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28
Laura de la Torre conversa de redes e da nosa fala con
Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística

Repasamos o máis salientábel dos días pasados
en materia de xogos e
consolas
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Antonio Rodríguez del Corral

CEO de Cinfo

“CON TIIVII POÑEMOS A INTELIXENCIA
ARTIFICIAL AO ALCANCE DE TODOS OS
CLUBS E AUDIENCIAS”

O

O xoves 21 de marzo falouse en Santiago (hotel Palacio do Carme en Santiago)
das cousas que van revolucionar o deporte e, tamén, o noso xeito de desfrutalo. Da
man da Fundación Deporte Galego e de R
e Cinfo, desenvolveuse a xornada Tecnoloxía e Deporte. Para que nos contase máis
detalles sobre o evento pero tamén sobre
a tecnoloxía que se presentou no mesmo,
a tecnoloxía Tiivii, tivemos ocasión de falar
con Antonio Rodríguez del Corral, director
executivo (CEO) de Cinfo. Segundo dixo,
grazas a propostas como a de Tiivii, todo
seareiro terá os seus contidos de calidade
e todo deporte, a súa audiencia.
- Na presentación destas xornadas comentouse que se trataba da primeira vez
que en Galicia se aborda desta maneira
tan específica e clara a cuestión das novas tecnoloxías e o deporte. Era este que
vivimos o intre exacto para que as nosas
empresas, entidades e profesionais xuntasen forzas arredor da confluencia destes dous ámbitos?
- Creo que tanto no caso das empresas e
entidades convidadas coma no caso de R
e Cinfo, está claro que si. Xa case ninguén
dubida das vantaxes das novas ferramentas para as actividades deportivas, e do
impulso que aquelas poden dar para que
estas logren o recoñecemento e o desfrute que merecen, non só as que até o de
agora tiñan máis visibilidade. No caso da
tecnoloxía que presentamos nos seus detalles, a tecnoloxía Tiivii, optamos por dala
a coñecer deste xeito, nunha actividade
específica, simple e sinxelamente porque
xa está lista para chegar a onde queremos
que chegue. Antes o produto non esta-
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Tiivii consiste nunha
tecnoloxía de televisión intelixente que é
quen de seguir a actividade deportiva e crear
o directo de maneira
automática, botando
man de tecnoloxías de
Intelixencia Artificial
ba ao cen por cen, e agora si. Isto afecta á
propia tecnoloxía pero tamén ao soporte,
o modelo e as súas posibilidades. É o intre
exacto para explicarlle ao mercado todas as
potencialidades que ten Tiivii: como funciona, como se adapta a diferentes contornas,
como nos ofrece o que queiramos que nos
ofreza, como se adapta a calquera tipo de
club, actividade, ámbito deportivo ou eido
comunicativo.

- Isto polo que respecta a Cinfo e R, pero a
xornada tivo outra vertente...
- Si, a xornada veu con dúas partes complementarias: unha parte para falar de tecnoloxías e deporte e outra para mostrar o
devandito sistema intelixente que poñen en
xogo Cinfo (que é o fabricante) e a operadora R (que é a distribuidora). Tiñamos claro
dende o principio que queríamos un evento atractivo e dinámico, de aí que convidásemos a outros participantes para que nos
falasen dos seus desenvolvementos tecnolóxico-deportivos e das súas propostas.
- Imos ao miolo da cuestión: en que consiste Tiivii?
- Consiste nunha tecnoloxía de televisión
intelixente que é quen de seguir a actividade deportiva e crear o directo de maneira
automática, botando man de tecnoloxías
de Intelixencia Artificial. Amais de posibilitar o seguimento integral e automático
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dun acontecemento, estas tecnoloxías,
logo de ser instaladas en calquera recinto cultural e deportivo, tamén posibilitan
a introdución de grafismos, estatísticas
e locucións, enviando a saída a calquera destino de vídeo. Ademais, soportan
emisións multicámara, realidade virtual
e realización remota para produtoras deportivas ou de espectáculos.
- A nivel de optimización deportiva, o
potencial semella grande...
- Si, porque nos dá marxe para gravar os
partidos e adestramentos do noso equipo
e analizalos despois en formato multicámara, ver as xogadas en 180º e medir distancias sobre o vídeo. As gravacións feitas
dos adestramentos son a base para facer
melloras. Teremos constancia total dos
puntos fortes e febles do noso equipo.
- Estas vantaxes están ao alcance de
todo o espectro deportivo?
- Están xa ao alcance de todo tipo de clubs,
e mesmo de deportes que polas razóns
que sexan non xuntan audiencias maioritarias. Tamén subministran importantes
posibilidades para empresas do audiovisual ou dos acontecementos culturais en
xeral. E, indo máis alá, para institucións
públicas no seu camiño cara a transparencia e a participación. A nosa tecnoloxía
permite que o espectáculo deportivo teña
o lucimento que se merece, e que nos permita desfrutalo dende calquera recanto
no que nos atopemos. Isto significa que
a asistencia a estes eventos vai diminuír?
Pois non, porque Tiivii ponnos ao alcance
da man unha realidade desexada dende
hai moito: a posibilidade de volver ver os
nosos acontecementos preferidos, ben
sexa porque nos gustaron especialmente,
ben por motivos persoais ou sentimentais, ben porque estaban implicados neles
familiares ou amigos, etc.
- Tiiviii xa ten algo de experiencia ás súas
costas. A que tipo de empresas e iniciativas está chegando e de que maneira?
- Pois está chegando a clubs dunha manchea de Comunidades Autónomas, principalmente de balonmán, de baloncesto,
de fútbol ou de rugby. Outro ámbito no
que bate forte é tamén no eido da música, sobre todo no que respecta ás salas
de concertos que proporcionan desta maneira tan innovadora os seus espectáculos. Ademais disto, Tiivii está a demostrar
un moi interesante potencial en contornas de Cidades Intelixentes, vinculadas a
grandes eventos públicos e infraestruturas onde conflúe un importante número
de cámaras de seguimento. Tamén está a
xerar actividade nos ámbitos dos concellos e doutras administracións, para dar
conta dos seus plenos de goberno e xuntanzas. 
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DEPORTE E TIC XUNTARON
FORZAS EN SANTIAGO
áis de 200 persoas
asistiron no hotel
Palacio do Carme á
xornada Tecnoloxía
e Deporte promovida pola Fundación
Deporte Galego da Xunta de Galicia
e organizada polas empresas da
nosa terra R e Cinfo, co obxectivo de
afondar na capacidade de transformación das novas ferramentas
dixitais para todo tipo de vertentes
deportivas: tanto para quen o practica, como para quen o promove,
como para quen o desfruta dende as
bancadas ou os fogares.
Abriu o evento ás 9.30 horas
Alfredo Ramos, director xeral de R,
quen puxo o foco na importancia da
xornada como “cita para crear novos
vieiros de colaboración e de progreso, para modernizar a contorna
deportiva e tirarlle todo o proveito
á manchea de potencialidades dos
recursos tecnolóxicos de que dispoñemos a día de hoxe”.
De seguido, Iván Clavel, xerente da
Fundación Deporte Galego, incidiu
na importancia das prestacións da
tecnoloxía no deporte “para o aquí e
agora que demanda o consumidor”
e porque, en si mesma, “a xestión do
deporte necesita desa tecnoloxía
que lle permita a xestión eficiente e
actual dos seus recursos”.
Pola súa banda, Antonio Rodríguez del Corral, director executivo
de CINFO, dixo que a produción
automática de contidos audiovisuais
na nube está “democratizando as

M

retransmisións deportivas, antes
só ao alcance de grandes clubs”.
Este tipo de emisións, engadiu,
“son o futuro, pois poñen á man de
entidades e ligas, tamén de deporte
base (ou minoritarios), recursos
técnicos con calidade profesional e
a baixo custo, permitíndolles chegar
a grandes audiencias a través da súa
propia canle de TV automática, web
ou redes sociais e ofrecerlles aos
afeccionados eventos audiovisuais á
carta como partidos, adestramentos
ou roldas de prensa”.
Gabriel Barros, voceiro do R.C.
Deportivo da Coruña explicou que
“a aplicación da tecnoloxía será o
motor do meirande chimpo económico e social do deporte nestes
anos ao converterse nun elemento
máis da industria do lecer e o entretemento”. Segundo dixo, “a comunicación persoal, directa, á carta, cos
seareiros, cambiará as relacións con
eles e a súa experiencia nos partidos
e demais eventos do club”.
Pola súa parte, Gonzalo R. Palmeiro, adestrador axudante do Monbus
Obradoiro, falou do caso de éxito
deste equipo no uso das novas
tecnoloxías aplicadas ao baloncesto profesional; e Alberto Díaz,
responsábel de Transformación
Dixital de R detívose nas claves para
transformar dixitalmente un club
deportivo. “Non facer nada xa non é
unha opción”, dixo, engadindo que
R está a certificarse na súa “aposta
pola tecnoloxía no deporte, con
servizos que van axudar os clubs a
dixitalizarse”.
Logo das mesas redondas
sobre (a primeira) dereitos
audiovisuais do deporte non
maioritario e sobre (a segunda)
sobre experiencias TIC para xestionar as entidades deportivas e
xerar ingresos, Leonor Gallardo,
doutora en Ciencias do Deporte,
falou de liderado deportivo, e
subliñou que “a tecnoloxía, a investigación e a innovación son o
presente nas organizacións deportivas”. Puxo o punto e final á
xornada o secretario xeral para o
Deporte, José Ramón Lete, quen
enxalzou a revolución tecnolóxica que estamos a vivir como
un instrumento para “premiar a
quen fai máis méritos no campo
e para reducir os erros humanos
dos árbitros”.
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Valentín García

-A

priori semella que o uso da
nosa lingua e a tecnoloxía
non están ligados polo nivel
de internacionalización que
existe, pero hai conexión entre eles?
- Si, eu creo que moita. Popularmente semellaba que a tecnoloxía pertencía ao
mundo da globalización, dos mass media
ou as grandes corporacións mundiais, pero
a realidade é que está ao alcance de todo
o mundo, o que demostrou xusto o contrario. As linguas mal chamadas minoritarias, coma o galego, o catalán, o euskera,
por exemplo, chegaron a esta gran cita en
igualdade temporal que as grandes linguas
do mundo, e isto non pasara nunca na historia. Sempre dicimos que o galego chegou tarde á imprenta, á televisión, á radio
pero chegou ao mesmo tempo cas outras
linguas á Rede, á Internet e ás tecnoloxías.
Por iso, temos que saber sacarlle todo o rendemento posible para divulgar e para facer
delas o instrumento máis poderoso que teñen as linguas coma a nosa a nivel mundial.
- Está claro que o uso do inglés é importante para chegar a moitas partes do
mundo pero, cales son as vantaxes de usar
o galego?
- En primeiro lugar está o feito de sermos
plurilingües. Calquera ser humano que se
manexe en distintas linguas poderá descubrir que ten máis capacidade de comunicación. En segundo lugar, porque o galego
é unha lingua que goza de moito prestixio
pola tradición literaria e cultural que ten e
porque sempre fomos un lugar con moita
riqueza creativa. E o terceiro gran factor é
que o galego é a única lingua que pertence
ao tronco común da lusofonía. O portugués
é a lingua máis falada do hemisferio sur
deste planeta e os galegos podemos entendernos con calquera cidadán do mundo lusófono e iso ábrenos unhas portas ao mundo e rompe esa vella teima de que o galego
só serve para entendernos en Galicia.
- Dende a Secretaría de Política Lingüística lanzan plans de actuación para esta
cuestión, proba diso é o dicionario DIGaTIC. Cal é a súa función?
- O que fai é poñer ao alcance de todo o
mundo lexicografía ou termos que pola
súa recente incorporación á lingua ou por
ser léxico de especialidade non sempre é
sinxelo de atopar. Para que sexa máis fácil
o emprego da lingua das tecnoloxías temos
que poñer o galego tecnolóxico ao alcance
de estudantes ou profesionais que precisen
saber o termo exacto dun determinado
procedemento ou software.
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Secretario xeral de Política Lingüística

—— Quen non tratou de falar en galego con Alexa ou mesmo con Siri?
Aínda que xa levamos moito camiño andado en canto á nosa lingua
e ás novas tecnoloxías, temos que profundar máis para acadar os
obxectivos máis agardados. Diso e de outros temas falou con nós
Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, deixando
claro que o galego xa non só se fala na casa.

“TEMOS QUE COLOCAR
O GALEGO NO MUNDO
TECNOLÓXICO E NO MESMO
LUGAR QUE AS OUTRAS
LINGUAS”
- Con iniciativas como Lingua de Namorar
podemos entender que a mocidade é o colectivo no que hai que facer un maior esforzo para normalizar o uso do galego en
ámbitos como o tecnolóxico... é así?
- O futuro de calquera lingua é a mocidade porque cando as persoas alcanzamos a
idade adulta podemos inducir cambios lingüísticos nela, pero son cambios relativos
porque os hábitos comunicativos están moi
marcados. Pero cando conformamos o noso
medio de comunicación e relación humana
é cando decidimos en que lingua queremos
comunicarnos cos nosos máis próximos. Iso
confórmase cando somos adolescentes, por
iso as nosas liñas de traballo van dirixidas
cara a aí.

