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A nosa terra quere sacar a o máximo
proveito dunha tecnoloxía chamada a
revolucionar o mundo
|3

O estándar 5G está
a recibir un impulso
especialmente relevante a nivel estatal
e en Galicia da man
de Vodafone

Unha

transformación
radical chamada 5G
A nosa terra quere sacar a o máximo proveito dunha
tecnoloxía chamada a revolucionar o mundo

Vigo e A Coruña, cidades de estrea
Sen dúbida imos escoitar falar da tecnoloxía 5G. E non só iso, senón que se vai introducir nas nosas vidas, e nas de boa parte
das cousas que nos rodean, para levarnos a
un estado comunicativo-evolutivo propio
de argumento dun filme futurista. O novo
estándar de comunicación móbil permitirá,
por exemplo, reducir á mínima expresión a
descarga dun ficheiro pesado, ou solucionar
o problema dos atoamentos de tráfico, ou,
tamén, permitir que as máquinas nos axuden
en todo tipo de tarefas complexas, tanto no
fogar, como nas empresas como nos laboratorios e centros de desenvolvemento.
O estándar 5G está a recibir estes días un
impulso especialmente relevante a nivel estatal e en Galicia. Así o comunicou Vodafone
España, que puxo a andar este 15 de maio a
súa rede comercial de 5G en 15 cidades, entre
as que figuran Vigo e A Coruña. Este avance, a
estrea real desta tecnoloxía en España, suporá que máis do 60% da poboación das dúas
cidades galegas teña cobertura de nodos 5G
e, de contaren con móbiles compatíbeis, poidan gozar de velocidades de descarga de até
1 Gbps que para finais de ano (que chegarían
até os 2 Gbps nos plans de prezo máis elevado), o que suporía chegar a multiplicar por 10
as velocidades actuais da rede 4G.
4|

A tecnoloxía 5G
non só promete
mellorar as velocidades de descarga,
senón tamén reducir as latencias a
menos de 5 milisegundos en condicións ideais

Vodafone ofrecerá aos seus clientes a
posibilidade de adquirir distintos terminais
móbiles 5G con pagamento aprazado, sendo os primeiros smartphones en comercializar o Samsung Galaxy S10 5G, o LG V50
ThinQ 5G e o Mi MIX 3 5G (de Xiaomi).

Cousas que antes non había e
agora si
A tecnoloxía 5G non só promete mellorar
as velocidades de descarga, senón tamén
reducir as latencias a menos de 5 milisegundos en condicións ideais e poder multiplicar
por 100 o número de obxectos conectados,
ou sexa, que será unha peza chave para o
espallamento da Internet das Cousas, contribuíndo ao desenvolvemento das Cidades
Intelixentes e dos vehículos autónomos.
Amais, poñéndonos en clave económica,
o afianzamento nas nosas vidas da devandita tecnoloxía móbil estímase que xere en
2025 uns beneficios anuais de 62.500 millóns de euros, na contorna da Unión Europea, para os sectores do motor, a saúde, os
transportes e as utilities. Segundo informa o
Observatorio Nacional de 5G, que comezou
a súa andaina oficial este mesmo ano, a tecnoloxía 5G será o “compoñente tecnolóxico
esencial na transformación dixital”. O seu
despregue constituirá, ademais, o empurrón
definitivo para o desenvolvemento da Internet das Cousas, a analítica da información a
gran escala (Big Data), a robótica ou a realidade virtual, cun “efecto transversal sobre a
sociedade e a economía durante a próxima
década, sendo un catalizador da atracción
de investimento e unha panca para o crecemento inclusivo”, explicouse.
Segundo as estimacións que baralla a Comisión Europea, os beneficios de introducir
a tecnoloxía 5G en catro sectores produtivos
(motor, saúde, transporte e utilities) aumentarán de maneira progresiva até chegar aos
62.500 millóns de euros anuais na Unión Europea, no ano 2025. Ademais, de termos en
conta o impacto económico da mellora en
eficiencia das cidades, os fogares e os centros de traballo, os beneficios totais anuais
esperados ascenderían a 113.000 millóns de
euros. Este proceso de medre traduciríase
en 2,4 millóns de postos de traballo na UE.
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Todas estas liñas de acción abrollan
dun programa concreto: o Plan Galicia 5G.
Este púxose en marcha en xullo de 2018,
complementando as medidas europeas e
estatais. Unha das primeiras medidas do
Plan foi a posta en marcha en novembro
do Nodo de Cooperación 5G cun convenio
asinado por Orange, Vodafone e Telefónica.
Outra das medidas do Plan é a relacionada
coa formación. Galicia contará a partir de
setembro co primeiro Curso de Especialista
Universitario en 5G, grazas a adhesión da
UVigo ao Nodo de Cooperación 5G, a través
dun convenio asinado o pasado mes de febreiro entre a AMTEGA, a UVigo e RETEGAL.

