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Albert Cortina Ramos

Experto en transhumanismo

—— Semella cuestión de ciencia ficción pero a tecnoloxía se xa é importante na nosa vida no futuro vainos
condicionar como especie. En palabras do enxeñeiro de Google Ray Kurzweil, membro do movemento transhumanista, nos vindeiros 35 anos os avances tecnolóxicos darán lugar a máquinas dotadas de
intelixencia, consciencia e emocións. Nese inminente mundo, os implantes cibernéticos dotarán á nosa
especie de novas habilidades físicas e cognitivas. Todas estas ideas están na base do transhumanismo,
unha corrente xurdida nos 60, que segue sendo futurista, que ten aspectos positivos, pero críticos, sobre
cuestións que poden ir contra a dignidade da persoa e a liberdade.

“A ESPECIE HUMANA É
UNHA ESPECIE ABERTA
E EN EVOLUCIÓN”
Por José Antonio Constenla

-Q

ue é o transhumanismo?
- É un movemento cultural, intelectual e científico que defende a necesidade de mellorar as capacidades físicas e cognitivas da especie humana,
e aplicar aos homes e mulleres as novas biotecnoloxías, a fin de que se
poidan eliminar aspectos como o sufrimento, a enfermidade, o envellecemento e, mesmo, a condición mortal.

- E que é o humanismo avanzado?
- Ante os desafíos ideolóxicos e os retos que nos expón a converxencia das biotecnoloxías e a súa interacción e integración no ser humano e no ambiente, acuñei o concepto
de humanismo avanzado, centrado nunha antropoloxía axeitada do ser humano para
este século XXI, que evoluciona para ser, precisamente, máis humano. É unha reformulación do humanismo no que as biotecnoloxías emerxentes estean ao servizo das persoas
e da biosfera e non ao revés, e no que a ética, as humanidades e a espiritualidade, lideren
o novo escenario do progreso científico-tecnolóxico.
- Humanos ou posthumanos? Está a producirse xa o paso do xénero humano cara ao
posthumano?
- O ser humano é, en parte, froito da evolución biolóxica e por iso non debera estrañarnos que haxa nel un desexo de mellorar, de continuar a súa propia evolución. A especie
humana é unha especie aberta e en evolución, que ao longo do últimos dez mil anos xa
cambiou bioloxicamente e neuroloxicamente.
- Pódese deseñar ao ser humano perfecto a partir da transformación radical das nosas
condicións naturais?
- Sen querer minusvalorar o que a tecnoloxía pode chegar a facer do home, a superación da humanidade pola figura do superhome, do posthumano, ten raíces profundas na
nosa cultura. Con todo, sempre que tentamos ceibarnos da nosa condición natural non
saímos ben parados.
- Parece que son obxectivos do transhumanismo a superlonxevidade, a superintelixencia e o superbenestar, Está a avanzarse nesa dirección?
- O transhumanismo propón basicamente tres superacións: unha relativa ao alongamento da vida, outra relativa á axilidade mental, e unha última relativa á eliminación do
sufrimento. Busca facernos inmortais no plano cibernético, dotarnos dunha razón superpotente que nos dea unha capacidade infinita de cálculo e procesamento de datos,
e, quere que a dor e o sufrimento desaparezan totalmente das nosas vidas ofrecéndonos
un mundo feliz terreal. Persoalmente creo que queda moito camiño por andar.
4|

- E que propón o humanismo avanzado
respecto a felicidade da persoa?
- O humanismo avanzado baséase nunha
antropoloxía aberta ao transcendente,
que entende ao ser humano como unha
alma inmortal encarnada nun corpo. No
devandito concepto de persoa, a dimensión espiritual e a humana atópanse integradas de xeito harmónico. Por iso aposta
pola conexión entre o cerebro e o corazón
como un magnífico camiño a percorrer
para avanzar cara á nosa plena felicidade.
- A inmortalidade cibernética será unha
realidade?
- Algúns transhumanistas traballan no
que denominan “a morte da morte”. Afirman que a identidade humana pode almacenarse nun soporte dixital e transferirse dun corpo a outro (que tal vez sexa
de silicio ou mesmo holográfico), o que
permitirá aos seres humanos sobrevivir á
morte física. Pero, cabe preguntarse se é
o mesmo inmortalidade dixital que vida
eterna?
- Ata que punto chegará a estar presente
nas nosas vidas a Intelixencia Artificial?
Poderán as máquinas superar intelectualmente aos humanos?
- A Intelixencia Artificial xa está presente
nas nosas vidas desde a súa forma “feble”.
Con todo, aínda non é autónoma respecto a intelixencia humana e por tanto, non
pode levar a cabo as súas propias decisións de forma consciente. Esa forma “forte” de Intelixencia Artificial está lonxe de
desenvolverse.

O transhumanismo propón basicamente tres superacións: unha relativa
ao alongamento da vida,
outra relativa á axilidade mental, e unha última
relativa á eliminación do
sufrimento

—Albert
—
Cortina é

docente, avogado urbanista, e director do consultora Estudo DTUM.
Como consultor en
materia de intelixencia
ambiental, biomimética
e cidades intelixentes
estuda a conservación
da natureza e o futuro
do ser humano no seu
proceso de interacción
e integración coas
tecnoloxías emerxentes
NBIC (nanotecnoloxía,
biotecnoloxía, Tecnoloxías da Información e a
Comunicación) así como
as consecuencias éticas
do trashumanismo. É
coautor da obra ¿Humanos o posthumanos?
Singularidad tecnológica
y mejoramiento humano (Fragmenta, 2015)
e autor de Humanismo
avanzado para una
sociedae biotecnológica
(Teconté, 2017)

- E como ve o humanismo avanzado esta
substitución do humano polo posthumano?
- Desde o humanismo avanzado hai unha
aposta decidida por reforzar a nosa interioridade humana partindo da noción integradora dos tres niveles de intelixencia da
persoa: o emocional, o intelectual e a espiritual. O aumento da intelixencia espiritual
será esencial nas sociedades biotecnolóxicas emerxentes para manter a preeminencia da intelixencia humana sobre a artificial.
- No seu novo libro fala de construír unha
ética universal, que significa?
- En efecto, desde o humanismo avanzado propoño elaborar unha “Declaración
universal dos valores humanos”, mediante
unha ética global que resulte válida para
resolver os grandes desafíos que expoñen
a globalización tecnolóxica e a gobernabilidade mundial en relación á condición humana. Habería que artellar uns principios
básicos compartidos de maneira global.
- Unha das grandes críticas ao transhumanismo é que ofrece unha vida mellor só
aos que poden permitirse unha vida mellor, é unha filosofía de ricos para ricos?
- É unha ideoloxía que vai supoñer unha
fragmentación radical da humanidade,
un aumento perigoso da desigualdade e
a aparición de novas castes tecnolóxicas.
O transhumanismo supera as actuais propostas sociopolíticas e hibrídase co capitalismo dixital tanto no occidente liberal
como no oriente comunitarista. Ao meu
entender, nos próximos anos China vai ser
quen asuma plenamente o transhumanismo non tanto desde a visión do individuo,
senón desde a mellora biotecnológica da
especie.
- A tecnoloxía aplicada ao xénero posthumano faranos máis felices?
- Se o sistema de valores da sociedade
biotecnolósica do futuro baséase nos principios do humanismo avanzado, continuaremos pensando que o que de verdade importa é facer felices aos demais. A felicidade
non nos virá pola vía da tecnoloxía aplicada
ao ser humano, senón por entender que a
lei universal que nos rexe é a lei do amor.
- Debemos ter medo a este futuro posthumano?
- Eu opto pola esperanza. Como nunca antes na historia, o destino común dos seres
humanos úrxenos a buscar un novo comezo. O noso mundo está chamado a crecer
en plenitude…se non o impedimos. 
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Comercio
galego universal
A Deputación de Lugo impulsa unha plataforma
para levar os produtos locais a todo o mundo

"Sicomercio.es" trátase
dunha nova aplicación
de xestión e venta
online desenvolvida por
lucenses e orientada
aos comerciantes da
provincia

A

Deputación e o Concello de
Lugo e a Federación Galega
de Comercio presentaron
recentemente en Lugo,
no pazo provincial de San
Marcos, a plataforma dixital
Sicomercio.es, dispoñíbel e
activa en www.sicomercio.es. Segundo se
fixo saber, trátase dunha nova aplicación de
xestión e venta online desenvolvida por lucenses e orientada aos comerciantes da provincia. A plataforma foi impulsada polo Goberno provincial e a Federación Galega de
Comercio, en colaboración coa Federación
de Lugo e Comerciogalicia. Na presentación
participaron Álvaro Santos Ramos (Deputación), Lara Méndez (alcaldesa) e José María
Seijas (presidente da federación), xunto a
representantes de pequenos e medianos establecementos locais.
Segundo engadiron, SiComercio.es é
unha ferramenta dixital que nace “para facilitar a xestión dos negocios aos comerciantes lucenses e fomentar a venda a través de
Internet”, poñendo en xogo recursos avanzados de comunicación e mercadotecnia
que lles permitirán levar os seus produtos
e servizos a clientes potenciais de todos os
recantos do mundo. En termos máis concretos, a aplicación posibilitaralles cousas
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como integrar e xestionar os principais marketplaces, como Amazon ou eBay, nunha soa
plataforma. Tamén lles permitirá controlar o
stock de produtos dun establecemento en
todo momento ou manexar información e
estatísticas en tempo real sobre a evolución
dos prezos de mercado, volume de ventas
por categoría de produto, etcétera.
O custe do novo software foi asumido
polo Executivo provincial, durante dous
anos e cunha contía de 60.000 euros. Este
orzamento adicarase á creación e lanzamento da plataforma, a súa posta en marcha e
integración nos establecementos. Tamén se
destinará a ofrecer formación de balde aos
comerciantes e permitir a mellora continua
da aplicación, adaptando esta ferramenta á
tipoloxía de cada negocio.
Santos Ramos subliñou que “estamos moi
satisfeitos de presentar esta nova aplicación,
que vai marcar un antes e un despois para o
comercio lucense, pois permitirá, dun xeito
moi sinxelo e accesíbel a todos os interesados, con independencia dos seus coñecementos do mundo dixital, chegar cos seus
produtos a millóns de potenciais clientes”.
Santos tamén salientou a súa satisfacción
polo feito de que a plataforma fose desenvolvida por profesionais lucenses, “o que dá
boa conta do talento que hai na provincia”.

O voceiro provincial puntualizou que se
trata dun “sistema pioneiro en España, de
doado emprego e integración nos establecementos, que permitirá aos comerciantes
da provincia vender onde e como queiran”.
E engadiu: “Queremos dar un paso máis na
necesaria dixitalización e modernización do
comercio lucense e, sen dúbida, esta plataforma contribuirá a acadar este obxectivo
que compartimos dende a Federación e o
Goberno da Deputación”.
Pola súa parte, Seijas apuntou que “abrir
novas canles e chegar a milleiros de novos
clientes implica maior xestión: múltiples
stocks, diferentes prezos, loxística, etc”; uns
procesos para os que a maioría de negocios
non conta con recursos suficientes para seren afrontados”. Por este motivo, intentouse
crear unha ferramenta que fose de utilidade
e que permitise “optimizar a xestión, evitando custos adicionais innecesarios”.
Co obxectivo de dar resposta a todas estas
cuestións, Sicomercio.es permitirá integrar o
mundo offline e online, contando con información actualizada relativa á evolución dos
prezos, produtos máis vendidos, stocks ou
volume de negocio por canle de venta (tenda física e os diferentes mercados en liña),
ou mesmo descubrir novos produtos, coñecendo á competencia.
A Deputación e a Federación lembraron
tamén que as firmas interesadas poden
rexistrarse de balde xa na plataforma (www.
sicomercio.es). Nesta primeira fase de lanzamento do servizo haberá 50 prazas á súa
disposición. Para máis información pode
contactarse a través do teléfono 982 255 120
ou ben no correo electrónico fgc@comerciogalicia.es. 
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Irmandade
tecnolóxica

O COETG-AETG celebra a gran festa galega
das Telecomunicacións o 24 de maio

O

Colexio Oficial e a Asociación de Enxeñeiros de
Telecomunicación de Galicia (COETG-AETG) vai ter
o mes de maio, o día 24, a
súa gran festa anual, unha
conmemoración que tamén é do conxunto da sociedade galega,
porque non só se festexa a profesión que representan estas entidades, senón os grandes
avances tecnolóxicos nos que todas e todos
estamos mergullados, e dende unha óptica
de noso. Estamos a falar da Noite Galega das
Telecomunicacións e da Sociedade da Información.
A Noite, que chega este ano á súa convocatoria 24, preséntase novamente como un dos
grandes eventos de networking e confraternidade tecnolóxica de Galicia e todo o ámbito
estatal. Alí estarán, unha vez máis, boa parte
das máis destacadas empresas e entidades
do sector TIC, na compaña das e dos integrantes do colexio-asociación.
Desta volta, a Noite celebrarase na Finca
Montesqueiro emprazada en Oleiros, A Coruña.
Igual que nas edicións previas, o evento
servirá para acubillar a entrega dos Premios
Galicia das Telecomunicacións e da Sociedade da Información, nos que se inclúe (xa convocado) o Premio ao Mellor Proxecto TIC con
Beneficios Sociais, o Socio de Honra, Enxeñeiro do Ano e o premio Axians entre outros
importantes recoñecementos.
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A Noite Galega das
Telecomunicacións
e da Sociedade da
Información, que
chega este ano á
súa convocatoria 24,
preséntase novamente
como un dos grandes
eventos de networking
e confraternidade
tecnolóxica de Galicia
A nova gala desenvolverase baixo a temática da tecnoloxía 5G, o novo estándar
de comunicación móbil, polo que se contará coa presenza activa de empresas pioneiras na implantación desta tecnoloxía en
Galicia e outras relacionadas.