ás nosas plataformas móbiles, que son de
procedencia foránea. E en segundo lugar a
caducidade. A gran cantidade de actualizacións fan que as veces só atendan nada máis
que as grandes linguas do mundo. Cando
este proceso chega ás nosas linguas, a súa
temporalidade fai que se renove. Nós sempre
mandamos a mesmo mensaxe: no momento
que os galegos e galegas nos mentalicemos
de que solicitando eses mesmos produtos en
galego e fagamos uso do noso dereito a que
esa comunicación que aplicamos na nosa
vida diaria estea na nosa lingua, decontado
as grandes compañías tratarán de resolver
o problema porque tecnoloxicamente para
elas non é complicado pero teñen que ter
vontade.

- Aínda que hai moitos esforzos por socializar o uso do galego nas contornas tecnolóxicas, como habería que proceder para
que os grandes axentes globais (como
Google) non provoquen un retroceso nos
avances que tanto custou realizar? Porque
mentres en equipos informáticos é relativamente doado gozar dun espazo de traballo en galego, cando imos a contornas
móbiles, que son as máis usadas actualmente, temos serios atrancos.
- Hai dous condicionantes, primeiro a procedencia de moitos produtos que chegan

- Falar da lingua nas TIC pode levarnos a reflexionar sobre as TIC na lingua. Contamos
coas debidas ferramentas tecnolóxicas que
contribúan ao desenvolvemento e ao estudo do galego actualmente?
- Eu penso que si na maior parte dos ámbitos.
No mundo das administracións autonómica
e local o galego impregna todos os sistemas
de funcionamento tecnolóxico. No mundo
da empresa é moito máis complicado polo
tipo de ferramentas que utilizan. Temos que
traballar moito as aplicación en canto a simuladores de voz porque estamos a vivir unha
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No mundo das administracións autonómica e local o galego impregna todos os
sistemas de funcionamento tecnolóxico

auténtica revolución en todo isto. As tecnoloxías están abandonando formatos escritos
para pasar a formatos sonoros. Por non falar
dos tradutores, que van alén da escrita e métense en formatos orais sen pasar o soporte
escrito polo medio. Neste escenario temos
que colocar a lingua galega coma as demais
linguas.
- A faciana máis formal da lingua galega
semella que tamén se pon ao día, e unha
ferramenta tan básica como é o dicionario
da RAG actualízase con moita frecuencia e
ábrese a expresións como chío, rechouchío,
cancelo, blogueiro, tableta, contrasinal... Podemos dicir que por fin estamos a abordar o
galego dun xeito permeable á sociedade e
aos novos tempos que nos toca vivir?
- Pois iso é o que pretendemos todas as institucións que estamos a traballar ao carón da
lingua. Efectivamente, se queremos gañar a
batalla dos tempos e chegar á xuventude temos que facer que o noso idioma sexa o idioma deles tamén e por iso sería moi limitativo
que o galego teña palabras tan patrimoniais
ou tan fermosas coma bolboreta ou aloumiño e non teña palabras coma chío ou rechouchío. Se queremos facer unha lingua atractiva
para a xente nova temos que falar na lingua
en que falan eles.
- Sabemos que Política Lingüística ten colaborado en múltiples ocasións coa asociación Puntogal. Que balance faría vostede
da andaina percorrida polo dominio galego? Que faría para convencer a máis xente,
entidades e empresas para crear máis páxinas baixo o dominio galego?
- O balance é moi positivo e superáronse as
expectativas. Está implantado nunha morea
de empresas, administracións e entidades
que xa asumen que o que fai Puntogal é situarnos e darnos identidade dentro dese inmenso mundo das tecnoloxías. Hoxe é moito
máis ca unha referencia xeográfica ou cultural e chega a ter tal prestixio que xa funciona como unha denominación de orixe que
marca calidade, proximidade e confianza.
Puntogal soubo gañar ese recoñecemento
social e foi dende un primeiro momento un
gran logro.
- O Día das Letras Galegas aínda queda lonxe,
pero gustaríanos saber se o seu departamento ten xa algo perfilado para celebrar esta
nova edición da festa da nosa cultura.
- Temos toda unha batería de propostas dende as clásicas exposicións ou publicacións
de libros ata ferramentas no ámbito tecnolóxico que nos permitan xogar coa figura dun
home tan clásico como foi Antón Fraguas. O
que pretendemos é que todo ese saber que
nos legou sobre as costumes máis senlleiras
de Galicia pasen ás aplicacións móbiles ou ás
plataformas dixitais. En definitiva, que pasen
a coñecer a Antón Fraguas a través do mundo das tecnoloxías. 
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A primeira
programadora galega
O CPEIG distinguiu a Ana María Prieto
con motivo do Día da Muller

C

o gallo do Día Internacional da
Muller (o 8 de marzo), o Colexio
Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) organizou un acto de celebración
no que homenaxeou “a transcendencia para a profesión” do labor
da primeira programadora galega, Ana María
Prieto López, que faleceu en xuño de 2018 aos
76 anos de idade. O acto conmemorativo desenvolveuse a Escola Técnica Superior de Enxeñaría
(ETSE) da Universidade de Santiago (USC).
En nome da profesional distinguida asistiron
o seu viúvo Antonio García López e a súa filla
Clara García Prieto, que recibiron das mans do
presidente do CPEIG, Fernando Suárez, a primeira figura institucional do colexio profesional
(peza da marca de cerámica galega Sargadelos).
No acto participaron tamén o director da
ETSE, Antonio Mosquera; o ex reitor da USC,
Juan Casares Long; o ex director do Centro de
Supercomputación de Galicia (CESGA) e vogal
do CPEIG, Javier García Tobío; amais do xornalista e autor do libro A historia da informática
de Galicia. Unha cronoloxía (Andavira Editorial/
CPEIG, 2015), Henrique Neira.
Segundo o CPEIG, Ana María Prieto López
(Santiago de Compostela, 1942- Becerreá, 2018),
foi “a primeira programadora galega da que se
tivo constancia”, e do seu importante legado xa
deixou constancia o colexio no libro A historia da
informática de Galicia. Unha cronoloxía, publicación coordinada por Fernando Suárez e Javier
García Tobío.
Na súa intervención, o presidente do CPEIG
lembrou que a figura de Ana María Prieto comezou a destacar dende os primeiros intres da súa
carreira profesional, co mérito duplo de facelo
nuns espazos dominados pola presenza masculina. “Deu un paso adiante en prol da igualdade,
e a pesar das dificultades, conseguiu abrirse camiño con valentía e carácter emprendedor nunha profesión masculinizada, compaxinándoa
ademais coa súa vida familiar”, sinalou Suárez,
facendo fincapé “na necesidade actual de incorporar mulleres á carreira profesional de Enxeñaría en Informática, que aínda presenta unhas
cifras moi baixas do 12-13% de matriculación
nos primeiros cursos da titulación universitaria”.
E engadiu: “Nun presente e futuro dixitais é pre
Fernando Suárez e Clara García Prieto filla da
homenaxeada
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ciso normalizar a presenza da muller en todos
os ámbitos da profesión, potenciando a representación feminina na Enxeñaría en Informática
e noutras disciplinas técnicas”.
Agradecida pola homenaxe, Clara García
Prieto describiu a súa nai como unha muller
“humilde” que nunca lle deu a importancia que
tiña ao seu traballo nin ao que logrou no plano profesional. “Programar foi a súa vida, e con
20 anos abandonou unha carreira tradicional
como a de Farmacia para demostrar o seu amor
polas matemáticas”, manifestou, aínda que desta historia e dos seus logros confesou que tiveron conta recentemente.
Antonio Mosquera precisou que a Enxeñaría
en Informática segue a ser unha profesión “moi
masculinizada”, situación aínda máis acusada
neste últimos anos nos que se aprecia unha
certa sensación de retroceso. “Casos como o de
Ana María Prieto son fundamentais para que as
mulleres teñan a un referente que xa rompeu
barreiras”, dixo. 

— Vida e
traxectoria
Ana María Prieto López, filla dun banqueiro e poeta e dunha
gran nai dedicada a
súa familia, nace en
Santiago de Compostela no seo dunha
familia numerosa que
se traslada a Madrid,
onde, xa sendo moza,
optou pola formación
en informática, buscando un futuro como
entón case ningunha
muller se atrevía
a facer. Entrou na
compañía Bull General
Electrics –de casualidade por un anuncio– e
coa idea de manter
o seu interese nas
matemáticas. Programou con macroordenadores que ocupaban
estancias enteiras, nun
idioma que entón,
segundo recoñeceu o
CPEIG no acto do Día
da Muller, “estaba aberto a moi poucos”.
Posteriormente,
trasladouse á Caixa
de Aforros de Galicia,
en Santiago, onde
traballaría cun ordenador Phillips e posteriormente cun IBM.
Finalmente pesou máis
o seu soño de formar
unha familia, e trasladouse a Becerreá onde
seguiría programando
a nivel administrativo
na súa empresa.
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Fernando Suárez, presidente do CPEIG, convida
aos partidos a loitar contra a información
manipuladora nas redes

Eleccións e
protección de datos

C

ando todo facía pensar
que a manipulación electoral era cousa de "repúblicas bananeiras", véxase o caso de Venezuela,
algúns dos países máis
avanzados demostraron
que nada máis lonxe da realidade. Pensemos nos casos de Brasil con Bolsonaro,
USA con Trump ou Reino Unido e o Brexit.
A diferenza con respecto a casos coma o
primeiro radica no uso da tecnoloxía para
influír no voto dos electores.
A entrada en vigor do Regulamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) parecía presaxiar que España podería estar
a salvo deste tipo de inxerencias. Porén,
a máis recente aprobación da Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais,
introduciu unha interpretación particular
dunha excepción contemplada no RGPD
no relativo ao tratamento de datos por
razóns de interese público xeral. Ao fío
de dita excepción, a nova lei modificou
a Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral,
permitindo aos partidos políticos certa
liberdade en tres ámbitos: o tratamento
de datos ideolóxicos, a recompilación de
datos en redes e o envío de propaganda
electoral. Para recompilar esta información só é preciso establecer unhas "garantías axeitadas" que a normativa non precisa en ningún sitio. Unha modificación,
por certo, introducida a última hora e sen
o debate e consenso previos que tivera o
resto do texto.
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A CAMPAÑA
Colexio Profesional de Enxeñaría
en Informática
de Galicia (CPEIG)
vén de lanzar unha campaña
informativa sobre a protección dos datos persoais ante
o seu uso electoral, dada a
inminente celebración das
eleccións xerais e municipais
dos vindeiros meses de abril e
maio no conxunto do Estado.
A iniciativa materialízase nun
folleto dispoñíbel en liña, a
través de www.
cpeig.gal,
que recolle
todas estas
cuestións
lexislativas e
ofrece unhas
recomendacións para
que os cidadáns estean
informados
das opcións
que teñen
para protexer
os seus datos
persoais.

O

Foi tal a polémica xerada, que distintos
organismos e expertos mobilizáronse para
intentar declarar inconstitucional a lei; até
o punto de que o Defensor do Pobo interpuxo un recurso de inconstitucionalidade
que o Tribunal Constitucional acaba de admitir a trámite. Con todo, hai probabilidades de que a sentenza non chegue a tempo para os inminentes procesos electorais
que temos ás portas. Ante iso, a Axencia
Española de Protección de Datos (AEPD)
publicou unha circular na que se establecen unha serie de límites aos partidos
políticos para evitar o correo lixo electoral.
Deste modo, non poderán establecer perfís ideolóxicos, de forma que aínda que envíen publicidade, non poderán facelo de
forma dirixida, podendo ser sancionados
en caso de non cumprir a citada circular.
Por outra parte, a lei, en concreto o
RGPD, introduce unha serie de garantías
para os cidadáns europeos. Entre elas está
o dereito de oposición ao tratamento. Para
facilitar o exercicio deste dereito, o CPEIG
acaba de lanzar unha campaña informativa para dar a coñecer esta posibilidade e
facilitar o seu exercicio. 
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Carlos Pajares, profesor emérito da
USC, fai un repaso pola tecnoloxía
que mudou as nosas vidas

Trinta anos da WWW

H

ai trinta anos que Tim
Berners-Lee, enxeñeiro
do CERN (Centro Europeo de Física de Partículas Elementais) realizou
a famosa WWW (World
Wide Web), implementando a comunicación entre un cliente
e un servidor. En principio foi levada a
cabo para facilitar a almacenaxe e comunicación da información que se obtiña
nos experimentos de aceleradores do
CERN, xeneralizándose e estendéndose
o seu uso a todos os sectores económicos e sociais dando lugar a unha gran
revolución que cambio moitos hábitos e
prácticas da nosa sociedade.
Para a súa rápida expansión foi clave
o poder facer uso dela sen necesidade
de pagar nada. Esta maneira de facer é
a usual dentro do CERN, onde os descubrimentos e innovacións son postos a
disposición de todos sen necesidade de
facer un desembolso e co único impedimento de patentalos, cousa que sería,
por outra banda, un furto da propiedade. Pódense calcular os beneficios que
podería obter o CERN se cobrase un céntimo de euro cada vez que se utilizase a
WWW. Non é de estrañar que as compañías que desenvolveron as súas múltiples posibilidades como Google estean
nos primeiros postos a nivel mundial das
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empresas con maior cotización bolsista
e tamén en beneficios.
Este caso é un exemplo máis das
vantaxes que xorden da investigación
básica e do desenvolvemento e innovación que levan asociado. Ninguén se
propuxo como fin crear unha ferramenta como a web, nin ninguén acudiu con
ese obxectivo pedindo financiamento.
Xurdiu como algo asociado ao proxecto
de explorar o interior da materia, investigación básica obxectivo do CERN, e
pola cal obtén financiamento de vinte
países europeos que non preguntan
para que serve esa investigación. Este
é un proceso habitual na investigación
básica e pódense poñer mancheas
doutros exemplos nos que o obxectivo
é puramente o coñecemento. O que
aconteza despois, se é boa investigación, seguro que será de utilidade para
algo insospeitado.
Non deixa de ser curioso que a WWW
se dese de balde. A maior parte das
cousas importantes que suceden a
unha persoa ao longo da vida, tamén
son gratis e obtéñense así, libremente,
sen que se consigan polo esforzo de
cada quen, empezando polo nacemento e seguindo por amencer cada día.
A gratuidade é algo moi importante e
dalgunha maneira debemos agradecer
tanta gratuidade. 

