 GB (R foi o primeiro operador que fixo
isto) e incrementouse a cifra de clientes que
se conectan á Rede móbil a través de 4G (o
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80% dos clientes). Por outra banda, lanzáronse bonos ilimitados de datos para acceso a
redes sociais, música, vídeos ou para a fin de
semana; novas tarifas de só móbil; e unha
aplicación móbil, 3ollos R, para facer posíbel
a localización exacta dos nosos familiares.
Amais, a operadora galega activou a itinerancia por defecto dentro dos países da UE
e, asemade, comezou a ofrecer 4G tamén en
itinerancia.
Polo que se refire á fibra, incrementouse
a cifra de familias e empresas que desfrutan
dela. En termos concretos, sumáronse novos
concellos á comunidade de municipais que
contan con este servizo de R (Abegondo, Cerceda, Cuntis, Lourenzá, Barreiros, Palas de Rei,
Monterroso ou Muros) e, ademais, a empresa
conseguiu chegar a 81 polígonos galegos cos
seus accesos á Rede de alta velocidade.
En materia de cultura, a operadora galega
colaborou este ano nunha manchea de festivas e eventos (Resurrection Fest, Fic Bueu, Primavera Cine ou Son Rías Baixas) e impulsou
actividades de seu como os obradoiros Crea
R e Nativos R, destinados a facernos avanzar
nos nosos coñecementos de tecnoloxías, informática e robótica. Asemade, organizou a
xira tecnolóxico-humorística Monólogos R
(nos que deu conta dos seus vinte anos de
historia e das cousas dixitais que aconteceron
ao longo desas dúas décadas) e forneceu de
infraestrutura de conexión a eventos mul-

titudinarios tan relevantes como as partys
informática XGN R Encounter (Xuventude
Galicia Net, agora en Silleda) e ICC Technium
R Encounter (a quedada dixital de Ourense,
organizada no marco da ICC Week da Deputación).
Por outra banda, R tamén impulsou a
aceleradora de proxectos de contidos dixitais DiCo Challenge (un proxecto para xerar
emprego e innovación, lanzada este outono
pasado con cinco retos a superar polas nosas
novas startups) e, xunto coas universidades
de Vigo e Coruña, a operadora fixo posíbel a
posta en marcha da Cátedra R de Ciberseguridade, unha iniciativa para converter a nosa
terra en referente da investigación e a divulgación en materia de tecnoloxías de protección dixital. Respecto da Cátedra R, lembrar
que sería a primeira cátedra interuniversitaria existente en Galicia e que o seu obxectivo
concreto é promover “o desenvolvemento
das competencias profesionais do alumnado universitario, mellorar a capacitación e
ampliar os coñecementos, técnicos e habilidades dos membros da comunidade universitaria e doutros profesionais”. A Cátedra R
traballará nos seguintes puntos:
• Colaboración na docencia+investigación
(Mestrado Interunivesitario en Ciberseguridade)
• Creación de programa de captación de
talento (alumnado ambas as dúas Universidades)
• Creación de espazos para a difusión e o
debate sobre ciberseguridade
• Capacitación en competencias relacionadas coa protección en liña tanto dentro da
comunidade universitaria coma fóra dela,
tendo en conta as necesidades competitivas das empresas. 

O

proxecto de Lugo para
transformarse en cidade smart, do que comezamos a dar detalles
consolidados en 2016
con motivo da confirmación do seu orzamento inicial (4,1 millóns de euros), vén de
recibir un importante pulo empresarial. O
motivo? A alianza formada por tres empresas
punteiras do sector tecnolóxico (as galegas
R e Altia, e máis Mindsait, do grupo Indra)
para deseñar, como socias tecnolóxicas
do Concello de Lugo, solucións avanzadas
smart no marco do proxecto de transformación dixital de Red.es. O obxectivo específico,
segundo fai saber a UTE (Unión Temporal de
Empresas) constituída por R, Altia Mindsait,
é “mellorar a calidade de vida da cidadanía e
a eficiencia dos servizos públicos, así como
impulsar a participación e a transparencia a
través de novas canles de recompilación e
difusión dos datos”.