Premio ao mellor proxecto TIC
con beneficios á sociedade
A Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación (AETG), en colaboración coa
AMTEGA, convocou a nova edición do seu
Premio Mellor Proxecto TIC con Beneficios
Sociais, 2019, destinado a salientar as mellores contribucións no ámbito das Tecnoloxías da Información e a Comunicación a
prol da solidariedade, a integración e o activismo, poñendo o foco na inclusión social
e dixital e na igualdade de oportunidades.

A AETG lembra que as candidaturas deben
ser entregadas antes das 10.00 horas do 15
de abril e estar especialmente dirixidas a potenciar fomento das tecnoloxías facilitando
o seu emprego para contribuír, deste xeito,
“á diminución da fenda dixital, poñendo en
marcha iniciativas empresariais ou sociais de
desenvolvemento, fabricación ou servizos,
que incorporen un elevado nivel do uso das
TIC con produtos e/ou servizos que melloren
a calidade da vida das persoas”.
Así, os proxectos deberán dar resposta a
demandas sociais dirixidas á mellora de áreas
concretas, ou ben estar dirixidos ao benestar
e a calidade de vida das persoas e da sociedade en xeral. Valoraranse especialmente aquelas contribucións que atendan a colectivos en
risco de exclusión dixital.
O premio, que ten carácter honorífico, é
pois un incentivo para recoñecer as accións
emprendidas por empresas, entidades ou
particulares para “que as persoas e comunidades sexan cada vez máis dixitais mediante
o acceso, uso e apropiación das TIC”, sinala a
AETG.

A edición de 2018
A cita anual do ano pasado celebrouse o
1 de xuño en Vigo e xuntou uns 300 asistentes. Amais, serviu para enxalzar e visualizar o
noso talento innovador (a través dos Premios
Galicia das Telecomunicacións 2018) e máis
os principais retos tecnolóxicos da nosa terra
nos vindeiros meses e anos. No decurso do
evento, levouse a cabo a entrega dos Premios
Galicia das Telecomunicacións 2018, promovidos polo COETG-AETG co apoio de numerosas empresas do sector.
O primeiro deles distinguiu o Mellor
Proxecto TIC con Beneficios Sociais, galardón
que este ano recaeu no proxecto Litter Drone,
seguimento e control do lixo mariño empregando drons e análises de imaxe dirixido por
Fernando Martín, profesor na Escola de Enxeñaría de Telecomunicación da Universidade
de Vigo.
O Premio Gradiant á Mellor Tese de Doutoramento Aplicada ao Sector TIC foi para David
Vázquez polo seu traballo Detection of image
resampling and video encoding footprints for
forensic applications.
O Premio Acuntia á empresa galega que
aposta polo desenvolvemento de infraestruturas intelixentes de telecomunicacións distinguiu o labor de Abanca.
Pola súa banda, o Premio Socio de Honra
distinguiu a figura de Luciano Vidán, presidente do Colexio Oficial de Médicos da Coruña.
Finalmente, O Premio Enxeñeiro do Ano
2018 recaeu en Joaquín Lameiro pola “súa
exemplar traxectoria profesional e o seu fondo compromiso co desenvolvemento do sector das telecomunicacións no noso país”. 
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As nenas que soñaron
con ser tecnólogas
As mulleres emprendedoras derruban estereotipos no
Día Internacional das Rapazas nas TIC

E

ste 25 de abril celebrouse o
Día das Rapazas nas TIC, que
conmemora as importantes
contribucións femininas ao
ámbito dixital e que, tamén,
achanda o camiño para convidar ás nenas e ás mozas a percorrer a sempre cambiante (e interesante)
camiño da innovación. A xornada, unha
declaración de loita contra a desigualdade académica e profesional TIC, veu da
man do Centro de Supercomputación
de Galicia (CESGA) en colaboración co
Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), a Secretaría
Xeral de Igualdade e GAIN. As actividades
desenvolvéronse (pola mañá con charlas
e coloquios e pola tarde con obradoiros)
na sede do CESGA, cunha manchea de
centros de primaria e secundaria participando in situ ou a través de multi-conferencia (en streaming). En total, máis de
400 escolares.
O Día das Rapazas nas TIC, para quen
non o saiba, é unha conmemoración que
abrangue unha manchea de países e
unha manchea de entidades comprometidas con motivar ás mozas a apostaren
polas novas tecnoloxías como vieiro formativo, investigador e profesional. Para
celebrar a vertente galega da xornada
participaron no CESGA catro mozas galegas representantes do noso tecido empresarial innovador e tecnolóxica.
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31 propostas
candidatas ao certame
#ApuntasTech?

N

o marco da xornada, Igualdade, o CESGA e o CPEIG, convocaron o primeiro concurso
#ApuntasTech? para promover as vocacións tecnolóxicas femininas na nosa terra. A inscrición
pechouse con 31 propostas de traballos
sobre a tecnoloxía na aula de alumnado,
profesorado e profesionais da formación
en catro categorías: Primaria, Secundaria,
Centros Escolares e Libre.
Finalmente, resultaron gañadores os
seguintes traballos: na categoría de Primaria, Unha nova impresión para a nosa viaxe
(da man de 6 alumnas e alumnos de 6º de
Primaria do CPI Plurilingüe de Vedra); na
categoría de Secundaria, +Tinkering Apuntastech (da man de alumnado de 3º da ESO
D do IES Monte das Moas da Coruña); en
Centros Educativos Girls & STEM (primeiro
premio, da man de Patricia Hermida, profesora do IES de Ortigueira) e Tócala otra vez
Ada (segundo premio, da man de Conchi
Fernández Munín, profesora do IES Monte
das Moas da Coruña); e na categoría Libre
obtivo o primeiro premio Telegal (de Ana
Armada de Telemática Galicia).

Previamente, no acto de inauguración,
interviñeron Patricia Argerey, directora
da Axencia Galega de Innovación, e Susana López Abella, secretaria xeral de
Igualdade. Argerey fixo un chamamento
a traballar pola promoción das carreiras
tecnolóxicas entre as rapazas, aínda que
recoñeceu que “algo está a cambiar, positivamente, cando as mozas do noso tempo teñen a posibilidade de saber quen
eran Ada Lovelace ou Ana María Prieto”,
programadoras pioneiras (a primeira no
marco histórico mundial e a segunda no
eido galego) amais de referentes da importante contribución feminina ao ámbito TIC. Abella, pola súa banda, salientou a
importancia do Día das Rapazas nas TIC
para dotarnos de referentes e favorecer
o intercambio de experiencias entre as
mulleres emprendedoras e as rapazas, e
tamén entre as mulleres emprendedoras
e os rapaces”. Segundo advertiu, o número de mulleres que traballan na contorna das novas tecnoloxías non supera no
mundo o 20%.
As profesionais e emprendedoras participantes na xornada do CESGA foron as
seguintes:
• Pilar Vila Avendaño. Enxeñeira informática, analista forense e perito xudicial
informático. É directora executiva (CEO)
da empresa Forensic-security.com, experta en ciberseguridade e integrante
do Colexio Oficial de Enxeñaría Informática de Galicia (CPEIG).
• Sonia Valladares Rodríguez. Enxeñeira en Telecomunicacións pola UVigo,
investigadora en biotecnoloxía, especialmente na aplicación de aprendizaxe máquina (Machine Learning), TIC e
técnicas de ludificación na detección
precoz da deterioración cognitiva.
• Mercedes García Rodríguez. Tradutora,
desenvolvedora de software, co-organizadora de GalsTech e co-impulsora
de 1Millionbot, empresa de desenvolvemento de chatbots de conversa e comunicacións. É unha dos tres Google
Developer Experts de Galicia e a primeira muller en selo.
• Bertha Caro. Directora da Área de Desenvolvemento Corporativo de Tecalis
(Ames), impulsora de solucións tan
relevantes como Signen KYC, quiosco
dixital con sinatura online que emprega
técnicas de seguridade avanzada mediante cadea de bloques, a tecnoloxía
Blockchain. 
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Fernando Suárez, presidente do CPEIG

Dependencia do
software… seguro

E

n menos de cinco meses, dous
avións Boeing 737 MAX 8 protagonizaron accidentes fatais. As
autoridades investigan as causas, pero todo apunta ao MCAS
(Maneuvering
Characteristics
Augmentation System), un sistema de control de voo que non foi ben aplicado.
Este sistema foidesenvolvido por Boeing
expresamente para o 737 MAX 8 e o MAX 9.
Segundo a propia compañía "non controla a
aeronave en voos normais", senón que "mellora unha parte do seu comportamento en
condicións operativas non normais".
Pero ademais do propósito inicial, semella que o cambio nos motores introducidos
nestas aeronaves provocaban problemas de
aerodinámica que Boeing quixo corrixir de
maneira electrónica co MCAS.
Por outra banda, a carreira entre Boeing
(norteamericana) e Airbus (europea) fixo
que para certificar o seu 737 Max a Federal Aviation Administration (FAA) acabase
deixando que a propia Boeing realizase os
controis de seguridade e aprobándoos de
maneira apresurada tralos resultados da
análise.
Facendo unha analoxía simplista, é coma
se nunha ponte construída para tráfico
peonil se nos ocorrera construír novos carrís para o paso de vehículos e as probas de
carga se levasen a cabo de forma partidista,
interesada e non exhaustiva. Ou coma se sobre as antigas vías do FEVE quixéramos facer
circular os modernos AVE.
A estes problemas sumáronse ademais
erros no mantemento dos avións e mesmo
de formación dos pilotos, que nin sequera
coñecían a existencia deste sistema.
O propio Donald Trump recoñecía a través
de Twitter (como non!) que “Os avións están
a volverse demasiado complexos para voar.
Xa non se necesitan pilotos, senón científicos informáticos do MIT. Véxoo todo o tempo nunha chea de produtos”.
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Se aos pilotos se lles esixe unha formación
e unha capacitación exhaustiva, parece lóxico establecer esixencias semellantes para
aqueles que desenvolven sistemas críticos
para a seguridade das persoas. Isto, por
desgraza, no ámbito español non acontece
pola falta de regulamento dunha profesión,
a Enxeñaría en Informática, que cada vez é
máis crítica non só para o desenvolvemento
social e económico do noso país, senón para
que este desenvolvemento se leve a cabo
coa maior seguridade posible.
Porque en Galicia non somos alleos a problemas semellantes ao ocorrido co sistema
MCAS. Outras siglas, por desgraza, son bastante máis coñecidas: ERTMS (European Rail
Traffic Management System en inglés), unha
infraestrutura que garante a seguridade da
circulación e a xestión do tráfico ferroviario.
O seu correcto funcionamento evitaría o lamentable accidente ferroviario de Angrois,
hai case 6 anos.

Desde o CPEIG levamos anos tentando
expor unha reflexión importante sobre a dependencia do software que teremos non só
en avións e trens, senón tamén nos futuros
coches autónomos, por non mencionar moitas outras infraestruturas críticas. En todos
casos parece evidente que unha exhaustiva
revisión dese código e unha formación axeitada de quen o utilizan é clave para evitar estas traxedias. Pero por enrima diso, é fundamental esixir competencias e coñecementos
ás persoas que desenvolven servizos nos que
a integridade física (e xurídica) das persoas
está en xogo, para tamén poder esixir responsabilidades en caso de neglixencia.
Deste xeito conseguiriamos solucionar o
problema que estamos a xerar na sociedade a impresión de que o software falla, coa
consecuente incerteza e desconfianza sobre
o uso do mesmo. 
|9

Na vangarda da
Intelixencia Artificial
O conselleiro de Economía visitou as
instalacións da empresa Cinfo

C

info, a empresa tecnolóxicoaudiovisual galega responsábel de Tiivii (a revolucionaria
tecnoloxía de televisión intelixente que é quen de seguir os
protagonistas dun espectáculo
e crear o directo de maneira automática, botando man de tecnoloxías de Intelixencia Artificial), recibiu o pasado 5 de abril
a visita do conselleiro de Economía, Francisco
Conde, a quen lle foron mostradas as principais solucións da firma (con sede no Centro de
Investigación TIC da UDC, o CITIC) en materia
de aprendizaxe das máquinas, 5G, Internet das
Cousas, produción automática e análise de información a gran escala (Big Data).
Na súa estadía, Conde tivo oportunidade de
ver como encaixan as ditas contribucións de
Cinfo aos ámbitos do audiovisual, a Industria
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4.0 ou a aeronáutica non tripulada. O conselleiro estivo
acompañado do director
executivo da empresa, Antonio Rodríguez del Corral, o
reitor da UDC, Julio Abalde,
o vicerreitor de Política Científica, Investigación e Transferencia, Salvador Naya, e o
director do CITIC, Manuel F.
González Penedo.
Durante o encontro, Conde puido manter varias reunións co equipo directivo
de Cinfo, que lle explicou os
plans de futuro da compañía.
Ademais, tivo oportunidade
de coñecer en detalle algúns
dos proxectos sobranceiros
que Cinfo está a desenvolver na actualidade, como o
sistema multicámara embarcado e de ortorrectificación
en tempo real, englobado na
iniciativa para o emprego de
sistemas aéreos non tripulados (UAV) no ámbito civil e
na mellora da prestación de
servizos públicos, impulsado pola Xunta de Galicia. Segundo informou
Cinfo, estes sistemas permiten a adquisición,
procesado, gravación e transmisión de vídeo
dende aeronaves (drones e helicópteros) en
pleno voo para coñecer en todo momento, ou
consultar baixo demanda, o que acontece durante unha misión.
Cinfo tamén mostrou a súa experiencia referencial en sistemas de seguimento automático
de deportes e eventos baseados en Intelixencia Artificial, que posibilitan a realización automática de vídeo na nube. Segundo fixo saber o
seu director executivo, “a súa implantación optimiza o traballo dos equipos técnicos de televisión e reduce os custos de produción, pero
non só ten vantaxes para o sector audiovisual,
senón que tamén permitirá a calquera club
deportivo, con independencia do seu tamaño,
obter máis ingresos dos seus patrocinadores
ou directamente dos seus seareiros”. 