18 pilotos galegos
A nosa terra vai ser un referente no novo
(e prometedor) estándar de telefonía móbil,
o 5G, co desenvolvemento dun total de 18
casos de uso e pilotos. Levaranse a cabo nas
sete principais cidades galegas, “en ámbitos
clave para Galicia como a sanidade, as emerxencias, o turismo ou a loita contra os incendios, entre outras”, sinalou recentemente a
axencia AMTEGA, impulsora das iniciativas.
Nove delas abrollarán do marco do Nodo 5G,
ao que están adheridas Vodafone, Telefónica,
Orange e a Universidade de Vigo. Serán nove
casos de uso cun investimento total de 2 millóns de euros. A estas iniciativas hai que sumar outras 9 subvencionadas pola entidade
estatal Red.es e a compañía Telefónica para
desenvolver tamén na Comunidade, e que
suporán un investimento público privado de
11,5 millóns de euros en pilotos.
Estes son os seguintes casos de uso do
Nodo 5G: Centro de saúde rural (consiste en
dotar de capacidade de conectividade ultrarrápida aos centros de saúde do rural para
permitir telediagnóstico e teleasistencia clínica avanzada), Optimización de recursos en
emerxencias (fornecendo de conectividade
ultrarrápida para permitir o envío de vídeo,
imaxe e parámetros en tempo real para o seu
tratamento en centros de atención ás emerxencias), Extinción de incendios (trátase de
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desenvolver solucións baseadas no uso de
roupa intelixente dotada de sensores que
permitan captar e compartir en tempo real
información ambiental), Ambulancia 5G
(ambulancia conectada en tempo real a través de redes sen fíos de alta capacidade que
permite a monitoraxe do paciente crítico en
remoto), Coche Conectado (búscase mellorar a xestión do tráfico en interseccións coa
comunicación entre vehículos e viandantes;
corrección automática de posición GPS para
mellorar a condución autónoma e control
remoto sobre vehículos en situacións de
emerxencia), Control de acceso e vixilancia
avanzada por recoñecemento facial e matrícula de vehículos no Porto de Vigo (permitirá a autentificación dos usuarios e vehículos
con acceso permitido ao recinto), Campus
5G (posibilitará a distribución de contidos
didácticos a un alto volume de alumnos en
mobilidade), Turismo inmersivo (realidade
mellorada con cámaras 360º que permita
visualizar en tempo real imaxes procedentes de lugares turísticos, ben para o público
xeral, ben para persoas con mobilidade reducida) e Soporte Remoto para atención á
urxencia e á emerxencia sanitaria (facilitará
ao persoal médico a visualización en remoto
ao ferido mediante unhas gafas wearables,
con calidade de alta definición, sen interrupcións e con baixa latencia).