Outros
aniversarios
a ter en conta

Unha década
de Whatsapp
WhatsApp celebrou este
mes de febreiro dez anos de andaina. Con máis de 1.500 millóns
de usuarios no mundo, é a rede
social máis valorada en países
como España, onde conta cunha
comunidade de 25 millóns de
persoas. A aplicación viu a luz
por primeira vez o 24 de febreiro
de 2009. O seu creador foi o
ucraíno Jan Koum. Dende 2014
pertence a Facebook, despois
de que a mercase Marck Zuckerberg por 21.800 millóns de
dólares.

Trece anos
de Twitter
Este 21 de marzo os responsábeis de Twitter, e tamén
boa parte dos seus usuarios,
celebraron os 13 anos de vida
da rede social, que comezou
o eu percorrido comunicativo
da man dun dos seus cofundadores, Jack Dorsey: del
mesmo abrollou o primeiro
chío da rede. Comezou a súa
andaina chamándose “twttr” e
logo, grazas a unha proposta de
Noah Glass, outro co-fundador,
pasou a chamarse tal e como
a coñecementos agora. Neste
intre a comunidade mundial de
tuiteiras e tuiteiros está formada por máis de 320 millóns de
persoas. Deles, o 80% emprega
a rede social vía móbil. Cada ano
publícanse 200.000 millóns de
chíos. No ámbito español, unha
de cada catro persoas visita esta
rede social.
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Henrique Neira Pereira lévanos ao 14 de abril do
1999, cando se presentou o primeiro navegador
de Internet en lingua galega

Vinte anos de Xis e cinco de .gal

C

omo xa contamos nestas
páxinas, en febreiro de 2018
cumpríanse 25 anos desde
que a sede compostelá do
Centro de Supercomputación
de Galicia (CESGA) se conectara por primeira vez coa rede
de redes, Internet, abrindo deste xeito o acceso a un novo mundo inexplorado.
Pero en 1993 a reducida comunidade galega de internautas –daquela chamábase así
ás persoas que navegaban con frecuencia
pola rede– para poder ver páxinas web debía empregar navegadores en inglés coma
o Mosaic. En 1994 chegaría o lanzamento
mundial do navegador Netscape Navigator
e en 1995 o do Internet Explorer e con eles
comezaron a aumentar o número de linguas
nas que estas aplicacións estaban dispoñibles.
En terras galegas, conforme aumentaba
o uso de Internet nas universidades pero tamén no ámbito doméstico a través da popularización de canles de acceso coma Infovía
de Telefónica, medrou a comunidade de persoas interesadas en que a lingua galega tamén se empregara con normalidade no software, especialmente nos sistemas operativos
e nas aplicacións con maior uso (tamén nas
relacionadas coa Rede de Redes). Hai que
lembrar por exemplo o papel de entidades
coma As Ciberirmandades da Fala, que desde 1996 promovía o emprego do galego no
software e nas webs, ou o que xogarán nos
anos seguintes entidades como o Proxecto
Trasno, Galego21.net ou Mancomún.
O crecente interese por aumentar a presenza da lingua galega nas aplicacións na
década dos 90 levou á posta en marcha do
Proxecto Xis, que tiña como lema Cando o
galego chega ao software. O primeiro produto foi o navegador Xis, do que o portal Vieiros.com dicía o 16 de outubro de 1998:
"A partir de hoxe xa é posible navegar por
Internet na nosa lingua. Para facelo só hai
que descargar a versión Beta 1 do Navegador
Xis, traducción galega do Netscape Communicator 4.04, que só está operativa para Win-
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dows 95, 98 e NT. Foi desenvolvido por un
grupo de informáticos e filólogos do Proxecto Xis, logo de que Netscape fixese público
o código fonte do seu navegador. Para quen
desexe baixar o Xis, as instruccións de como
facelo están na súa web".
Xa que logo esta era unha versión de proba, para persoas que quixeran experimentar o seu funcionamento e avisar de erros
ou suxerir posibles melloras. Logo de varios
meses de revisións, correccións e perfeccionamento do software, finalmente o 14 de
abril de 1999 presentábase o Xis na sede do
Clube Internacional de Prensa, en Santiago
de Compostela, nun acto pensado para dalo
a coñecer a través dos medios de comunicación.
A web do CESGA recolle un resumo da noticia deste xeito: "O Xis é a versión en galego
do Netscape Communicator 4.03, que inclúe
un navegador, un xestor de correo electrónico e de grupos de novas, ademais dun
editor de linguaxe html. A súa realización é
froito do traballo dun grupo de internautas
agrupados no Proxecto Xis, que traduciron o
Communicator logo de que Netscape abrise

o código fonte no coñecido proxecto Mozilla.
No acto de presentación participaron o coordenador xeral do proxecto, Camilo Regueiro,
o responsable da área lingüística, Ramón
Flores, o editor de Vieiros, Lois Rodríguez, e o
xornalista de O Correo Galego, Darío Janeiro".
Destes catro nomes, cabezas visibles nesa
xornada dun numeroso grupo de persoas
voluntarias, imos quedar con dous: o de Camilo Regueiro, que fora un dos impulsores
das Ciberirmandades da Fala, e o do xornalista Darío Janeiro. Os dous participarán anos
despois, xunto con moitas outras persoas, na
directiva da Asociación Puntogal, que tras
meses de preparación previa do proxecto,
iniciou o proceso de solicitude dun dominio
de Internet para as webs vencelladas coa lingua e a cultura galegas coa súa constitución
formal o 10 de xuño de 2006.
O dominio .gal comezou a empregarse en
fase de probas o 12 de abril de 2014, é dicir
quince anos despois da presentación do navegador Xis. Así, neste abril de 2019 temos
dobre celebración: vinte anos da estrea pública do Xis e cinco da posta en marcha da
fase de probas do dominio .gal. 
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O positivo de ser

tecnólogas

Igualdade, o CESGA e o CPEIG lanzan un concurso
para fomentar as vocacións TIC femininas

I

gualdade, o CESGA e o
CPEIG volven xuntar forzas
para tirar abaixo calquera
tipo de barreira que se interpoña entre as mulleres e
as novas tecnoloxías da información, poñendo o foco
na necesidade de impedir que
o sector TIC siga a verse desprovisto da imprescindíbel presenza
das rapazas. Este é o compromiso
conxunto que alenta cada ano a
actividade internacional ICT-GoGirls! (cuxa celebración galega
vén da man do Centro de Supercomputación de Galicia e da
Secretaría de Igualdade, coa colaboración activa do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia) e este é o espírito
que impulsa a primeira edición
do concurso #ApuntasTech?, presentado este 21 de marzo.
A actividade, que terá o obxectivo de promover as vocacións
tecnolóxicas femininas, colle
pulo coa experiencia conxunta
de Igualdade e o CESGA impulsando a dita iniciativa ICT-GoGirls! (dende 2013) e colaborando en diferentes iniciativas para
a difusión e promoción das TIC,
facendo fincapé en lograr que
as mulleres alcancen una presenza igualitaria no dixital. Isto
tense materializado en accións
dirixidas a rapazas de entre 10 a
15 anos, franxa de idade o CESGA e Igualdade consideran “chave” para “mudar a tendencia ao
rexeitamento das carreiras tecnolóxicas entre las rapazas”.
O concurso ApuntasTech?
pretende, dun xeito lúdico e
aberto, escoitar a todas as partes
implicadas para “poder reunir as
mellores propostas”, e xerar un
catálogo dinámico que permita
traballar as tecnoloxías de “forma
amena”, sobre todo na aula, pero
tamén fóra dela, en actividades
extraescolares, en familia, etc.
Logo está previsto elaborar unha
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Usos e posibilidades da
computación cuántica
En abril os nosos investigadores, desenvolvedores, estudantes e
profesionais en xeral con interese nos sistemas intelixentes van ter unha
oportunidade de dar novos pasos no seu traballo co Curso Introdución á
Computación Cuántica que se celebra entre o 1 e o 4 de abril no Centro
de Supercomputación de Galicia. A actividade, impartida polo profesor
Andrés Gómez Tato, quere ser unha porta de entrada á computación
cuántica e a todos os importantes recursos que propón este novo paradigma do cálculo avanzado para ámbitos diversos como a aprendizaxe
das máquinas, as simulacións químicas, o desenvolvemento de novos
fármacos, etc.
Respecto do temario, inclúe unha introdución á computación cuántica
a través de 1qubit, un achegamento ao traballo de cálculo con múltiples
qubits (introdución a ProjectQ) e máis unha liña formativa sobre algoritmos cuánticos básicos e sobre algoritmos avanzados para a computación
cuántica (algoritmos híbridos: HHL, VQE, optimización, QML).

escolma das mellores propostas
e publicalas con licenza aberta
para a súa descarga na web do
concurso.
O concurso conta con 4 categorías, 2 para estudantes
(primaria, secundaria e bacharelato) e 2 para adultos (centros
educativos e outros centros/
institucións) e estará aberto a
recibir propostas ata o día 15
de abril. Cada categoría conta
cun premio principal e dous accésits. Toda a información sobre
o mesmo pódese obter na súa
páxina web: www.ictgogirls.eu/
apuntastech.
Este certame sitúase ao abeiro das actividades para celebrar
o sétimo Día das Rapazas nas TIC
(International Girls in ICT Day) o
vindeiro 25 de abril, día no que
se fará pública a decisión do
xurado do concurso. Este acto
celebrarase no CESGA e será retransmitido en directo a través
de Internet. Toda a información
e instrucións para participar no
evento está publicada en www.
ictgogirls.eu/dia-rapazas-nastic/.
O concurso está organizado
e patrocinado polo CESGA en
colaboración coa Secretaría de
Igualdade e o CPEIG. Conta co
apoio da Axencia Galega de
Innovación, Consellería de Educación e Formación Profesional,
Axencia Galega de Modernización Tecnolóxica, Facultade de
Ciencias da Educación e Unidade Woman Emprende da USC,
Escola de Enxeñaría de Telecomunicacións da UVigo, Facultade de Informática da Coruña
(UDC), Asociación de Mulleres
Investigadoras e Tecnólogas,
nodo Galicia (AMIT-Gal), Asociación MujeresTech, e grupos de
mulleres tecnólogas en Galicia
como GalsTech e Hello Sisters!
así como a tenda online Bricogeek.com. 
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Innovación galega
alén do Mediterráneo
O CITIC participa nunha Learning Expedition LEX en Israel

O

Centro de Investigación TIC
(CITIC) da Universidade da
Coruña participou nunha
Learning Expedition LEX que
tivo lugar en Israel do 11 ao
15 de marzo. Concretamente, asistiu, convidado polo Clúster Saúde de
Galicia, o representante do CITIC na plataforma europea ECHAlliance (European Connected Health Alliance), Marcos Ortega, que
estivo acompañado polo business development manager do Grupo Varpa, integrado
no CITIC, Pablo Guillemette.
O principal obxectivo desta expedición
de aprendizaxe e intercambio de coñecemento foi identificar socios estratéxicos e
posibilidades de colaboración, así como
coñecer as últimas tendencias e boas prácticas de emprendemento, innovación e
xestión local no ámbito da saúde.
A axenda deses días estivo ateigada de
actividades, sendo as máis destacadas as
visitas ao Centro Médico Hadassh en Xerusalén, ao Hospital Rabin en Tel-Aviv, á incubadora de empresas eHealth Ventures e ao
Google Campus para novas firmas innovadoras de Tel-Aviv. Ademais, tamén se mantiveron reunións bilaterais con empresas
israelís do sector saúde.
Esta actividade intégrase na axuda do
IGAPE ao Clúster Saúde de Galicia (CSG),
denominada Apoio na promoción exterior

conxunta das empresas -Convocatoria Pública Exporta Organismos Intermedios-. O CSG
busca con estas axudas mellorar a internacionalización e fomentar a innovación do
sector saúde de Galicia.
A participación nesta actividade está
co-financiada ao 80 % a través do IGAPE
e o Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional do Programa Operativo Galicia
2014-2020.