— O segundo
Congreso XoveTIC celebrarase
os días 5 e 6 de
setembro
Centro de
Investigación
TIC (CITIC) da
Universidade da
Coruña confirmou as datas de celebración
do seu congreso destinado
a impulsar o talento e as
grandes capacidades do noso
alumnado das universidades:
o Congreso XoveTIC. O encontro, informa o CITIC, chegará á súa segunda edición os
vindeiros 5 e 6 de setembro,
na sede do propio centro no
Campus de Elviña.
Da mesma maneira que
na primeira entrega, XoveTIC
está destinado a mozas e
mozos investigadores (predoutorais e postdoutorais) de
universidades galegas e do
norte de Portugal. Poderán
presentar comunicacións
orais ou pósteres das súas
contribucións no ámbito
tecnolóxico-dixital.
O obxectivo do congreso,
en palabras do CITIC, é “construír un espazo de encontro
para o debate científico e
contribuír así á súa formación”.
Como novidade nesta
edición, o encontro está
integrado na 27ª Conferencia
Europea de Procesamento
de Sinais (EUSIPCO 2019).
Ademais, contará con relatores, investigadores e figuras
pertencentes ao ámbito da
industria de importancia
internacional.
O congreso é de inscrición
gratuíta e xa está aberto o
prazo para a recepción dos
abstracts.
Respecto dos traballos
presentados deberán enmarcarse nalgunha das seguintes
áreas temáticas:
• Ciencia de datos e información.
• Percepción, cognición e
interacción.
• Arquitectura de computadores, sensórica e comunicacións.

O
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Obxectivo: fogares
dixitais accesíbeis e
integradores


Durante a sinatura do convenio de
colaboración, de esquerda a dereita, o
director do CITIC, Manuel F. González
Penedo, o reitor da UDC, Julio Abalde,
e o presidente de COGAMI, Anxo
Queiruga

O CITIC promove un convenio de colaboración
entre a UDC e COGAMI

O

Centro de Investigación TIC
(CITIC) da Universidade da
Coruña promove un convenio de colaboración entre a
UDC e a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI) para a posta en marcha de
proxectos conxuntos de avaliación e desenvolvemento das ferramentas dixitais aplicadas ao ámbito das diversidades funcionais
e cognitivas a accesibilidade. Dende o CITIC,
en colaboración cos profesionais e usuarios
de COGAMI, levaranse a cabo proxectos de
investigación que fomentan o uso das novas
tecnoloxías para mellorar a súa participación
e autonomía a través de solucións baseadas
nos principios do deseño universal e centrado nas necesidades e capacidades dos usuarios.
Durante a sinatura do acordo, o director do CITIC, Manuel F. González Penedo,
indicou que no centro se está a traballar
na creación dunha sala de demostradores
tecnolóxicos, na que se simulará un espazo

Levaranse a cabo
proxectos de investigación que fomentan
o uso das novas tecnoloxías para mellorar
a súa participación e
autonomía a través de
solucións baseadas nos
principios do deseño
universal e centrado
nas necesidades e capacidades dos usuarios

de vivenda doméstica. Aquí se instalarán
diferentes elementos de domótica e outros
servizos TIC domésticos como asistentes por
voz ou realidade virtual. Así, en colaboración
con COGAMI e a Facultade de Ciencias da
Saúde da UDC, estes servizos serán probados, validados e acondicionados para mellorar o seu grao de accesibilidade e definir
adaptacións funcionais.
Outra liña de colaboración ten por obxectivo avaliar e desenvolver adaptacións mediante a tecnoloxía de impresión 3D. Esta
tecnoloxía está revolucionando o campo
das próteses e órteses, xa que permite unha
maior personalización e adaptación das necesidades específicas de cada persoa. Dende
o CITIC traballarase no deseño e nas probas
de funcionamento dos elementos creados.
O reitor da UDC, Julio Abalde, destacou
durante a firma do convenio que este acordo
facilitará a colaboración entre ambas entidades, e pretende ser a base para o desenvolvemento de proxectos conxuntos que teñan
un impacto directo na vida das persoas. 

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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Novas tecnoloxías,
enerxía empresarial
As firmas galegas incrementaron nun 80% o investimento en TIC

de dirixir publicidade cara un colectivo concreto. A publicidade dirixida na
Rede aumentou entre as microempresas 3,7 puntos no último ano e sitúase
no 11,5%, superando a media estatal.
As vendas a través de Internet aumentaron
nas microempresas galegas en 2,2 puntos
porcentuais e situándose a medio punto da
media estatal. No caso das empresas de 10
ou máis traballadores, as vendas a través de
Internet superan o 18%.

O

gasto total en TIC das
empresas galegas durante o ano 2017 superou os 364 millóns de
euros, o que supuxo un
aumento de máis de
162 millóns de euros
respecto ao ano anterior. O incremento
rexístrase en todos os segmentos, que investiron máis tanto na compra de bens
TIC, como de software ou na contratación de servizos e consultoría tecnolóxica.
Son datos recollidos no informe A Sociedade da Información nas Empresas de Galicia,
correspondente ao ano 2018, publicado
este mes de abril polo Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización
de Galicia (OSIMGA), adscrito á AMTEGA. O
estudo analiza a integración das TIC no tecido empresarial galego, conformado por un
total de 200.801 empresas; 1.878 máis que o
ano anterior, das que o 96,2% son microempresas, con menos de 10 traballadores.
O 32,7% das empresas de 10 ou máis traballadores con actividade en Galicia e o 15,3%
das microempresas conta con velocidades
iguais ou superiores a 100 Mbps. No último
ano, as velocidades de conexión a Internet
de 100 Mbps ou superiores aumentaron un
57,7% entre as microempresas e un 11,6%
nas empresas de maior tamaño.
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Big Data, impresión 3D e robots
Aumento da banda larga móbil
A práctica totalidade das empresas galegas de 10 ou máis traballadores ten contratado conexión a
Internet. Entre as microempresas, a porcentaxe sitúase no 68,3%, experimentando un crecemento do 9% no último ano.
Con respecto á banda larga móbil, cabe
destacar que catro de cada cinco empresas de 10 ou máis traballadores acceden a
Internet empregando banda larga móbil
e nas microempresas acada xa o 72,2%. A
contratación da banda larga entre as microempresas aumentou 3 puntos no último
ano e converxe coa media estatal.

Web, redes sociais e as vendas
en liña
Neste último ano incrementouse a dispoñibilidade de páxina web entre as microempresas galegas, cun crecemento de 4,7
puntos porcentuais e sitúase no 30,9%. Nas
empresas de maior tamaño, a dispoñibilidade de páxina web mantense en niveis semellantes ao ano anterior. Con respecto ás
redes sociais, cabe salientar que a porcentaxe de empresas de 10 ou máis traballadores
con actividade en Galicia que as emprega
(52,7%) supera a media estatal (51,8%).
Unha das principais utilidades de Internet, segundo as propias empresas, é a

Unha de cada dez empresas galegas de
10 ou máis traballadores empregan Big
Data. As fontes de datos que se empregan
para a análise con Big Data difire segundo o
tamaño da mesma: nas microempresas destacan os datos xerados por medios sociais e
nas empresas de 10 ou máis empregados
con actividade en Galicia sobresae o emprego de datos da propia empresa, captados
con sensores ou dispositivos intelixentes.
A transformación dixital que experimentan
as empresas tradúcese na medición de novos indicadores. Así, por primeira vez, esta
enquisa informa sobre a dispoñibilidade
de impresión 3D, que emerxe entre as empresas galegas de 10 ou máis traballadores,
(3,7%). No relativo ao uso de robots, obsérvase que é unha ferramenta utilizada polo
13% das empresas de 10 ou máis traballadores, valor por riba da media estatal (11%).

Xestións e política de seguridade
A interacción coas Administracións Públicas a través de Internet conta cunha ampla implantación nas empresas galegas: o
93,3% no caso das empresas de 10 ou máis
empregados e tres de cada catro entre as
microempresas. A interacción coas Administracións Públicas a través de Internet entre as microempresas aumentou 0,4 puntos
porcentuais no último ano, superando novamente a media estatal. 
Número 189

Protección e
dispoñibilidade
O Goberno galego incrementa en 4,5 millóns o
investimento en seguridade TIC

Digitalent
inicia tres novas
iniciativas
urante o segundo trimestre deste ano o Plan
DigiTalent, impulsado
pola AMTEGA, amplíase
con tres novas actuacións: a fase
local da World Robot Olympiad e as
Bolsas DigiTalent, ambas impulsadas pola axencia que dirixe Mar
Pereira, e a iniciativa The North
Codes promovida pola empresa DXC
Technology.
Estas actuacións súmanse ás catorce
iniciativas que veñen desenvolvendo desde o inicio do curso
2018-2019 e coas que a AMTEGA
e o sector TIC suman esforzos para
avanzar no desenvolvemento de
dous dos eixos estratéxicos do Plan
DigiTalent: as vocacións científicotecnolóxicas e os novos perfís
dixitais.
Toda a información sobre as novas
actividades e as que están en curso
están dispoñíbeis no novo portal
do Plan DigiTalent, digitalent.xunta.
gal/gl. Esta páxina web é o punto de
acceso ao catálogo de actividades
e permite unha consulta adaptada
ás necesidades dos distintos perfís
de usuarios, ofrecendo información
personalizada, segundo rango de
idades, data e lugares de celebración, entre outros criterios. Ademais,
é unha canle aberta de comunicación.

D

O

Consello da Xunta
aprobou este 25 de
abril a ampliación
do Plan Director de
Seguridade TIC ata
o ano 2021. Esta
estratexia foi posta en marcha en 2015 co horizonte
2020, para consolidar unha xestión
da seguridade transversal a todos
os organismos da Administración
autonómica e incrementar a súa capacidade de prevención, resposta e
recuperación ante incidentes de ciberseguridade.
Segundo informou o Goberno galego, “a entrada en vigor do Regulamento Xeral de Protección de Datos
(RXPD), e das Leis 39 e 40/2015, que
supuxeron unha ampliación do alcance do Esquema Nacional de Seguridade, fixo preciso actualizar as liñas de
acción definidas inicialmente no plan,
ampliar o prazo de execución, previsto para 2020, ata o 2021 así como a
súa dotación orzamentaria”.
No recanto de logros acadados ao
abeiro do programa, a Xunta sinalou
que en 2018 as plataformas especializadas na protección e prevención de
ciberataques, implantadas ao abeiro
do plan, evitaron máis de 27 millóns
de incidencias de seguridade.
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Nos primeiros catro anos da estratexia, entre 2015 e 2018, investíronse
6,4 millóns de euros nas súas actuacións e para os tres restantes está previsto un orzamento e 10,9 millóns de
euros.
O obxectivo final é “garantir a seguridade e dispoñibilidade, as 24 horas
do día os 365 días do ano, duns servizos dixitais de calidade e a custodia,
coas máximas garantías, do elevado volume de información sensible
que xestiona a Administración e que
abrangue expedientes xudiciais, académicos, administrativos, tributarios
historias clínicas ou sociais, e calquera
dato que cidadáns e empresas intercambian coa Administración”.
O Goberno explica que á complexidade dos datos que se atopan en
continuo crecemento súmase outra
complexidade: a das comunicacións
a través da rede corporativa da Xunta,
que “cada vez xestiona un maior volume de tráfico e que precisa tamén de
máis recursos para evitar incidentes
de seguridade”. Actualmente, esta
rede fornece de servizo a máis de
3.000 centros administrativos, 1.400
centros educativos; 600 centros sanitarios; 322 entidades xudiciais, 1.500
oficinas de farmacia e a 91.000 empregados públicos. 