Probando o 5G transfronteirizo
entre Tui e Valença do Minho
Vodafone España e Vodafone Portugal,
xunto a Ericsson, realizaron o pasado 22
de maio a primeira conexión 5G de datos
transfronteiriza en mobilidade do mundo,
entre as localidades de Tui (Pontevedra) e
Valença do Minho (Portugal). O acto contou coa presenza do presidente da Xunta,
Alberto Núñez Feijóo; António Coimbra,
presidente e CEO de Vodafone España; Mário Vaz, CEO de Vodafone Portugal; e José
Antonio López, presidente e CEO de Ericsson España. A experiencia foi desenvolvida
con éxito.
António Coimbra (Vodafone España),
comentou que “este novo fito mundial confirma a Vodafone como referente tecnolóxico de 5G tras realizar tamén a primeira
chamada 5G e a primeira conexión 5G sobre smartphones reais do mundo. A colaboración hispanolusa é fundamental para
vertebrar as redes 5G na península ibérica
e deste xeito poder afrontar os novos retos
que exporá unha sociedade con millóns de
dispositivos conectados a Internet de maneira simultánea”.
José Antonio López (Ericsson España)
comentou que “o 5G beneficiará a consumidores e industrias e levará a Internet
das Cousas a un nivel superior. Ericsson e
Vodafone manteñen unha sólida colaboración para a innovación. Este importante fito
tecnolóxico permite conectar, por primeira
vez, dous países a través de 5G en mobilidade e supón un paso importante na construción dun ecosistema sólido para facer que
5G sexa un éxito”.
Pola súa banda, Alberto Núñez Feijóo
resaltou que Galicia “conseguiu conformar
un nodo 5G co compromiso de Vodafone,
Telefónica e Orange, para realizar 9 casos
de uso do 5G até 2020, entre so que destacan 3 proxectos piloto de Vodafone: un en
materia de extinción de lumes, outro cunha
ambulancia 5G que facilita a monitoraxe remota de pacientes críticos, e unha terceira
de xestión do tráfico en interseccións coa
comunicación entre vehículos e viandantes”. 
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Rede a tope para as
nosas zonas vellas
Aprobado un catálogo de solucións que faciliten a
extensión de fibra óptica nos cascos históricos

O

Consello do Goberno
galego vén de aprobar
un catálogo de solucións
para facilitar a chegada
da Internet avanzada
ás zonas históricas das
nosas cidades e vilas. A
Guía de boas prácticas para actuacións de
tendido da rede de Fibra Óptica en contornas
urbanas de especial protección e Conxuntos
Históricos de Galicia brinda un completo
conxunto de solucións técnicas para o despregue de tecnoloxía FTTH nestes zonas.
Segundo informou a Xunta, o documento
é o punto de partida para “responder” á falta dun procedemento estandarizado para
o fornecemento de fibra nas áreas urbanas
antigas. Compleméntase con medidas xurídicas e administrativas para facilitar os
aportes de infraestrutura.
O catálogo, elaborado pola Axencia para
a Modernización Tecnolóxica de Galicia
(AMTEGA), o operador público RETEGAL e
a Dirección Xeral de Patrimonio, compendia e resume alternativas de equipamento
tecnolóxico “viábeis e compatíbeis” coa
conservación destes espazos, como o trazado por cornixas coa colocación estratéxica das caixas de conexións soterradas ou
en interiores ou, tamén, o soterramento da
solución completa ou o despregue da fibra
óptica a través das redes de saneamento.
Para a elaboración desta catálogo partiuse
do caso concreto de Santiago de Compostela e en colaboración co Concello e cun
equipo multidisciplinar, integrado por arquitectos, enxeñeiros de Telecomunicación
e técnicos proxectistas especializados en
subministro de fibra óptica elaboráronse
unha serie de propostas que se poidan extrapolar a outros conxuntos históricos.
A guía inclúe planos, deseños técnicos e
especificacións concretas na que se detallan todos os parámetros arquitectónicos
necesarios así como especificacións técnicas das obras e despregues de fibra.
Xunto coa elaboración e publicación do
catálogo, a Xunta busca acadar o marco xurídico-administrativo que facilite o equipamento de tecnoloxías de telecomunicación
avanzadas nos cascos históricos. Neste
punto, o Goberno autonómico lembra que
a propia Lei de rehabilitación, rexeneración
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O catálogo, compendia
e resume alternativas de
equipamento tecnolóxico
“viábeis e compatíbeis”
coa conservación de castos
históricos

e renovación urbana de Galicia xa permite
a aprobación de solucións compatíbeis coa
extensión de servizos nos conxuntos históricos nos que se determinarán o alcance,
características e ámbito destas solucións e
actuacións vencelladas á extensión de redes de servizos. Ao fío do devandito, o Goberno galego informa de que se está a tra-

ballar (conxuntamente coa Dirección Xeral
de Patrimonio Cultural) no desenvolvemento normativo que “garanta a simplificación
administrativa dos trámites necesarios para
aprobar os proxectos de despregue”. Ademais, solicitarase ao Executivo estatal a clasificación dos centros históricos como “zonas
brancas” de maneira que poidan concorrer
ás axudas estatais de fornecemento de fibra.
En palabras de AMTEGA, “a falta dunha
solución estandarizada para o despregue
de infraestruturas de telecomunicación en
conxuntos históricos estase a converter
nunha problemática cada vez máis limitante
para a dinamización tanto comercial como
de habitabilidade destas zonas”. Por iso, tamén se traballará nun catálogo de solucións
técnicas compatíbeis coa protección do patrimonio e o medio ambiente para a tecnoloxía 5G. 
Número 191
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Máis e mellor atención
para aos maiores
A Historia Social Única Electrónica chegará
a móbiles en 2020