O principal obxectivo
desta expedición de
aprendizaxe e intercambio de coñecemento foi
identificar socios estratéxicos e posibilidades
de colaboración, así
como coñecer as últimas tendencias e boas
prácticas de emprendemento, innovación e
xestión local no ámbito
da saúde

— A área de Ciencias da Computación é a segunda
que máis publicacións científicas
produciu na UDC
en 2018
área de investigación de Ciencias
da Computación
da UDC, na que se
engloba a maior parte da produción científica do CITIC, é a
segunda mellor emprazada en
canto a número de publicacións en Web of Science (WoS)
en 2018. Durante o ano pasado, esta área produciu 121 documentos, o que supuxo o 9 %
da cantidade total, superada
unicamente por Enxeñaría, co
12 % das publicacións.
Web of Science é unha plataforma de información científica que recolle as referencias
das principais publicacións
de calquera disciplina do
coñecemento, tanto científico
como tecnolóxico, humanístico e sociolóxico. Trátase
dunha ferramenta esencial
para o apoio á investigación
e para o recoñecemento dos
esforzos e avances realizados
pola comunidade científica e
tecnolóxica.

A

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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Encontros arredor
do día de mañá
O Campus de Ferrol acolleu a 24 edición das
Xornadas de Filosofía da Ciencia da UDC

O

O futuro da Internet ten un punto de predicíbel contra unha listaxe infinita de incógnitas e
incertezas. Albiscar os cambios e transformacións
que nos agardan e afondar na vertente científica
da era dixital foron dous dos grandes obxectivos
da 24 edición das Xornadas de Filosofía da Ciencia da Universidade da Coruña, que se celebraron
o 14 e o 15 de marzo no Campus de Ferrol, onde
ducias de expertos nestas materias xuntaron forzas para explicar os fenómenos comunicativos
e informativos que estamos a vivir e tentar ver
a onde nos levan exactamente. O encontro tivo
un programa de actividades moi salientábel, que
incluíu o primeiro día a presenza do director do
Institute for Data Exploration and Applications,
James Hendler, que foi o responsábel da conferencia inaugural, baixo o epígrafe O futuro da web.
James Hendler, que ten traballos conxuntos con
Tim Berners-Lee, o creador da Web, analizou na súa
intervención o cambio social protagonizado pola
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Nas Xornadas de
Filosofía da Ciencia da Universidade da Coruña
unha ducia de
expertos xuntaron
forzas para explicar os fenómenos
comunicativos e
informativos que
estamos a vivir

World Wide Web, que, segundo fixo saber, está a
ir moito máis lonxe dos seus alicerces iniciais para
afectar profundamente ao múltiples aspectos do
mundo actual que coñecementos. Respecto da sociedade do futuro, Hendler reservoulle á sociedade dixital un papel moi activo e sinalou que a Web
pode influír nos modelos de negocio, a consecución dos dereitos humanos e, mesmo, na procura
da felicidade.
As XXIV Xornadas de Filosofía e Metodoloxía actual da Ciencia, que este ano desenvólvense baixo
o epígrafe Xornadas sobre Internet e Ciencia. Análise
desde a complexidade estrutural e dinámica, deron
comezo coa presenza do reitor da Universidade da
Coruña, Julio Abalde, a decana da Facultade de Humanidades e Documentación, Manuela Santos Pita,
e o coordinador das xornadas, Wenceslao J. González, catedrático de Lóxica e Filosofía da Ciencia.
Tras o relatorio O futuro da Web do profesor James
Hendler interveu Yan Luo, da University of Massachusetts Lowell, que abordou a cuestión da rápida evolución de Internet, tanto en arquitectura
como en aplicacións. Asemade, afondou no xurdir
da Internet das Cousas, no desenvolvemento da
programación en rede (network programmability)
e no aluvión de máquinas intelixentes que levaron a cambios rápidos e recentes de Internet. O
seu obxectivo nas xornadas de Ferrol foi fornecer
dunha visión de conxunto destes fenómenos e
analizar os factores subxacentes que os propician.
Xa na tarde Ole Hanseth, catedrático da Universidade de Oslo, abordou a complexidade dinámica
na construción de Internet. No seu relatorio propuxo unha teoría do deseño que afonda na complexidade dinámica no deseño de Infraestruturas
da Información (II), definida como “un sistema sociotécnico de capacidades de Tecnoloxías da Información (TI) compartido, aberto, heteroxéneo e en
desenvolvemento”.
O segundo día, o encargado de abrir a xeira de
relatorios foi Thanassis Tiropanis, da Universidade
de Southampton, salientando como Internet permitiu novos e prometedores métodos de compartir datos, introducindo unha serie de desafíos. De
seguido, Enrique Alonso, da Universidade AutónoNúmero 188

Situación actual da
Web e futuro posible
Wenceslao J. González
Catedrático de Lóxica e
Filosofía da Ciencia

ames Hendler,
unha das figuras centrais
da Ciencia
da Web,
describiu a
situación da Web e trazou o
seu futuro posible nas recentes Xornadas sobre Internet
e Ciencia: Análise desde a
complexidade estrutural
e dinámica, celebradas na
Universidade da Coruña (1415 marzo de 2019). Primeiro
distinguiu entre Internet e a
Web, pois a primeira consiste nun soporte tecnolóxico
portador de protocolos (TCP/
IP) que están orientados cara
á comunicación entre máquinas, mentres que a Web é un
deseño posterior, que está
encamiñado á comunicación
entre persoas.
Sobre este alicerce temos
que, segundo Hendler, “a
Web medrou de maneira
exponencial, indo moito máis
lonxe das súas bases técnicas
orixinais e afectando profundamente ao mundo de hoxe
e, mesmo, máis á sociedade
do futuro”. Segundo engadiu, nun informe recente, a
Comisión de banda larga das
Nacións Unidas (broadband
commission) estima que máis
da metade da poboación
mundial conectarase á Web
cara a finais de 2019.
Desde o 12 de marzo de
1989, cando Tim BernersLee propuxo a creación da
WorldWideWeb (ao principio
era unha soa palabra), até o
intre actual, percorreuse un
longo treito: a Web proporcionou unha infraestrutura para
múltiples aplicacións, a través
das cales podemos aprender,
realizar traballos moi diversos,

J

ma de Madrid, ocupouse da dimensión social de Internet ao expor a cerna do seu relatorio: A Plusvalía
dixital: o traballo na era da información. Logo, a sesión de comunicacións botou luz sobre outras tres
facianas de Internet. En primeiro lugar, Stephan
Guttinger examinou como Internet está a remodelar as Ciencias Biolóxicas: dende o xeito de traballar
os investigadores na procura de novos descubrimentos até como comunican ou financian a súa
investigación. En segundo termo, María José Arrojo
(Universidade da Coruña) centrouse en A novidade
do deseño comunicativo en Internet: Análise desde o
caso de Snapchat a partir das Ciencias do Artificial.
En terceira instancia, Javier Taravilla (Universidade
Autónoma de Madrid) ofreceu as Bases científicas e
tecnolóxicas de Internet das cousas.
No relatorio final destas Xornadas sobre Internet
e Ciencia, Ruth Towse (Universidade de Bournemouth) expúxose a seguinte cuestión: “Necesitamos un novo enfoque económico para a economía
creativa na era dixital?”. A este respecto, o seu traballo profundou nas novos paradigmas da economía,
no uso de teorías económicas “antigas” e “novas”
para analizar as industrias creativas e os “novos”
modelos de negocios conectados a Internet.
Trala última intervención procedeuse á entrega
de diplomas aos asistentes e á clausura das xornadas. Estiveron presentes a vicerreitora do Campus
de Ferrol e Responsabilidade Social, Araceli Torres
Miño, o coordinador da actividade, Wenceslao J.
González e o convidado principal destas xornadas,
o profesor James Hendler.
Wenceslao J. González informou dos plans para
o vindeiro ano, coa celebración das XXV Xornadas
sobre Filosofía e Metodoloxía actual da Ciencia.
Segundo explicou, os prazos e datas serán moi semellantes á da edición deste ano: o período de matrícula será, en principio, do 4 ao 28 de febreiro, e
as datas de realización previstas son o xoves 12 e o
venres 13 de marzo de 2020. Porén, dixo, serán “unhas xornadas especiais, por ser as vodas de prata
da actividade”. Así, haberá varios cambios respecto
doutros anos. Para comezar, non haberá comunicacións e todos os relatores serán convidados internacionais. O tema será A Filosofía da Ciencia hoxe. 
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comunicarnos cos nosos seres
queridos e obter entretemento de maneira accesible.
Para o futuro interveñen
un conxunto de elementos
relevantes, tales como a
privacidade, a seguridade, a
accesibilidade ou a mobilidade, que gardan relación coa
interacción na Web, o desenvolvemento da web semántica, a presenza de aspectos
multimodais ou os novos
servizos proporcionados pola
Web. Sobre eles descansa o
desenvolvemento de novas
aplicacións de navegadores,
blogs, wikis, integradores de
datos, etc.
Destaca Hendler tres
elementos centrais para
entender as claves do futuro
da Web: (i) como se entenda
a privacidade, pois os datos
persoais están cada vez máis
presentes en diversas aplicacións da Web; (ii) a compoñente política, que depende
do desexo dos gobernos de
controlar información relevante da Web e, no seu caso,
denegar o acceso á Web a outros; e (iii) a descentralización
ou posible fragmentación
da Web, debida ás grandes
compañías ou a intereses
nacionais dalgúns gobernos.
A partir destes elementos, Hendler ve posibles tres
escenarios de futuro da Web: 1)
o negativo ou distópico, se as
tendencias negativas toman o
liderado respecto da Web; 2) o
positivo ou aberto, se prevalecen os criterios do mercado
libre, os sistemas democráticos
e a transparencia da información; e 3) o intermedio entre
ambos, que teña trazos de
ambos, que parece o máis
probable.
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—— Celebrada hai un mes na cidade condal, este congreso é o máis agardado do
ano. Novas tecnoloxías, aplicacións, Intelixencia Artificial e dispositivos móbiles
puideron ser amosados perante milleiros de empresarios deste sector e a futuros
usuarios destes sistemas. Unha cita anual que ninguén quixo perderse e o equipo
de Código Cero tampouco foi unha excepción

Código Cero
estivo no Mobile
World Congress

A

A Intelixencia Artificial, o 5G e a Realidade
Virtual foron as estrelas do congreso
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A tecnoloxía é imparábel. Así se demostrou o pasado mes de febreiro no Mobile
World Congress (MWC) en Barcelona. A
expectación estivo servida nos meses previos ao salón do móbil e mentres en anos
anteriores o tema central estaba máis enfocado aos terminais, este ano abriuse paso á
Intelixencia Artificial, o Big Data, a realidade
virtual ou o agardado estándar de telefonía
móbil 5G. Así quedou reflectido, con sistemas levados a cabo para dar solucións ao
ben común, a facilitar o traballo e mellorar
a experiencia do consumidor. Algúns exemplos vistos no MWC foron programas que
miden as emisión de CO2 nas cidades, cámaras que analizan o perfil dos clientes dun
comercio e proporcionan información sobre como organizar os produtos, tocadores
que escollen o carmín máis axeitado para o

usuario e mesmo robots que automatizan
o traballo. Tamén os chatbots tiveron especial interese, como Google Duplex, que
replica á perfección voces humanas e que
podería chegar a ser de gran axuda para os
servizos de call center.
Porén, unha das cousas que quedou
máis claras no congreso foi a importancia
crecente da Intelixencia Artificial, que se
está a converter no máximo expoñente
tecnolóxico xa que facilita ao usuario a súa
vida cotiá e tamén axuda ás empresas en
materia de aforro de custes. De feito, no
MWC lembrouse que o investimento nestas ferramentas é cada vez maior para, por
exemplo, recrear reunións a moitos quilómetros de distancia. Tamén saíron á luz
apps que materializan en realidade virtual
o tamaño dunha maleta para saber se poden ou no subir a un avión ou que proban
no teu propio corpo a roupa antes de que
a merques en liña.
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PRESENZA
GALEGA
eguramente este
ano o Mobile
World Congress
2019 foi o que
máis presenza
galega tivo dos
últimos anos. Este escaparate
tecnolóxico, de feito, é perfecto
para esforzarse en captar investidores e clientes, dar o chimpo ao
exterior ou testar o mercado.
A empresa galega Intermax, referente en banda larga para o rural, xuntou a máis de 25 representantes de 15 empresas do mundo
empresarial, social e deportivo da
nosa terra co obxectivo de palpar
as tecnoloxías máis innovadoras
en redes e telefonía. A embaixada
galega estivo capitaneada por
Javier Mouriño, máximo expoñente de Intermax, que sinalou este
punto de encontro coma unha
oportunidade de crear “redes de
colaboración sólidas e networking
entre todos”.
Ademais desta comitiva galega,
no salón estiveron presentes
outras empresas de Galicia amosando as súas últimas novidades.
Áncora, de Vigo, presentou unha
solución que permite crear apps
para trasladar información dende
os móbiles a calquera outro
dispositivo ou pantalla próxima.
Por outra banda, atopamos a
Queres Tecnoloxía, de Culleredo,
que deseñou unha ferramenta
que facilita a xestión dos historiais
clínicos do SERGAS chamada
Xedoc. Tamén concorreron os
responsábeis de Signen, mostrando as vantaxes dun software desenvolvido a partir da tecnoloxía
blockchain que permite identificar
aos clientes dunha empresa
de forma segura a partires dun
documento de identidade e unha
cámara. Cun espazo propio no
salón tamén contou Dishashop,
multinacional con sede en Coirós
(A Coruña) para presentar un
quiosco que emite tarxetas SIM
sen a intervención de ningún
traballador, facendo de maneira
autónoma a identificación dos
clientes, unha ferramenta ideal
para un operador de telefonía
móbil.
Estes son só algunhas das
empresas galegas que tiveron
presenza no MWC pero houbo
outras moitas xa que a nosa Comunidade brillou nesta gran cita
mundial da tecnoloxía.