especia l o galego na Rede

As
letras
conmemóranse
online

A Rede galega pecha fileiras
arredor de Antón Fraguas

V

aise achegando o Día das Letras Galegas, o 17 de maio,
e da mesma maneira que se
aproxima esta data tan sinalada, achégase tamén, á mesma
distancia e co mesmo ritmo de
chegada, a conmemoración internacional da Día da Internet. Esta feliz confluencia entre a nosa cultura e os díxitos, por
unha banda, e entre o local e o universal, pola
outra, convídanos polas súas implicacións a
facer un repaso pola cobertura que lle está
dando a Rede á celebración do escritor homenaxeado este ano nas Letras Galegas.
Estamos a falar de Antón Fraguas (Loureiro, Cotobade, 1905 – Santiago de Compostela, 1999), historiador, etnógrafo e profesor,
amais dun dos principais reivindicadores da
nosa cultura e do galego como lingua perfectamente válida para todas as vertentes
sociais, culturais, políticas ou científicas, e tamén, agora máis ca nunca (e con máis razón),
tecnolóxicas.
Entre os recursos referencias para recadar
información sobre o homenaxeado figura
o portal (academia.gal) da Real Academia
Galega, en cuxo pleno do 7 de xullo do ano
pasado acordouse adicar a Fraguas o Día das
Letras. A web serve como recurso actualizador da información que de continuo se está a
xerar sobre o autor, tanto a nivel dixital como
offline (actividades presenciais de todo tipo
en diferentes recantos da nosa terra). Fálase
estes días de exposicións sobre o historiador
de Cotobade (como a que ten lugar na Biblioteca Ánxel Casal de Santiago), de accións de
divulgación (como a Semana Cultural do IES
Antón Fraguas) ou de festividades e celebracións (como o Entroido de Cerdedo-Cotobade). A RAG tamén contribúe a todo este coñecemento (cunha meirande atención á nenez e
á xuventude) co espazo dixital Primavera das
Letras, primaveradasletras.gal.
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O LEGADO DE
FRAGUAS
al e como nos
lembra a RAG
dende o seu
portal Antón Fraguas foi membro das Irmandades da Fala e do Seminario
de Estudos Galegos (SEG) na
mocidade, amais de historiador, etnógrafo, director e presidente do Museo do Pobo
Galego, profesor depurado
polo franquismo e querido
polo alumnado, narrador
oral excepcional e intelectual
cunha popularidade pouco
común, Antonio Fraguas
Fraguas (Loureiro, Cotobade,
1905 – Santiago de Compostela, 1999) dedicou a vida ao
estudo da cultura e do territorio galegos desde distintos
eidos, con especial atención
e mestría á antropoloxía. Cos
seus traballos e conferencias
contribuíu ademais a defender o galego como lingua de
expresión válida para calquera coñecemento, unha idea
cuxa reivindicación segue a
ser necesaria.

T

Sen dúbida outra das ferramentas máis
indicadas para achegarnos ao homenaxeado é o portal Lingua.gal, da Secretaría Xeral
de Política Lingüística, onde se nos fornece,
ademais, dun recurso de gran utilidade para
estudantes, investigadores ou calquera internauta en xeral que queira afondar no coñecemento da nosa cultura: a relación detallada e
sintetizada de todas as escritoras e escritores
honradas e honrados na festividade do 17 de
maio, dende que esta existe.
E, como vén sendo costume, o duplo portal do Consello da Cultura Galega, dispoñíbel
en www.consellodacultura.gal e máis www.
culturagalega.gal, será estes días plataforma
informativa referencial sobre o autor e as actividades de recoñecemento programadas,
amais de ser, en si mesma, orixe de homenaxes e achegamentos á vida, traxectoria e
legado do historiador.
A estas canles e portais cómpre engadir
(ente outras moitas) as contribucións dos
espazos dixitais da Galipedia (coas entradas
actualizadas do Día das Letras e de Antón
Fraguas), do Concello de Cerdedo-Cotobade
ou dos medios dixitais Galicia Confidencial,
Praza Publica, a CRTVG, La Voz de Galicia ou
Sermos Galiza, entre outros. A todas estas
importantes achegas hai que sumar, tamén,
a da páxina da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, a AELG, dispoñíbel
en aelg.gal. 
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Galegofalantes

online

Lanzadas as
versións 3.1 e
2.7 de CORGA e
XIADA

Política Lingüística e a UVigo lembran que
comunicándonos nas redes en galega, gañamos
nós e gañan as redes

X

a se vai achegando a nosa gran
celebración tecnolóxico-cultural
do ano, o 17 de
maio (Día das Letras Galegas e Día
de Internet), e as nosas entidades van
pechando fileiras arredor desta feliz e
significativa confluencia da nosa cultura cos díxitos. Por exemplo a Secretaría
Xeral de Política Lingüista e a Universidade de Vigo, que o pasado 11 de
abril certificaron o seu compromiso a
prol do uso da nosa lingua nas redes
sociais. Fixérono no marco da xornada
organizada pola Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación e máis
a Área de Normalización Lingüística
(ANL) da UVigo con motivo do Día das
Redes Galegas, unha celebración que
serve de moi acaído anticipo do que
máis tarde celebraremos, tamén, o 17
de maio.
No transcurso da celebración, Valentín García lembrou que o galego
“ten unha presenza importante nas
redes sociais porque a cidadanía galegofalante, e moi especialmente a
mocidade, xa non cambia de idioma
cando escribe ou en función do medio
en que se desenvolva, o que demostra
seguridade, aprecio pola propia lingua
e a superación dalgúns dos prexuízos
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que limitaban o seu uso”. Ao mesmo
tempo, o secretario xeral de Política
Lingüística salientou “o importante
papel dos xestores profesionais de
contidos”, a quen animou a “continuar
contribuíndo tamén co seu traballo á
cantidade e á calidade do galego en
Internet”.
Co secretario xeral de Política Lingüística participaron no acto inaugural
da xornada, por parte da UVigo, Jorge
Soto, vicerreitor do Campus de Pontevedra; Mónica Valderrama, vicerreitora
de Comunicación e Relacións Institucionais; Xosé Baamonde, decano da
Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación; Fernando Ramallo, director da ANL, e Xabier Rolán, coorganizador da xornada amais de profesor da
Facultade de Ciencias Sociais. Este último, comentou que “encher de galego
as redes constitúe o obxectivo central
do Día das Redes Galegas, unha xornada centrada en falar de medios sociais
e de contidos dixitais en galego, feitos
por galegos e galegas ou para galegos
e galegas”.
A xornada tamén incluíu a presenza
activa de tres profesionais formadas
no devandito centro do campus pontevedrés, Jennifer Álvarez, Laura Bastón e Adrián Aira, e a xornalista Alba
Mancebo, que foron os protagonistas
dos coloquios programados. 

O

Centro Ramón Piñeiro para a
Investigación e Humanidades,
dependente da Secretaría Xeral
de Política Lingüística, vén de
publicar as novas versións de
dúas ferramentas moi relevantes e útiles
para facer avanzar a presenza do galego nas
novas tecnoloxías da información. Estamos a
falar do proxecto CORGA (Corpus de Referencia do Galego Actual), que vén de publicar
a súa versión 3.1, e máis do etiquetador/lematizador XIADA, da que se lanzou a versión
2.7. As contribucións foron posíbeis grazas
ao traballo do Centro Ramón Piñeiro e a súa
alianza coa Universidade de Santiago.
A versión 3.1 de CORGA vén, entre outras,
coas seguintes novidades: unha funcionalidade de recuperación centrada no parámetro interlocutor (o cal permite discriminar
entre os textos de carácter oral fronte ós
escritos), o recoñecemento automático
das formas con grafías innovadoras para
a linguaxe non sexista ou a aplicación do
hiperlema nas modalidades de consulta
por elementos gramaticais para minimizar a
variación gráfica nos lemas.
No que atinxe a XIADA, a nova versión
presenta, entre outros, os seguintes cambios:
a liberación do código do etiquetador xunto
cos recursos que este emprega (corpus de
adestramento e lexicón), a ampliación do
etiquetario con 71 novas etiquetas para dar
cabida ás grafías innovadoras que promoven
unha linguaxe non sexista ou a actualización da estrutura do lexicón para facilitar a
análise das formas que presentan as grafías
anteriores.
O equipo de traballo estivo formado por
Guillermo Rojo e María Sol López Martínez
(dirección e coordinación), Eva María Domínez Noya, María Caíña Hurtado, Bárbara Bujía
Tourón (lingüístas) e NLPgo Technologies e
José Carlos Sánchez Rivas (equipo informático).
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Cultura galega
pasado e futuro

Educación lanza un concurso de podcast e o
CCG dixitaliza os nosos discos de lousa

A

Consellería de Educación quere estimular a
creatividade do noso
alumnado en materia
de contidos dixitais de
radio. Nesta liña insírese a primeira edición
do Concurso de Podcasts, que se dirixe aos
centros educativos públicos que participan
no programa Radio na Biblio ou que conten
con emisora de radio escolar. O certame, organizado en colaboración coa Radio Galega,
quere ir alén de alentar o talento da rapazada: quere que as contribucións que concorran no concurso tamén sirvan para difundir
o patrimonio cultural galego. De feito, o
concurso é unha acción complementaria do
Día das Letras Galegas e da celebración de
Antón Fraguas, estudoso da cultura galega.
Por este motivo, a temática dos podcast
deberá ser o patrimonio material ou inmaterial de Galicia, buscando ligazóns coa contorna de cada centro educativo. Ao mesmo
tempo, a Consellería de Educación busca
mostrar o traballo que se fai nas bibliotecas escolares arredor da radio. Trátase de
converter estes espazos en “laboratorios
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creativos de aprendizaxe”, xa que “son unha
ferramenta de gran potencial pedagóxico
no reforzo das prácticas comunicativas do
alumnado e da súa motivación para participar en proxectos colaborativos nos que se
traballan distintas habilidades”, engádese.
Establécense catro modalidades (alumnado de Infantil e 1º e 2 de Primaria, de 3º a 6º
de Primaria, de Secundaria e, por último de
Bacharelato, ensinanzas de persoas adultas
e FP) e en cada unha delas seleccionaranse
os dous mellores podcast. Os centros gañadores nas distintas modalidades recibirán
unha asignación de 1.000 euros para melloras no equipamento e infraestrutura do
laboratorio/emisora de radio, que deberá
ficar ligado á biblioteca. Así mesmo, poderán visitar as instalacións da Radio Galega en
San Marcos para coñecer o traballo real nun
estudo de radio.
Os podcast premiados serán emitidos
pola Radio Galega, ademais de ser difundidos a través da súa web e da canle dixital do
Diario Cultural. Amais, emitiranse entrevistas coas gañadoras e gañadores na programación especial da emisora co gallo do Día
das Letras Galegas. 

Na Rede os
vellos tesouros
de música
galega

O

Consello da Cultura
Galega, a través do
seu proxecto Lousas,
vén de pendurar na
Rede (en consellodacultura.gal) unha nova e relevante
contribución ao Arquivo Sonoro
de Galicia, activado polo CCG para
preservar e divulgar a riqueza da
nosa historia a través do son. Trátase do patrimonio sonoro deixado
polos discos de pedra ou de pizarra, o precedente dos discos de
vinilo, con capacidade para acubillar un máximo de catro minutos
en cada unha das súas caras e moi
empregados para rexistrar música
tradicional ou mesmo as grandes
voces da lírica galega.
O proxecto web foi presentado
pola secretaria da institución,
Dolores Vilavedra, quen destacou
a relevancia deste proxecto que
“pon á disposición do público
unha parte importante e delicada
do noso patrimonio e faino con valor engadido, como son os textos
explicativos e as imaxes”. Canda ela
estaban a coordinadora técnica do
Arquivo Sonoro, Cristina Pujales,
e o director do Arquivo Sonoro de
Galicia, Xosé Ramón Pousa.
Segundo fixeron saber, Lousas estréase con dúas ducias de
unidades. “Na primeira selección
hai una mostra da diversidade dos
contidos: hai música tradicional,
están algunhas das grandes voces
da lírica galega, hai exemplos
de diferentes procedencias e de
diferentes épocas” explicou Pujales, engadindo que “desde hoxe
poderemos escoitar a primeira
gravación sonora galega que se
conserva, é do Coro Aires d’a Terra
de Pontevedra e de 1904; pero tamén rexistros do gran gaiteiro da
emigración galega Manuel Dopazo; composicións como Alborada
ou Negra Sombra interpretadas polas voces líricas máis salientábeis
da época, por exemplo Ángeles
Ottein ou Ofelia Nieto…, entre
outros tesouros sonoros”.
Segundo explicaron, de maneira
periódica iranse subindo á Rede
novas lousas.
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Chíos
para non
esquecer
Entréganse os premios de "Lingua de Namorar",
no que participaron 600 mozas e mozos