O

pasado 11 de xuño, a
directora da axencia
AMTEGA, Mar Pereira,
visitou o Centro de Excelencia en Tecnoloxías
Innovadoras Sociosanitarias (CETISS) de Minsait, a filial de Indra. Durante a súa estadía
no centro, Pereira diantou que a Historia
Social Única Electrónica (HSUE) estenderase no 2020 aos dispositivos móbiles
como axuda na atención ás persoas maiores, familias e coidadores nun acto no que
participou tamén a conselleira directora
xeral de Tecnoloxías da Información de
Indra, Cristina Ruiz.
Segundo se avanzou no acto, a Xunta
porá en marcha o vindeiro ano a plataforma Asiste, que integrada na Historia Social Única Electrónica (HSUE), facilitará aos
profesionais sociais, coidadores e familiares, o seguimento das actuacións sociais,
así como outros servizos de valor promovidos desde a Administración. Asiste
contará cun asistente virtual, que a través
de pictogramas e ferramentas de recoñecemento de voz facilitará a comunicación
de xeito intuitivo.
Esta plataforma, que estará dispoñíbel
para todos os cidadáns que teñan aber-
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ta unha historia social na Comunidade e
se rexistren nela, facilitará a monitoraxe
dos parámetros da súa actividade, biomedidas e xeolocalizacion. Os familiares
e os coidadores autorizados terán acceso
seguro a esta información e recibiran avisos e alertas en tempo real ante calquera
anomalía nos patróns de actividade da
persoa.
A Historia Social Única Electrónica
(HSUE) contribúe a axilizar a tramitación
dos servizos e prestacións e a proporcionar unha atención máis personalizada. A
día de hoxe a plataforma está dispoñíbel
para os traballadores sociais de máis de
250 municipios e concentra as historias
sociais en formato electrónico de máis de
650.000 cidadáns.
No acto celebrado nas dependencias de
Minsait anunciouse tamén o lanzamento
dunha convocatoria para detectar ideas
que marquen un antes e un despois no
impulso do emprendemento tecnolóxico
e o desenvolvemento de novas empresas
no ámbito sociosanitario. A convocatoria
será lanzada ao longo deste ano desde
Indraventures, o vehículo en torno ao cal
se articula a innovación corporativa de Indra, contará coa colaboración da AMTEGA
e será canalizada desde o CETISS. 

Vodafone estrea en
Galicia o seu programa Digicraft
alicia vai dar un novo paso
en educación tecnolóxica:
en mostrar ás rapazas e
rapaces como tirar o mellor
proveito das novas ferramentas e, tamén, en amosarlles como
construílas coas súas propias mans.
Estamos a falar do acordo asinado os
días pasados pola Consellería de Educación, a axencia AMTEGA e a operadora
Vodafone (Fundación Vodafone España)
destinado a “reforzar as competencias
dixitais nas aulas. Isto materializarase
a través do coa programa DigiCraft no
teu cole para nenos e nenas de entre 6
e 12 anos. Segundo lembra AMTEGA,
Galicia é a primeira Comunidade na que
a Fundación Vodafone pon en marcha
esta iniciativa.
O programa, ao que se poderán adherir medio cento de centros escolares,
terá unha duración de dous anos e
enmárcase no Plan de Promoción do
Talento Dixital de Galicia (DigiTalent)
impulsado pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.
Os centros que se abeiren á iniciativa
terán acceso a formación para que os
profesores poidan impartir o programa
nas aulas, así como aos materiais en
descarga para o desenvolvemento das
actividades e dotación de material para
cada centro, que permitirá aos docentes
e alumnado desenvolver as actividades
establecidas: tabletas e kits tecnolóxicos
AMTEGA engade que o programa
artéllase ao redor da metodoloxía
DigiCraft, unha metodoloxía de aprendizaxe específica baseada no xogo
e a experimentación, deseñada pola
Universidade de Salamanca para a Fundación Vodafone España “para axudar
aos nenos e nenas a adaptarse a unha
sociedade dixital en rápida evolución e
para mostrarlles as posibilidades que o
mundo dixital ofrece”.
DigiCraft no teu cole enmarcase nas
iniciativas do Plan de Promoción do Talento Dixital de Galicia 2020, DigiTalent,
para impulsar as vocacións científicotecnolóxicas e os novos perfís dixitais. O
Plan, que se puxo en marcha este curso
está a desenvolver 15 iniciativas en
colaboración cos axentes do ecosistema
dixital Toda a información sobre as novas actividades e as que están en curso
están dispoñíbeis no portal do Plan
DigiTalent digitalent.xunta.gal.

