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da UDC para converter a
fábrica de armas en cidade
tecnolóxica
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Novos avances
no camiño da

educación dixital
Actívase o grupo de traballo para crear contidos
innovadores ao abeiro de Abalar

A

iniciativa E-Dixgal do Proxecto
Abalar prosegue coa chegada de
2019 desenvolvendo as liñas de
actuación marcadas o curso anterior para estender a educación
integramente dixital en Galicia.
Entre as iniciativas programadas
pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia (AMTEGA) e a Consellería de Educación atópase a creación de contidos educativos
dixitais innovadores coa implicación do profesorado e os sectores TIC e audiovisual.
Na recta final de xaneiro ficou conformado o
grupo de traballo de traballo que desenvolverá
a iniciativa. A xuntanza levouse a cabo na Cidade da Cultura e nela participaron a directora da
AMTEGA, Mar Pereira, o subdirector xeral de Ordenación e Innovación Educativa e Formación
do profesorado, Iván Mira, o director xeral da
empresa Everis de Asturias e Galicia, Jesús Lage,
e o director xeral de R en Galicia, Alfredo Ramos,
xunto cunha decena de profesores de diferentes materias e centros educativos galegos para
realizar, en palabras de AMTEGA, “unha primeira
aproximación de necesidades, liñas de traballo e
obxectivos no medio prazo”. Segundo engadiu a
axencia, este equipo multidisciplinar abordará
“a xeración de contidos dixitais aproveitando as
capacidades técnicas e innovadores dos sectores
tecnolóxico e audiovisual de Galicia, e os coñecementos pedagóxicos do profesorado galego
así como as súas necesidades”. Desta maneira,
o profesorado realizará a proposta de contidos
(materia, curso, unidade didáctica e metodoloxía pedagóxica), e definirá os obxectivos, competencias, esquemas e materiais adicionais. Sobre esta base as empresas TIC e do audiovisual
implicadas elaborarán recursos aplicando as
tecnoloxías máis innovadoras: realidade aumentada, realidade virtual, simulación, gamificación,
intelixencia artificial, aprendizaxe personalizada
e adaptativa...
A axencia que dirixe Mar Pereira sinala que a
previsión é que antes de que remate este curso o
propio profesorado do grupo de traballo empregue os contidos na aula para comprobar o seu
valor pedagóxico e a súa validez no proceso de
ensinanza-aprendizaxe dos centros educativos
de Galicia. Unha vez validados, os contidos serán
distribuídos a toda a comunidade educativa galega a través das plataformas do Proxecto Abalar.
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Antes de que remate
este curso o propio
profesorado do
grupo de traballo
empregará os
contidos na aula
para comprobar
o seu valor
pedagóxico e a súa
validez no proceso
de ensinanzaaprendizaxe

Recursos multimedia e actividades
interactivas
Ademais das 750 unidades didácticas de 45
materias dos provedores Netex Learning e Edebé, e os máis de 3.200 contidos dixitais creados polos propios docentes, e integrados xa
na plataforma do libro dixital dende o comezo
do proxecto, neste curso sumáronse as unidades, os recursos complementarios e o acceso
ao banco de contidos da Editorial Planeta, e
os contidos educativos (Dixital Book, libro do
alumnado incluíndo os recursos multimedia e
as actividades interactivas, e Activities, as actividades interactivas e complementarias ás actividades do libro do alumnado) de Inglés da
Editorial Pearson. Adicionalmente puxéronse
en marchas novos contidos dixitais personalizados (Smart) do provedor Netex Learning.
AMTEGA lembra que o uso destes novos contidos, tanto dos novos subministradores incorporados, como dos contidos Smart, xa alcanza
a un 35% dos usuarios do proxecto.
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Suba dun 84% no uso da plataforma
dixital

O curso pasado iniciouse a integración progresiva dun paquete de melloras para seguir
estendendo a educación dixital a máis centros.
Tras unha serie de importantes impulsos nos
dous primeiros meses do curso actual (renovación de equipamento, incorporación dun
terceiro provedor, entrada en funcionamento do
servizo de atención Premium para familias, alumnado e profesorado, optimizacións da conectividade nos centros docentes, etc), rexistrouse un
incremento do 84% no número de usuarios que
acceden á plataforma do libro dixital respecto
ao curso pasado, acadándose un uso diario (por
parte do alumnado e profesorado actualmente
participante no proxecto) próximo ao 88%. A
incorporación dun novo provedor da materia
de inglés era outra das medidas previstas nesta iniciativa do Abalar, concibido en palabras
de AMTEGA “como un proxecto vivo”, que evoluciona do concepto de equipo na aula ao de
“mochila dixital”, un equipo “que acompaña ao
alumnado en toda a súa actividade educativa,
tanto dentro como fóra do centro, e que lle proporciona o acceso a todos os recursos educativos dixitais”.
A día de hoxe son Abalar (aulas dixitalizadas
con encerado dixital, proxector, equipo para o
posto do profesor e conexión a Internet) máis
de 6.000 aulas de 5º e 6º de Educación primaria, toda Educación Secundaria e Bacharelato de
900 centros públicos, beneficiando a máis de
120.000 alumnos. 
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A XUNTA OFRECE AOS
EMPREGADOS PÚBLICOS
2.000 HORAS DE FORMACIÓN
EN EADMINISTRACIÓN

A

Xunta pon en marcha este ano una
nova edición do
Plan para reforzar
a formación do empregado público no ámbito
da Administración Dixital
e da Protección de Datos
con preto de 2.000 horas
a través de 67 cursos en
formato presencial, online e
mixto. Esta media enmárcase nas actuacións do Plan
de Goberno e Administración Dixital 2020 co que se
está a consolidar o proceso
de transformación dixital
da Administración autonómica, no que traballan a
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
e a Axencia para a Modernización de Galicia (AMTEGA).
O programa formativo
realízase en colaboración
coa Escola Galega de Administración Pública. Respecto
da iniciativa do ano pasado,
incrementa en máis dun
66% o número de horas, e
tamén o número de cursos,
ofrecendo un 20% máis que
na edición anterior.
Os cursos abordan
diferentes aspectos da Administración Dixital tanto
vinculados ás novidades
introducidas polas lei
39/2015, como os centrados na implantación de
novos sistemas da eAdministración (notificacións
electrónicas, dixitalización
de rexistros...) ademais dos
relativos ao novo decreto

de protección de datos, con
formación específica para
os delegados de protección
de datos.
A importancia da formación no sector público
autonómico reflíctese na
futura Lei de Administración Dixital de Galicia, a
día de hoxe en tramitación,
que contempla un Plan
de Capacitación Dixital
para garantir aos empregados públicos o acceso á
formación necesaria para
desempeñar a súas funcións nun contexto dixital
e intensificar o uso dos
servizos dixitais.
O sistema de indicadores
do Plan apunta a un incremento no uso dos servizos
dixitais tanto dentro como
fóra da Administración. A
nivel interno no primeiro
semestre de ano 2018
os empregados públicos
realizaron 6,4 millóns de
consultas á plataforma de
interoperabilidade Pasaxe!,
un 44% máis que en 2017;
máis de 300.000 notificacións electrónicas, case tres
veces máis ca no mesmo
semestre que en 2017 e asinaron máis de 2,7 millóns
de documentos en formato
electrónico. Por parte dos
cidadáns o pasado ano, por
primeira vez, as xestións
online coa Xunta superaron
as presenciais. realizáronse
mais de 470.000 presentacións a través da Sede
Electrónica, un incremento
do 47%.
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A nova vida da

O

Servizo de
Audiovisuais
da
Deputación
de Lugo xa
está a pleno rendemento, collendo a testemuña
(e amplificándoa) do importante labor formativo e divulgador desenvolvido estes últimos anos pola Fundación TIC,
agora reformulada a través do
dito Servizo. Entre as actividades máis recentes deste novo
departamento da Deputación
atópase a emisión en streaming da oitava edición do
Concurso Lucus Intercentros,
seguido por milleiros de persoas, e, tamén, a celebración
de varias experiencias de contacto coa mocidade lucense.
Polo que se refire á emisión
en liña do Lucus Intercentros,
o senlleiro certame de preguntas e respostas no que
participan cada ano estudantes de primeiro de Bacharelato dos institutos da capital,
celebrouse o 18 de xaneiro,
dende o IES Muralla Romana de Lugo e foi seguida por
máis de 3.000 persoas.
Fixeron acto de presenza
a deputada de Cultura, Pilar
García Porto, José Antonio
Corredoira Teijeiro, director
do IES Muralla Romana, e José
Luís Torre Losada, vicedirector
do IES Muralla Romana.
O certame constitúe unha
iniciativa do alumnado de
Administración e Xestión do
Muralla Romana, coa colaboración do seu departamento
de Informática, do CIFP Politécnico, da Escola de Arte e
Superior de Deseño Ramón
Falcón, así como do Centro
de Formación Audiovisual de
Lugo (CFA).
Como dixemos, máis de
3.000 persoas seguiron por
streaming o concurso a través dunha emisión da que
se encargaron dez alumnos
do Centro de Formación Audiovisual da Deputación, supervisados por un docente e
técnicos do Servizo de Audiovisuais.
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Fundación TIC

O Servizo de Audiovisuais da Deputación de Lugo
impulsa xa a formación avanzada da mocidade

Estreitando ligazóns cos estudantes
Un grupo de alumnos do CPR Plurilingüe Fed Torre de Lemos de Monforte inauguraron o 11 de xaneiro
as visitas guiadas ás instalacións
do novo Servizo de Audiovisuais da
Deputación de Lugo. O voceiro do
Goberno provincial, Álvaro Santos,
acompañou aos estudantes durante os seu percorrido polo Centro de
Produción de Audiovisuais, no que
coñeceron os distintos departamentos dunha televisión así como o seu
funcionamento, desde as salas de
realización e edición até o arquivo.
Santos Ramos animou aos rapaces a estudar no Centro de Formación de Audiovisuais, que, segundo
lles fixo saber, é “o único da provincia que imparte ensino superior de
realización e produción”.

Tamén lembrou que o Servizo de
Audiovisuais da Deputación continuará co programa de visitas didácticas
destinadas especialmente ao alumnado dos centros educativos da provincia.
O devandito servizo, como sinalamos, é en boa medida o substituto da
Fundación TIC da Deputación de Lugo
e, polo tanto, terá entre os seus cometidos formar e capacitar en novas tecnoloxías e contidos dixitais e audiovisuais
a persoas de todas as idades da provincia, poñendo o foco, especialmente,
na xente nova e na xente maior. Esta
iniciativa estase a impulsar co ano
novo amplificando e optimizando o
labor desenvolvido previamente pola
Fundación TIC e o seu programa InLugo, de por si encomiábel en materia de
alfabetización tecnolóxica.

Durante a recta final de
xaneiro, agárdase que o vídeo acade as 10.000 visualizacións, e posteriormente
os alumnos do CFA editarán
un DVD co material gravado
neste certame. O obxectivo
desta acción é continuar preparando con prácticas reais
aos alumnos do centro de
cara á súa inserción no mercado laboral. Esta práctica foi
posíbel grazas ao convenio
de colaboración entre o CFA
e o IES Muralla Romana.
Neste certame participaron alumnos de Bacharelato
de sete institutos da capital
lucense.
A emisión do Lucus Intercentros comezou ás 12:00
horas e rematou unhas dúas
horas máis tarde coa entrega de premios aos equipos
gañadores. As persoas interesadas en seguir a competición en tempo real puideron
facelo a través da canle de
YouTube do Servizo de Audiovisuais da Deputación e
do seu Facebook, e na web
do IES Muralla Romana www.
edu.xunta.es/centros/iesmurallaromana. 
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Os

investigadores
do mañá
O CITIC recibiu as visitas de
alumnado de centros de secundaria


Alumnos do IES Eusebio da Guarda

O

Centro de Investigación TIC (CITIC) da Universidade da
Coruña recibiu durante o mes de xaneiro dúas visitas
de centros de educación secundaria. Por unha parte,
visitaron o centro 16 alumnos e alumnas da asignatura
de TIC de segundo de bacharelato do IES Eusebio da
Guarda da Coruña. O responsable da unidade de sistemas do CITIC, Alejandro Mosteiro, explicoulles o funcionamento do
Centro de Proceso de Datos (CPD) do centro.