A cidadanía
ante todo
Mindsait, R e Altia xuntan forzas para
converter Lugo en cidade smart

A UTE XERARÁ UNHA
SOLUCIÓN QUE POSIBILITARÁ A XESTIÓN COMPLETA DE CALQUERA
EXPEDIENTE OU TRÁMITE ADMINISTRATIVO SEN
DESPRAZAMENTOS NIN
PAPEIS
A UTE tamén fornecerá á cidade galega
dunha solución de arquitectura de rede que
facilitará o intercambio de información entre
os distintos sistemas e a integración futura
dunha plataforma de obxectos conectados:
Internet of Things (IoT). A maiores, as empresas equiparán ao Concello cos equipos de
hardware e software precisos para acubillar
todas as solucións que abrangue a iniciativa
de Lugo como Cidade Intelixente.
Polo que se refire ao ámbito da Administración Electrónica, a UTE xerará unha solución que posibilitará “a xestión completa de
calquera expediente ou trámite administrativo sen desprazamentos nin papeis, así como
o envío de notificacións e a interoperabilidade con outras administracións públicas”.
Isto, en palabras das empresas e do Concello lucense, “suporá un importante aforro de
custos”. En termos máis concretos, o que se
pretende é que a veciñanza estea en disposición de interactuar de maneira áxil coa administración local a través da sede electrónica,
rexistrar dixitalmente as súas solicitudes ou
xestionar electronicamente a tramitación de
expedientes.
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Outro dos puntos onde se vai poñer o foco
é no tráfico e nas medidas que favorezan
a circulación e o estacionamento, ao tempo que se traballa na sustentabilidade. Así,
porase en xogo unha aplicación móbil que
achegará aos usuarios-condutores datos en
tempos real sobre as prazas de aparcamento
dispoñíbeis, mostrando os itinerarios até as
mesmas e minimizando o tempo que decote se emprega na súa procura, reducindo en
última instancia a contaminación dos vehículos.
A UTE tamén implantará no termo municipal de Lugo unha solución de xestión intelixente de refugallos para facer realidade rutas
dinámicas de recollida, así como a obtención
de estimacións de incremento ou diminución dos residuos por ruta e por colectores,
“en función da época do ano ou a composición demográfica da zona”.
Tamén se pretende reducir as facturas de
enerxía e de auga. Para isto, habilitaranse
sistemas de xestión da iluminación pública,
tanto en contorna rural como urbana, e ferramentas para o seguimento dos consumos así
como sensores da temperatura, humidade e
CO2 en seis edificios públicos co fin deseñar
un plan de optimización enerxética.

Ademais, porase en marcha un sistema de
contadores intelixentes da auga, que permitirá contar cun mellor control do consumo
da auga e dos patróns do dito gasto, buscando “optimizar o servizo ou coñecer o importe antes da emisión de factura, reducindo os
desprazamentos dos técnicos municipais”.
A maiores, habilitarase unha plataforma
de xestión intelixente de infraestruturas
locais que facilite información cartográfica
actualizada e xeorreferenciada dos expedientes e activos da cidade. “O obxectivo”,
salienta a UTE, “é incrementar a transparencia e aforrarlles desprazamentos aos cidadáns para a súa consulta”. Esta plataforma,
engaden as empresas, brinda un modelo
tridimensional da cidade que permite obter
medidas precisas de posicionamento mediante GPS para xerar un inventario real de
información que posibilite a planificación
exacta de novos espazos tecnolóxicos en
mobilidade, optimización de limpeza viaria
ou mellora da accesibilidade. 
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Apostando
pola canteira
O CPEIG remata o ano dando
novos pasos en formación
tecnolóxica para a rapazada


Xornada final do programa Tech Kids celebrada na Cidade da Cultura
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Colexio Profesional de
Enxeñaría
en Informática de Galicia (CPEIG)
impartiu os
días pasados un obradoiro de
robótica e pilotaxe de drons no
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) para os
nenos e nenas que están hospitalizados. A xornada celebrouse na
Aula Hospitalaria do propio centro durante a mañá.