G
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Nieves Rodríguez Brisaboa

Premio Nacional de Informática

—— A investigadora do Centro de Investigación TIC (CITIC) da Universidade da Coruña, Nieves Rodríguez
Brisaboa, vén de recibir un moi relevante recoñecemento ao seu labor e contribucións: o Premio Nacional
de Informática, concedido pola Sociedade Científica Informática de España (SCIE) e a Fundación BBVA.
Falamos con ela sobre a distinción (un dos máis prestixiosos galardón estatais TIC) e do importante traballo que hai detrás (o do Laboratorio de Bases de Datos, LBD, adscrito ao CITIC).

“ESTE É UN RECOÑECEMENTO A
TODO O MEU LABORATORIO”

-Q

ue representa para Nieves
Brisaboa esta distinción?
- O premio é o recoñecemento
a un traballo de moitos anos
que ten conseguido un impacto real na sociedade a través dunha efectiva
transferencia de tecnoloxía a empresas e institucións. Trátase, por tanto, dun recoñecemento moi importante porque se concede
por ter resultados de investigación relevantes
no plano aplicado que ademais se teñen aplicado con éxito no mundo real. Evidentemente, un traballo de transferencia de tecnoloxía,
e máis en informática, non se pode facer en
solitario, este e un premio a todo o meu laboratorio, que é un grupo de investigación
excelente pola súa calidade humana ademais
de polos seus resultados globais recoñecidos
neste premio.
- Á hora de concederlle o premio, o xurado
do galardón tivo en conta os seus traballos
de investigación e innovación relacionados
coa xestión da información, un labor que
vostede realiza en boa medida no Laboratorio de Bases de Datos (LBD), adscrito ao
CITIC. En que consiste este labor seu de investigación?
- No meu grupo de investigación, o LBD adscrito ao CITIC, centro de excelencia en investigación en informática, desenvolvemos diferentes liñas de investigación, algunhas de
corte bastante teórico (deseño de estruturas
de datos compactas e algoritmos), e outras
tremendamente aplicadas (Sistemas de Información Complexos, Bibliotecas Dixitais, Sistemas de Información Xeográfica), ademais
de desenvolver ferramentas de Enxeñaría do
Software e axilizan a creación de aplicacións
robustas.

—— Nieves Rodríguez
Brisaboa é catedrá-

tica de Linguaxes e
Sistemas Informáticos
da Universidade da
Coruña e investigadora principal
do Laboratorio de
Bases de Datos (LBD),
adscrito ao CITIC. O
xurado desta terceira
edición dos Premios
Nacionais de Informática recoñeceu
á investigadora do
CITIC co Premio
Ángela Ruiz Robles
“polos seus traballos
de investigación e
innovación relacionados coa Xestión de
Datos, así como as
súas iniciativas nos
eidos da transferencia
de coñecemento en
relación con empresas e institucións
públicas e a creación
de empresas de base
tecnolóxica”.

Foto de Miguel Miramontes/Roller Axencia 
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O premio é o recoñecemento a un traballo
de moitos anos que ten
conseguido un impacto
real na sociedade a través dunha efectiva transferencia de tecnoloxía a
empresas e institucións