Visita dos alumnos do IES Eusebio da Guarda ao CPD do CITIC

Por outra parte, os alumnos e alumnas do IES María Casares de Oleiros tamén coñeceron as instalacións do CITIC. O subdirector do centro, Javier Pereira, fixo unha presentación global do mesmo e posteriormente realizáronse dúas exposicións de proxectos colaborativos
do CITIC. Os investigadores Paula Fraga, Lucía Ramos e Óscar Blanco
presentaron o proxecto Concordance, sobre a prevención de colisións para UAV (vehículos aéreos non tripulados) utilizando técnicas

de Deep Learning (aprendizaxe profunda) e sensórica optimizada; e os
investigadores Alberto Alvarellos e Ignacio Fraga expuxeron os detalles do proxecto Treboada, no que se utilizan técnicas de predición de
precipitacións mediante sensores de baixo custo e aprendizaxe máquina. Finalizou a explicación do proxecto cunha visita á cuberta do
CITIC para mostrar aos alumnos o funcionamento in situ dos sensores
de predición de precipitacións instalados en dita cuberta. 


As investigadoras Paula Fraga e Lucía Ramos presentando o
proxecto Concordance


O subdirector do CITIC presentando o centro aos alumnos do IES María
Casares de Oleiros


Investigadores do proxecto Concordance facendo unha
demostración de voo de drone


Alberto Alvarellos mostrando aos alumnos o funcionamiento dos
pluviómetros do proxecto Treboada

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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Pequenos grandes
programadores
Até 360 persoas participaron na Hora do Código
organizada polo CPEIG e a ESEI de Ourense

A

Escola Superior de Enxeñaría
Informática do Campus de Ourense foi tomada o sábado 19
por rapazas e rapaces de idades comprendidas entre os 6
e os 18 anos, todas e todos co
obxectivo compartido de converterse en programadoras e programadores,
ou sexa, en usuarios pero tamén en construtores da sociedade dixital. Falamos da celebración galega do acontecemento internacional
A Hora do Código, impulsado a nivel mundial
pola organización Code.org e, a nivel galego,
pola ESEI de Ourense e o Colexio Profesional
de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG).
A cita desenvolveuse entre as 9.00 e as 19.30
horas na sede da ESEI e acolleu a participación
activa de 360 persoas e a celebración de tres
ducias de sesións didácticas para nenas e nenos acompañados das súas familias.
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O programa que se
puxo á súa disposición
foi salientábel:
até 34 sesións que
abrangueron desde
o uso de drons e a
programación até a
impresión 3D ou a
realidade virtual

En termos máis concretos, participaron (formándose como vindeiras construtoras e construtores da revolución dixital) un total de 263
rapazas e rapaces (113 nenas e 155 nenos) cunha media de idade de nove anos, acompañados polos seus proxenitores. O programa que
se puxo á súa disposición foi salientábel polo
número, a calidade e a variedade das actividades: até 34 sesións que abrangueron desde o
uso de drons e a programación até a impresión
3D ou a realidade virtual. As actividades desenvolvéronse durante a mañá e a tarde do sábado en diversos espazos do edificio Politécnico
coa participación de voluntarias e voluntarios
colexiados e por docentes especializados nas
novas tecnoloxías no ámbito educativo.
A finalidade da xornada foi achegar dunha
“forma lúdica e divertida” o mundo da programación ás xeracións máis novas. Ademais, buscábase estender os coñecementos de ciencias
da computación aos máis pequenos e pequenas tendo en conta que a tecnoloxía está cada
día máis presente en todas as facianas da vida,
desde o lecer á educación, pasando polo xeito
de comunicarse e de obter coñecemento e desenvolvérense.
Francisco Rodríguez, tesoureiro do Colexio
Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia e director da Escola Superior de Enxeñaría
Informática, salientou os días previos á celebración da Hora do Código que esta actividade
está deseñada para que a mocidade entenda as
bases e fundamentos da programación. “Aínda
que os rapaces nun futuro non desenvolvan
unha profesión como a enxeñaría informática,
a nosa sociedade evoluciona cara unha totalidade de produtos que inclúen software dalgún
tipo, e entender as bases da programación fará
que comprendan mellor o funcionamento destes elementos e poidan obter todas as vantaxes
que ese coñecemento proporciona”.
Durante a celebración impartíronse diversos
obradoiros, indicados para as distintas idades,
sobre iniciación á programación, iniciación á
programación con Scratch, iniciación á programación de dispositivos con Arduino, cinema e
vídeo en 3D, impresión en 3D, drons, realidade
virtual, Nenoos Tech ou iniciación ao desenvolvemento de videoxogos.
A Hora do Código está promovida internacionalmente, desde o ano 2013, pola entidade
sen ánimo de lucro estadounidense Code.org.
A nivel internacional a iniciativa está apoiada
polas grandes compañías tecnolóxicas, como
Google, Amazon, Apple, Facebook e Microsoft,
e por persoeiros como Bill Gates ou Mark Zuckerberg. Code.org, para quen non o saiba, é un
organismo público adicado a ampliar a participación en Informática. O seu obxectivo é que
todos os estudantes teñan a oportunidade de
aprender programación. 
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Fernando Suárez, presidente do CPEIG, enxalza
neste artigo as vantaxes de formarnos en TIC
dende idades temperás

Creatividade e
curiosidade como
base do talento

O

sábado 19 de xaneiro o
CPEIG (Colexio Profesional
de Enxeñaría en Informática de Galicia), en colaboración coa ESEI da Universidade de Vigo, celebrou
unha serie de obradoiros
dirixidos a nenas e nenos de entre 6 e 18 anos.
Esta iniciativa enmarcada nas actividades da
Hora do Código, da que falamos polo miúdo
na páxina anterior, tiña como obxectivo principal achegar á rapazada dunha forma lúdica
e divertida á programación, á tecnoloxía de
impresión en 3D e á programación de pequenos dispositivos.
E digo como obxectivo principal porque
non era o único, xa que os rapaces acudían
acompañados dos seus pais, actores secundarios, pero activos, nos distintos obradoiros
celebrados. Se a informática está cada día
máis presente en todas as facianas da nosa
sociedade, desde o lecer á educación, é fundamental que desde nenos os nosos rapaces
coñezan os conceptos do mundo no que viven.
Entre os máis de 360 participantes, destacaba a cara de ilusión dos nenos nos distintos talleres; pero por riba diso, as caras de
incredulidade e orgullo dos pais ao ver as
capacidades dos seus fillos. Ese espírito de
colaboración é tamén posible no eido tecnolóxico con independencia do coñecemento
e habilidades dos maiores. Debemos tomar
conciencia de que a nosa sociedade evoluciona cara a unha totalidade de produtos
que inclúen software dalgún tipo, e entender as bases da programación fará que estes
futuros profesionais comprendan mellor o
funcionamento destes elementos e poidan
obter todas as vantaxes que ese coñecemento proporciona.
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É fundamental que desde
nenos os nosos rapaces
coñezan os conceptos do
mundo no que viven
O futuro pasa pola convivencia laboral de
persoas e máquinas. Cada un ten as súas fortalezas e debilidades, pero se hai algo no que
un robot nunca competirá cun ser humano é
na creatividade e na curiosidade. Estas cualidades son especialmente importantes no
desenvolvemento dos nenos e nenas, que
sempre buscan experimentar e aprender. A
sociedade e a educación deben evitar impedir o seu crecemento, como pasa acotío,
sendo a nosa responsabilidade potencialas
ao máximo. Con isto, teremos garantido o
talento das novas xeracións e o progreso social, cultural e económico.

Son xa varios anos os que o CPEIG impulsa
a Hora do Código na nosa Comunidade, tanto con charlas en centros educativos como
con xornadas como a devandita. O éxito de
participación e resultados anímanos a continuar esta vía e anovar as esperanzas de que
moitas das nenas participantes prosigan este
camiño e sexamos quen de romper os estereotipos que causan a brecha de xénero nas
profesións CTIM (STEM en inglés), auténtica
ameaza non só para o sector, senón para o
progreso da nosa sociedade.
E como é de xustos ser agradecidos, fago
unha mención moi especial a Fran Rodríguez, director da ESEI e tesoureiro do CPEIG,
responsable do éxito desta Hora do Código.
Cónstame o seu esforzo e sacrificio, pero
creo que a recompensa do sorriso dos pequenos (incluídos Sofía e Sergio), é o mellor
dos recoñecementos. 
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A Coruña e
Santiago queren
ser capitais TIC
Colle impulso o proxecto da UDC para converter a
fábrica de armas en cidade tecnolóxica

A Coruña vai seguir avanzado no seu
papel de referente TIC, un papel que
xa hai tempo que vén xogando e que
as semanas pasadas, coa celebración
do importante acontecemento Mobile Week, quedou novamente de
manifesto. Este carácter tecnoloxicamente senlleiro da cidade está a recibir un novo pulo da Universidade da
Coruña, que quere a contorna herculina dispoña dun novo e significativo
espazo urbano de investigación, formación e innovación dixital. Estamos
a falar do seu proxecto para converter a fábrica de armas na Cidade das
TIC. Esta iniciativa foi presentada o 15
de xaneiro, nos seus detalles, polo reitor Julio Abalde, perante o secretario
de Estado de Defensa, Ángel Olivares.
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Xurdiu á iniciativa
pola “demanda das
empresas do sector
tecnolóxico de
contar cun polo de
innovación no que
estivese presente
a Universidade da
Coruña”

Na cita tamén participaron o alcalde Xulio
Ferreiro, a subdelegada do Goberno na Coruña, Pilar López-Rioboo; o deputado socialista Ricardo García Mira, e o concelleiro de
Emprego e Economía Social, Alberto Lema,
así como representantes dos traballadores
e outras autoridades do Ministerio. Na xuntanza, o secretario de Estado de Defensa fixo
saber que xa está asinada a rescisión da actual concesión o que permite iniciar outras
accións, deixando o camiño aberto para esta
importante transformación que propón a
Universidade da Coruña, que segundo fixeron saber está cada vez máis preto.
Na cita, amais, acordouse crear decontado unha comisión de traballo formada por
representantes do Ministerio de Defensa, da
Universidade da Coruña e do Concello da
Coruña para ver a maneira de artellar a Cidade das TIC e buscar a fórmula xurídica para a
súa materialización.
Tanto o reitor como o alcalde e a subdelegada do Goberno manifestaron a súa plena
satisfacción co resultado da reunión.
O proxecto de transformación tecnolóxico-dixital da fábrica de armas (unha importante contribución á fórmula sustentábel e
racional de tirar proveito de infraestruturas
existentes en desuso, infraestruturas de
gran potencial cidadá, empresarial e dinamizador) xurdiu á iniciativa da Universidade da
Coruña coa colaboración do Cluster TIC Galicia pola “demanda das empresas do sector
tecnolóxico de contar cun polo de innovación no que estivese presente a Universidade da Coruña”. Neste polo centralizaríanse as
empresas de novas tecnoloxías interesadas
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O EMPRESARIADO DE
SANTIAGO RECLAMA UN HUB
DE INNOVACIÓN DIXITAL