A xornada enmarcouse na estratexia de compromiso do CPEIG
co fomento do talento dixital dos
nenos e nenas de toda Galicia. “O
taller”, sinalou previamente o colexio que preside Fernando Suárez, é “unha oportunidade para
achegarse de forma lúdica e divertida á tecnoloxía e á enxeñaría
en informática”.
A xornada foi impartida polo
enxeñeiro en Informática Manuel
Montesinos Miguélez e o enxeñeiro de Obra Civil Telmo López
López. Segundo indicou o propio
Montesinos facendo referencia
ao miolo temático da actividade
e a súa finalidade, “con este obradoiro os máis pequenos poñen
en práctica o seu talento dixital,
desenvolvendo
competencias
persoais como a creatividade e
o interese pola ciencia e a tecnoloxía”.
Por outra banda, a xeira divulgativa tamén serviu de xerme
para que a rapazada participante
poida experimentar novas calidades e comecen a interesarse polas novas tecnoloxías.
Esta actividade foi complementada, días antes, con outra
cita formativa de gran relevancia
igualmente organizada polo Colexio Profesional de Enxeñaría en
Informática de Galicia (CPEIG) e
a Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA).
Tratouse da xornada final do programa Tech Kids, que se celebrou
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 Comunicacións, así como fomentar o atractivo vocacional de
profesións científico-tecnolóxicas
entre a poboación máis nova”.
Participaron uns 200 rapazas e rapaces, de entre 10 e 17 anos, nunha xincana tecnolóxica con tres
sets independentes: vídeo-mapping interactivo, panel de chroma
key e jam musical, ademais de varios obradoiros de drons.
A maiores, celebrouse unha
conferencia titulada Mundos
Dixitais, que foi impartida polo
director e fundador do Festival
Internacional de Animación,
Videoxogos e Infoarquitectura
Mundos Digitales, Manuel Meijide, e o co-fundador da produtora audiovisual Illusorium Studios
(recoñecido estudio de postprodución nacional especializado en
3D), Raúl Rocha. 
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C

hega ao mercado chinés un dos
smartphones que vai polo camiño da tendencia que imperará en
2019, o Honor V20, que presenta
unha pantalla IPS Full HD+ de 6,4
polgadas cun orificio nunha esquina
para albergar a súa cámara frontal de
25 Mpíxeles con apertura f/2.0. No que
se refire á cámara traseira, temos unha
curiosa configuración, xa que o sensor
Sony de 48 Mpíxeles con apertura f/1.8
en vez de apoiares nunha segunda
cámara ordinaria opta por un sensor
3D TOF que facilita o enfoque veloz
e contribúe a realizar bos efectos de
desenfoque.
O Honor V20 funciona cun procesador Kirin 980 a 2,60 GHz, cunha gráfica
Mali G76 MP10, está equipado con 6/8 GB de RAM e 128 GB de almacenamento interno (ampliable mediante microSD). Tamén conta con Wi-Fi AC,
Bluetooth 5.0 (compatible con AptX e AptX HD) e unha xenerosa batería
de 4.000 mAh con cargar rápida por USB-C.
Este interesante terminal, que proximamente chegará ao noso mercado, está dispoñible en China por 2.999 iuans (382 euros) no seu modelo
con 6 GB de RAM, mentres que con 8 GB de RAM o prezo sube até os
3.499 iuans (445 euros), prezos que deixan claro que non estamos ante
un auténtico buque insignia da marca Honor. 