- Son tan importantes os datos como se di?
Poden amañar as desigualdades e os problemas ambientais nos que por desgraza
estamos mergullados e dos que non vemos
saída?
- A día de hoxe a tecnoloxía permite recopilar datos e almacenalos nunha cantidade, e a
unha velocidade que teñen roto as previsións
mais aventuradas. Isto é posible porque a meirande parte destes datos proporcionámola
nós como usuarios de aplicacións web e redes
sociais, mais tamén como consumidores (transaccións coas nosas tarxetas de crédito). Non
esquezamos ademais que estamos a entrar de
cheo no mundo onde Internet non so é usado por persoas senón tamén por dispositivos
(o que se chama IoT ou Internet das Cousas,
coas siglas en inglés). Así, moitos destes datos
xéranse por dispositivos de todo tipo, sensores do noso consumo de luz, por exemplo,
que mandan a información vía Internet á nosa
compañía eléctrica). O grande salto vén de que
o cruce de todos eses datos permite establecer
perfiles de usuario, o que xera novos negocios
orientados ao marketing on-line, a xestión da
reputación en rede, e un longo etcétera de
novas aplicacións que dunha banda requiren
avances tecnolóxicos e doutra xeran servizos
que ata o de agora non imaxinabamos.
Non creo que a simple capacidade tecnolóxica de producir, xestionar e analizar eses datos vaia facer que a nosa sociedade sexa peor
ou mellor, pero desde logo sería preciso facer
unha sosegada reflexión sobre a influencia que
van ter (que xa están a ter) na desaparición de
moitos tipos de empregos tradicionais, por
exemplo, e nas posibilidades que abren, porque igual sería preciso que estiveramos politicamente preparados para afrontar eses cambios do mellor modo posible.
- Vostede é muller e recibiu un importante recoñecemento do eido TIC. Que ten que dicir
con respecto a todos os atrancos que teñen
as mulleres, mesmo na teoricamente avanzada sociedade actual, para poder encarreirar
unha formación tecnolóxica e, en consecuencia, unha profesión tecnolóxica?
- É terrible ver que poucas rapazas elixen careiras tecnolóxicas en xeral e informática en particular. Penso en todo o talento que perdemos
só porque desde a sociedade non se anima
ás rapazas a orientarse nesta dirección. Teño
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que dicir que un/unha boa profesional en informática precisa ter cualidades moi ligadas ás
tipicamente femininas: capacidade de traballo
en equipo, de interese polo que outros fan e
precisan, capacidade de poñerse nos zapatos
do usuario para deseñar solucións axeitadas,
creatividade, minuciosidade... Por tanto, non
hai ningunha razón obxectiva que faga que as
mulleres teñan un peor desempeño que os homes en informática, e de feito non o teñen. O
problema é que non se achegan xa a esta profesión. Realmente sería de utilidade que desde
a escola as animasen a ver o seu potencial persoal para esta profesión.
Creo que en informática as mulleres non
temos atrancos, simplemente hai prexuízos
previos. Aporto un dato: cando eu estudaba
informática o 30% aproximadamente eramos
mulleres. Daquela, a carreira era una licenciatura que se percibía como unha especie de carreira de empresariais pero cunhas máquinas
específicas (quizais isto era unha herdanza de
que cando se traballaba con fichas perforadas
había unha profesión denominada “perforista”
onde traballaban moitas mulleres). Cando o
nome da carreira mudou a Enxeñaría informática, sen modificarse nin o plano de estudos
nin o profesorado, a porcentaxe de alumnas
caeu radicalmente en todas as universidades.
- Cales son, logo deste premio e con vistas
ao vindeiro curso, os deberes que vai afrontar no futuro (a curto e medio prazo) Nieves
Brisaboa?
- Realmente pouco vai cambiar. Eu, con todo o
LBD, seguiremos a traballar coma sempre, tentando superarnos e facelo mellor cada día. Iso
si, farémolo coa satisfacción de que o noso traballo é recoñecido a nivel estatal o que resulta
enormemente gratificante.
Non quero acabar esta entrevista sen explicar que nin o meu traballo nin o meu grupo
están nun deserto illado senón que forman
parte dun tecido científico de enorme calidade
que naceu na facultade de informática da UDC
e se aglutina entorno ao Centro de Investigación TIC. Como mostra da calidade do traballo
global do CITIC hai que mencionar que xusto o
ano pasado recibiu tamén este premio o meu
compañeiro Ramón Doallo, director doutro
grupo de investigación do CITIC. Asemade, David Vilares foi condecorado co Premio Jóvenes
Investigadores Informáticos. 