S
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Móbiles encartábeis, a novidade

A Intelixencia Artificial
estase a converter no
máximo expoñente
tecnolóxico xa que
facilita ao usuario a
súa vida cotiá e tamén
axuda ás empresas en
materia de aforro de
custes

O que é evidente é que facilitar a vida
dos consumidores é cada vez máis visíbel
no fogar. Proba diso son os asistentes de
voz que tiveron o seu oco no salón. Polo
momento é Alexa de Amazon a que ocupa
a primeira posición do mercado con máis
de 100 millóns de dispositivos vendidos.
Aos iniciais doutras marcas coma Google
Home ou Apple Homepod xa se uniron
outros coma Galaxy Home de Samsung,
Telefónica Home ou Djingo, de Orange e
Deutsche Telekom.
Pero para acadar a perfección de moitos destes sistemas fará falta unha conectividade sen precedentes, que virá
proporcionada pola tecnoloxía máis agardada polos usuarios: o estándar móbil
5G. Segundo se recordou na gran cita de
Barcelona, esta rede permitirá conexións
de alta velocidade para poder transmitir
información en tempo real, sen esperas.
Sinalouse o ano 2021 como o cumio desta
andaina tecnolóxica, aínda que xa se están a impulsar moitos proxectos piloto,
un exemplo palpábel a nivel nacional é o
estadio Wanda Metropolitano de Madrid
onde máis de 70.000 persoas se conectan
a un tecido de banda larga. EE.UU, China
e Corea comezarán a comercializar dispositivos con 5G este ano, sen embargo en
Europa os lanzamentos terán que agardar
ao ano 2020.

E falando de dispositivos, cómpre facer
mención dunha das tecnoloxías estrela
do salón barcelonés deste ano: os móbiles con capacidade de seren pregados.
Huawei presentou o Mate 10, un dispositivo de 4,6 polgadas que ao abrirse pasa ás
7,3. Conta con tres cámaras e 5G. Chegará
a metade de ano cun prezo de 2.299 euros. Samsung non quere ficar atrás e por
iso mostrou o Galaxy Fold, un terminal de
7,6 polgadas cando está aberto que sairá a
venda o 26 de abril cun prezo de máis de
2.000 euros.
Nesta mesma liña traballaron Xiaomi e
LG. Os chineses amosaron no MWC o modelo Mi 9, un dispositivo cun prezo máis
moderado (449 euros). Conta con tres cámaras, carga sen fíos, intelixencia artificial,
sensor de pegada dactilar, pantalla de 6,39
polgadas e a parte posterior curvada para
adaptarse á man. Os coreanos, pola súa
banda, presentaron o V50. Este terminal
non se pode dobrar pero si conta cunha
segunda pantalla que se lle pode incorporar grazas a unhas bisagras. Este móbil
ten cinco cámaras e tecnoloxía 5G. Nos
modelos non encartábeis, LG presentou o
G8 que coma curiosidade é quen de ler a
palma da man para desbloquearse. 
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Cidadáns á par
que internautas
A Lei de Administración Dixital de Galicia busca
universalizar o noso uso dos servizos públicos dixitais

O

O Consello do Goberno galego vén de aprobar o Proxecto de Lei de Administración Dixital de
Galicia (LEDIXGA), que ten entre os seus obxectivos principais consolidar “unha administración
integramente dixital e universalizar e seu uso e
acceso a toda a cidadanía”. A norma iniciou deste
xeito o seu trámite parlamentario, tralo período
de exposición pública e ser aprobada na mesa de
persoal da Xunta co voto unánime de todas as organizacións sindicais.
A lei, estrutúrase en sete títulos e 129 artigos
que adaptan á realidade do sector público autonómico as obrigas das leis estatais 39 e 40/2015.
A LEDIXGA busca acadar un marco normativo
único baseada en tres principios; só unha vez, evitando reclamar datos que xa obran en poder da
Administración; a proactividade, empregar a información que a Administración ten do cidadán
para prestar servizos personalizados e adiantarse
ás súas necesidades; e a automatización dos procesos para conseguir unha xestión máis eficiente.
Entre as principais novidades está a transformación das actuais oficinas de rexistro e atención
á cidadanía en “espazos de asesoramento e apoio
nos que prestará asistencia aos cidadáns na xestións online coa Administración, tanto na presentación de escritos, solicitudes e documentación
como na tramitación da identificación dixital ou
na formalización de apoderamentos de representación”.
O anteproxecto de Lei tamén establece a posta en marcha da figura do funcionario habilitado,
que posibilitará que unha persoa autorizada ou
un funcionario poida realizar trámites telemáticos en nome doutra persoa. Con tal fin, a norma
establece a creación do rexistro electrónico xeral
de apoderamentos.
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A sede electrónica e a carpeta do
cidadá
A lei consolida a sede electrónica da Xunta
como “o punto de acceso único, sinxelo e accesible na Rede a calquera recurso ou servizo da Administración”. Asemade, dá especial relevancia á
carpeta do cidadá, que na nova sede configúrase
como o espazo privado de cidadáns e de empresas,
no que poden xestionar online toda a información
referente aos seus trámites administrativos e consultar o estado dos mesmos con todas as garantías
de seguridade.

Capacitación dixital

A LEDIXGA busca
acadar un marco
normativo único
baseada en tres
principios; só
unha vez, evitando
reclamar datos que
xa obran en poder
da Administración;
a proactividade,
empregar a
información que
a Administración
ten do cidadán; e
a automatización
dos procesos
para conseguir
unha xestión máis
eficiente

A norma define, por primeira vez, a creación dun
marco galego de competencias dixitais, tomando
como referencia o marco común da Comisión Europea nesta materia, para que os cidadáns poidan
acreditar os seus coñecementos dixitais e mellorar
as súas competencias profesionais. Ademais, promoverase a inclusión dixital con actuacións de formación en función do nivel (alfabetización, capacitación e innovación dixital), na que a Rede de Aulas
CeMIT constituirá un instrumento de apoio importante. Así mesmo, a lei contempla a definición dun
Plan de capacitación dixital do empregado público.

Posto de traballo dixital
Senta os alicerces para o desenvolvemento do
posto de traballo dixital do empregado público,
coa dotación de medios para a realización do desempeño no novo contexto dixital, acceso remoto
ou teletraballo.

Regulación para o funcionamento
dixital interno
A lei regula o Arquivo Electrónico Administrativo como como o elemento que acubillará todos
os expedientes do sector público autonómico en
tramitación e os finalizados e a plataforma de interoperabilidade pasaXe! como o nodo para o intercambio de datos e documentos entre administracións públicas. Para facilitar esta comunicación,
crearase un Mapa de interoperabilidade das administracións públicas galegas, que permitirá avaliar
a documentación máis demandados e dar prioridade á incorporación de novos servizos a pasaXe!
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O hipersector TIC
duplica o volume das
exportacións en 4
anos
n 2017 as
exportacións
de bens do
hipersector
TIC en Galicia
supuxeron uns
ingresos de máis de 105 millóns de euros, unha cifra que
duplica a rexistrada catro anos
antes, en 2013, con 50,7 millóns de euros. Son parte dos
datos expostos recentemente
no Parlamento pola directora
da AMTEGA, Mar Pereira, quen
salientou que a Administración
autonómica leva impulsando a
dixitalización da Comunidade
desde 2009 coas medidas e
plans recollidos na súa Axenda
Dixital nun marco de colaboración público-privada co sector
tecnolóxico.
Neste sentido Pereira
lembrou que a Xunta traballa
directamente con máis de 100
provedores tecnolóxicos, entre
os que hai empresas galegas,
nacionais e multinacionais,
desenvolvendo “diferentes
iniciativas de calado para a
dixitalización dos servizos
públicos, da economía e da inclusión e a capacitación dixital
da sociedade”.
Pereira tamén destacou o
papel da Administración como
“catalizadora do sector” e
lembrou que en 2013 a Xunta
asinou co Cluster TIC de Galicia
e outras 13 compañías referenciais un Pacto Dixital para

E

Infraestrutura dixital
Establece que o Centro de Proceso de Datos
(CPDI) e a rede corporativa da Xunta constitúen a
infraestrutura dixital básica precisa para dar soporte á administración dixital, que deberán asegurar a
prestación de todos os servizos dixitais a nivel de
posto de traballo.

Innovación dixital
A lei prevé o fomento da innovación dixital para
impulsar novas formas de prestar servizos e incrementar a satisfacción dos usuarios. Con este obxectivo crearase un foro de innovación dixital no que
poderán participar empregados das Administracións públicas de Galicia para promover a xeración
de ideas e novas solucións.

Avaliación e seguimento
Para facilitar o seguimento dos avances na dixitalización e o seu impacto a norma contempla a creación dun sistema de indicadores da administración
dixital. A análise da información que proporcione o
sistema, xa en marcha, permitirá introducir melloras na implantación dos servizos.
Ademais, aposta pola potenciación do Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización Tecnolóxica de Galicia como órgano asesor
dixital para a extensión da modernización tecnolóxica da Comunidade Autónoma de Galicia. 

O noso tecido
produtivo TIC conta
actualmente con 3.474
empresas, rexistrando
un aumento do 9,9%
desde 2013. Estas cifras
sitúan a Galicia como a
quinta comunidade

atraer investimento á Comunidade, impulsar a colaboración
entre as grandes e pequenas
empresas para favorecer a
internacionalización destas
últimas e o desenvolvemento
de proxectos tractores para
economía galega. Pereira puxo
o foco na importancia desta
colaboración para “un hipersector tecnolóxico como o
galego, cun 82% de empresas
de 2 ou menos empregados”.
A directora da AMTEGA referiuse na súa intervención ao último informe do Observatorio
da Sociedade da Información
de Galicia, que reflicte que en
2018 o hipersector TIC acadou
os 23.308 traballadores, o que
supuxo 1.335 traballadores
no último ano. “É a maior
cifra de emprego rexistrada
polo hipersector TIC nos 5
últimos anos”, sinalou Pereira,
engadindo que o crecemento
no emprego no último ano
prodúcese principalmente no
sector TIC, que dá emprego
a 18.163 traballadores e experimenta un incremento do
7,7% no último ano mentres
que o sector contidos conta
con 5.145 traballadores/as e
recupera a tendencia ascendente, cun aumento do 0,7%
no último ano.
O noso tecido produtivo
TIC conta actualmente con
3.474 empresas, rexistrando un
aumento do 9,9% desde 2013.
Estas cifras sitúan a Galicia
como a quinta comunidade
autónoma cunha maior cifra
de empresas deste segmento,
só superada por Madrid, Cataluña, Andalucía e a Comunidade Valenciana.
Polo que respecta ao valor
engadido bruto (VEB) do hipersector TIC galego, aumentou un 9,1% no último ano e
supera xa os 1.300 millóns de
euros.
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Cidades informadas
para cidadáns
informados
A gráfica de actividade smart dos nosos concellos
dispárase coa chegada de 2019