A fábrica de armas da Coruña vista
dende o ceo

en compartir espazo común, así como iniciativas de coñecemento e emprendedoras da
propia UDC.
Segundo informa a institución académica
sobre a orixe mesma da iniciativa e as necesidades detectadas que propiciaron a súa
materialización, as empresas do sector dixital
da área metropolitana da Coruña precisan
novos espazos para ampliar instalacións e
desenvolver máis servizos, xa que se atopan,
en conxunto, en plena fase de espallamento
e medre. A Cidade das TIC, engade a UDC,
sería unha importante resposta ao devandito
requirimento.
Como dixemos, o espazo de innovación
empresarial emprazaríase nas instalacións da
fábrica militar, nunha infraestrutura singular
na que convivirían as empresas, a Universidade da Coruña e os centros tecnolóxicos
asociados para “xerar sinerxías e converter A
Coruña e Galicia nun polo de innovación TIC
con visión internacional”. Ademais, a súa privilexiada localización, preto do Campus de
Elviña, facilita a conexión e a colaboración
con centros de Santiago, Vigo e o polo aeronáutico de Lugo. “Este proxecto”, engade
a UDC, “permitirá apoiar a industrialización
nun territorio que perde peso industrial, reter o talento local e atraer talento internacional, así como potenciar un sector empresarial
estratéxico para a área metropolitana da Coruña, cun efecto de dinamización da innovación noutros sectores como o téxtil, loxístico,
portuario, alimentario, etc”.
Amais de todo o devandito, existe un compromiso por parte da institución educativa
coruñesa para respectar e manter a actividade industrial e dos traballadores da factoría
militar, complementado esta liña operativa
cun polo de innovación “que concentrará
empresas dispersas do sector TIC para crear
sinerxías”, explica a Universidade, engadindo
que este polo tamén servirá como acelerador
da transferencia de tecnoloxía e innovación
dos Campus ás empresas, a maiores de elemento impulsor de novas iniciativas de mercado de alicerce universitario. 
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A

lén do importante proxecto para
converter a fábrica
de armas da Coruña
en Cidae das TIC, Compostela
tamén está a mover ficha neste
ámbito. De feito, a Cámara de
Comercio de Santiago, a Área
Empresarial do Tambre e a
Universidade de Santiago mantiveron recentemente unha
xuntanza para visualizar de
que maneira conxunta se pode
impulsar a cidade de Compostela e a súa contorna como un
referente dixital. Na reunión,
na que se sentaron os alicerces
para unha “alianza estábel” a
prol do devandito obxectivo,
as entidades que representan o
tecido produtivo demandaron
a implantación en Santiago
dun hub de innovación dixital.
A proposta sitúase ao abeiro
da convocatoria da Axencia
Galega de Innovación (GAIN)
para a selección de proxectos
dixitais que se enmarquen no
plan estratéxico para a especialización intelixente.
Na reunión, celebrada o
16 de xaneiro, participaron o
presidente da Cámara, José
Sierra, os vicepresidentes, José
Luis Antuña e José Carballo;
o membro do pleno Xavier
Freire; e a secretaria xeral, Rosa
Cardeso; pola USC, o reitor,
Antonio López, o vicerreitor
de Investigación, Vicente Pérez
Muñuzurri, e o xerente, Xabier
Ferreira; e polo Tambre, o vicepresidente, José Alborés.
Todos manifestaron a súa
vontade de cooperar “activa-

mente” arredor dun proxecto
“vital para Santiago, que
atraerá talento e investimento”. Segundo fixeron saber, a
selección dun proxecto de hub
tecnolóxico “suporá o recoñecemento por parte da Administración galega do seu carácter
estratéxico, paso previo e
necesario para o acceso aos
instrumentos de apoio público
que se porán en marcha no
futuro”.
Ademais, as tres entidades puxeron o foco nas súas
alianzas estratéxicas cara a
reindustrialización da cidade
e comarca, nas que veñen traballando “xa” en colaboración
coa Xunta e o Concello. Tamén
lembraron que a USC dispón
de “cualificadísimos centros
de investigación e numerosas
disciplinas”, mentres que a
Cámara e o Tambre representan o conxunto da actividade
económica no seu ámbito
territorial, “formado por un
tecido empresarial dinámico
e crecente, punteiro en varias
das súas actividades”.
A maiores de todo o devandito, recordaron que a vontade
de habilitar un polo de innovación dixital en Compostela e
comarca contribuirá a dinamizar o sector industrial local, a
gañar en competitividade, a
crear emprego cualificado e a
captar empresas, “toda vez que
o sector industrial é o principal
demandante de innovación e
desenvolvemento tecnolóxico”, segundo conclúen as tres
entidades.
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Rúas por onde
camiñamos

tod@s

A Fundación Telefónica recoñece a
Lugo como cidade Mapcesible

Lugo hai tempo que ten alicerces firmes
para ser unha cidade intelixente, tal e como
puidemos comprobar as repetidas veces
que falamos en Código Cero do proxecto
Lugo Smart City: unha iniciativa para converter a cidade en galega nunha urbe mellor xestionada, mellor comunicada, máis
sustentábel, máis áxil e eficiente na súa relación coa cidadanía, máis participativa e cun
tráfico máis ordenado. Porén, o Goberno local entende que a aposta smart ten que vir
ligada, tamén, a un factor que lle dá sentido
e sustento: a accesibilidade. Precisamente o
compromiso de Lugo coa accesibilidade foi
recoñecido o pasado 14 de xaneiro coa distinción de Cidade Mapcesible de mans da
Fundación Telefónica.
Deste xeito, a urbe galega únese por dereito propio á sobranceira listaxe de localidades estatais que locen o devandito distintivo de “Mapcesible”, que é, tamén, o nome
dunha aplicación móbil colaborativa para
mapear a liberación de atrancos en España
e que foi desenvolvida pola Fundación Telefónica en colaboración con COCEMFE e o
Centro Lescer e co apoio técnico de Ilunion.
A ferramenta, segundo informa a dita
operadora, conta xa con máis de 21.000
puntos accesíbeis en todo o ámbito español, incluíndo restaurantes, centros de saúde, museos, cinemas, praias, prazas de estacionamento ou baños públicos. Arestora, a
aplicación (dispoñíbel para iOS e Android)
tira partido de 14 conxuntos de datos abertos de organismos oficiais, entre os que se
atopa o Ministerio para a Transición Ecolóxica e unha manchea de concellos de gobernos autonómicos. O obxectivo co que naceu a ferramenta foi o seguinte: crear unha
plataforma intuitiva e doada de empregar
para que calquera persoa, teña ou non mobilidade reducida, poida mapear a non existencia de obstáculos nos lugares que visita,
ou, tamén, consultar as valoracións para
planificar os seus desprazamentos diarios.
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O compromiso
de Lugo coa
accesibilidade foi
recoñecido o pasado
14 de xaneiro coa
distinción de Cidade
Mapcesible de
mans da Fundación
Telefónica


O Comando Mapcesible formado por Voluntarios
Telefónica e un grupo de persoas con mobilidade
reducida da Asociación Auxilia de Lugo durante o seu
percorrido para comprobar a accesibilidade de diferentes
recantos da cidade

Entre os elementos que motivaron o devandito recoñecemento de Lugo figuran os
seguintes: beirarrúas ampliadas, transporte
público adaptado ou prazas de aparcadoiro
reguladas, entre outras actuacións.
Un equipo formado por Voluntarios Telefónica e un grupo de persoas con mobilidade reducida da Asociación Auxilia de Lugo, acompañados pola alcaldesa Lara Méndez; Aquilino
González, responsábel de accesibilidade da
Asociación Auxilia, Joan Cruz, director de relacións institucionais de Fundación Telefónica; Marta Menéndez, directora autonómica de
Telefónica Galicia; e Luis Rojo, responsábel de
relacións institucionais de Fundación Telefónica, foron os encargados de mapear na mesma
xornada do 14 de xaneiro a accesibilidade de
diferentes espazos da cidade. No seu cometido, empregaron a devandita aplicación móbil
Mapcesible. 
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Foto de Atlántica Comunicación (de esquerda
a dereita) director de relacións institucionais de
Fundación Telefónica, Joan Cruz, a directora de Galicia
de Telefónica, Marta Menéndez, a alcaldesa de Lugo,
Lara Méndez, o responsábel de accesibilidade da
Asociación Auxilia, Aquilino González, e Luis Rojo, de
relacións institucionais de Fundación Telefónica

UNHA COMUNIDADE
QUE MEDRA
A día de hoxe a plataforma Mapcesible conta con máis de 21.000
puntos ceibes de atrancos. Ademais
dos lugares subidos polos propios
usuarios, máis de 3.800 mapcesibilistas,
a aplicación incorpora 14 datasets de
organismos oficiais. O proxecto, que
naceu da colaboración de máis de
700 voluntarios Telefónica, ten a súa
orixe na necesidade de pór de relevo
a accesibilidade como un problema
de todas e todos, poñendo o foco no
potencial participativo e visualizador
da tecnoloxía. Isto comezou a fraguarse no Centro Lescer (especializado en
rehabilitación neurolóxica e de dano
cerebral), onde se estaban a desenvolver obradoiros de rehabilitación
para persoas que perderan mobilidade
por diversas enfermidades. Segundo
informa Telefónica, unha das claves de
Mapcesible é que está aberto a toda a
sociedade, permitindo así que calquera
persoa se converta en voluntario dixital
e poida colaborar coa accesibilidade
mapeando novos lugares, logrando
sensibilizar á sociedade de que a accesibilidade é cousa de todos.
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AS TIC PARA O EMPRENDEMENTO
CENTRAN BOA PARTE DOS OP LOCAIS

O

s Orzamentos Participativos
de Lugo xa están a materializar iniciativas concretas,
moitas das cales teñen o
engadido extra de ser tecnolóxicas
e participativas a partes iguais. Segundo informaron os días pasados as
concelleiras de Concello e Cidadanía,
Rosana Rielo, e de Economía, Emprego e Desenvolvemento Económico,
Ana Prieto, estamos a falar de oito
propostas de dinamización e de
apoio ao emprendemento solicitadas
pola cidadanía a través do portal dos
OP locais. Dáse a circunstancia de
que todo o relacionado co emprendemento e a formación innovadora
abrangueu case a terceira parte das
iniciativas da campaña.
Os 8 proxectos de emprendemento que desenvolverá o Concello
no marco dos Orzamentos Participativos son sobre todo accións de
adestramento, de capacitación e
asesoramento a cargo de expertos
e dirixidas á xuventude, mulleres,
autónomos e PEME. O obxectivo
común é implantar ou mellorar unha
actividade empresarial a través das
novas tecnoloxías, a innovación e a
creatividade.
• A primeira das propostas, Programa 3C: Capital Creativo Competitivo, ofrecerá a 20 empresas e
emprendedoras/es capacitación e
asesoramento personalizado para
definir e reinventar os seus modelos de negocio e implementar
metodoloxías que melloren a súa
capacidade competitiva.
• Aprende a Medrar: trátase dun
programa de consolidación empresarial establecendo estratexias
para atraer cliente e mantelos no
tempo. Celebrarase entre os meses
de marzo e maio.