Escollen os
microrrelatos
gañadores
do concurso
da RAG e
PuntoGal

J

P

adrón acolleu o 28 de
marzo a entrega dos galardóns da sétima entega
de Lingua de Namorar,
convocados para promover a comunicación en
galego nas novas tecnoloxías, ao tempo que se establecen ligazóns firmes entre a nosa lingua, a expresión
amorosa e as ferramentas dixitais. Na cita
participaron o secretario xeral de Política
Lingüística, Valentín García, a directora
xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel e o delegado territorial da Coruña, Ovidio Rodeiro. Segundo
fixeron saber, nesta edición de Lingua de
Namorar participaron preto de 600 mozas
e mozos.
Na entrega de galardóns, na que tamén
fixo acto de presenza o alcalde de Padrón
Antonio Fernández Angueira, o secretario
xeral salientou o especial significado do
escenario elixido: a praza adicada a Macías
O Namorado. “Que mellor lugar para facer
entrega dos premios da que xa é a oitava
edición do certame Lingua de namorar”,
sinalou García, ao tempo que enxalzaba a
figura do devandito homenaxeado, “poeta
padronés que cantou o seu amor en galego, tal e como vós, premiados e premiadas,
fixestes en pleno século XXI, aínda que
usando un tipo de texto e un medio de
transmisión diferente e adaptado aos novos tempos”.
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Recolleron os seus premios, na categoría
A, que englobaba as mensaxes de mozos e
mozas que teñen entre 14 e 19 anos, Nee Barros (Marín, Pontevedra) coa mensaxe Máis
que choiva; e o segundo e o terceiro premio,
respectivamente, Irea Cendán (As Pontes,
A Coruña), por Conto contigo, e Yago Rubio
(Vega de Espinareda, León), por Tan guapa.
Este último, alumno do IES leonés de Cacabelos, un dos 19 centros de ensino que participan no Programa de Promoción do Galego no Bierzo e en Sanabria que impulsan a
Xunta de Galicia e a Xunta de Castela e León.
Na categoría B, para mozos e mozas que
contan entre 20 e 35 anos, recibiuno Navia
Rivas (Boimorto, A Coruña) con Este para
min. O segundo, Darío Rodríguez (Vigo,
Pontevedra), por Amor diglósico, e o terceiro Cándido Paniagua (Xinzo de Limia, Ourense), por A discusión: corazón vs. cabeza.
Nesta categoría recibiu tamén
unha mención de honra do xurado María Inmaculada Rodríguez
Marqués (Ribadeo, Lugo), por
Escoiteite.
Estes seis gañadores e a mención de honra impuxéronse de
entre os preto de 600 mozos e
mozas que participaron na sétima edición de Lingua de namorar. Os textos gañadores e os premios concedidos poden verse na
páxina web do concurso e no
Portal da Lingua galega. 

essica Rodríguez
Sánchez, veciña de
Visantoña (Mesía)
de 35 anos, Óscar
Fernández Freire,
coruñés de 17 anos,
e Claudia Martínez Asenjo, compostelá de 11 anos, son as persoas
gañadoras dos tres primeiros premios, nas modalidades de adultos,
xuvenil e infantil, do II Concurso
de microrrelatos convocado pola
Real Academia Galega e PuntoGal.
O xurado, reunido o 23 de abril na
sede da RAG, escolleunos entre as
case 500 propostas recibidas xunto
a outros seis microrrelatos distinguidos cos segundos e os terceiros
premios, asinados por amantes da
escrita de todas as idades.
A Real Academia Galega e PuntoGal convocaron por segundo ano
o concurso de microrrelatos, aberto a textos de ata 200 palabras,
co obxectivo reforzar a presenza
da lingua e da identidade propias
no mundo dixital. O presidente
da Real Academia Galega, Víctor
F. Freixanes; o presidente de
PuntoGal e académico Manuel
González; a escritora e académica
correspondente Mercedes Queixas
Zas; o director xeral de PuntoGal,
Darío Janeiro; e a xornalista e coordinadora de Luzes, Valeria Pereiras,
conformaron o xurado que avaliou
os relatos presentados ao certame,
case un cento máis que na primeira edición.
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En marcha
“GaliciaTIC 2019”
A xornada abordará as tendencias
tecnolóxicas e as súas oportunidades

A

s tendencias tecnolóxicas e as oportunidades
que brindan a Galicia serán as protagonistas
da XVII Edición “GaliciaTIC 2019”, que se celebrará o próximo 23 de maio na Cidade da
Cultura organizada conxuntamente pola Asociación de Empresas de Tecnoloxía de Galicia (INEO) e a
empresa INETEC.
Máis de 250 profesionais déronse cita na última edición
deste foro de referencia do sector TIC galego, que este ano
concentrará as súas actividades nunha xornada matinal e
que confía en incrementar aínda máis o número de asistentes das anteriores edicións.
A edición deste evento abrirá as súas portas cun debate
sobre os retos e oportunidades do sector TIC, ao que lle
seguirá unha conferencia sobre o cambio cultural que se

debe dar nas organizacións para conseguir unha verdadeira transformación dixital. Este relatorio estará a cargo
de Ed Gabrys, un dos analistas de maior reputación da
consultora tecnolóxica Gartner, referente mundial no ámbito tecnolóxico. Seguidamente, celebraranse unha serie
de mesas temáticas que abordarán temas como as Smart
Cities, a monitoraxe da experiencia do usuario, o cloud
computing, a aplicación e desenvolvemento de tecnoloxías 5G, a intelixencia artificial, as tecnoloxías aplicadas
á saúde e a xestión ou captación e formación de talento,
entre outros.
A inscrición xa está aberta e pode realizarse a través da
páxina web "www.galiciatic.com" ou solicitando unha invitación aos patrocinadores e colaboradores do evento.
Para máis información ou xestión de entrevistas
Comunicación GALICIATIC: 881 16 82 83 // 620 75 18 27

Javier Fontaíña Falque

Administrador de Toxo Telecomunicacións

“Estamos contentos e orgullosos
de ter creado unha operadora
de telecomunicacións dende a
nosa casa, Ribeira”

T

oxo Telecom é unha operadora galega posta en marcha en 2018 por tres
emprendedores procedentes de diversas profesións (un enxeñeiro en
Telecomunicación, un administrativo e un deseñador) pero co nexo común de facer cousas novas, de innovar e de demostrar que máis alá das
grandes capitais e dos centros tecnolóxicos mundiais, tamén se pode estar na
vangarda dos servizos da comunicación móbil. No caso concreto de Toxo Telecom, nada máis e nada menos que dende Ribeira. Falamos con Javier Fontaíña Falque,
administrador da empresa.
– Que foi o que vos levou a poñer en marcha
unha operadora de telecomunicacións e telefonía? Vistes que era necesario, que había
que ofrecer un servizo máis próximo, local e
inmediato entre tantas empresas que, malia
ser de comunicacións, semellan estar cada
día máis incomunicadas con respecto aos
seus clientes?
- Cando naceu Toxo, o que estabamos barallando nos inicios era a distribución dun
operador xa existente. Pensamos niso para
ampliar os servizos nunha empresa que xa
tiñamos e que daquela posuía un local no
centro de Ribeira. Dándolle voltas démonos
conta que tiñamos a "receita" para crear un
Operador Móbil Virtual propio: un enxeñeiro
de Telecomunicación, un técnico en Administración e Finanzas, un deseñador gráfico para
temas de imaxe, oficinas, medios e coñecementos no sector.
- Para que o saiban os lectores de Código
Cero, que é o que ofrecedes dende Toxo Telecom exactamente?
- En Toxo Telecom polo de agora ofrecemos
servizos de telefonía móbil, con tecnoloxía 4G
en todo o territorio nacional. Con todo, estamos estudando ampliar a oferta de produtos
de telefonía fixa e vender así unha solución
converxente con catro servizos principais: TV,
móbil, fixo e internet, como ofrecen os grandes operadores.
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- Ribeira non adoita estar entre os centros
de actividade referenciais da industria das
novas comunicacións e das novas tecnoloxías. É unha cidade puxante economicamente, pero máis centrada (por tradición)
nas actividades relacionadas co mar, directa e indirectamente. Credes que a cousa
está cambiando?
- A verdade que nós pensamos que si que
está cambiando, non a pasos axigantados,
pero as novas xeracións buscan todo tipo de
saídas profesionais, algúns e algunhas emprendendo, outras e outros por conta allea,
en Ribeira ou indo a grandes cidades. A verdade é que nos teriámolo máis fácil para medrar e darnos a coñecer se estiveramos nunha cidade, pero por outra parte tamén serían
precisos máis medios, sobre todo económicos, por temas de aluguer máis que nada.
Hoxe en día a vantaxe que temos tamén é a
venta online e as ofertas de servizos loxísticos que existen. Isto permítenos que unha
persoa de calquera punto do territorio nacional nos coñeza, contrate ou contacte con
nós e o día seguinte ten xa a súa SIM na porta da casa. Aínda que crezamos máis amodo,

estamos contentos e orgullosos de ter creado
esta empresa na nosa “casa”, Ribeira, crear emprego aquí, e que se vexa, como falabamos
antes, que temos máis que mar e mariñeiros,
aínda que son as nosas raíces e tradicións, os
tempos cambian e a nosa cidade medra.
- Amais de achegar servizos de telefonía,
tendes proxectado ampliar o paquete de
solucións que ofreces á clientela? Algunha
novidade este 2019 que queirades destacar?
- Como xa comentamos antes, queremos dar
una converxencia baixo a marca Toxo, pero
non é un traballo sinxelo. Estamos a traballar
xa nunha plataforma de televisión e coas negociacións para a venta de fibra FTTH. Pero
non temos aínda data para o peche destes
temas e o lanzamento dos servizos.
- A maiores dos clientes locais de Ribeira e
a súa contorna, onde máis tendes mercado?
Operades en todo o territorio estatal e con
tecnoloxía 4G? Cal sería a vosa porcentaxe
de cobertura?
- A maior parte das e dos clientes de Toxo non
están na comarca, están repartidas e repartidos, aínda que maiormente a nivel autonómico, a nivel estatal, incluíndo as Illas Canarias,
Madrid, Barcelona, Sevilla, e mesmo temos
varios clientes nalgúns países da CEE, iso si,
todos teñen algún tipo de relación con Galicia.
- Diciades nunha entrevista recente que
sodes quen de ofrecer a tarifa móbil máis
vantaxosa e económica do mercado actual.
Concretamente, tendes unha tarifa que
ofrece 30 GB de datos e chamadas ilimitadas a móbiles e fixos dunha ducia países por
só 24,95 euros. É certo isto?
- Esa entrevista foi o ano pasado, nesa data fomos quen de sacar a mellor tarifa de telefonía
móbil do mercado en España, actualmente
segue sendo a tarifa máis competitiva en relación calidade/prezo, aínda que hai compañía
que xa sacaron tarifas de ata 100Gb. 
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Henrique Neira Pereira achéganos á orixe da
primeira máquina de calcular producida en serie,
argallada por Charles Xavier Thomas de Colmar

Dous séculos do aritmómetro

O

día 5 de maio de 1785
nacía en Colmar, actual
capital do departamento
francés do Alto Rin, un
neno chamado Charles
Xavier Thomas de Colmar.
Uns cantos anos despois,
sendo xa mozo, ingresou no exército francés
e foi destinado a participar nunha das campañas militares napoleónicas que se sucedían neses anos: en 1809 puxérono a cargo
das subministracións dun corpo do exército
en terras españolas.
Durante a súa estadía en España casou,
en 1812, cunha moza andaluza, Francisca
García de Ampudia Álvarez, con quen tería nos seguintes anos dez fillos e fillas. De
volta a Francia inicia unha carreira de éxito
no sector dos seguro; de xeito paralelo, con
probabilidade estimulado tras afrontar os
problemas de contabilidade que sen dúbida suporía controlar as subministracións
dun corpo militar, comezou a traballar na
construción dun aparello que acabará sendo coñecido como aritmómetro.
Tratábase dunha evolución da máquina
de calcular deseñada polo filósofo, matemático e político alemán Gottfried Wilhelm Leibniz a partir de 1670. Colmar perfeccionou
o invento, que podía realizar as catro operacións aritméticas básicas (sumar, restar, multiplicar e dividir) e patentou o seu deseño no
ano 1820. Así pois, para o ano celebramos o
segundo centenario da invención desta máquina de cálculo.
A partir de 1852 comezou a fabricarse en
serie, sendo a primeira calculadora mecánica producida de xeito industrial, e calcúlase
que se venderon unhas 1.000 unidades ata
que cesou a súa fabricación.
Durante as décadas seguintes as pioneiras máquinas de calcular continuaron
coñecéndose co nome de aritmómetros,
e para 1855 Faustino Domínguez describe
nun Informe sobre la Exposición Universal de
París para a Deputación da Coruña o funcionamento dun dos aparellos de Colmar, que
puido observar no evento da capital francesa, celebrado ese mesmo ano.
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A máquina, presentada anteriormente nas
exposicións universais de Birmingham de
1849 e de Londres de 1851, podía multiplicar
8 cifras por outras 8 en soamente 18 segundos (boa marca para ser un aparello mecánico) e dividir 16 cifras por 8 cifras nun tempo
de 24 segundos. Iso si, atopar a raíz cadrada
dun número de 16 cifras leváballe arredor de
minuto e medio.
A primeira noticia que coñecemos da
presenza en terras galegas dun aritmómetro data do 27 de setembro de 1878, día no
que El Diario de Lugo publica unha noticia
que dera orixinalmente o Diario de Avisos da
Coruña, que ata onde sabemos non se conserva.
O xornal lugués indica, transcribindo o
texto do seu colega coruñés, o seguinte:
"Debido á la amistad del Ingeniero Jefe de
la tercera sección del ferro-carril de Galicia
Señor Don Joaquin L. de Letona, hemos podido ver funcionar, lo cual agradecimos, el
instrumento llamado Aritmometro, con el
que se pueden verificar las operaciones de
suma, resta, multiplicacion, division, elevacion á potencias y extraccion de raíces, con
tan sorprendente facilidad, prontitud y exactitud, que no podría ejecutarlos mejor el más

afamado aritmético. Este invento, debido á
Mr. Thomas de Colmar, fué presentado en la
Exposicion universal de París, en donde le ha
adquirido dicho señor Letona".
Uns días antes, a milleiros de quilómetros
da Coruña, Ramón Silvestre Verea Aguiar y
García, natural da parroquia de San Miguel
de Curantes, concello da Estrada, obtiña nos
Estados Unidos a patente dun innovador
modelo de calculadora.
A oficina de patentes estadounidense concedeulle a que leva o número 207.918 o día
10 de setembro de 1878 pola Verea Direct
Multiplier. Verea era xornalista, enxeñeiro,
escritor e inventor, e conseguira que a súa
máquina realizara multiplicacións de forma
directa en lugar de dar múltiples voltas de
manivela como outras máquinas da época.
Isto valeulle ser galardoado ese ano cunha
medalla na Exposición Mundial de Inventos
de Cuba, aínda que nunca comercializou o
seu invento. 
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A mocidade galega, a
que máis merca pola Rede
Son datos do informe sobre a sociedade
dixital en España da Fundación Telefónica