C

unha aparencia de lentes de sol as Bose Frames queren converterse nun produto revolucionario ao combinar unhas lentes de sol de
calidade cun dispositivo de audio persoal sen
fíos que pretende converterse na primeira plataforma do mundo de realidade aumentada sonora.
Temos así que estas lentes de Bose non se limitan a permitir empregar o noso asistente persoal
no móbil, a escoitar música ou a realizar chamadas
telefónicas, senón que a través de aplicacións de
realidade aumentada podería innovar no sector
dos wearables, xa que valéndose da posición GPS
do usuario e os sensores de posición, poden saber
o que ten diante o usuario e automaticamente re-
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O

s dispositivos que tiran proveito do porto OBDII do automóbil non son ningunha novidade, de
xeito que incluso temos algún de fabricantes
como Samsung, e a propia Ford comercializa
unha destas solucións para achegar acceso á Rede por
Wi-Fi no vehículo, pero en España aínda non gozan de
popularidade, o que pode mudar grazas a Movistar,
compañía que vén de abrir a reserva do seu Movistar
Car, un servizo que a través dun dispositivo OBD-II
permite gozar dun coche máis seguro e conectado.
Movistar Car botará a andar en febreiro cun prezo
de alta de 20 euros e mensualidades de 3 euros, e
permitirá gozar no interior do vehículo dunha rede
Wi-Fi para até 5 dispositivos simultáneos que ofrece 3
GB de datos ao mes; no caso de impactos realizará
unha chamada de emerxencia de xeito
automático; achega ao condutor
información sobre posibles
avarías; permite configurar alertas para saber
dos movementos
do vehículo, a
localización ou o
histórico de viaxes;
e incluso inclúe
descontos en servizos
de terceiros. 

producir unha capa de son asociada, o que podería
ter grande utilidade para viaxes, educación, lecer,
xogos...
As Bose Frames sairán á venda en xaneiro a un
prezo de 199,95 dólares, estando xa aberta a súa
reserva. As lentes, de só 45 gramos de peso, ofrécense en dous deseños diferentes (o estilo Alto,
cadrado e angular, ou o estilo Rondo, máis
redondeado e compacto) e os altofalantes
integrados en cada patilla prometen
unha grande calidade sonora, á vez
que manteñen o son restrinxido ao
propio usuario. Poden controlarse
mediante o tacto ou a voz, sendo
compatibles con Siri e o Asistente
de Google.
A batería destas orixinais lentes
achegan unha autonomía de até 3,5
horas de reprodución e
12 horas en espera,
podendo recargarse
en menos de dúas
horas. 
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S

amsung non limita o lapis dixitalizador S Pen ao smartphone Galaxy
Note9, senón que tamén o leva a
ordenadores portátiles, e así agora
temos o novo Notebook 9 Pen, un ordenador 2-en-1 que integra S Pen para desatar o
potencial creativo dos usuarios. O SPen pode
inserirse no equipo para o seu transporte
e non precisa cargarse, destacando por ter
reducido a súa latencia fronte a versións
anteriores, de xeito que a súa experiencia de
uso é moi semellante á de escribir en papel.
Estes equipos con corpo metálico e marco
da aluminio para unha grande resistencia,
resultan moi elegantes, e están equipados
con procesadores Intel Core de 8ª xeración,
así como cunha xenerosa batería que permítelles conseguir autonomías de até 15 horas.
A súa conectiviadde tamén é boa, incluíndo
tanto un par de portos Thunderbolt 3 como
soporte de Wi-Fi AC a velocidades gigabit.