• Pílulas de coñecemento para
emprendedores: proxecto a empresas xa constituídas, incluirá
catro obradoiros sobre técnicas
para mellorar o funcionamento e
competitividade dos negocios.
• Estudo dun plan de accións para a
transformación do barrio da Tinería, unha iniciativa que complementará a decisión do Concello
de crear nesta zona “un viveiro
de empresas a pé de rúa”.
• Future Jobs Tools: iniciativa de
formación dirixida a estudantes
universitarios e de ciclos formativos, mulleres emprendedoras,
autónomos e PEME interesados
en coñecer as novas tendencias
do mercado laboral, “marcadas
polas novas tecnoloxías da
información”. Impartiranse entre
febreiro e marzo tres obradoiros
baseados na novela empresarial
El Desafío de Yago.
• Chatbot Learning: actividade dirixida a formar na aplicación da
Intelixencia Artificial “de forma
sinxela e práctica” a unha idea de
negocio ou a unha empresa en
marcha. Celebrarase en marzo.
• Lucus Raid, Emprende o Camiño: quince mozas e mozos con
inquietudes emprendedoras,
ao mesmo tempo que cobren a
ruta xacobea, recibirán titorías
individualizadas en materia de
creación de empresas. A actividade celebrarase entre marzo e
maio.
• Segunda edición da Feira de
Nenos e Nenas Emprendedores,
que busca fomentar o espírito
emprendedor entre os pequenos. Celebraranse uns obradoiros previos no primeiro semestre
do ano.
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As vantaxes de
vivir nunha cidade
intelixente
Lalín adxudica a Vodafone España posta en
marcha do seu proxecto smart

O

Concello de Lalín está a
apostar forte polo obxectivo smart. Quere ser
unha cidade intelixente
con todo o que iso implica: mellor xestión, mellor
atención á cidadanía,
máis comunicación, máis sustentabilidade
en recursos e tráfico e máis participación.
Con este fin, puxo en marcha un ambicioso
proxecto que incluía un salientábel orzamento e, tamén, contemplaba a habilitación
dun concurso para atopar a mellor proposta empresarial de desenvolvemento. Finalmente a iniciativa será materializada por Vodafone España, que acadou a oferta mellor
valorada ao abeiro do concurso público de
contratación. Terá un orzamento de 223.257
euros.
Inclúese o fornecemento e activación de
sistemas de información dixitais, sistemas
de control de estacionamento, redes Wi-Fi
públicas e a activación dunha plataforma
central de control.
O proxecto forma parte da iniciativa Lalín Ssuma 21, unha estratexia co-financiada
nun 80% por fondos FEDER.
Segundo fixo saber o pasado 16 de decembro o tenente de alcalde Nicolás González Casares, a oferta de Vodafone foi a mellor
valorada entre a media ducia de propostas
que concorreron ao concurso aberto de
contratación. Casares compareceu acompañado do director territorial de Administracións Públicas de Vodafone España, Juan
Manuel Navarro, e de Severino Castromar,
responsábel de Administracións Públicas
desta mesma compañía, así como do técnico municipal de Informática, Alberto Viz.
O tenente de alcalde lembrou que este
contrato inclúe a posta en servizo de sistemas de información dixital, de control de
aparcamento, redes públicas Wi-Fi de acceso
de balde en edificios municipais e a instalación do que sería, nas súas palabras, “unha
plataforma de cidade que funcionará como
sistema central de xestión dos sistemas electrónicos anteriores”.
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Casares definiu o actual contrato como
“fundamental” e destacou que Vodafone
presentou ao proceso aberto de contratación “a mellor oferta no plano técnico” e
“unha proposta moi competitiva no plano
económico”. En concreto, confirmou que a
dita operadora mellorou no concurso ofertas de outras entidades “de enorme peso no
sector”, como Telefónica, Wellness Telecom
ou NEC Ibérica, polo que, segundo afirmou,
“isto tamén é unha garantía para o Concello de boa execución e bo seguimento do
proxecto”.
O tenente de alcalde engadiu que coa
sinatura deste contrato dáse “un primeiro
paso moi sólido” para avanzar no camiño de
converter Lalín nunha Smart City. E explicou:
“A posta en marcha da Cidade Intelixente é
fundamental para avanzar na estratexia Lalín Ssuma 21 e para que se constitúan os alicerces que permitan seguir desenvolvendo
iniciativas de carácter tecnolóxico que marcarán o futuro, non só de Lalín, senón tamén
de todas as vilas medianas e, por suposto,
das grandes cidades”.

Pola súa banda, Juan Manuel Navarro,
mostrouse agradecido pola “confianza do
Concello de Lalín” e pola oportunidade de
participar na presentación dun proxecto
que, afirmou, “conforma unha oportunidade magnífica para participar na transformación dixital de Lalín e da posta en marcha
de ferramentas tecnolóxicas que van aportar unha importante mellora na calidade de
vida dos cidadáns”.
Severino Castromar tamén agradeceu a
confianza do Concello e salientou “o esforzo
importante realizado pola compañía para
desenvolver a oferta máis completa posíbel
para os diferentes ámbitos de actuación”.
Castromar fixo mención especial do que “se
pode considerar a pedra angular do proxecto Smart City de Lalín”, que é a plataforma
de cidade. Esta, sinalou, permitirá manexar as verticais definidas na iniciativa tales
como as redes de Wi-Fi abertas e públicas,
a cartelería informativa dixital ou a regulación intelixente do estacionamento. 
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Rosa Méndez, directora de Área de Sociedade Dixital da
AMTEGA, móstranos as importantes oportunidades que
abren as profesións informáticas

Un bo momento
para ser tecnólogo

A

s dificultades para atopar
profesionais especializados
é unha preocupación común do sector tecnolóxico
a nivel mundial. Só en Europa calcúlase que no 2020
haberá máis de 500.000
postos vacantes. En Galicia o 60% das empresas TIC sinala que é difícil ou moi difícil
contratar persoal con formación especializada. A pesar desta crecente demanda os
matriculados no sistema universitario galego que estuda carreiras STEM apenas supera o 10%, dos que só o 30% son mulleres.
Este desaxuste entre a oferta e a demanda e a fenda de xénero existente no ámbito
dixital non se deben a unha única causa e
a solución tampouco está nas mans dun
único axente. A adaptación da formación
á demanda laboral, a formación continua e
o fomento das vocacións tecnolóxicas son
parte dos retos a afrontar para reducir a falta de especialistas que atendan ás necesidades da transformación dixital.
Ademais da transformación da aula tradicional en dixital a través do Proxecto Abalar,
o impulso das materias STEM, de iniciativas
como o Bacharelato de excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMBach), este curso a
AMTEGA en colaboración con sector tecnolóxico galego puxemos en marcha o Plan de
Promoción do Talento Dixital de Galicia 2020,
DigiTalent.
Concibimos o DigiTalent como unha iniciativa viva que cubra o ciclo vital da persoa
desde a infancia, con medidas para espertar
as vocacións TIC desde idades temperás;
pasando pola xuventude, con actuacións
para facilitar a especialización ata a madurez, ofrecendo capacitación especifica para
perfís directivos.
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No primeiro trimestre de vida Digitalent
centrouse en achegar as profesións TIC aos
máis novos con máis de oitenta actividades que tiveron unha moi boa acollida. Co
arranque do novo ano ampliamos a oferta de actividades e as prazas en iniciativas
como Tecnólogo por un día, que ofrece a rapaces e rapazas de 12 a 17 anos a oportunidade de coñecer o día a día dunha profesional das TIC no seu lugar de traballo. O 85%
dos participantes recoñeceron que esta
experiencia lles axudara a aclarar as súas
dúbidas vocacionais. Algúns apostarán pola
tecnoloxía e outros elixirán outros rumbos
laborais.

A formación continua e
o fomento das vocacións
tecnolóxicas son parte dos
retos a afrontar para reducir
a falta de especialistas
Con esta sinxela actividade contribuímos
a derrubar algúns estereotipos e mostramos dun xeito ameno como cunha carreira
STEM se pode contribuír transformar a sociedade e facilitar a vida das persoas.
A demanda de perfís dixitais é crecente e
imparable e non só no mundo estritamente
tecnolóxico, as habilidades dixitais noutras
profesións tamén son un requirimento en
auxe. É un bo momento para dedicarse á
tecnoloxía. 
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MANUEL SAZ

Director asociado de Altia

—— Fundada en 1994, Altia naceu para ofrecer servizos de consultoría e prestación de servizos
TIC. Hoxe en día, conta con máis de 1000 profesionais con Tino Fernández á cabeza, un
dos seus fundadores. Manuel Saz, director asociado de Altia, fai un repaso destes 25 anos
de traxectoria e amosa os proxectos máis ambiciosos desta empresa tecnolóxica.

“LEVAMOS OS XENES GALEGOS DE
BASE E ISO XA É ALGO INCRIBLE”

-E

stán a celebrar os 25 anos ao
carón da transformación dixital de Galicia e apostando
polas novas tecnoloxías. Que
balance fan de todos estes anos?
- O balance é moi positivo. A empresa xurdiu da nada, dun grupo reducido de persoas
que coñecían ben o sector e ese foi o xene
que orixinou o que a día de hoxe é Altia.
Houbo puntos destacables durante todos
estes anos, dende proxectos para a Xunta
de Galicia, pasando por unha expansión
primeiro nacional e posteriormente máis
internacional. Pero sen dúbida a compra
do datacenter é un dos feitos salientables
na nosa historia, que nos permitiu dar unha
solución completa aos servizos tecnolóxicos. Ademais, tamén hai que poñer o foco
nas persoas. O nivel de profesionalidade
e implicación coa compañía que teñen os
nosos traballadores non o ves noutro lado
e iso percíbeo o cliente, polo que te valoran
e te escollen. As persoas teñen un peso moi
importante na compañía xa que o que proporcionamos son servizos.
- Cales serían os feitos máis destacados
destes 25 anos?
- Temos varios proxectos de Smart City, por
exemplo Smart Coruña ou Smart Lugo. Nestas iniciativas o que se busca é unha mellora na xestión das cidades, no senso da mobilidade principalmente, na procura dun
tráfico máis eficiente e de menos contaminación, ou na busca da eficiencia enerxética. Preocúpanos aportar cousas de valor
aos cidadáns, beneficios concretos, e para
iso levamos a cabo un importante labor de
análise previa de datos, modificando servizos para non poñer en marcha algo que
non teña repercusión. Dentro da vertente
de cidades intelixentes tamén hai xa unha
variante adicada aos portos, como Smart
Port Coruña ou proxectos iniciais en Melilla
ou en Bilbao, para mellorar a xestión interna dos portos. Ata o de agora os proxectos
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de Smart City estaban enfocados máis cara
a xestión das cidades, pero os vindeiros
virán máis centrados no turismo, en como
poñerlle as cousas doadas ao turista que
recala nas nosas cidades e intentar xestionar os nosos servizos e patrimonio da
maneira máis eficiente, ofrecéndolle plans
de visita elaborados con algoritmos, e tamén aplicar as novas tecnoloxías ao tecido industrial. Por exemplo, o concepto de
Smart Hotel, unha revolución dos servizos
dos clientes e da xestión interna: pulseiras
intelixentes, check-in dixital, etc. Deste xeito, o viaxeiro que vén por un día pode que
permaneza tres, e así hai beneficio para as
cidades.
Estamos metidos tamén en proxectos de
Industria 4.0, cremos que este ámbito ten
moito futuro. Unha das colaboracións máis
importantes é con Navantia, axudándolle
na parte de mellora de procesos e de
loxística. Tamén estamos a colaborar
con Norlean poñendo en marcha unha
ferramenta de simulación que tenta
levarnos virtualmente a aspectos da
vida real, por exemplo simulacións de
investimentos empresariais, facendo
proxeccións a futuro. Este concepto xa
hai anos que foi lanzado pola NASA, o
chamado xemelgo dixital.
Non podemos esquecer os proxectos
que temos no sector sanitario, asociados
a innovación e a detección temperá de
doenzas a través do tratamento masivo de
información e en colaboración con especialistas médicos. Tampouco os do sector
educativo, as aulas virtuais, para achegar a
tecnoloxía aos nenos, con material didáctico, tabletas e contido dixital.

de que temos moito traballo por diante e
que debemos ser impulsores do mesmo.
Altia lanzou varias iniciativas, unha delas
o #AltiaDigitalHub, programa para a icorporació de talento dixital junior que busca
potenciar o coñecemento das persoas que
acaban de saír da universidade. Dende o
primeiro día incorpóranse a un grupo de
traballo que elas elixiron. Tamén temos o
GenTech, un ciclo de actividades de Altia
para potenciar o xene tecnolóxigo da xuventude a través de sesións impartidas en
centros de formación. E por último, temos
o AltiaTechDay, programa para a formación do talento nas tecnoloxías avanzadas
máis innovadoras. Son sesións de dúas
horas sobre un tema tecnolóxico punteiro
con prácticas dirixidas a estudantes de universidades e FP tecnolóxicas.
- Altia axuda a nosa Comunidade a ser un
referente no mundo tecnolóxico. Senten
esa responsabilidade cada vez que emerxe un proxecto?
- Levamos o xene galego de base e iso xa
é algo incrible. Se a iso lle sumamos levar
máis alá de Galicia proxectos que son recoñecidos a nivel nacional ou internacional e
con clientes de moito peso, é realmente un
verdadeiro orgullo.