O

pasado 2 de abril presentouse o Informe da
Sociedade Dixital en España 2018 elaborado
pola Fundación Telefónica, no que de recollen
os indicadores sociais
máis relevantes que conforman o panorama da sociedade dixital á vez que se analizan a evolución dos servizos dixitais e as
infraestruturas no ámbito estatal.
Porén, os datos recollidos no informe
tamén serven para facer un retrato da
sociedade galega, destacando que un
62,7% dos galegos de entre 16 e 24 anos
mercan a través da Internet superando en
8 puntos a media estatal, mentres que o
40,4% da nosa poboación tería realizado
a adquisición dalgún produto ou servizo
a través da Rede nos últimos 3 meses, o
que supón un crecemento interanual do
25,9% (mentres que a media estatal está
nun 8,8%). Temos así que Galicia está a
medrar no uso do comercio electrónico,
sendo a nosa mocidade a que ten unha
maior afinidade a esta forma de mercar.
O informe da Fundación Telefónica recolle que o 82,6% dos fogares galegos
teñen contratado un servizo de acceso
á Internet, o que significa unha suba do
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O MÓBIL, O
CORAZÓN TIC

N

o informe, a nivel
xenérico, certifícase que
o móbil segue a ser o
corazón da tecnoloxía,
pechando o mes de setembro de
2018 cun parque de 53,4 millóns de
liñas móbiles, ou sexa, 114 liñas por
cada 100 habitantes. Tamén salientan
que a cobertura das redes 4G xa chega ao 97,2% da poboación, mentres
que nas comunicacións fixas a fibra
óptica até o fogar xa ten unha cobertura do 71%, superando amplamente
a países como Reino Unido, Alemaña
ou Francia.
Amais do devandito e poñendo
o foco nas principais demandas da
xente nova, o informe incide nunha
tendencia moi asentada: a preferencia da mocidade polos servizos de
mensaxes instantáneas. Neste punto,
a Fundación Telefónica sinala que o
uso de mensaxes case duplica ao de
chamadas por móbil e fixo, cun 60%
da poboación que envía mensaxes
instantáneas varias veces ao día.

4,8% con respecto ao ano anterior, unha
taxa que é superior á media estatal, do
3,6%. No balance faise saber que este
medre na contratación de Internet nas
familias permitiunos ascender nun só
ano catro postos na comparativa autonómica. Amais, engádese que o uso da
Internet é practicamente universal entre
os menores de 34 anos, aínda que entre
as persoas de idades comprendidas entre 65 e 74 anos tamén se rexistrou un
importante proceso de medre (8,6%)
con respecto ao ano anterior. Respecto
dos máis pequenos da casa, a rapazada
de idades comprendidas entre os 10 e os
15, a porcentaxe situouse no 95,3%, superándose novamente a media estatal,
que é do 92,8% e situándose Galicia en
cuarta posición.
No relativo á interacción coas administracións públicas, a nosa terra consegue
situarse no terceiro posto de Comunidades Autónomas a nivel estatal, acadando un meritorio 68,2%, o que supón un
crecemento interanual do 16,6% e unha
posición un 2,8 puntos superior á media.
No que respecta ao tecido produtivo,
un 68,1% das microempresas galegas
contan con conexión a internet contratada, o que reflicte un aumento dun
9,2% no último ano e supera o ritmo de
medre estatal (7,6%). Entre as microempresas que contan con conexión á Rede,
un 80,9% dispón de banda larga fixa e
un 72,4% de banda larga móbil. A Fundación Telefónica salienta que a a contratación de banda larga móbil entre as
microempresas galegas (72,4 %) vai alén
da media estatal (72,2%). Neste punto, situámonos na oitava posición no ranking
de Comunidades.
Pero hai máis datos e algúns deles especialmente reveladores do dinamismo
tecnolóxico das empresas. Por exemplo
o relativo ás tecnoloxías na nube (que
foron adquiridas por un 14,5% das empresas galegas de dez ou máis traballadores), á robótica (pola que apostaron un
12% das firmas de dez ou máis persoas
traballando no seu seo) ou ás redes sociais (empregadas por preto da metade
das empresas de dez ou máis empregados, experimentándose un medre do
11,1 no último ano). 
| 21

innovación galega

Innovar como
respirar
As nosas empresas fan voar o seu espírito creativo
cunha manchea de novidades que contarnos

EGATEL dota a rega agrícola
con sistemas smart



A empresa galega EGATEL, referente
no desenvolvemento e fabricación
de sistemas de transmisión de sinal TV e
comunicacións vía satélite, é a firme líder
un proxecto que facilita, optimiza, impulsa
e rendibiliza os labores de rega agrícola.
Estamos a falar do proxecto IOT@AS (Internet of Things & AgroSpaces), unha iniciativa
para dar forma a unha innovadora plataforma aberta e intelixente para sistemas de
telecontrol e xestión das zonas de regadío.
A tecnoloxía, que vén de comezar a súa
fase de validación logo de tres anos de
intenso traballo, está chamada a “resolver
as problemáticas de interoperabilidade,
eficiencia e conectividade dos sistemas
existentes” nas explotacións agrícolas,
informa EGATEL, que traballa neste desenvolvemento con outras tres empresas: Odin
Solutions, Isotron e Tragsa, contando co
apoio financeiro do Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI) a
través do programa FEDER-Innterconecta.
Ao abeiro deste proxecto, EGATEL desenvolveu un novo terminal satelital avanzado
e adaptado ás necesidades do mercado de
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IoT (Internet das Cousas) e contribuíu ao
proxecto IOT@AS coa súa integración no
novo sistema de telecontrol e xestión de
zonas de rega desenvolvido polo resto de
socios.
Segundo explica a devandita empresa,
“as solucións obtidas aplican novas tecnoloxías de comunicacións, incluíndo as tecnoloxías dos obxectos conectados e protocolos interoperábeis e de baixo custo de
produción á xestión integral e eficiente da
auga e a enerxía en contornas agrícolas”.
Polo que respecta ás zonas obxectivo,
son Galicia, Andalucía e Murcia, aínda que
se expón que as solucións innovadoras
poidan ser aplicábeis ao resto de España e
con posibilidades firmes de comercialización a nivel internacional.
Recentemente, a plataforma presentouse á Comunidade de Regadores de
Genil-Cabra, en Córdoba, en cuxo territorio
realizáronse con éxito as primeiras probas
de campo. Até o vindeiro mes de xuño
desenvolveranse novas probas de campo
na Comunidade de Regadores de Val Inferior (Sevilla). 

Vigo estrea un
centro de lecer de
realidade virtual



Nos últimos anos puidemos ver como nos centros comerciais galegos proliferaron os puntos efémeros
nos que probar experiencias
de realidade virtual, no que
para moitos semella un retorno aos salóns recreativos, xa
que convidan a probar experiencias interactivas en lugares
públicos en vez de na intimidade do fogar, e nesta liña vén
de abrir en Vigo, na rúa Doctor
Cadaval, Inmersia, un local
adicado ao goce da realidade
virtual todos os días de 17:00 a
21:00 horas, contando tamén
cun horario matinal de 11:00 a
14:00 horas as fins de semanas
e días festivos.
Este centro de lecer está
equipado con simuladores de
condución e montaña rusa, así
como varios postos de realidade virtual nos que poder
xogar e gozar de experiencias
inmersivas de xeito individual,
en parellas ou en grupos.
Precisamente no que se refire
ao uso colectivo, Inmersia permite a celebracións de festas
de distinto tipo e incluso a
eventos que poden resultar
interesantes para presentacións e outras actividades que
busquen ser orixinais.
O establecemento conta con
xogos como Arizona Sunshine,
Beat Saber, Fruit Ninja ou Superhot VR, permite gozar das
experiencias de Tilt Brush, The
Blu, The Lab ou Google Earth
VR; e para poder gozar das experiencias e xogos de realidade virtual os visitantes deben
pagar en función do tempo de
uso, para o que incluso contan
con bonos. 

Número 189

Docuten
estrea nova
feitura con
proxección
internacional

SIVSA mergulla a estudantes de
secundaria no seu día a día



Entre as empresas tecnolóxicas galegas que
están a mostrar o seu labor
punteiro aos estudantes da
nosa terra, amosándolles, a
través do programa Digitalent
de AMTEGA, en que consiste
o seu día a día, atópase SIVSA.
A firma de Vigo (con sede no
Parque Tecnolóxico e Loxístico e con máis de 30 anos de
experiencia en consultoría e
desenvolvemento TIC), recibiu

o venres 12 de abril a visita
de 19 estudantes do IES Luis
Seoane de Pontevedra.
O obxectivo da estadía foi
achegarlles unha visión real
do traballo das tecnológas e
tecnólogos de SIVSA, amais
do funcionamento dunha
firma TIC. Amais, a rapazada
tivo ocasión de coñecer o tipo
de iniciativas que se impulsan
nunha empresa tecnolóxica como SIVSA, a través do

proxecto da compañía FutureLab + CodeFun.
Acompañados por técnicos
da firma viguesa, os estudantes percorreron as instalacións
e as diferentes áreas de traballo, amais de participaren
nun obradoiro práctico sobre
o desenvolvemento do coche
do futuro e nunha sesión de
Live Coding de introdución á
programación de videoxogos,
na que aplicaron algúns dos
conceptos matemáticos, físicos e lóxicos que aprenderon
no seu centro escolar durante
os últimos anos. 

As TIC, protagonistas nos
Premios AJE Galicia 2019

Altia estrea nova
oficina en Madrid





A máis recente
edición dos
Premios AJE Galicia,
concedidos pola Asociación de Empresarios
Novos, tiveron notábel
presenza tecnolóxica.
Por exemplo, a de Livetopic (asesor online
que facilita planificacións financeiras, con
sede en Pontevedra) e
a de Cowerwind Solutions (servizos avanzados para o sector
eólico). Amais, tamén
obtiveron importantes recoñecementos
as firmas Improving
Metrics, con sede na
Coruña e centrada
en achegar servizos
integrais e avanzados
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de analítica de datos e
procesos de calidade
da información, e máis
Aerocamaras, con
centro de operacións
en Ourense e especializada en formación
no uso de vehículos
aéreos non tripulados
e no desenvolvemento
de drons con capacidades de xestión e
autonomía pioneiras
no mercado.
A entrega de galardóns foi en Sanxenxo,
no Club Náutico. Ao
certame presentáronse 34 candidaturas e
delas o xurado salientou o denominador
común do seu carácter
innovador. 

Altia, referencial empresa galega
da consultoría informática e as
solucións TIC, estreou este 25 de marzo
nova oficina en Madrid. Coas novas
dependencias da capital do Estado,
a firma con sede principal en Oleiros
comezou, nas súas palabras, “unha
andaina apaixonante” e fortaleceu aínda
máis a súa capacidade para “afrontar
as oportunidades e retos do futuro
con éxito”. A estrea do emprazamento
(no 16 da avenida Partenón, dentro do
Campo das Nacións e fronte ao recinto
do IFEMA) coincide significativamente
cos 25 anos de Altia.
Segundo nos conta a compañía, a
oficina nova está situada nunha zona
empresarial onde se atopan importantes multinacionais e que conta
con todos os servizos necesarios para
desenvolver a actividade propia da empresa galega. Trátase dun único espazo
diáfano de 1.500 m2 completamente
acondicionado e remodelado para a
división madrileña de Altia, que gaña
coas novas dependencias un 50% máis
de superficie con respecto ás anteriores
instalacións na capital. Coa nova sede, a
empresa quere facer avanzar o seu proceso de expansión e seguir consolidada
como unha das primeiras compañías
independentes do sector. 