Vigo converterá en smart 172
edificios da cidade

X

Xa non chega con vivir nas cidades, agora que as novas tecnoloxías confirman o
que hai anos era imposíbel que nos dera
por imaxinar: que ían permitir incrementar
a calidade de vida das persoas e, en certa
maneira, corrixir os nosos erros (esa contaminación excesiva, esa dependencia dos
combustíbeis fósiles, ese afastamento incomunicativo entre uns e outros, e entre a
veciñanza e as administracións). As Cidades
Intelixentes xa non semellan unha utopía,
coas súas propostas para gañar en xestión,
rendibilidade, sustentabilidade, eficiencia e
eficacia. Están aquí, cocéndose ao noso arredor. Damos uns cantos exemplos.
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Finalmente Red.es seleccionou os proxectos que van ser beneficiados a través da convocatoria de axudas Pilotos de Edificios Intelixentes da entidade público-empresarial,
oito proxectos smart de cinco comunidades
autónomas entre os que se atopan dúas
iniciativas da nosa terra: a de Coruña e a de
Vigo. Respecto desta última, o Concello deu
a coñecer unha serie de detalles importantes logo de coñecerse a súa elección por
parte do Ministerio de Economía e Empresa.
O alcalde Abel Caballero sinalou que a contribución estatal será de 4 millóns de euros.
Destinaranse, sinalou, a pór en marcha un
programa de edificios intelixentes en 172
inmóbeis da cidade. O obxectivo último é
“mellorar o benestar e a calidade de vida das
persoas”.
Segundo explicou o rexedor, instalarase
o denominado Nodo IOT grazas ao que se
poderá comunicar en tempo real o que pasa
nos edificios para extraer datos e traballar
no ámbito do desenvolvemento medioambiental, da seguridade e da mobilidade.
“Este proceso”, engadiu, “permitirá obter
información en tempo real que facilitará a
toma de medidas como a elaboración de
mapas de ruído, de contaminación e de consumo enerxético”.
A proposta incluirá todos os edificios administrativos, o parque de servizos do Concello, o Auditorio Mar de Vigo, os museos, as
bibliotecas, o Estadio de Balaídos, a Escola
de Artes e Oficios, o Albergue Municipal,
os mercados, os centros cívicos, os aparcamentos subterráneos, o VigoZoo, o edificio
da Xerencia de Urbanismo, o aeroporto, as
estacións de ferrocarril, a estación de autobuses e o porto. Caballero dixo que a esta listaxe de inmóbeis engadiríase a proposta de
edificios de sectores privados como vivendas, centros comerciais, hoteis ou o mesmo
o recinto da Zona Franca.
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Concello, USC e Televés limparán
o aire de Compostela

Compostela quere ser unha cidade máis
limpa, e quere conseguilo a través das novas tecnoloxías, tal e como sinalamos dende Código Cero na recta final de 2018 con
motivo da presentación do proxecto europeo TRAFAIR. Agora, xa metidos de cheo
no 2019, Santiago aborda un novo vieiro de
sustentabilidade e recursos smart ao servizo da calidade do ar co proxecto GREeNs,
no que traballan novamente o Concello e
a Universidade (USC) e que conta co apoio
tecnolóxico de Televés e Galuresa, entre outras firmas locais. O obxectivo da iniciativa,
que vai ser participativa (implicando directamente á cidadanía a xeito de comunidade
dixital), é reducir as emisións contaminantes
e converter a capital de Galicia “nunha cidade máis verde”.
O concelleiro Xan Duro explicou na presentación do proxecto que “GREeNs é unha
achega innovadora que pretende reducir a
pegada dos gases de efecto invernadoiro e
mellorar o espazo público na cidade, mudando os comportamentos da cidadanía
en materia de mobilidade e de consumo
de enerxía e dándolle un novo uso aos edificios residenciais”. O edil tamén lembrou
que Compostela, malia a notábel presenza
dos espazos públicos verdes cos que conta
(unha rede de parques e bosques que xa lle
valeu importantes recoñecementos a nivel
internacional), está por enriba da media estatal en canto a toneladas de CO2 emitidas
ao ano. Ou sexa, que ten un nivel de contaminación que non lle corresponde, nin por
número de habitantes nin por características medio ambientais.
GREeNs contempla iniciativas como a
posta en marcha dun proxecto piloto en vinte edificios residenciais da cidade nos que se
despregará a tecnoloxía que permita instalar sistemas de seguimento de consumo de
enerxía para promover o comportamento
ecolóxico e o aforro enerxético das persoas
residentes; a instalación dun sistema xestioNúmero 188

nado por Tussa que permita que as persoas
propietarias aluguen as súas prazas de estacionamento privado polo tempo no que
elas non as usen (compensando así a desaparición de prazas en superficie); ou a instalación dun sistema de control continuo da
calidade do aire para poder facer “unha avaliación precisa dos resultados do proxecto”.
De ser seleccionado, GREeNS desenvolveríase nun prazo de tres anos, dende setembro de 2019 até setembro de 2022. O
proxecto conta cun orzamento total de 4,5
millóns de euros.

Allariz presenta novo portal web
de turismo
O Concello de Allariz deu a coñecer os
detalles do seu novo portal de turismo, un
espazo en liña onde dar a coñecer os múltiples atractivos da vila e da súa contorna
dun xeito innovador e amigábel ao tempo
que contribúe a crear comunidade online
arredor deste destino galego referencial. O
portal foi presentado pola alcaldesa, Cristina
Cid, e podémolo ver xa en www.allariz.gal/
turismo. Segundo fixo saber ela e parte do
seu equipo informático-económico, trátase
“dunha páxina máis moderna e accesíbel
que conta con toda a información para chegar, vivir e visitar Allariz”.

Lalín será a primeira vila galega
que conta cunha rúa smart

pase con servizos tecnolóxicos de control
de acceso de vehículos, xestión do estacionamento, control da iluminación, rego intelixente, xestión de residuos sólidos urbanos,
cartelería dixital informativa e un módulo de
calidade do aire.

Ourense quere ser un destino
smart
O Concello de Ourense está a dar pasos
relevantes para converter a cidade nunha
urbe smart en materia turística. Así o detallou o Goberno local na recta final de 2019,
que sentou os alicerces para un proxecto
de colaboración con Red.es, o proxecto Ourense Capital Termal Intelixente, que terá un
orzamento de tres millóns de euros e que
xorde co obxectivo de extraer a máxima utilidade das ferramentas tecnolóxicas actuais
para que os moitos atractivos da cidade das
Burgas sexan un referente no mundo. Ao seu
abeiro, crearanse recursos como unha plataforma de información para turistas e cidadáns que lles facilite ao máximo a súa experiencia con información en tempo real sobre
oferta cultural, turística, termal ou mesmo
do tempo. O proxecto presentado polo Concello de Ourense foi o único dunha cidade
galega seleccionado na última convocatoria
do Plan Nacional de Territorios Intelixentes
da Axenda Dixital para España. 

Ao abeiro do seu proxecto de Cidade Intelixente, o Concello de Lalín vén de presentar
unha iniciativa para avanzar na rexeneración
das rúas Principal e Loriga e convertelas en
rúas smart. O proxecto, que foi presentado
os días pasados polo alcalde Rafael Cuíña, e
o tenente de alcalde e concelleiro de Urbanismo, Nicolás González, convertería Lalín,
segundo indicaron, na primeira galega que
conta cun vieiro (o conformado polas ditas
rúas) intelixente. A actuación, incluída na estratexia Lalín Ssuma 21, consistiría en equipar esta arteria central urbana de “todos os
beneficios e posibilidades que ofrece a tecnoloxía no ámbito dos servizos e da información de utilidade para o cidadán”.
Segundo informou González Casares, o
proceso de rexeneración dos dous vieiros
será duplo e integral: por unha banda humanízase e unifícase (convertendo as dúas rúas
nunha plataforma única) e pola outra equí| 21

innovación galega

Vento innovador
As nosas empresas e centros festexan a
chegada da primavera cunha manchea de
novidades que contarnos

oSIGris axuda con innovación accesíbel
aos pequenos agricultores



A empresa galega oSIGris, firma
innovadora de agricultura de
precisión especializada en achegar tecnoloxías de control e xestión das explotacións, vén de lanzar unha aplicación
para móbiles que subministra un extra
de universalidade aos desenvolvementos previos feitos pola compañía: a súa
posta a disposición da comunidade, con
todo o que isto implica. A ferramenta en
cuestión, concibida para os pequenos e
medianos agricultores, brinda aos usuarios “a posibilidade de mellorar a súa
produtividade e abaratar custos a través
dun sistema de balde que dixitaliza a
organización e xestión dos cultivos”.
Segundo fai saber Jose Senande,
director executivo (CEO) da empresa
galega, era importante facilitar coas
tecnoloxías actuais de información e
localización o quefacer das persoas que
traballan con parcelas miúdas e que
non contan con recursos necesarios
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para transformar
aos seus procesos
do mesmo xeito
que as compañías
de gran envergadura. “O 75% dos
agricultores de
España”, explica
Jose, “encádranse
nunha superficie
inferior ás 10
hectáreas, e é un
nicho que até
agora ningunha
empresa tivo en
conta”. E engade:
“Existen moitas
empresas de
agricultura de
precisión pero
todas están enfocadas ao 25% que
si poden permitirse
unha subscrición”. Porén, a app de oSIGris foi concibida dende a a súa orixe
para quen non está en disposición de
facela, permitíndolle de maneira sinxela
facer cousas como rexistrar a parcela ou
parcelas e introducir toda a información
referida a pragas, doenzas, tratamentos,
fertilizantes e crecemento.
Complementada con datos relativos
a maquinaria e manipulador utilizados,
o sistema xera un calendario de campo
onde o usuario pode almacenar todas
as súas incidencias en tempo real e
desde a súa propia parcela. Amais,
mediante o rexistro na app, o software
asigna a estación meteorolóxica máis
próxima, dentro da rede proporcionada
por AEMET e Meteogalicia. Así mesmo,
oSIGris fornece aos agricultores dun
avanzado sistema de alertas de pragas
e enfermidades que lles permite coñecer todas as incidencias nun radio de
até 10 quilómetros en tempo real. 

Altia lanza tecnoloxía revolucionaria
para a xestión loxística



Altia, compañía tecnolóxico-dixital galega,
vén de lanzar unha solución
innovadora, revolucionaria e
colaborativa para acelerar a
transformación dixital do sector
loxístico. Estamos a falar de
Altia Control Tower, unha rede
de participación que integra
nunha única plataforma, a xeito
de comunidade de traballo, a
todos os axentes involucrados
na cadea. Entre os seus principais cometidos figura o de permitir, de maneira clara, sinxela
e eficaz, a xestión de todos os
transportes dunha empresa a
través dunha única ferramenta.
Unha das claves fundamentais
de Altia Control Tower está no
binomio formado por intelixencia e rapidez.
Ao devandito cómpre engadir
os factores eficiencia, rendibilidade e aforro. En termos
concretos, pon en xogo reducións de até o 75% en custos de
expedición e do 90% en stock
circulante, así como melloras
substanciais en materia de servizos (con incrementos de até
o 100% en materia de entregas
puntuais).
“A solución”, explican dende
Altia, “xunta nunha única plataforma todos os axentes involucrados na cadea dunha empresa
determinada, tanto internos
como externos (xestores de
tráfico, almacéns, transportistas,
condutores, persoal de seguridade, etc.), e todo co obxectivo
de que acaden visibilidade en
tempo real de toda a cadea
loxística e os transportes implicados”. 
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Candela posibilita o alumeado
conectado a través de IoT



A nosa terra quere ser un referente
en iluminación smart: luz controlada
a través dos obxectos conectados. Disto
trata o proxecto Candela, impulsado polas
empresas SETGA, ITELSIS, INTECO e INSITU,
alianza á que se engade a Universidade de
Vigo e máis o Centro Tecnolóxico Gradiant.
A tecnoloxía resultante fai posíbel medir e
actuar en tempo real sobre a iluminación
pública urbana. Ademais, consegue optimizala e facer que sexa máis eficaz ao tempo
que se reduce o consumo. Máis smart imposíbel.
As entidades responsábeis de Candela
presentaron os días pasados os resultados

do proxecto, tras tres anos de traballo
conxunto. Elixido para a convocatoria de
2015 de Conecta PEME (Axencia Galega de
Innovación, GAIN), Candela arrancou en
febreiro de 2016 como unha iniciativa innovadora para deseñar un sistema de xestión
intelixente do alumeado público para os
espazos urbanos. Tratábase de “avanzar no
eido das Cidades Intelixentes creando un
conxunto de solucións que permitisen medir, modelar, optimizar e actuar en tempo
real sobre todo sistema lumínico público
urbano”.
Co devandito obxectivo, as empresas desenvolveron un novo modelo de luminaria,

xa que, segundo fixeron saber co arranque
do proxecto, “cos sistemas actuais de luces
convencionais non é posíbel a optimización
das redes adaptándoas ás demandas e ao
espazo urbano ao que se pretende dar servizo”. En definitiva, a tecnoloxía resultante
fai real a conectividade participativa con
toda a infraestrutura de alumeado a través
dunha rede do IoT, Internet das Cousas (IoT)
e para desenvolvela empregáronse tamén
as últimas tecnoloxías dixitais como os sensores LiDAR (Light Detection and Ranging),
a información a gran escala (Big Data) e as
novas tecnoloxías de LED.
O proxecto contou co financiamento
da Axencia Galega de Innovación, nun
50%, cun orzamento subvencionable de
863.442,78€.
Ao abeiro de Candela conseguíronse
unha serie de fitos salientábeis. Por exemplo, unha redución no custo enerxético
do alumeado público mediante a mellora
do seu regulamento con controis en liña e
automatizados. Amais, optimizouse o mantemento das instalacións a partir de detección temperá de incidencias (por exemplo,
reducindo o tempo de operacións durante
o ciclo integral de proxecto, diminuíndo o
número de horas e meses empregados de
30 meses a un mes en infraestruturas medias de 30.000 puntos de luz). 