- Supoñemos que o papel da Administración Pública tamén foi fundamental…
- Si, a orixe de Altia parte de aí. Consellería de Traballo, SERGAS, IGAPE… foron os
comezos desta empresa e son contas que
hoxe en día mantéñense, proba de que as
cousas, aínda que non sempre saian, estanse a facer ben.
- Dende o seu punto de vista, como cre
que se atopa o sector na nosa Comunidade?
- Coido que está por diante de outras Comunidades. Cousas que se están facendo
aquí en Galicia estanse levando a outros
lugares. Fóra ven con bos ollos o que estamos a facer en Galicia, malia que iso xere
un problema de recursos.
- Fan falta máis profesionais? E no caso
das mulleres, hai que fomentar máis o
emprego feminino neste sector?
- É certo que hai un problema a nivel nacional en canto a profesionais. As facultades
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e as formacións profesionais non chegan a
cubrir as necesidades que temos no sector.
En canto ao emprego feminino, non logro
a entender que é o que acontece, estatisticamente a proporción de mulleres neste
sector é menor que o de homes. As empresas do sector debemos ser conscientes

- Cales son os obxectivos de Altia nos vindeiros anos?
- O que nos diferencia é manter un crecemento sostible como o de ata agora, exponencial e sen volvernos tolos, e apoiar
distintos factores, como por exemplo o
proceso de medre a nivel europeo. Para
iso iremos da man de colaboracións con
terceiros e distintas alianzas. Outro apartado importante é o de apoiar ás persoas que
son a clave de éxito de Altia. E por último
detectar os puntos de innovación nos que
cómpre estar e chegar os primeiros para
continuar sendo a empresa que somos. 
| 17

Gardas forestais
tecnolóxicos
A UVigo e o polo aeroespacial das Rozas avanzan
a pasos de xigante para aplicar solucións contra o
lume e a contaminación

En órbita o satélite da UVigo
para detectar incendios

Dende o 27 de decembro, Galicia está
máis preto de controlar a aparición de lumes dende o ceo, amais de exportar estas
posibilidades tecnolóxicas de seguimento
dos incendios a outras contornas forestais que así o requiran. Estamos a falar do
lanzamento do satélite específico LUME-1
do proxecto Fire-RS (WildFire Satellite and
UVAs Remote Sensing System), coordinado
pola Agrupación Aeroespacial e o grupo
CIMA da Universidade de Vigo, e máis pola
spin-off Alén Space. Trátase dunha iniciativa dirixida a loitar contra a destrución dos
lumes botando man das máis avanzadas
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Unha iniciativa dirixida
a loitar contra a
destrución dos lumes
botando man das máis
avanzadas tecnoloxías da
comunicación, da robótica,
a enxeñaría industrial e a
análise de información

tecnoloxías da comunicación, da robótica,
a enxeñaría industrial e a análise de información. No paquete de recursos avanzados dos que bota man o proxecto atópase
o satélite de dous quilogramos lanzado
con éxito dende Rusia. Segundo informou
a UVigo, o 27 de decembro pasará á historia como o día no que se consolidou a
aventura espacial da universidade galega.
O LUME-1, para quen non o saiba, é o cuarto satélite lanzado ao espazo pola UVigo,

un vixía automático dotado con tecnoloxía
punteira para loitar contra os incendios forestais. O lanzamento foi supervisado e seguido en directo a pasada madrugada polos
membros da Agrupación e polos integrantes de Alén Space. A operación levouse a
cabo coa axuda dunha nave Soyuz dende a
base espacial rusa de Vostochny, en Siberia.
O LUME-1 é un cubesat tipo 2U, cunhas dimensións 20 x 10 x 10 e un peso de 2,1 quilogramos. Aproximadamente cara hora e media dará unha volta completa á Terra (cada
día haberá un total de entre catro e seis pases polo Campus de Vigo) e súa misión fundamental será dar soporte de comunicación
bidireccional a sensores de terra que detectan lume, desenvolvidos polo grupo CIMA
da Universidade de Vigo, así como prover
unha conexión cos avións non tripulados,
UAV, deseñados na Facultade de Enxeñaría
da Universidade de Porto.
Respecto dos devanditos sensores (en
palabras dos investigadores “vixías automáticos que se colocan en emprazamentos
elevados e que teñen un software que pode
detectar un radio de ata dous quilómetros
de altura”), teñen a capacidade de detectar
o comezo dun potencial incendio. Unha vez
rexistrada esta información, será notificada
de maneira automática ao centro de control
de lume, onde os datos serán actualizados
respecto da evolución previsíbel das lapas.
En palabras da Agrupación, “o LUME-1 permitirá o contacto permanente tanto cos
sensores como cos avións non tripulados,
constituíndose como un sistema de comunicación que estará en todo momento á
disposición das autoridades encargadas da
loita contra os incendios”.

Lifetec probarase en Deza e
Tabeirós-Montes
Fire-RS non é o único proxecto no que traballa a UVigo en materia de forestas. Arestora a institución viguesa ten en marcha a
iniciativa europea Lifetec, impulsada polo
centro AtlantTIC (Grupo de Sistemas de Radio) para tirar proveito das tecnoloxías da información na localización de lumes e na loita
contra eles de maneira máis eficaz. A día de
hoxe, Lifetec está a piques de entrar nunha
fase moi relevante do seu desenvolvemento:
unha fase de aplicación práctica do acadado
até o de agora. Segundo informa a UVigo,
os responsábeis de Lifetec probarán in situ
as súas tecnoloxías nas comarcas de Deza e
Tabeirós-Montes. Isto será posíbel grazas a
un convenio de colaboración co consorcio
de bombeiros da devandita contorna.
O obxectivo desta alianza é, como dixemos, testar a fondo as tecnoloxías desenvolvidas nos primeiros meses de vixencia do
proxecto, que serven para reducir o tempo
de detección dos incendios forestais e mellorar a eficiencia e a seguridade das brigadas contra incendios facilitando as comunicacións e a xeolocalización das mesmas.
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Operatividade plena dende o
polo das Rozas

Segundo explicou Verónica Santalla, investigadora principal de Lifetec, vanse probar sobre todo os equipos de comunicacións que están a xerar para as brigadas que
traballan na extinción de incendios. Tamén
fai saber que as primeiras probas levaranse
a cabo este verán e, tras realizar as melloras precisas, volveranse realizar no verán de
2020. O equipo agarda ter os primeiros prototipos listos en maio, para despois comezar
coa formación dos bombeiros.
Santalla engade que coas novas tecnoloxías que se están a fraguar no proxecto Lifetec conseguiríanse cousas de valor como
optimizar a comunicación das brigadas coa
base central. A investigadora explica que
tanto os walkie-talkies como a telefonía móbil poden perder a cobertura, “pero a nosa
idea é que os equipos empreguen a rede sistemas de comunicación dixitais móbiles non
comerciais con estándar Tetra (TErrestrial
Trunked Radio), do operador galego RETEGAL”, que, ademais de asegurar a comunicación, permite ter xeolocalizados os equipos
en todo momento.

Ultímanse os sistemas
LitterDrone contra o lixo mariño
O proxecto LitterDrone, posto en marcha
en 2017 pola Universidade de Vigo (Grupo
de Procesado de Imaxe e Realidade Virtual,
GPI-RV) e liderado polo investigador Fernando Martín, vén de culminar unha fase
relevante do seu desenvolvemento: a relativa ao sistema de procesamento das imaxes
xeradas por drons. Como lembraremos, o
obxectivo da iniciativa é “unir o coñecemento do persoal investigador, as empresas
e a sociedade” para facer seguimento dos
refugallos no mar con drons e tecnoloxías
avanzadas para a análise das imaxes obtidas. Os días pasados, varias praias das Illas
Cíes serviron como escenario para a realización (con éxito) das probas. En breve o
grupos de investigadores implicados darán
conta dos resultados finais do seu traballo.
O proxecto, na que tamén xogan un papel
relevante o grupo I-markt (Ecobas) da Universidade de Vigo, a empresa de material topográfico Grafinta e a Asociación Española
de Basuras Marinas, funciona do seguinte
xeito: aplicando as tecnoloxías dos vehícuNúmero 186

O obxectivo da iniciativa
é “unir o coñecemento do
persoal investigador, as
empresas e a sociedade”

los aéreos non tripulados para conseguir
imaxes que logo procesaranse para a detección de posíbeis residuos presentes nas
praias ou noutras zonas costeiras. Isto permitirá localizar o lixo e axilizar o traballo do
persoal encargado da limpeza.

O polo aeroespacial de Galicia, emprazado nas Rozas (Castro de Rei, Lugo), mostrou
en novembro os avances de dúas tecnoloxías innovadoras para a prevención dun
dos grandes dramas do noso medio natural:
os incendios. Na cita participaron empresas,
investigadores e representantes públicos,
entre os que se atopaban o conselleiro de
Economía, Francisco Conde, e o conselleiro
do Medio Rural, José González, que asistiron á demostración do helicóptero non tripulado Lúa e do sistema contra incendios
Einforex, impulsados por Babcock. A esta
visibilidade cada vez maior dos traballos
que se están a realizar nas Rozas (unha visibilidade que espertou xa o interese doutras
Comunidades Autónomas) cómpre engadir
as probas de simulación do Targus de Indra
iniciadas previamente.
Segundo se lembrou na visita dos conselleiros, o sistema Einforex FF (FireFighting)
vén da man de Babcock e das empresas
Soldatec, Itmati, Coremain, Cinfo, Veoline e
Pildo; consistindo nun sistema experto de
monitoraxe de frotas aéreas e terrestres que
axuda na toma de decisións en operacións
de extinción de incendios e fornece de plena operatividade mesmo nas condicións de
traballo ou comunicativas máis adversas. A
tecnoloxía, que xa foi probada nun operativo real de loita contra o lume en Corrubedo
(Ribeira), pode ser manexada integralmente
dende un helicóptero de coordinación da
Xunta, facilitando en tempo real a súa posición e fornecendo de continuo imaxes e
vídeos da operación. A previsión é integrala
o antes posíbel aos dispositivos galegos da
loita contra os incendios.
Na cita nas Rozas probouse o helicóptero
non tripulado Lúa, xunto con varios compoñentes que, a xuízo dos conselleiros, “convérteno no único sistema con capacidade
de capturar e procesar en tempo real información dixital de vídeos e imaxes tanto no
espectro visíbel como infravermello”. 
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Árbores

convertidas en

superheroes

cando a auga
desaparece

O Centro de Supercomputación de Galicia traballa
nun proxecto para favorecer a adaptación xenética
dos bosques ao cambio climático