Docuten, a marca
da firma galega
Enxendra Technologies,
centrada en servizos
de sinatura dixital, facturación electrónica e
cobros (todo nunha única
plataforma), estreou o 10
de abril nova imaxe con
proxección internacional.
Enxendra Technologies
decidiu renovar a feitura
do seu produto estrela,
Docuten, un ano despois
do seu lanzamento.
Este novo impulso
a Docuten súmase ao
recibido a finais de 2018,
coa compra de Besepa
(en palabras de Enxendra,
“un impulso empresarial
que implicou a completa
dixitalización e automatización de todo o ciclo
de documentos de negocio”).
Para o deseño da nova
imaxe, Enxendra apostou
por Desenlace. A renovación de feitura visual
oriéntase a un obxectivo
claro e primordial no
2019: a internacionalización definitiva da
marca. Segundo nos
conta acerca destes plans
de espallamento Brais
Méndez, director executivo de Enxendra, “sería
un orgullo situar a unha
empresa galega como
referente do sector a
nivel europeo, e traballaremos sen descanso para
conseguilo”. Este proceso,
sinala, comezará co establecemento en Alemaña
e Inglaterra, para seguir
expandíndose de maneira gradual polo continente. 
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NOVAS TIC
Novos xeitos de coñecer
Compostela a través de
roteiroliricamedieval.gal



Compostela acolleu este 22 de abril
a presentación do Roteiro Virtual de
Lírica Medieval, un recurso para descubrir (e
redescubrir) Santiago a través do seu legado
literario e musical e das cantigas galegoportuguesas nas que a cidade funciona de
escenario e referente. O roteiro vén da man
dun equipo de investigadoras e investigadores ligados á Universidade de Santiago,
co apoio da Concellaría de Acción Cultural.
Materialízase nunha web, roteiroliricamedieval.gal, que recolle referencias aos autores
medievais vencellados a Compostela (como
Airas Nunes, Joán Airas de Santiago, Pai da
Cana ou Afonso Eanes de Cotón), reproduce

os seus textos e permite coñecer os lugares
referenciados neles a través de vídeos.
Segundo fixeron saber, en datas vindeiras
incluiranse as versións musicais das cantigas.
O Roteiro Virtual da Lírica Medieval inclúe
referencias a máis dunha vintena de trobadores que nas súas cantigas fixeron mención
a espazos de Compostela ou da súa comarca.
Ademais de recoller os textos manuscritos
dispoñíbeis ou as transcricións seguindo as
normas de edición para a poesía trovadoresca, na web inclúense pequenas biografías
de cada un dos autores e vídeos dos lugares
que aparecen citados nas cantigas. 

Lugo contará con 25 pantallas
dixitais para información cidadá



Lugo vai contar
no futuro con
innovadoras pantallas
dixitais que actúen, a
pé de rúa, como soportes de información
municipal e cidadá.
A habilitación destes
equipamentos recibiu
en abril un importante
pulo, tras dar luz verde
o Goberno municipal
á contratación de 25
paneis con tecnolóxica electrónica para

Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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seren instaladas en
diversos recantos da
cidade. O orzamento
total do proxecto é de
1.965.600 euros. Os
dispositivos incluirán
avisos sobre aparcadoiros públicos,
información municipal
e eventos, información
horaria e data, temperatura, canal publicitario conectábel e outros
avisos de interese
cidadá. 

Comeza a quecer motores a
nova Noite da
Enxeñaría en
Informática



O Colexio
Profesional de
Enxeñaría en Informática de Galicia, o
CPEIG, xa comezou
cos preparativos da
súa celebración anual,
a Noite da Enxeñaría
en Informática de
Galicia, a gran festa
das novas tecnoloxías
da nosa terra. A nova
cita será no Hotel
Monumento San Francisco en Santiago de
Compostela, o 28 de
xuño. A gala contará
coa presenza do actor
galego Luis Zahera,
que oficiará de mestre
de cerimonias.
As actividades
darán comezo ás
20.00 horas co cóctel
de benvida, que dará
paso á entrega dos
premios convocados
anualmente polo
CPEIG, cos que se
distinguen as mellores
contribucións das
empresas, entidades
e profesionais da
nosa terra ao impulso
tecnolóxico galego,
á igualdade e o noso
progreso TIC. De
seguido, comezarán a
cea de galega e (sobre
as 23.30 horas) a actuación musical. 
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NOVAS TIC
A Deputación da
Coruña impulsa novos
centros de coworking


As enxeñeiras galegas xuntan forzas



As mulleres galegas pechan fileiras
arredor da igualdade tecnolóxica e
científica, da reivindicación das importantes contribucións femininas a estes
ámbitos e da necesidade de derrubar
coas falsas crenzas e estereotipos que
impiden ás mozas acceder plenamente
aos estudos STEM (Science, Technology,
Engineering & Mathematics). Nesta liña de
traballo é onde se sitúa o primeiro grupo
galego Enxeñeiras I Mas (I+), que presentou en abril a súa proposta de programa
de actividades para os vindeiros meses,
entre as que se inclúen xornadas e visitas
aos centros educativos para mostrar “a
importancia de que as nenas coñezan as
carreiras STEM”.

Na xuntanza do grupo participou a
presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, quen "amadriñou" en
Vigo a creación do colectivo de mulleres
enxeñeiras, cuxos obxectivos primeiros
pasan por “poñer ideas en común, definir iniciativas para visualizar a situación
das carreiras STEM, sumar sinerxías,
obter feedback e traballar para impulsar
o papel da muller nas enxeñarías”.
O grupo, que manterá reunións periódicas de traballo, integra a mulleres de
diferentes eidos da enxeñaría (forestais,
industriais, telecomunicacións, etc.) e
ten a súa orixe en faladoiros previos
entre as enxeñeiras e a presidenta provincial. 

Os argalleiros de Santiago xuntan
forzas en Compostela Tech



A nosa terra xa ten unha nova comunidade para facer fronte común
arredor da tecnoloxía argalleira (maker),
participativa, colaborativa, aberta, construtiva e solidaria. Trátase de Compostela Tech, que xa conta con web de seu
(http://compostelatech.org/) e que xorde
da vontade compartida dunha serie de
asociacións, makers a título individual
e entidades locais a prol de compartir
recursos e enerxías: Xantar Dev, Aberteo,
Blockchain.gal, Wordpress Compostela,
GDG Santiago e Recuncho Maker.
Segundo nos conta Óscar Miguel Bandín, un dos impulsores da iniciativa, a orixe deste novo proxecto está na necesidade de encher unha serie de
baleiros de comunicación
en Compostela e contorna:
“Démonos conta que había
xente que non coñecía nada
do que se estaba a facer en
Santiago de Compostela
nese sentido, e que algunha
xente coñecía unha comunidade e a outra non, malia
compartiren moitas cousas”,
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explícanos Óscar Miguel, que salienta
tamén a inspiración que supuxo a creación en Vigo “dunha interesante iniciativa
chamada Vigo Tech” e que significou a
constatación “dun movemento matemático interesante: o total das contribucións
das pequenas comunidades integrantes
era moito máis que a simple suma aritmética”.
Volvendo a Compostela Tech, comeza
a súa andaina con folgos considerábeis,
cun espazo en Twitter (twitter.com/
compostelatech) e cun calendario único
de eventos de todas as comunidades participantes, amais dun chat en Slack para
intercambiar coñecemento. 

A Deputación da Coruña está a impulsar
novos centros de coworking
en Ames (Milladoiro), Oleiros,
Carballo, Brión e Boiro. Son os
escenarios que conforman a
Rede de Espazos de Traballo
Colaborativo, dirixidos a facer
despegar o emprego e a
innovación aplicada aos xeitos
de traballar e, tamén, aos
produtos e servizos resultantes. Seguindo este fío, os días
pasados a entidade provincial
aprobou unha achega de
200.000 euros para a adquisición do local que o Concello
de Ames converterá en centro
de coworking. Estará centro no
audiovisual e na innovación
dixital. A intención do Goberno local e da Deputación
é facer que “sexa a clave da
transformación socioeconómica do municipio”.
Tanto o enclave de Ames
como os restantes de Oleiros,
Carballo, Brión e Boiro, comparten a arela común de servir
de acubillo ao traballo colaborativo de carácter sectorial,
adaptándose todos eles, coas
súas características propias,
ás necesidades específicas
dos sectores profesionais
con maior potencial de cada
unha das zonas. Así, o centro
de Oleiros estará destinado
ao sector da arquitectura, o
urbanismo, a enxeñería ou
as enerxías renovábeis; o de
Carballo a empresas TIC; o de
Boiro ao sector do mar e o
de Brión á transformación de
produtos do sector primario,
mentres que o de Ames centrarase no sector audiovisual e
a innovación dixital. 
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TREBELLOS
IKEA venderá altofalantes
conectados en agosto
Durante 2018 os altofalantes con asistentes
de voz desembarcaron
no mercado español
con bastante forza, pero
este ano podería ser o
da normalización dos
altofalantes conectados
grazas, en boa media,
por lanzamentos como a
nova gama de altofalantes de IKEA, Symfonisk,
que desenvolveron en
colaboración con Sonos,
e que chegarán ás tendas no mes de agosto.
A proposta de IKEA
chega inicialmente
en dous formatos: por
unha banda temos un
altofalante de formato
rectangular que busca
montarse coa barra ou
o estante Kungsfors, ou
agocharse nunha repisa
para unha boa integración nunha estancia,

Canon presenta un
par de cámaras
instantáneas

e que, como outros
altofalantes deste tipo,
tamén pode empregarse
en grupo para conseguir
son estéreo ou envolvente; e por outra banda
temos unha lámpada
de mesa que agocha un
altofalante semellante ao
Sonos One.
No que a prezos se
refire, a lámpada de
mesa con altofalante
Wi-Fi integrado venderase a 179 euros, mentres
que o altofalante Wi-Fi
rectangular que pode
empregarse a xeito de
repisa venderase a 99,95
euros, prezos que serían
máis populares aos que
nos ten afeitos Sonos,
polo que poderían ser un
grande éxito de vendas
e xogar un grande papel
á hora de popularizar os
altofalantes conectados.

Aínda que as cámaras
fotográficas instantáneas
sexan cousa do pasado,
existen unha certa tendencia
nostálxica que as recupera
combinando cámaras dixitais
con impresoras fotográficas,
e aínda que este mercado é bastante reducido,
Canon considerou axeitado
introducir no mesmo un par
de cámaras instant, a Canon
Zoemini S e a Canon Zoemini
C.
A Canon Zoemini S é ideal
para os que desexen captar,
imprimir e compartir as
súas aventuras durante as
vacacións, un selfie espontáneo, fotos con amigos... para
o que temos unha cámara
cun sensor de 8 Mpíxeles , un
espello na parte frontal, un

O Huawei P30 Pro sube o listón en
cámaras traseiras de móbiles
Por fin son oficiais os novos
smartphones de Huawei
chamados a ser un referente
no que a cámaras traseiras se
refire ao longo do presente
ano, o P30 e o P30 Pro, que
incrementan a altura da súa
pantalla (principalmente por
adoptar un lector de pegadas
dixitais en pantalla) e melloran as posibilidades do seu
teleobxectivo.
Comezando polo meirande
terminal, o Huawei P30 Pro
é un ambicioso móbil cun
procesador Kirin 980, 8 GB
de RAM e 128/256/512 GB de
almacenamento interno, que
integra un sistema de cámara
cuádrupla que combina un
grande sensor de 40 Mpíxeles
con apertura f/1.8, un ultra
grande angular de 20 Mpíxeles, un obxectivo superzoom
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(capaz de chegar até unha
distancia focal de 270 milímetros, o que tamén describen
como un zoom híbrido de
10x) e unha cámara TOF (para
detectar a profundidade e
aplicar efectos de desenfoque de fondo). Na cámara
frontal confórmase cunha
cámara de 32 Mpíxeles con
apertura f/2.0 que está agochada na súa pantalla OLED
de 6,47 polgadas nunha
pestana superior central con
forma de U.
Este teléfono tamén conta
con protección IP68 ante
a auga e o po, e para que
tampouco haxa que andar
constantemente pendente
de cargalo, integra unha xenerosa batería de 4.200 mAh
que pode cargarse até o 70%
en só 30 minutos empregan-

do o seu cargador rápido de
40 watts. Tamén é compatible
con carga rápida sen fíos a 15
watts, contando incluso con
carga reversible (ou sexa, que
pode cargar outros dispositivos mediante indución).
O Huawei P30 é un
smartphone máis modesto,
que reduce a súa pantalla
OLED a 6,1 polgadas, a súa
RAM a 6 GB e a súa capacidade de almacenamento
interno a 128 GB (sen contar
con opcións superiores),
mudando tamén na cámara
traseira, que desta volta
limita o seu teleobxectivo a
3 aumentos e prescinde da
cámara TOF. A resistencia ao
po e á auga queda nun IP53,
a batería confórmase con
3.650 mAh e tamén perdería
a carga sen fíos.
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>
flash anular e a capacidade
de disparo a distancia (coa
aplicación móbil Canon Mini
Print).
Esta cámara preséntase
en acabados en 3 cores distintas, comunícase por Bluetooth co móbil para poder
imprimir dende o mesmo
imaxes aplicándolles filtros
ou realizando composicións,
e imprime con tecnoloxía
Zink (ou sexa, sen tinta),
vendéndose cun paquete
de 10 follas de papel para
impresión Zink (de 5 x 7,6
centímetros) con adhesivo
posterior.
A Canon Zoemini C é unha
versión máis sinxela, que
limítase a disparar fotografías
de 5 Mpíxeles, prescinde de
Bluetooth para o seu control
remoto (e o uso a xeito de
impresora dende o móbil) e
venderase con acabados en 4
cores distintas.