Improving Metrics limpa ríos botando
man das súas tecnoloxías



A empresa galega Improving Metrics é
unha das participantes no Proxecto Libera, 1m² pola Natureza, a campaña nacional
liderada por Ecoembes e SEO/Birdlife para combater a proliferación do lixo no medio natural.
En base á súa adhesión á campaña, a firma tecnolóxica da Coruña realizou este sábado 16 de
marzo unha recollida de refugallos no río Trabe
de Vilaboa, na que participou o equipo
profesional da empresa. Na actividade,
que serviu para apañar 32 quilogramos
de residuos (principalmente plásticos
e cabichas), Improving Metrics botou
man da súa ampla experiencia en ferramentas de recollida e análise de información e Intelixencia Artificial.
Máis en detalle, localizáronse e extraéronse 675 fragmentos de residuos,
entre eles 391 pezas de plásticos e
101 cabichas, ademais dun palé e 19
obxectos téxtiles. En total, liberaron
32,7kg da natureza.
Para contabilizar o lixo a empresa
empregou unha aplicación móbil na
que os usuarios foron introducindo os
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datos dos materiais que se ían atopando, para
elaborar un mapa nacional que xa forma parte
dos recursos do Ministerio de Medio Ambiente
A actividade tecnolóxico-ambiental de Improving Metrics engádese ás máis de 160 accións
de activismo que se levan a cabo estes días en
diversos puntos de España. 
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NOVAS TIC
Dispoñíbel na Rede a táboa periódica
dos elementos en galego



Xa está dispoñíbel para a súa
descarga, en formato PDF e dende
consellodacultura.gal, a primeira táboa
periódica dos elementos químicos en
galego. Así nolo comunicou este 14 de

marzo o Consello da Cultura Galega,
no transcurso dunha xornada de seu
(O ano internacional do sistema periódico: reflexións dende Galicia) na que
se conmemoraba o 150 aniversario da
publicación da primeira
entrega de táboa, de
mans de Dimitri Mendeleev. O traballo foi
posíbel grazas á colaboración entre o Consello
da Cultura Galega, a
Real Academia Galega,
a Real Academia Galega
de Ciencias, a Secretaría
Xeral de Política Lingüística e o grupo de investigación CienciaNOSA. Da
táboa periódica editáronse 13.000 exemplares
que se difundirán entre a
comunidade científica e
educativa. 

A TVG inicia emisións en alta definición



Durante o ano pasado a Corporación da
Radio Televisión de Galicia
(CRTVG) fixo grandes
esforzos dentro do seu
proceso de dixitalización,
e este mes de marzo concretouse este traballo nun
grande fito para as canles
públicas galegas, xa que a
TVG e a tvG2 iniciaron as
súas emisións en alta de-

finición a través da Televisión Dixital Terrestre (TDT),
mantendo as emisións en
definición estándar.
Temos así que os
espectadores da Galega
continuarán a recibir o sinal televisivo en definición
estándar pero, de realizar
unha resintonización nos
seus televisores (nalgúns
equipos a detección das

Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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canles en HD será automática), terán tamén a opción
de ver os contidos en alta
definición, o que supón
unha importante mellora
na calidade de imaxe e
son nos fogares galegos
á hora de consumir informativos, deportes e outros
contidos de lecer e cultura
que completan a grella da
TVG. 

eAdministración
para todos os concellos da Coruña



A Deputación da
Coruña presentou
ante os alcaldes, concelleiros e técnicos da provincia
os detalles do programa
PEL-Concello Dixital,
orientado a impulsar a
transformación tecnolóxica
dos pequenos concellos
coruñeses antes de que
remate o ano en curso,
impulsando a súa plena e
activa adaptación ao que
se coñece como Administración Electrónica. Para garantir a consecución total
deste ambicioso proceso
contarase coa colaboración
da empresa Everis.
A entidade que preside
Valentín González fíxolles
saber que a Deputación
vén de aprobar a inclusión no Plan de Emprego
Local (PEL) dunha nova liña
denominada PEL-Concello
Dixital, cun orzamento de
693.209 euros, que permitirá a contratación de técnicos especialistas que darán
soporte in situ e acelerarán
a implantación da eAdministración nos concellos
coruñeses de menos de
20.000 habitantes. 
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NOVAS TIC

O COETG impulsa o noso desenvolvemento



O venres día 22 de marzo o
Colexio Oficial de Enxeñeiros de
Telecomunicación de Galicia (COETG)
presentou publicamente (xunto cos demais colexios galegos de enxeñería que
conforman o CGES, o Consello Galego
de Enxeñarías) o documento Medidas
desde a Enxeñería para o Desenvolvemento de Galicia, elaborado de maneira
conxunta polos devanditos colexios.
Neste documento, os Enxeñeiros de Telecomunicación propoñen un conxunto
de medidas para impulsar o desenvolvemento de Galicia, en catro grandes liñas.
Estas son as catro liñas devanditas:
-- Medidas que impulsen a creación
dunha potente industria das telecomunicacións e as tecnoloxías da
información en Galicia, que atraia a
empresas foráneas ao seu establecemento na nosa terra.
-- Iniciativas que empurren a creación

de empresas con base tecnolóxica
e centradas nos datos, que fagan
uso de tecnoloxías e ámbitos TIC
como a Intelixencia Artificial, a información a gran escala (Big Data) ou a
ciberseguridade.
-- Medidas que impulsen a formación
dun denso tecido de profesionais
altamente capacitados: enxeñeiros de
telecomunicación, científicos do dato,
programadores, etc.
-- Accións que fagan avanzar a transformación da industria en Industria 4.0 a
través das TIC.
Segundo as palabras do decano do
COETG no seu discurso, trátase dun
programa de acción dirixida “a converter a Galicia nunha comunidade líder
en Telecomunicacións e Tecnoloxías
da Información”. O documento pódese
descargar en PDF dende a web www.
aetg.gal. 

TurisTIC: cita en Vigo co turismo smart



O Museo Verbum de Vigo acollerá
o 10 de abril a segunda Xornada
TurisTIC sobre Turismo Intelixente, organizada pola Deputación de Pontevedra.
O evento ten o obxectivo de fomentar a
colaboración entre empresas do sector,
firmas tecnolóxicas e institucións públicas
do noroeste peninsular.
Entre as actividades previstas inclúese a
habilitación dun centro de demostración
TIC. Nesta palestra innovadora, en colaboración co Clúster do Turismo de Galicia
e co Clúster TIC Galicia, 15 proxectos que
hibridan turismo e tecnoloxía porán en
valor o talento emprendedor da provincia a
través de proxectos que
combinen o mundo
tecnolóxico e o turístico.
Poderán participar nesta
iniciativa un máximo
de 15 propostas, que
deste xeito terán ao seu
alcance a posibilidade de
presentar e interactuar
nunha sala con máis de
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150 persoas especializadas do sector.
A cita, que tamén ofrecerá relatorios e
mesas redondas, achegará un contexto
para avaliar colectivamente as oportunidades e os desafíos para o sector turístico
e a xestión de destinos intelixentes. Ao
abeiro do foro desenvolverase tamén o
primeiro Desafío DESTinno, en colaboración coa Zona Franca de Vigo. Trátase dun
hackaton para desenvolver solucións innovadoras con ferramentas de creacións
de aplicacións. A proposta gañadora
recibirá 3.000 euros en metálico, entre
outros galardóns. 

Porto do Son porase na vangarda da
lonxas conectadas



A lonxa de Porto
de Son é unha
das elixidas para a posta
en marcha do programa
Primare, impulsado pola
Consellería do Mar e a
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
e dirixido a transformar as
canles de venda das rulas
(poñendo o foco nas de
menor tamaño) e amplificar
as súas opcións de abranguer mercados. O proxecto,
que ten un dos seus grandes piares na implantación
das poxas por Internet,
xa deu os seus primeiros
pasos en Fisterra, Ferrol e
Portonovo. Agora, en datas
vindeiras, será a quenda de
Porto do Son, Bueu, Camariñas, Vilanova, Rianxo, Noia,
Muros, Portosín, A Pobra ou
Cabo de Cruz. En materia
de equipamento, inclúese a
instalación de redes de fibra
óptica de última xeración.
Con elas, amais de darse
un alicerce sólido para as
poxas online, farase impulsar á comunicación entre
os profesionais do mar e
os compradores, buscando
potenciar o uso do teléfono
móbil. 
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TREBELLOS
O Nokia 9 PureView preséntase cunha cámara
traseira quíntupla sen zoom nin grande angular
O Nokia 9 PureView sorprendeu pola
proposta da súa cámara traseira quíntupla desenvolvida en colaboración
con ZEISS, e que para moitos foi unha
grande decepción, xa que optaron
por integrar 5 cámaras de 12 Mpíxeles
coa mesma distancia focal, das que 2
recollerían imaxe en cor e 3 en branco
e negro, para compoñer imaxes cun
grande rango dinámico e precisión nas
cores, así como cunha profundidade
de campo notable, pero que carecería
das opcións que teñen os últimos
smartphones de alta gama como son o
grande angular e o teleobxectivo.
A cámara traseira quíntupla do
Nokia 9 PureView recolle 10 veces máis
luz que as cámaras cun so obxectivo, permitindo que as imaxes conte

con HDR e cun completo mapa de
profundidade, así como un alto rango
dinámico que permite rexistrar as
imaxes sen compresión para logo poder tratalas como desexemos a través
dunha versión do Adobe Photoshop
Lightroom.
O Nokia 9 PureView tamén está
equipado cunha pantalla pOLED QHD
de 5,99 polgadas compatible con
HDR10 (para poder apreciar a posibilidade de gravar vídeos con HDR que
ten este dispositivo) e sensor de pegadas dixitais en pantalla, funciona cun
procesador Qualcomm Snapdragon
845 (procesador do ano pasado), conta
cunha batería de 3.320 mAh con carga
sen fíos, resistencia ao po e á auga, e
funciona con Android 9.

O Redmi Go chega a
España a un prezo de 69 €

Chegan a Indiegogo as lentes de sol con
auriculares de condución ósea de OptiShokz
As OptiShokz Revvez poden verse como
a reinvención das lentes de sol deportivas, que grazas á tecnoloxía de son por
transmisión ósea conseguen deixar libre o
ouvido mentres estamos en exteriores, de
xeito que podemos continuar a escoitar o
contorno e así movernos con seguridade
á vez que escoitamos música, podcasts ou
os contidos sonoros que desexemos.
Este produto que espera entregarse
aos mecenas (en Indiegogo) en xuño ten
lentes de policarbonato intercambiables
(con protección UVB 400), inclúen as
últimas tecnoloxías en transmisión ósea
de son, comunícanse co noso dispositivo móbiles mediante Bluetooth 5.0
(podendo empregarse tamén para a
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Finalmente temos aquí o Redmi Go,
móbil cunhas especificacións limitadas ao máximo, ao igual que o seu
prezo, xa que o modelo con 1 GB de
RAM e 8 GB de almacenamento pode
mercarse por 69 euros, mentres que a
versión con 16 GB de almacenamento custa 79 euros. Ambos modelos
poden adquirirse con carcasa en cor
negra ou azul.

realización de chamadas en mans libras),
gozan dunha batería con até 6 horas de
duración, contan con resistencia á suor e
á auga (IP55), os seus transdutores están
situados en patillas flexibles para facilitar a
súa cómoda colocación detrás das orellas,
inclúen distintas pezas de silicona para
soster as lentes sobre o nariz do xeito máis
axeitado á forma da nosa cara, pesan só
48,5 gramos e neste momento poden
conseguirse a un prezo de 99 dólares, que
con gastos de envío queda en pouco máis
de 100 euros, prezo realmente axustado
se temos en conta que os auriculares
deportivos de AfterShokz Trekz (os máis
básicos da gama) xa teñen un prezo de 99
euros.
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>
O Samsung Galaxy M20 chega
oficialmente a España
Tras o seu éxito na India
chega ás tendas españolas,
comezando por Amazon.
es e PC Componentes,
o Samsung Galaxy M20,
smartphone dirixido ao
público millennial, que co
seu elegante deseño e a súa
grande autonomía quere
converterse en todo un
referente.
O Galaxy M20 conta
cunha pantalla Full HD de
6,3 polgadas con tecnoloxía
Infinity-V (ou sexa, cunha
pestana superior con forma
de V para albergar unha
cámara frontal de 8 Mpíxeles
con selfie flash); funciona cun

Este novo teléfono chega con
pantalla HD de 5 polgadas, procesador Qualcomm Snapdragon 425 de
4 núcleos, cámaras de 8 e 5 Mpíxeles,
bandexas para dobre nano SIM e microSD (de até 128 GB), micrófono con
redución de ruído, potente altofalante
para mans libres e reprodución musical e unha batería de 3.000 mAh que
dada as limitacións do terminal consegue unha boa autonomía (até 10 días
en espera, 12 horas en chamada ou 5
horas en reprodución de vídeo).
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procesador Exynos 7904 de
8 núcleos; chega con 4 GB de
RAM e 64 GB de almacenamento ampliables mediante
tarxetas microSD de até 512
GB; a súa cámara traseira
dual conta cun sensor de 13
Mpíxeles con apertura f/1.9
e outro de 5 Mpíxeles con
grande angular (120 graos);
integra desbloqueo facial e
lector de pegadas dixitais
traseiro; aínda que o principal argumento de compra
para este smartphone é a
súa batería de 5.000 mAh
que pode cargarse rapidamente co seu cargador de 15
watts incluído.