P

oden cousas como a supercomputación, o cálculo de alto
rendemento e os computadores avanzados combater a destrución do noso medio natural,
achegando claves para reverter
o proceso? A resposta, xa o dixemos máis veces, é positiva, e os resultados, neste senso, non son novos nin illados.
O Centro de Supercomputación de Galicia
traballa dende hai tempo neste eido e, sen
ir máis lonxe, este ano que vimos de deixar
atrás falamos dun proxecto no que participa
activamente para lograr que as actividades
pesqueiras xeren o mínimo impacto medioambiental posíbel. Agora o CESGA vén de
mostrarnos os detalles dunha iniciativa que
mitiga os dramáticos cambios que está a
sufrir o sur da Península por mor do cambio
climático.
En Andalucía constatouse a desaparición
de bosques enteiros. O cambio climático
provoca a perda de superficie arbórea e os
incendios complican a recuperación de áreas
forestais. Un equipo do Centro de Investigación Forestal (CIFOR), con sede en Madrid,
creou unha técnica para a adaptación xenética das especies aos cambios ambientais.
Baséase no seguinte: só as máis resistentes
á seca lograrán sobrevivir. A ferramenta estatística, elaborada cos recursos proporcionados polo Centro de Supercomputación de
Galicia, mide a selección natural que está a
actuar sobre as poboacións das especies. O
novo método permite establecer un ranking
das máis ameazadas.
As árbores están sometidas a uns niveis de
estrés hídrico que non padecían dende hai
moito tempo. A falta de choivas e o aumento
das temperaturas poñen en risco a supervivencia dalgunhas poboacións de especies
forestais. De feito, en Andalucía, e en moitas
outras rexións do planeta, desapareceron
bosques enteiros. O científico estadounidense Craig Allen advertiu xa no 2008 de que o
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A ferramenta estatística, elaborada cos recursos
proporcionados polo Centro de Supercomputación de
Galicia, mide a selección natural que está a actuar sobre as
poboacións das especies
cambio climático está a provocar a perda progresiva de grandes superficies arbóreas, causando a morte de millóns de hectáreas verdes
en distintas partes do mundo.
Serán as especies forestais capaces de
adaptarse ás novas condicións ambientais?
É unha das preguntas clave dos últimos tempos para a comunidade científica.
Cando nacen novas plantas nunha superficie, máis do 90% morre durante o primeiro
ano. A seca é o principal motivo desta elevada mortalidade en especies coma o piñeiro.
Só os xenotipos con maior capacidade de
adaptación á falta de auga sobrevivirán. A caracterización dos recursos xenéticos é básica
tamén para analizar a rexeneración das áreas
forestais tras un incendio. Pero, os cambios
evolutivos serán o suficientemente rápidos
para que as especies se adapten ao medio?
Número 186
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ran en fases temperás da rexeneración natural das masas forestais, o grupo desenvolveu
un novo método de inferencia bayesiana.
O Centro de Supercomputación de Galicia
(CESGA) achégalle a capacidade necesaria
para o tratamento de tal cantidade de datos.

Métodos con supercomputación

Segredos xenéticos
Á vista de todo isto, os científicos precisan
con urxencia detectar rexións do xenoma das
especies con tolerancia á seca. Os marcadores moleculares obtidos dalgunhas especies
coma o pino poderán usarse para caracterizar outras poboacións de Europa resistentes
a baixas cantidades de auga, de maneira que
será posíbel prever de forma científica se
sobrevivirán aos cambios ambientais. O Departamento de Ecología y Genética Forestal
do Centro de Investigación Forestal (CIFOR)
do Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) púxose
mans á obra.
O proceso de estudo levado a cabo polo
grupo de xenética de poboacións e evolución (GPE) do CIFOR, con cinco investigadores titulares, non é sinxelo e implica o manexo dunha grande cantidade de datos, así
como a creación de métodos estatísticos ata
agora inexistentes.
A investigación require, en primeiro lugar,
a recollida de mostras in situ. “Centrámonos
no estudo do pino. Recollemos mostras de
plantiñas acabadas de xerminar. Volvemos
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Os marcadores moleculares
obtidos dalgunhas especies
coma o pino poderán
usarse para caracterizar
outras poboacións de
Europa resistentes a baixas
cantidades de auga

ao mesmo lugar catro meses despois e tomamos outras mostras e, uns meses máis tarde,
coas plantas que seguían no lugar realizamos a terceira toma. En total foron unhas 300
mostras. Xa no laboratorio, extraemos o ADN
e xenotipámolas con 384 marcadores moleculares”, explica o coordinador do proxecto
de investigación, Juan José Robledo.
Para detectar rexións do xenoma asociadas a procesos de selección natural que ope-

“O testado destes métodos ten uns requirimentos moi altos en termos de tempo de
computación. Grazas aos servidores do CESGA estas análises numéricas puideron realizarse nunhas poucas semanas, mentres que
terían precisado varios anos de cálculo nun
ordenador normal”, conta Robledo.
Pero, para que sirve este método? Para
atopar trazas de selección natural nas mostras das especies, segundo Robledo. Na mortalidade poden influír outros factores alleos
á xenética das plantas, como unha praga, ou
que outros animais as devoren, por exemplo.
Son os chamados procesos estocásticos da
mortalidade. “Máis alá destes factores externos que non dependen da especie en si
mesma, este método permítenos saber, con
moita precisión, se hai unha selección natural”, expresa o investigador. En definitiva, a
detección de xenotipos que sobreviven mellor que outros.
Para a posta a punto e testado deste particular método, o grupo tivo que realizar unha
chea de simulacións ficticias de distintas
poboacións forestais, manexando unha cantidade inxente de información. “É o xeito de
asegurármonos de que non hai lugar a estimacións erróneas, sen risco de falsos positivos”, comenta Robledo. Neste cruce de datos
foi crucial a capacidade achegada polo CESGA: o grupo utilizou 250.000 horas de cálculo
para culminar a ferramenta estatística.

Mapas de vulnerabilidade
Coas mostras reais de piñeiro recollidas
en Fuencaliente (Ciudad Real), e utilizando o
novo método, o grupo é quen de obter marcadores moleculares de diagnóstico que serven para elaborar mapas da vulnerabilidade
desta especie á seca.
O equipo xa detectou cinco marcadores
sometidos a un proceso de selección natural, é dicir, que inciden na probabilidade
de supervivencia do piñeiro en condicións
adversas. Eses marcadores xenéticos son a
proba de que existe variación xenética adaptativa entre individuos e entre distintas poboacións.
Con esta información, a comunidade científica conta cunha ferramenta estatística para
realizar un ranking das poboacións que se
van ver máis ameazadas en condicións de
falta de auga. “Se se teñen en conta outros
indicadores ligados ás condicións ambientais de cada área pódese definir a supervivencia de especies forestais por zonas xeográficas”, conclúe o investigador. 
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innovación galega

A Galicia innovadora
comeza o ano con
novidades
Santiago avaliará tecnoloxicamente
a calidade do ar



O proxecto europeo a través do que
se buscan tecnoloxías avanzadas
para controlar e mellorar a calidade do ar,
o proxecto TRAFAIR, conta con presenza
galega no consorcio de nove organizacións
de España e Italia que lle serve de alicerce.
Trátase do CiTIUS da Universidade de Santiago, o Centro de Supercomputación de
Galicia (CESGA) e o Concello de Santiago.
Segundo explica o centro compostelán de
investigación TIC, o obxectivo e “desenvolver un novo método con capacidade para
ofrecer aos cidadáns e as administracións
unha estimación óptima do grao de contaminación do ar nas cidades, xerada en base
ás diferentes condicións do tráfico a motor”.
Detrás de TRAFAIR, como dixemos, está
un consorcio europeo integrado por nove
organizacións de España e Italia, sendo o
seu cometido común dar forma a solucións
innovadoras para analizar a variabilidade
nos fluxos do tráfico rodado. O seu obxectivo dar solucións tecnolóxico-dixitais
efectivas para un dos grandes desafíos do
noso tempo: o desafío dos problemas de
saúde xerados pola polución nas cidades,
un problema que deriva no falecemento en
Europa de 400.000 persoas cada ano.
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A orixe do proxecto está en
2013, cando a Comisión Europea (CE) deu a voz de alarma
coa posta en marcha dun novo
paquete de políticas de aire
limpo (Paquete Aire Puro), que
instaba aos Estados membros
a tomar medidas para garantir
unha boa calidade do aire e
salvagardar a saúde pública.
Con estas políticas establecíanse límites de emisións
para o dióxido de nitróxeno
(NON2).
Malia as medidas postas en
práctica, a situación segue a
ser crítica en cidades de países
como España ou Italia, menos
avanzados á hora de apostar por métodos
de mobilidade máis limpos e sustentábeis
para as súas cidades. Neste contexto de
máxima urxencia xorde o proxecto europeo
de investigación TRAFAIR, unha iniciativa
conxunta entre administracións públicas
e universidades de ambos os países que
xunta esforzos para “comprender o impacto
que teñen os fluxos de tráfico na calidade
do aire”.
Segundo explica o investigador do
CiTIUS José Ramón Ríos Viqueira, “a nova
ferramenta combinará as condicións climáticas, os fluxos de tráfico e outras fontes
de emisión para proporcionar
unha estimación rápida e fiábel
do nivel de polución a escala
urbana, validando os resultados
cun sistema de sensorizado da
calidade do aire innovador e de
baixo custo”.
O novo servizo, froito dos
resultados de investigación do
proxecto TRAFAIR, despregarase nas cidades españolas de
Santiago de Compostela e Zaragoza e as italianas Florencia,
Módena, Livorno, e Pisa. 

eHabilis
recoñecida no
Talent Summit



A empresa galega
SDweb, con sede en
Santiago e especializada en
desenvolvemento web e formación-comunicación dixital, vén
de obter un importante recoñecemento pola súa plataforma
eHabilis, innovador sistema
para a aprendizaxe a distancia
(e-learning) e a xestión de datos
na nube. A distinción veu da
man da Fundación Transforma
España, da que forman parte
a Asociación Para el Progreso
de la Dirección (APD), La Caixa,
Banco Santander, Grupo Cofares, Telefónica ou Adecco, entre
outras organizacións. A fundación sitiou a eHabilis entre as
dez mellores iniciativas tecnolóxicas especializadas na xestión
do talento e do coñecemento. A
orixe deste logro está na participación de eHabilis no certame
Talent Summit, impulsado por
Transforma España.
Este recoñecemento é especialmente significativo se temos
en conta que chega nun importante intre de medre e espallamento para a empresa compostelá, que vén de inaugurar na
capital galega unha factoría de
software de máis de douscentos
metros cadrados para afianzar
o seu proxecto de crecemento
e expansión a novos mercados
dende Santiago. 
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Pulo de GAIN ao proxecto do CiTIUS
para facer rendíbel o Big Data



A Universidade de Santiago vén de dar
a coñecer os proxectos de seu que serán financiados a través da Axencia Galega de
Innovación (GAIN) e o seu programa Ignicia
(destinado a apoiar as aplicacións comerciais
da investigación xerada por centros galegos
de coñecemento). Segundo concreta a USC,
entre as tres iniciativas seleccionadas (que
recibirán 1.174.820 euros para o seu impulso)
atópase un proxecto do Grupo de Sistemas
Intelixentes do CiTIUS destinado a converter
a información a gran escala (Big Data) da que
dispoñen empresas e entidades para incrementar a súa eficacia, eficiencia, axilidade,
produtividade e competitividade. Trátase de
InVerbis: intelixencia de negocio en palabras.
InVerbis, que será financiado por Ignicia
con 361.217 euros, parte da premisa de que
é necesario converter a maré da información

en algo manexábel, próximo
e, sobre todo, de utilidade.
Segundo fai saber o Grupo de Sistemas Intelixentes, “hoxe, as empresas e
as administracións dispoñen cada vez de máis datos nos seus sistemas de
información e boa parte
da súa eficiencia e eficacia
depende de como xestionen os seus procesos de
negocio ou actividade”.
Á fronte do grupo
responsábel de InVerbis
atópase o catedrático de
Ciencias da Computación
e Intelixencia Artificial
Senén Barro, que, como lembraremos, tamén
foi reitor da Universidade de Santiago. A
plataforma software que desenvolve o seu
equipo está baseada na investigación en
Intelixencia Artificial e salienta por incorporar
algoritmos de achado, análise e explicación
automática de procesos de negocio que se
atopan, nas súas palabras, “moi por diante
dos dispoñíbeis nas solucións actuais”.
InVerbis integra ademais tecnoloxía de
xeración de linguaxe natural para facer lexíbel ao usuario final toda a información que
manexa decote a través das redes e as novas
canles de información. Segundo informa a
USC, o apoio do programa Ignicia “permitirá
converter InVerbis nun recurso estratéxico
para a comercialización de servizos baseados nesta tecnoloxía por parte dunha futura
spin-off”. 