D

ende hai varios anos LG leva ao CES
de Las Vegas a súa nova xeración
de ultraportátiles LG Gram, que
destacan por ser delgados, lixeiros e
con grandísima autonomía, consolidándose
como todo un referente do mercado; pero
este ano atrévense a dar un paso máis, e
evolucionan a serie ofrecéndoa en dous camiños diferentes, de xeito que teremos un
tradicional LG Gram de 17 polgadas e un LG
Gram 2-en-1 con pantalla de 14 polgadas.
O LG Gram 17 consegue introducir unha
pantalla de 17 polgadas cunha resolución
de 2.560 x 1.600 píxeles nun corpo propio
dos equipos con pantalla de 15,6 polgadas,
e pese ao seu tamaño, consegue conter o
seu peso en 1.340 gramos, polo que sería o
portátil con pantalla de 17 polgadas máis li-
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O Samsung Notebook 9 Pen chegará ao
mercado a primeiros do ano que vén en
versións con pantallas Full HD de 13,3 e 15
polgadas respectivamente, con recoñecemento facial e de pegadas dixitais, teclado
retroiluminado e altofalantes estéreo AKG,
diferenciándose ambas versión non só en tamaño
e peso, senón que o
modelo de 15 polgadas
destaca por estar equipado cunha gráfica nVIDIA
GeForce MX150 con 2 GB de
memoria dedicada, mentres
que o modelo de
13,3 polgadas
ten unha gráfica
con memoria
compartida. 

xeiro do mercado que, ademais,
presume dunha autonomía de
até 19,5 horas.
Este equipo conta igualmente
cun procesador Intel Core de
nova xeración con até 16 GB de
memoria DDR4, 256 GB de SSD
e un espazo para poder incorporar unha unidade SSD adicional
en formato M.2 (no caso de
precisar maior capacidade de
almacenamento).
No caso do LG Gram 2-en1, temos unha pantalla
IPS táctil de 14 polgadas que pode xirarse
360 graos, ou sexa, un
equipo convertible, que

busca funcionar como ordenador portátil
tradicional, pero que pode transformarse
nunha ferramenta de creatividade, especialmente se tirarmos proveito do lapis Wacom
con 4.096 niveis de precisión e detección
de inclinación, de xeito que consegue unha
experiencia de debuxo natural e precisa.
Este equipo tamén ten unha elevada autonomía, que pode chegar até as 21 horas,
que xunto co seu peso de 1.145 gramos
convérteo nun produto altamente portátil.
Ambos equipos teñen teclado retroiluminado, USB 3.1 tipo C, saída HDMI e lector de
pegadas dixitais. 
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Aínda que a febre masiva de Pokémon
GO queda moi lonxe, o xogo móbil consolidouse, e non cesou de incorporar contidos
e mellorar, até que por fin deu o paso que
moitos usuarios esperaban dende o comezo:
a posibilidade de realizar combates de
adestradores.
Até o momento os xogadores podía
atrapar e adestrar Pokémon para tomar o
control de ximnasios e desafiar a poderosos
xefes de incursión, pero agora poderán pór a
proba as súas habilidades nos combates de
adestrador, funcionalidade que está limitada
aos xogadores de alto nivel, que poderán
enfrontarse a outros empregando equipos
de tres Pokémon e, ao rematar o combate,
ambos participantes recibirán recompensas, incluíndo a oportunidade de conseguir
obxectos de evolución pouco comúns, como
a Pedra Sinnoh.

PS 4

En setembro chegou a
PlayStation 4 de xeito exclusivo o xogo Marvel’s SpiderMan, para recibir en outubro
o seu primeiro capítulo
descargable, e este ritmo de
actualizacións mantívose até
agora, cando ve a luz Silver
Lining, o terceiro capítulo de
La ciudad que nunca duerme,
a ampliación da historia do
xogo, de xeito que podemos
considerar que o xogo xa
está completo, polo que en
poucas semanas de seguro
que veremos unha edición
Xogo do Ano con todos
os contidos descargable
incluídos.
Neste último capítulo que
serve de desenlace temos a
incorporación á historia de
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Silver Sable, quen unirá forzas con SpiderMan para recuperar o
equipo e as armas de
Sable International que
caeron en mans da mafia.
O DLC tamén inclúe tres
traxes entre os que destaca
o que loce Peter Parker no
filme Spider-Man: Un nuevo
universo.
Pero non só os que merquen os contidos descargables reciben novidades,
senón que a actualización
1.13 do xogo tamén engade
un novo traxe que moitos
usuarios estaban a esperar:
o Webbed Suit. Trátase do
uniforme de Spider-Man
empregado no filme do
personaxe de 2002. 