Os Powerbeats Pro
contarán co chip H1
dos novos AirPods

O Redmi 7 chega a España a un
prezo de entre 139 e 179 euros
En setembro de 2017 Apple prA só dúas semanas da presentación asiática do Redmi 7, o novo
móbil económico de Xiaomi confirma a súa chegada a España o vindeiro día 4 a un prezo de 159
euros para o seu modelo con 3 GB de RAM
e 32 GB de almacenamento interno.
Está previsto que o Redmi 7 chegue tamén nunha versión con 2
GB de RAM e 16 GB de almacenamento e outra con 3 GB de
RAM e 64 GB de almacenamento
que distanciaríanse en 20 euros
(por abaixo e por arriba respectivamente) do modelo de referencia.
O Redmi 7 é un smartphone con
procesador Qualcomm Snapdragon 632,
pantalla Full HD+ de 6,26 polgadas cunha
pestana superior en forma de pinga, cámara
traseira dual de 12 + 2 Mpíxeles, cámara frontal de 8 Mpíxeles e unha batería de 4.000 mAh
que vai principalmente dirixido a quen busca un
móbil económico cunha boa autonomía. A súa
bandexa para dobre SIM tamén permite incorporar simultaneamente unha tarxeta microSD de
até 512 GB.
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A revisión dos AirPods de Apple
trouxo consigo o novo chip H1,
que supón unha importante mellor
en prestacións dos auriculares sen
fíos máis populares do mercado, e
dende Apple consideraron importante levar ese nivel de innovación
á súa marca Beats, de aí que agora
presenten os Powerbeats Pro, uns
auriculares deportivos de alto
rendemento totalmente sen fíos
que en maio estarán dispoñibles a
un prezo de 249,95 euros.
Estes auriculares son claramente
diferentes en deseño dos AirPods,
cor contar cunha forma que deixa
claro que buscan empregarse na
práctica deportiva, xa que teñen
un agarre máis firme (tanto polos
seus enganches como por contar
con almofadas intercambiables
de 4 tamaños distintos), así como
resistencia á suor e á auga. A súa
batería achega unha autonomía
de até 9 horas de reprodución, que
grazas á seu estoxo de carga pode
chegar a unha autonomía total de
máis de 24 horas.
Ao igual que cos novos AirPods,
o Powerbeats Pro tamén poderán
gozar de Siri en mans libres, ou
sexa, que con dicir «Oye Siri» será
posible invocar ao asistente de
voz de Apple se empregamos un
dispositivo con iOS (con outros
sistemas operativos móbiles
tamén poderemos invocar ao
correspondente asistente de voz
premendo un botón). Os auriculares contan con botóns para subir
e baixar o volume, a reprodución
iníciase e detende ao pór e quitar
os auriculares, e o botón b tamén
pode empregarse para rexeitar
chamadas (xa que estes auriculares
tamén funcionan como sistema de
chamadas en mans libres para o
móbil).
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PS4 | Xbox One | Nintendo Switch

Durante as últimas semanas chegou ás tenda de xogos de para Xbox
One, PS4 e Nintendo Switch o título
de Way Power Rangers: Battle for
the Grid, título apostará polo xogo
cruzado entre plataformas, que
chegará tamén a PC ao longo do
presente ano.
Power Rangers: Battle for the
Grid é un xogo de loita no que se
desenvolven combates por quendas de 3 contra 3 combinado aos
Rangers de todas as tempadas da
serie de televisión, ou sexa, 25 anos
de Power Rangers nun único xogo,
convidando a enfrontar a Rangers e
viláns actuais e clásicos en batallas espectaculares que poderán
xogarse en liña para competir con
xogadores de todo o mundo.
O xogo promete uns controis

PS4 | PS VR

Nos últimos meses temos comentado
o éxito de Beat Saber, xogo de ritmo
que pode considerarse como o Guitar
Hero da realidade virtual, e que vén
de superar o millón de xogadores, e
dende Oculus consideran que é un bo
reclamo, de aí que anuncien xa que será
un dos xogos de lanzamento de Oculus
Quest, produto que busca ser a primeira
solución autónoma de realidade virtual
destinada aos xogos, xa que consiste
nun casco cun par de mandos que non
precisa dun ordenador persoal para somerxer ao usuario en contornos virtuais
con 6 graos de liberdade.
A combinación de Beat Saber e Oculus
Quest pode ser un grande éxito, ao
facer que os usuarios vexan o casco
Oculus Quest como unha consola de
videoxogos á que poderán sacar partido
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con xogos revolucionarios, que
ofrecerán experiencias inmersivas
especialmente satisfactorias por
carecer de cables. No caso de
Beat Saber teremos así un xeito moi
cómodo de xogar movendo espadas de
luz virtuais para destruír os bloques que
se achegan a nós ao ritmo da música,
realizando frenéticas coreografías de
movementos que son seguidas sen a
necesidade de sensores instalados na
habitación (como facían solucións na
liña de Oculus Rift e HTC Vive).
O anuncio de Beat Saber para Oculus
Quest tamén serve para confirmar a
intención de que o novo casco de realidade virtual saia á venda en primavera,
cando até hai pouco só concretaban
que vería a luz ao longo do presente
ano.

doados de aprender pero difíciles
de dominar, enfrontamentos en
liña igualados, modo adestramento
para combates en local e un modo
arcade para poder perfeccionar as
habilidades contra o sistema en
sesións de xogo individuais.
Está confirmado que os xogadores de Xbox One, Nintendo Switch
e PC poderán competir entre si,
estreándose o xogo cun par de
modos en liña e varios modos fóra
de liña. Power Rangers: Battle for the
Grid chega cos personaxes de Jason
Lee Scott, Tommy Oliver, Gia Moran,
Ranger Slayer, Magna Defender, Kat
Manx, Mastodon Sentry, Goldar e
Lord Drakkon; os ultras Dino Megazord, Dragonzord e Mega Goldar; e
5 arenas; de xeito que tras o lanzamento irán saído novos contidos.

PS4 | Xbox One | PC | Nintendo Switch

A franquía de xogos de Phoenix
Wright está moi asociada ás
consolas portátiles de Nintendo,
onde convertéronse en todo
un referente, especialmente no
Xapón, e aínda que nos últimos
anos adaptáronse a dispositivos
móbiles, faltáballes dar un grande
salto para achegarse a un público
máis amplo, e por fin chegou
o momento co lanzamento de
Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy
para Xbox One, PlayStation 4,
Nintendo Switch e PC.
Temos así que os usuarios de
consolas de videoxogos da presente xeración e tamén de ordenadores persoais poden gozar dunha

recompilación que inclúe os tres
xogos orixinais da saga: Phoenix
Wright: Ace Attorney, Phoenix
Wright: Ace Attorney - Justice for
All e Phoenix Wright: Ace Attorney
- Trials and Tribulations. Cómpre
salientar que falamos das versións
dos xogos optimizadas para pantallas de alta definición, para que
en máquinas modernas poidamos
gozar destes xogos dun xeito minimamente digno, aínda que tamén
hai que advertir que os xogos só
están dispoñibles en xaponés
e inglés, estando previsto que
no verán reciban actualizacións
engadindo outras linguas (alemán,
francés, coreano e chinés).

PS4 | Xbox One | PC

Gearbox Software e 2K anunciaron Borderlands 3, nova entrega da aclamada serie de
xogos shooter-looter que verá a luz o 13 de setembro en versións para Xbox One, PlayStation 4 e PC, destacando esta última por comercializarse en formato dixital a través da
tenda de Epic Games (non chegando ao resto de tendas dixitais até abril de 2020).
Borderlands 3 volverá a ofrecer unha divertida historia de personaxes coloridos e
carismáticos, que enfrontaranse a inimigos épicos e con grandes loitas contra xefes
finais, prometendo unha experiencia que namorará aos seareiros da franquía á vez que
tamén poderá servir como punto de entrada para novos xogadores, que poderán
gozar tanto de partidas en solitario ou cooperativas, en liña e fóra de liña.
O xogo xa está dispoñible en reserva para as súas diferentes plataformas e
en múltiples versións, que parten dende unha edición estándar que premia a
reserva con skins de armas (cun prezo de 59,99/69,99 euros) e van até unha
edición para coleccionistas que inclúe numerosos contidos dixitais, 10 figuras de personaxes, unha maqueta da nave Sanctuary 3, un mapa de tea de
toda a galaxia, 5 litografías e 4 chaves da Cámara planetaria
(que na súa versión para consolas terá un prezo de 249,95
euros).

| 29

Pablo Grandío

Creador da páxina web de videoxogos Vandal.net

Quincemil, un novo

medio dixital con
acento coruñés

O

creador da páxina web de videoxogos Vandal.net vén de iniciar un proxecto
conxunto co xornal El Español que supón unha nova aposta polo xornalismo
local. Esta publicación dixital, Quincemil, está enfocada a información da provincia da Coruña, e para saber algo máis da mesma falamos con Pablo Grandío.

– Durante anos coñeciamos Vandal.net
como a principal páxina web independente de videoxogos en fala hispana, pero hai
pouco tal independencia deixou de ser tal e
atopáchedes acubillo baixo o paraugas dun
medio Estatal. Que vos levou a tomar tal decisión e como foi ese proceso?
- Eran moitos anos como independentes, aínda que dende o 2010 estiveramos asociados
con outro diario nacional, o 20 Minutos. Pero
aquelo era unha asociación comercial, e esta
é de tipo empresarial. A decisión foi para ter
unha maior estabilidade e para formar parte
dun novo proxecto case dende o comezo.
– Xa integrado Vandal en El Español, como
xurdiu a idea de crear Quincemil? Estamos
ante o que sería a primeira edición galega
do xornal dixital estatal ou en cambio este
proxecto cun enfoque diferente?
- A idea xorde anos antes da asociación con
el Español, pero non puiden levala a cabo ata
agora. Xorde tras ver o ben que funciona certo tipo de contido en redes sociais, e ao comprobar que hai moitas cousas que ocorren na
Coruña das que so te decatas por Instagram,
ou porque alguén che conta que o veu en
Instagram. As redes sociais fixeron posibles
novas iniciativas nas cidades, e pensamos
que tamén son posibles novos contidos propios de Internet.
– O nome (Quincemil), o logotipo (o reloxo
do Obelisco)... semella toda unha declaración de intencións...
- O que sexa da Coruña coñece moi ben a
nosa curiosa identificación cos códigos postais e como se fan bromas con eles. Escollemos este nome porque non é xenérico e ten
personalidade, e eliximos o Obelisco porque
A Torre de Hércules é o símbolo da cidade
para fóra, pero o Obelisco é o monumento
que máis vemos ao longo da semana os que
vivimos na cidade.
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Imos ser un medio
máis centrado na vida
da rúa e no ocio e a
cultura que na política

- Hai cousas que non estiveron a tempo
para o lanzamento, como o estado das
praias, pero por sorte está a chover moito
e temos algo de tempo para preparalo. Temos tamén a aplicación móbil en preparación, e sobre todo moitas ideas de artigos
e de seccións que aínda teñen que tomar
forma. Polo de agora imos aprender a traballar xuntos, e o rally de eleccións que vén
agora vai ser unha proba importante. Neste
momento non hai máis que 70 artigos publicados, temos aínda moito que escribir.
– Cando desenvolvades dun xeito máis
amplo este proxecto, tedes pensado trasladalo a outros puntos de Galicia?
- Polo de agora queremos facer que sexa
viable na Coruña, e logo xa veremos como
evoluciona o proxecto. Penso que a xente
está aberta a novos medios de comunicación, sempre é bo ter un punto de vista
máis. 

– A proposta dun xornal dixital de ámbito
local como encaixa na oferta informativa
local? Buscades competir cos medios tradicionais ou con outros medios dixitais?
Como vos diferenciades?
- Polo de agora levamos só uns días e estamos vendo que funciona, que non, e vendo as cousas acertadas e erradas da nosa
visión. Imos ser un medio máis centrado
na vida da rúa e no ocio e a cultura que na
política. Temos algunhas seccións que imos
potenciar moito, como Gastrocoruña, Coruña secreta e Talento 15000, esta última dedicada aos emprendedores. Temos tamén
outras ideas que imos aplicar co paso
das semanas.
– Levamos uns días vendo o
que é Quincemil agora, no
que enténdese que é un
medio de comunicación en
construción, que pouco a
pouco vai collendo forma por dentro (na súa
páxina web) e por fóra
(nas súas relacións con
buscadores, redes sociais...). Poderíanos
adiantar algún detalle sobre o rumbo
que tomará a publicación dixital nas
vindeiras semanas?
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“De Loureiro
a Rebordelo
todo é
camiño chan,
todas son
rosas e flores
postas pol-a
miña man”*
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*As coplas que se cantaban nas ruadas de Loureiro de Cotobade