CO2 Smart Tech en Norteamérica



A empresa galega CO2 Smart Tech,
con sede en Oleiros e especializada
en tecnoloxías intelixentes para acadarmos
a meirande eficiencia enerxética, formalizou un importante acordo con Gestamp,
compañía referente a nivel internacional en
materia de fabricación
de compoñentes de
metal para o eido do
automóbil. Gestamp
decantouse pola experiencia e innovación
da firma galega para a
xestión enerxética das
súas plantas en México
e Estados Unidos, onde
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está a aplicar, como ferramenta estándar de
xestión de recursos, o sistema de monitoraxe de enerxía co2st-tem. Este xa está en
marcha en dúas sedes de Gestamp nos dous
ditos países. A previsión é abranguer outras
10 plantas máis. 

Enxendra faise
coa compañía
de pagamentos
Besepa



A empresa especializada en
xestións bancarias de
empresas e organizacións,
Besepa vén de ser adquirida pola galega Enxendra
Technologies a través
dun acordo de compra
oficializado nos últimos
días e xa se está procedendo á integración de
ambos negocios. Besepa,
empresa participada por
investidores de referencia
no sector TIC como Cabiedes & Partners e François
Derbaix, pasa a integrarse
en Enxendra, empresa
con sede na Coruña e
Madrid que desenvolveu
o produto Docuten, unha
plataforma de facturación
e sinatura electrónica,
que usan grandes empresas como Desigual
ou o Grupo Planeta para
dixitalizar o intercambio
de documentos, tales
como contratos laborais,
mercantís e o proceso de
facturación. A solución de
pagamentos de Besepa
integrarase cos servizos
de Docuten, a primeira
plataforma do mercado
que ofrece conxuntamente firma dixital e factura
electrónica. 
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A

innovación galega rematou
o ano co listón ben alto e
o ano que comeza promete seguir a mesma tónica
ascendente. Boa parte da
culpa téñena as nosas empresas, que a titulo individual son quen de sobresaír no panorama
europeo pero que cando se xuntan engaden un extra de enerxía e excelencia. Nesta
liña sitúase a alianza formada por Balidea,
Situm, S-REC e Nordesía, que veñen de culminar un proxecto que achega unha tecnoloxía para facilitar e enriquecer a experiencia
dos asistentes a feiras, congresos e eventos
multitudinarios. Estamos a falar de TOURAL:
a resposta transversal e flexíbel que as entidades organizadoras de acontecementos
agardaban para darlles a estes o ingrediente
de seguridade, sinxeleza, coordinación e comunicación que procuraban.
O proxecto TOURAL (siglas en galego
para Tecnoloxías Orientadas á Localización,
Realidade Aumentada e Lincaxe para feiras,
recintos e eventos culturais) foi avaliado nos
seus detalles na sede Balidea en Santiago,
este 28 de xaneiro, nun acto que contou
coa presenza de Juan Martín, director de innovación de Situm, Vítor Belho, director de
Nordesía, e María del Carmen López Pérez,
xefa do proxecto e responsábel da oficina de
I+D+i de Balidea.
Segundo fixeron saber, TOURAL entra
agora en fase de comercialización, logo de
aproximadamente dous anos de traballo
dun equipo especializado constituído por
15 profesionais (oito delas mulleres, sete
de nova creación), que complementaron o
traballo de desenvolvemento propiamente
dito con probas piloto realizadas en eventos reais da nosa terra -Cantos na Maré,
Feito a Man e Womex 2016-, experiencias
prácticas que se saldaron con grande éxito
e cunha importante e enriquecedora ración
de feedback. En todos os devanditos casos
desenvolvéronse apps nativas tanto para
Android como para iOS, con interfaces de
usuarios amigábeis, doadas de usar, intuitivas e de emprego sinxelo, “respectando as
normas de accesibilidade vixentes”. Entre
outras moitas funcionalidades, a plataforma facilitou ás persoas visitantes o guiado
polos recintos, a creación de axendas coas
súas actividades favoritas, o coñecemento
dos elementos de interese nas inmediacións
(aparcadoiros, taxis, paradas do bus...) ou a
consulta de información en realidade aumentada dos contidos das feiras.
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Concertos, feiras
e congresos como
nunca viches
Balidea, Situm, S-REC e Nordesía lanzan ao
mercado a súa tecnoloxía TOURAL


De esquerda a dereita, Juan Martín, director de
innovación de Situm, Vítor Belho, director de Nordesía,
e María del Carmen López Pérez, xefa do proxecto e
responsábel da oficina de I+D+i de Balidea

O obxectivo dos responsábeis do proxecto era a creación de tecnoloxías innovadoras
que permitisen a interacción integral da cidadanía en feiras, congresos e eventos, posibilitando o guiado polos recintos, tanto interior como exterior, e facilitando a relación
entre profesionais e asistentes a través de
sistemas de realidade aumentada e comunicación integrados en aplicacións móbiles.
O proxecto foi co-financiado pola Axencia
Galega de Innovación e o Fondo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) da Unión Europea co apoio da Consellería de Economía,
Emprego e Industria da Xunta de Galicia.
Contou cun orzamento de 669.617,50 €, dos
cales o 50% (334.808,67 €) foron co-financiados.
Segundo se explicou na sede Balidea,
TOURAL saldouse coa creación “dun sistema con alto potencial internacional” que
permite a xestión innovadora de feiras e
eventos culturais e que, durante e despois
do proxecto, tivo un impacto positivo na xe-

O obxectivo do proxecto
era a creación de
tecnoloxías innovadoras
que permitisen a
interacción integral
da cidadanía en feiras,
congresos e eventos
ración de emprego e, tamén, na actividade
mesma das empresas implicadas, xa que se
compartiron e xeraron importantes recursos para a mellora do coñecemento e para
abrir portas e xanelas para futuros proxectos innovadores relacionados. Amais, sinalouse, establecéronse sinerxías tanto entre
empresas tecnolóxicas como entre tecnolóxicas e culturais.
En canto ás perspectivas, o futuro do
proxecto pasa pola súa comercialización
como modelo de solución tecnolóxica fácil
de personalizar e aplicar por parte de múltiples clientes: concellos, entidades culturais,
empresas, grandes eventos, etc. 
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NOVAS TIC

A Deputación da Coruña premiará o
emprendemento e o emprego



A Deputación da Coruña convocou os días pasados a terceira
edición dos seus galardóns ás mellores
iniciativas empresariais: os Premios PEL.
O certame, que repartirá 75.000 euros,
servirá novamente para distinguir, mostrar e impulsar as empresas, asociacións
empresariais e concellos que fomenten
o emprego e mailo emprendemento.
Os galardóns foron dados a coñecer
polo presidente provincial, Valentín
González Formoso, quen salientou a madureza do certame, ao que concorreron
148 empresas na pasada edición e que
este ano incluirá tres novas categorías:
premio á mellor iniciativa empresarial
xeradora de emprego, premio ao concello promotor do emprego de calidade e
premio á mellor asociación empresarial.

Os galardóns insírese na liña PEL-EMPRENDE do Plan de Emprego Local (PEL) da
Deputación. Amais dos ditos obxectivos,
diríxense a aportar un valor engadido ás
empresas, facilitándolles soporte para
transformar ideas actuais en emprego de
calidade e contribuíndo a dinamizar novos
proxectos. As cinco categorías quedarían
deste xeito:
• Primeira categoría: Premio á mellor iniciativa empresarial nova
• Segunda categoría: Premio á mellor
iniciativa empresarial consolidada
• Terceira categoría: Premio á mellor iniciativa empresarial xeradora de emprego
• Cuarta categoría: Premio ao concello
promotor do emprego de calidade
• Quinta categoría: Premio á mellor asociación empresarial. 

Lingua.gal publica axudas para
impulsar o galego no ensino



A aposta polo galego na docencia
conta con novas axudas. Así o fixo
saber os días pasados o Goberno galego,
a través das consellerías de Cultura e
Turismo e de Educación, Universidade e
Formación Profesional. Estamos a falar de
dúas ordes da Secretaría Xeral de Política
Lingüística no DOG que consisten na
achega de axudas para o fomento da lingua galega no ensino, tanto para centros
de titularidade pública como para centros
de titularidade privada. O
prazo de presentación de
solicitudes estará aberto
até os días 13 e 25 de
febreiro, respectivamente. Un dos criterios sobre
os que se fai fincapé é
o emprego das novas
tecnoloxías da información
no devandito cometido
de difusión e emprego da
lingua.
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Ambas as convocatorias teñen a
finalidade de “contribuír ao financiamento das actividades que realizan
os equipos de dinamización da lingua galega e o profesorado responsábel de cada
proxecto de fomento do galego durante
o curso académico 2018/2019 naqueles
centros educativos que imparten ensinanzas regradas de niveis universitarios e
que contan con menos de seis unidades”.
O texto completo das convocatorias está
dispoñíbel no Portal da Lingua Galega
http://www.lingua.gal e na Sede Electrónica da Xunta de Galicia). 

Ourense ICC Week
celebrarase entre o
2 e o 7 de abril



A Deputación de
Ourense avanzou
os días pasados detalles da
nova edición da Ourense
ICC Week 2019, a semana
da innovación, a cultura e a
creatividade que este ano
celébrase entre os días 2 e 7
de abril. O obxectivo da institución que preside Manuel
Baltar é xuntar novamente
(en diferentes recantos da
provincia) centos de persoas,
entre expertos e seareiros da
innovación. Achegaráselles
un marco para presentar as
súas propostas e intercambiar
recursos e coñecementos cos
restantes expertos e seareiros. Unha vez máis porase o
foco en fomentar ao máximo
a implicación da cidadanía,
que terá, na ICC Week, unha
boa oportunidade para gozar
coas últimas propostas que os
mercados e a tecnoloxía pon
á súa disposición.
A quinta edición da semana
conta cos mellores precedentes, segundo apuntou
a Deputación: vén avalada
polo éxito da convocatoria de
2018, que acadou 27 millóns
de impactos en 20 países, dos
que, preto de catro millóns
corresponderon ás redes
sociais. 
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NOVAS TIC
O Concello de Ames achegará unha
web máis moderna e funcional



O alcalde de Ames, José Miñones,
e mailo responsábel da empresa
Tecnologías Plexus, Ángel Taboada,
asinaron o contrato para deseñar unha
nova web para a Administración local,

“máis moderna e funcional”. No
acto de sinatura tamén participou
a concelleira de Comunicación e
Normalización Lingüística, Isabel
Vaquero. Segundo fixeron saber,
a nova páxina “será plenamente
funcional en dispositivos móbiles e
permitirá o rápido acceso á información, trámites e servizos”. O proxecto
adxudicouse por un importe de
29.753 euros.
Amais do devandito obxectivo, o
Concello busca con este proxecto
“mellorar a información e a comunicación coa veciñanza, permitir o
acceso plenamente funcional á web
mediante dispositivos móbiles, modernizar o deseño, buscar a accesibilidade universal, facilitar a integración da
web coas redes sociais e descentralizar e
facilitar o traballo de xestión e administración do sitio”. 

R permite acceder a Amazon Prime Video
a través do seu desco 4Karticle



Coa estrea do descodificador 4K por
parte de R, o operador de
cable abriuse aos provedores de contidos en liña
grazas ao uso de Android
TV, de xeito que, aparte
de facilitar o acceso a plataformas como YouTube
tamén permite gozar comodamente de servizos
como Netflix (compañía
coa que pecharon un

acordo) e agora tamén
de Amazon Prime Video,
servizo de vídeo baixo
demanda que está dispoñible a través do desco 4K
dos clientes das compañías do Grupo Euskaltel
(do que forma parte R).
Aínda que Amazon
Prime Video é un servizo
ao que normalmente
acceden os subscritores
Prime de Amazon en dis-

Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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positivos móbiles, do dispositivo Fire TV Stick ou a
través de certos Smart TV,
pero coa incorporación
da aplicación de Prime
Video ao desco 4K ábrese
unha nova posibilidade
para os que non teñen
un televisor que integre o
servizo e queiran goza en
pantalla grande do grande catálogo audiovisual
que ofrece Amazon. 