Os AirPods melloran en
autonomía, conectividade
e sistema de carga
En setembro de 2017 Apple
presentou a súa base de carga AirPower, que sería capaz de cargar sen
fíos simultaneamente un iPhone,
un Apple Watch e uns auriculares
AirPods, para o que sería preciso
que estes últimos tivesen un estoxo
de carga con tecnoloxía de indución Qi, e non é até agora que se
presenta o produto, de xeito que xa
pode mercarse o estoxo de carga
sen fíos para os AirPods a un prezo
de 89 euros á vez que está tamén
dispoñible unha versión dos AirPods
con este novo estoxo a un prezo de
229 euros. A versión con estoxo de
carga ordinario mantén o seu prezo
nos 179 euros.
Pero os AirPods, con ou sen o
estoxo de carga indutiva, veñen
de renovarse, de xeito que agora
incorporan o novo chip H1, ofrecen
un 50% máis de tempo de conversa
e permiten invocar a Siri en modo
mans libres.
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Nintendo Swich

Os xogos Pokémon Vermello e Pokémon Azul saíron
á venda no Xapón o 27 de
febreiro de 1996, e Nintendo
aproveito o aniversario de
tal data para render tributo
á franquía nacida na Game
Boy anunciando as súas novas entregas nun Nintendo
Direct.
Pokémon Espada e
Pokémon Escudo serán os
primeiros xogos da serie

principal de Pokémon que
chegarán a Nintendo Switch,
no que podería considerarse
como o comezo da fin da
Nintendo 3DS, consola que
Nintendo pretendía manter
viva moitos máis anos, pero
que grazas ás posibilidades
portátiles da Switch está
perdendo pulo, polo que
é de esperar que agora os
desenvolvedores só aposten
pola Switch.

Os novos xogos de Pokémon sairán á venda a finais de
ano, descubrindo Galar, unha
nova rexión que explorar, e
que contará con dende campos até modernas cidades,
pasando por un frondoso bosque e montañas nevadas. Na
viaxe pola nova rexión para
conseguir o título de campión

poderanse visitar numerosos
ximnasios e descubrir novas
criaturas Pokémon, comezando a aventura ao elixir un dos
tres novos Pokémon: Grookey
(un Pokémon chimpancé de
tipo pranta), Scorbunny (un
Pokémon coello de tipo lume)
e Sobble (un Pokémon lagarto
de tipo auga).

mente trunfou en Xbox One fai
que os seus xogadores valoren
a súa integración en Xbox LIVE,
plataforma que vai chegar a
Windows 10, iOS, Android e...
Nintendo Switch, aínda que
dende o StudioMDHR recoñe-

cen que a integración do xogo
de Switch en Xbox LIVE non
terá lugar até dentro de varios
meses, ou sexa, que chegará a
través dunha actualización.

Nintendo Switch | Xbox One | PC

Tras gañarse o corazón do
público no E3 de 2015, en 2017
chegou a Xbox One e PC o xogo
Cuphead, que coa súa estética
de debuxo animado dos anos
30 achegaban un título de
plataformas bastante básico no
que o seu elemento forte eran
os enfrontamentos a xefes finais
orixinais e desafiantes. Pero este
xogo de StudioMDHR Entertainment non vai limitarse a quedar
aí, e hoxe anunciaron que o 18
de abril vai dar o salto á Nintendo Switch, permitindo tanto
o xogo en solitario como dun
modo cooperativo empregando
os dous Joy-Cons.
Cuphead para Nintendo
Switch venderase a un prezo de
19,99 euros, e non só incluirá os
contidos das versión para Xbox
One e ordenadores persoais, senón que tamén vai recibir unha
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grande actualización na que
permitirá que poidamos iniciar
a campaña para un xogador co
personaxe Mugman, gocemos
de novas cinemáticas totalmente animadas e contemos con
textos totalmente localizados a
10 idiomas máis.
O feito de que esteamos
ante un xogo que inicial-
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PS4 | Xbox One | PC

Dende os tempos da PlayStation 2 a saga de Devil May
Cry tivo diversas entregas, pero
ante o medo ao esgotamento
Capcom decidiu facer unha especie de reboot con DmC Devil
May Cry, xogo de 2013 que en
2015 chegaría ás consolas da
actual xeración, e que pese a
ter unha boa acollida, finalmente non tivo continuidade,
e decidiron retomar finalmente a saga orixinal, de xeito que
xa temos Devil May Cry 5 para
PlayStation 4, Xbox One e PC,
unha nova entrega da icónica
saga de hack and slash que
convídanos a enfrontarnos
a unha invasión demoníaca
encarnando aos cazademos

Nero, Dante e V.
Cada personaxe ten un estilo de combate completamente
diferente e un arsenal específico, de xeito que teremos un
xogo con bastante riqueza de
combate que busca culminar
a saga dos Fillos de Sparda
e resolver definitivamente a
batalla do ben contra o mal.
Para enriquecer a experiencia de xogo, en abril estará
dispoñible unha actualización
de balde que incluirá o modo
Bloody Palace, no que haberá
que enfrontarse a hordas de
inimigos atacando a toda velocidade e xefes finais até chegar
ao final, ou sexa, un modo de
aniquilación súper rápida.

Nintendo Switch

O ano pasado Nintendo sorprendeu cun novo xeito de xogar
coa Switch mediante cartóns que
facilitaban un dobre divertimento:
por unha banda podíase xogar a
construír accesorios para a consola, e logo tamén podían empregarse estes accesorios para xogar. Esta
primeira xeración do Nintendo
Labo permitía converter a Switch
nunha moto, nunha cana de
pescar, nun piano ou incluso nun
sistema de control dun robot, pero
o vindeiro 12 de abril chegarán novos kits que desta volta apostarán
pola realidade virtual, poñéndoa
ao alcance de toda a familia.
O Kit de VR é o cuarto kit da
serie Nintendo Labo, que permitirá construír até 6 accesorios
Toy-Con que cobrarán vida grazas
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á tecnoloxía da Nintendo Switch,
entre os que destaca o visor VR, un
accesorio semellante ao cartón de
Google, que aproveita a pantalla
da consola para achegar imaxes a un casco
de realidade virtual
de baixo custo.
Os accesorios que
poden crearse co
Kit de VR de Nintendo
Labo son o Visor VR, un
desintegrador, unha cámara, un
elefante, un paxaro e un abanico
de pé, dispoñibles todos no set
completo, aínda que tamén será
posible mercar o set básico con
desintegrador ao que engadir as
expansións opcionais que inclúen
o elefante e a cámara, e o abanico
de pé e o paxaro.
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Miguel Ángel Areán

Fundador de Polygon-e

CETGAVI, o

corazón da creación de
videoxogos en Galicia

O

sector dos videoxogos en Galicia pechou dun xeito moi positivo o ano 2018,
xa que presentouse o xogo The Waylanders (que completou con éxito a súa
campaña de micromecenado en Kickstarter) e a inauguración do CETGAVI,
o Centro Tecnolóxico Galego de Videoxogos, que con sede no Porriño pretende servir do motor do seu sector na nosa comunidade autónoma. Para
coñecer mellor esta iniciativa falamos Miguel Ángel Areán Míguez, fundador
de Polygon-e, unha das empresas que se xuntaron para que o CETGAVI fose unha realidade.
- Antes de nada, que é o Centro Tecnolóxico
Galego de Videoxogos? Que vos levou a unir
forzas con Ledisson AIT para esta iniciativa?
- O CETGAVI quere ser unha iniciativa para a
difusión de todo o que teña que ver cos videoxogos, tanto na súa faceta cultural como
no aspecto de produto industrial. En definitiva un Hub de ideas no que teña cabida
todo aquel proxecto que teña que ver con
videoxogos e a difusión dos mesmos.
- Aínda que existen empresas con moitos
anos de experiencia no desenvolvemento
de videoxogos en Galicia, a meirande parte
das actuais son relativamente recentes.
Que falta na nosa comunidade para
que o sector da creación de videoxogos teña un volume tan pequeno?
- O número de empresas contrasta
enormemente co de profesionais autónomos que desenrolan a súa actividade
no eido dos videoxogos. Se viaxas a Madrid ou Barcelona a calquera gran estudio, ves que moitas persoas que traballan
alí son galegos. Tamén ocorre isto mesmo
cando te achegas a estudios en París ou
Londres. ¿Que nos fai falla? Máis empresas
nas que poder traballar en Galicia sen necesidade de ir a outras comunidades ou a outros
países.
- Agora que comezamos a ver iniciativas de peso como o último proxecto de
Gato Salvaje, podemos pensar que é un
bo momento para impulsar iniciativas
que contribúan á creación dun tecido
produtivo neste sector con grande
proxección de futuro?
- O proxecto de Gato é actualmente
un dos máis relevantes a nivel España
e iso é algo que ten que aproveitar o sec-
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tor en Galicia. Na miña opinión sería preciso
ter un censo de todas aquelas persoas, ben
autónomas, empresas ou en vías de profesionalización que nos permita saber quen e
onde está a xente a facer cousas na nosa terra.
- Dende Polygon-e Studios xa estades a comercializar xogos para plataformas como a
Nintendo Switch. Pódesnos adiantar algún
proxecto máis no que estades a traballar e
as plataformas ás que estades orientando
os vosos esforzos nun momento no que está
a abrirse un grande abano de posibilidades
grazas ás tecnoloxías baseadas na nube?
- A saída a Nintendo Switch foi un antes e un
despois para nós, xa que nos permite chegar a proxectos de un xeito mais doado que
ata agora. Estamos a mover dous proxectos
agora mesmo. Por un lado está unha aventura gráfica que fai uso precisamente do Big
Data para recoller datos e procesalos. De este
xeito obtemos unha nube de datos que vai
permitir, os especialistas da USC, determinar
se unha persoa pode ter mermadas as súas
capacidades cognitivas ou de memoria, por
exemplo, as persoas que padecen Alzheimer
ou demencia.
O outro proxecto que estamos a facer é
un RPG en Pixel Art que ten como obxectivo
facer de Lead Magnet para o sector turístico.
Chámase Son’s of Breogham e iremos dando
máis info a medida que teñamos completadas máis partes do xogo. Agora mesmo está
en fase Beta.
- Como vedes o futuro do desenvolvemento de videoxogos en Galicia? Continuará a ser unha industria modesta ou a emerxencia
de iniciativas de formación e
as sinerxías que poidan xurdir
entre as compañías actuais poderían sementar un terreo que
frutifique a medio/longo prazo?
- Eu penso que Galicia debería de ter un tecido industrial de videoxogos máis relevante
que o que temos agora. Se comparamos a
aportación que fai Galicia ó PIB nacional e
comparamos ese valor co actual en videoxogos deberíamos ter un crecemento do 50%
sostido durante polo menos 5 anos. As
iniciativas de formación deben de estar
orientadas o que demanda a industria e tamén ser consistentes coa oferta actual de
traballo. Con apenas 10 empresas do sector
asentadas en Galicia vexo complicado poder
colocar mais de 20 persoas por ano. 
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NON SÓ EN PAPEL
TAMÉN EN DIXITAL
 A través da plataforma Magzter podes acceder co teu dispositivo
móvil aos nosos contidos dunha maneira cómoda e atractiva
 Ademais do acceso á revista mesmo fóra de liña tamén incorpora
elementos interactivos
 Magzter facilita a navegación e mesmo incorpora atallos a contidos
multimedia na Rede

DISPOÑIBLE A VERSIÓN DIXITAL EN:

www.codigocero.com
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D I A R I O D E N O VA S T E C N O LÓ X I C A S D E G A L I C I A
Sigue a última hora de todo o que che interesa en materia de I+D+i.
O noso boletín diario é o de maior difusión por subscrición en Galicia, tal como
o amosan os máis de 3.000 subscritores que reciben no seu correo electrónico un
resumo de xeito gratuíto do máis destacado en materia de novas tecnolóxicas.
A que agardas? Subscríbete XA! É de balde.
Síguenos en:

www.codigocero.com