Estes combates de ritmo acelerado xogaranse en tempo rela, e os Pokémon poderán usar
tanto ataques rápidos como ataques cargados.
Tamén será posible empregar pos estelares e
caramelos antes do combate para desbloquear
un ataque cargado como bonificación para os
Pokémon.
Nestes enfrontamentos non só importará quen ten o Pokémon máis forte nin cos
movementos máis potentes, senón que elixir
o momento perfecto para actuar tamén será
importante, xa que poderán empregarse escudos protectores (limitados) que poderán evitar
danos críticos.
Para que os combates sexan xustos, os
adestradores deben competir na mesma liga de
combates de adestrador, que determina o valor
máximo dos Pokémon participantes. Os que
busquen un maior desafío poden participar na
Liga Master Ball, que carece de límite nos PC dos
Pokémon que poden combater, de xeito que
haberá que desenvolver estratexias gañadoras
que poden xirar en torno a Pokémon lendarios e
a xogadas de contraataque intelixentes. 

IOS | Android

Os Lemmings foi un dos xogos
de quebracabezas de máis éxito
a primeiros dos anos 90, e aínda
que o estudio Psygnosis pechou
hai anos, a franquía segue viva,
e estrea versións para Android e
para iOS, demostrando que as
súas mecánicas de xogo son
tan divertidas como sempre,
aínda que desta volta muda o
modelo de negocio, e temos un
xogo free-to-play, de xeito que hai

que realizar micropagamentos se
queremos evitar longas esperas.
Esta revisión dos Lemmings mantén os preceptos do xogo orixinal:
levar a unha serie de pequenas
criaturas até a saída de cada nivel,
realizando numerosas accións
como cavar ou construír escaleiras,
para superar obstáculos e evitar
trampas mortais, superando as
fases de conseguir a supervivencia
de certo número de lemmings.

Os niveis están deseñados tendo en conta a disposición vertical
dos smartphones (buscando que
sexa cómodo xogar cunha soa
man), reparten as fases en planetas e, para engadir unha maior
riqueza ao xogo, conta tamén
con tribos, ou sexa, lemmings con
aparencias únicas, que permitirán
desbloquear grandes recompensas. 

Xbox One | PS 4 | PC

O 4 de decembro saíu oficialmente á venda o
xogo Just Cause 4, co que Square Enix e Avalanche
Studios convídannos unha vez máis a vivir unha
experiencia propia do grande cine de acción, no que
o realismo ten pouca importancia, e a espectacularidade reina. Desta volta poderemos visitar Solís, un
enorme territorio suramericano en conflito, onde o
axente rebelde Rico Rodríguez chega a descubrir a
verdade sobre o seu pasado, sen importar o prezo.
Nesta entrega de Just Cause volven ter grande
peso as secuencia aéreas, de xeito que poderemos
sobrevoar os ceos cun traxe especial co que facer
paracaidismo, salto base e mergullo libre sen límites.
As condicións climatolóxicas extremas tamén
xogarán un rol importante, achegando unha física
inédita na que os tornados e as tormentas tropicais
dificultarán a loita contra os inimigos.
Aínda que o lanzamento deste xogo para Xbox
One, PlayStation 4 e PC está previsto para mañá,
as versións de luxo do xogo contan con 24 horas
de acceso anticipado, polo que dende hoxe xa hai
xogadores podendo gozar da nova aventura de Rico
Rodríguez, que chega co reto de ter que facerse un
oco nunha campaña de Nadal chea de grandes superproducións capaces de eclipsar a case calquera
lanzamento. 
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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.
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www.codigocero.com