Noa Innova lanza
plataforma formativa
para Iberoamérica



Noa Innova, empresa
tecnolóxica fundada
por tres socios en 2011 en
Lugo, vén de comezar o ano
ano cun importante lanzamento: a posta en marcha
dunha nova plataforma didáctica de formación a distancia
(Digital Business School,
dispoñíbel en http://digitalbusinessschool.noainnova.com/)
para España e Iberoamérica.
Segundo fan saber os impulsores da empresa, unha das
ideas que alentaron o proxecto formativo foi “demostrar
que con Internet se poden
acadar obxectivos globais nos
que non existen fronteiras”.
A iniciativa parte de
inmellorábeis precedentes:
Noa Innova xa conta con
importantes clientes en
Galicia, Asturias, Cantabria,
Castela A Mancha, Castela
León, Estremadura e Canarias,
formando en liña a mais de
3.000 alumnos anuais. Agora,
co novo lanzamento e co
novo ano, a estratexia a seguir
é abranguer en 2019 todas
as Comunidades Autónomas
e en 2020 estenderse a Iberoamérica.
A respecto das orixes do
proxecto e dos seus porqués,
o fundador de Noa Innova, o
lucense José María López Bourio, creador de varias startup
tecnolóxicas, fai saber que
“as empresas deben asumir
meirandes responsabilidades
á hora de formar aos seus traballadores para aproveitar as
vantaxes da dixitalización”. 
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TREBELLOS
Apple estrea funda con batería para os últimos iPhone
Aínda que os últimos iPhone teñen unha autonomía moi superior
que os de certos anos pasados,
moitos usuarios seguen a precisar
unha maior capacidade de batería,
principalmente por ter que estar
tempos prolongados lonxe dunha
toma de corrente na que poder
cargar o seu dispositivos móbiles,
para o que podemos optar por usar
baterías externas ou incluso unha
solución máis portátil: fundas con
batería integrada.
Dende hai anos Apple comercializa fundas con batería para os seus
móbiles que, pese a ser claramente

antiestéticas, son bastante demandadas, e finalmente temos os
modelos para o iPhone Xs, iPhone
Xs Max e iPhone Xr, que véndense
a 149 euros, e que non só permiten
incrementar a autonomía para
poder, por exemplo, navegar pola
web até 20-22 horas máis, senón
que a carga das mesmas tamén
pode realizarse mediante cable e
incluso mediante carga indutiva
(Qi).
Un interesante accesorio para
smartphones sempre que os seus
usuarios non teñan complexos por
usar un teléfono con chepa.

D-Link presenta un router que permite
conectarse á Rede a través de 5G
Aínda que o 5G non será unha realidade
comercial até 2020, este 2019 teremos iniciativas
piloto por todo o mundo, como a de D-Link que
presenta o seu novo router DWR-2010 5G NR, que
conformará unha rede doméstica partindo dunha
comunicación 5G e achegando velocidades de até
3 Gbps. Chegaría con enchufar o router á corrente
e introducirlle a tarxeta SIM con cobertura 5G.
O router soporte VoLTE e tamén é compatible
cos sistemas mesh de D-Link, de xeito que fan
doada a configuración de redes domésticas sen
problemas de cobertura. Este tipo de solucións
son toda unha esperanza para áreas remotas ás
que actualmente non chega a fibra óptica nin
conexións DSL cunha velocidade aceptábel.

Withings presenta un reloxo de pulso
capaz de realizar electrocardiogramas
A incorporación da función de electrocardiograma no Apple Watch
Series 4 semella que causou sensación (aínda que a España aínda non
chegou tal prestación, por ter que agardar á autorización das axencias
europeas correspondentes por considerarse un produto de saúde), e
aínda que os sensores deste tipo poden adquirirse a xeito de accesorio,
dende Withing tiveron a ben seguir os pasos da compañía da mazá e
acudiron ao CES de Las Vegas cun novo produto: o reloxo de actividade
Move ECG.
A intención deste reloxo con batería para 12 meses é poder detectar problemas cardíacos o que pode axudar a previr infartos e detectar problemas
antes de que se presenten síntomas evidentes, de xeito que temos unha
ferramenta orientada principalmente á prevención. O trebello aparte da
grande autonomía e resistente á auga, pode levarse todo o vía posto, conseguindo así un completo rexistro da actividade física. O prezo deste reloxo de
Withings está previsto que sexa duns 130 dólares.
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TREBELLOS
Lenovo leva o Asistente de
Google á nosa mesiña de noite
O pasado verán Lenovo anunciou unha alternativa ao Echo Show
de Amazon, que en vez de empregar o asistente Alexa facía o propio co Asistente de Google, e seguindo a mesma liña deste Lenovo
Smart Display agora aproveita a celebración do CES de Las Vegas
para presentar o Lenovo Smart Clock, unha alternativa ao Echo
Spot de Amazon que busca converterse nun produto indispensable
nas mesiñas dos dormitorios.
O Lenovo Smart Clock conta cunha pantalla IPS de 4 polgadas e
permite o seu control tanto por voz como a través da súa pantalla
táctil, de xeito que tanto podemos empregalo como un simple
reloxo espertador como aproveitalo como un sistema de control
domótico.
Un detalle bastante interesante que inclúe é un porto USB
completo, de xeito que pode ser tamén un cargador para o noso
smartphone ou outros produtos tecnolóxicos.
O factor que será decisivo no éxito do Lenovo Smart Clock será o
seu prezo, xa que sairá á venda en primavera a 79,99 dólares, mentres que o prezo oficial do Echo Spot é de 129,99 euros.

Echo Auto introducirá a Alexa no automóbil
En setembro Amazon presentou un feixe de produtos que
integran o asistente de voz Alexa, e un dos que máis interese
captou por parte do público, o Echo Auto, por fin é unha realidade, aínda que a súa distribución limítase polo momento a só un
pequeno grupo de consumidores escollidos, entendéndose que
a súa demanda vai ser moi elevada.
O Echo Auto é un accesorio que permitirá levar a Alexa ao
interior do automóbil, pois pode colocarse no salpicadeiro do
vehículo e tras conectalo aos altofalantes (por liña auxiliar ou
por Bluetooth) pode facilitar a interacción co noso smartphone
mediante a voz cando imos ao volante. Pode así reproducir
música, escoitar pocast, realizar chamadas telefónicas, consultar
a axenda, atopar unha estación de servizo próxima ou incluso
abrir a porta do garaxe mediante ordes de voz.
O Echo Auto integra 8 micrófonos, procurando entender o
mellor posible as ordes que deamos durante a marcha. Temos
así un sistema de mans libres cunhas prestacións semellantes
ás que podemos ter cun altofalante conectado no fogar (como
os Amazon Echo), polo que os usuarios deste tipo de dispositivos verán dun xeito moi natural repetir a mesma mecánica ao
volante.
Este produto venderase normalmente a un prezo de 49,99
dólares, pero dado que actualmente está en probas (varias das
súas funcións aínda non están operativas) ofrécese nos EE.UU. á
metade de prezo, chegando xa a uns poucos consumidores.
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Nintendo Switch

Nun momento no que Netflix está a causar
sensación cun episodio interactivo da serie
Black Mirror semella moi oportuna a estrea
de Dragon’s Lair Trilogy para Nintendo Switch
na eShop a un prezo de 19,99 euros, xa que
este produto inclúe os xogos Dragon’s Lair,
Dragon’s Lair 2: Time Warp e Space Ace, obras de
animación de Don Bluth que aproveitaban as
posibilidades interactivas do LaserDisc para que
os usuarios tivesen que realizar os movementos
precisos en momentos exactos para ver como
a historia se desenvolve até o seu final feliz, ou
ver se non como o heroe falece antes de poder
derrotar ao mal e rescatar ao seu amor (no caso
dos xogos de Dragon’s Lair o cabaleiro Dirk ten
que rescatar á princesa Daphne, mentres que en
Space Ace Dexter ten que salvar a Kimberly).

Xbox One | PC

Playground Games está a colleitar
grandes éxitos grazas ao seu Forza Horizon
4, xogo que o mes pasado estrou a súa
primeira expansión, Fortune Island, que
engadiu numerosos contidos para os xogadores tanto de Xbox One como de ordenadores persoais con Windows 10, e que
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contribuíu a que mantivesen o pulo para
poder celebrar estes días que superaron a
barreira dos 7 millóns de xogadores.
Este xogo de condución de mundo
aberto é un dos mellores xogos de 2018,
que en 2019 segue moi vivo, con inmensos escenarios e emblemáticos vehículos e
unhas excelentes cifras das que presumir,

como son máis de 4,6 millóns de horas
de xogo vistas a través de streaming
dende o 9 de outubro, máis de 822,7
millóns de millas percorridas polos
seus xogadores, máis de 377,7 millóns
de carreiras descubertas e, en Horizon
Life, máis de 4,1 millóns de propiedades vendidas e máis de 74,4 millóns de
coches.
Un datos realmente impresionantes
que demostran que os xogos de condución aínda teñen un grande pulo.

Nintendo Switch

Xbox One | PS 4 | PC

A finais de 2012 saíu á venda New
Super Mario Bros. U, xogo de plataformas en 2D que en 2013 recibiría a
expansión New Super Luigi U, pero
como a consola para a que se lanzou
este xogo, a Wii U, non tivo
grandes vendas, este xogo
está a recuperarse para
Nintendo Switch como
New Super Mario Bros. U
Deluxe.
Temos aquí un xogo co
estilo clásico de Super Mario
no que percorrer máis de 160 niveis
de desprazamento lateral con até 4
xogadores que poden xuntar forzas
para recoller moedas e derrotar aos
inimigos que van saíndo no camiño.
Desta volta Mario, Luigi e Toad terán

como compañeiros de aventuras a
Caco Gazapo e Toadette, personaxes
cos que gozar deste título, destacando
o feito de que se Toadette equípase
cunha supercoroa convértese en Peachette. Estes dous últimos personaxes
son unha novidade da versión de
Switch do xogo.
Como xa comentamos, aparte de
New Super Mario Bros. U, a súa versión
Deluxe tamén incluirá a expansión New
Super Luigi U, de xeito que poderemos gozar do xogo con Luigi como
protagonista.
En New Super Mario Bros. U Deluxe
non faltarán unha chea de potenciadores, a axuda de Yoshi e dos bebés
Yoshi, e varios modos de xogo cos que
poder aproveitar o xogo ao máximo.

Unha nova proposta para os amantes
dos battle royale chega hoxe en beta
aberta a consolas, trátase de Realm Royale,
título con ambientación fantástica que
convídanos a elixir unha clase (asasino,
guerreiro, cazador, enxeñeiro ou mago) e
saquear armas fantásticas e habilidades
máxicas para crear un Campión que axude ao seu equipo para a vitoria e que, tras

ofrecerse como acceso anticipado para
PC, pode agora descargarse de balde para
PlayStation 4 e Xbox One.
Este xogo quere que exploremos un
mundo fantástico a lombos do noso
cabalo, tendo que enfrontarse a outros
99 xogadores que dende agora poderán
acceder a este título free-to-play sen
invitación.

Esteas onde
esteas
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6 razóns para soñar en

RIVEIRA
CASTRO DA CIDADE

MIRADOIRO DE PEDRA DA RA

FARO DE CORRUBEDO

DOLMEN DE AXEITOS

COMPLEXO DUNAR DE CORRUBEDO

FESTA DA DORNA
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