Investigadores
do CITIC
premiados na
edición anterior
liña de recoñecementos
recibidos pola
SCIE é unha
liña de continuidade con
respecto ao CITIC. Así, na
edición anterior, en 2018,
o investigador do CITIC
Ramón Doallo recibiu
o Premio Nacional de
Informática “polas súas sobresaíntes contribucións á
arquitectura e á tecnoloxía
de computadores” e “pola
súa intensa actividade de
transferencia dos resultados ao sector empresarial
e o seu recoñecido liderado científico”.
Pola súa banda, o investigador David Vilares foi
condecorado co Premio
Jóvenes Investigadores
Informáticos “polas súas
destacadas contribucións
á investigación en técnicas e algoritmos para o
procesamento da linguaxe natural, con especial
énfase na súa aplicación
ao análise de sentimentos
en redes sociais”.

A
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O Patrimonio xacobeo
como nunca viches

A Xunta de Galicia fai avanzar un proxecto de Realidade
Aumentada para divulgar en Europea o patrimonio xacobeo

A

Comunidade
galega
está a avanzar no
desenvolvemento dun
proxecto europeo que
aplicará técnicas de
Realidade Aumentada
que poñan en valor e
difundan o patrimonio dos Camiños
de Santiago en Europa. Estamos a falar
do proxecto Creative Loci Iacobi, que
busca mellorar a experiencia informativa
fornecida a turistas potenciais e a outras
partes interesadas acerca de todos e cada
un dos itinerarios xacobeos en Europa,
así como dos lugares recoñecidos
pola UNESCO que se poden atopar
nestes percorridos. Nesta iniciativa,
Galicia é socia colaboradora a través da
Consellería de Cultura e Turismo, xunto a
representantes de distintos países.
Creative Loci Iacobi é un proxecto
que busca a promoción do patrimonio
UNESCO situado ao longo das distintas
rutas europeas do Camiño de Santiago,
que suman máis de 80.000 quilómetros
de itinerarios xacobeos sinalizados en
28 países europeos e 23 rutas marítimas.
Para levalo a cabo implantaranse novas
tecnoloxías con fortes vencellos ás industrias culturais e creativas, incluíndo
a creación dun mapa interactivo dos
Camiños de Santiago, a posibilidade de
facer xiras virtuais e visitas en 360º aos
monumentos seleccionados (entre os
que se inclúe a Catedral de Santiago ou
o Monte do Gozo), unha aplicación de
Realidade Aumentada que terá unha
versión en formato revista ou a elaboración dunha audioguía multilingüe.
Todas estas ferramentas poranse en
funcionamento nos treitos do Camiño
de Santiago que atravesan diversos territorios dos socios do proxecto. Galicia,
ao abeiro disto, estase a encargar de organizar o acto de peche desta iniciativa
europea a principios de setembro deste
ano, no que se presentarán ao público os
resultados, incluíndo todas estas ferramentas dixitais. Como socio coordinador, a Xunta de Galicia quere contribuír
a “facer máis comprensiva e práctica a
información que se ofrece nos Camiños
de Santiago en Europa e os lugares de
patrimonio da UNESCO na ruta xacobea”.
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Creative Loci Iacobi está financiado
polo programa europeo COSME no que
Galicia participa como socio, xunto á
maioría dos membros da Federación
Europea dos Camiños de Santiago que
é a asociación que representa ao Camiño de Santiago nos Itinerarios Culturais Europeos, o que implica unha
maior visibilidade da ruta xacobea no
eido internacional. Xunto a eles, tamén
participan o municipio Vila Pouca de
Aguiar, en Portugal; a Federación de
Turismo da Provincia de Namur, en Bélxica; Svento Jokubo Kelio Savivaldybiu
Asociacija, de Lituania; Województwo
Kujawsko-Pomorskie, de Polonia, Xoia
Software, de Galicia e Malvado, de Asturias.
A participación nesta iniciativa europea enmárcase no compromiso do
Goberno autonómico coa implantación das novas tecnoloxías na peregrinación, aliñándose así cos obxectivos
do Plan Smart Camiño, impulsado pola
Xunta de Galicia e do Plan director do
Camiño de Santiago, para responder ás
necesidades actuais da peregrinación,
protexendo ao mesmo tempo os seus
valores históricos e favorecendo unha
experiencia de calidade. 

Creative Loci Iacobi é un
proxecto que busca a
promoción do patrimonio
UNESCO situado ao longo
das distintas rutas europeas
do Camiño de Santiago

Número 188
183

O CITIC é o primeiro
centro de investigación español en incorporarse á Asociación Española para a
Intelixencia Artificial
Centro de
Investigación
TIC da Universidade da Coruña
(CITIC) vén de incorporarse á
Asociación Española para a
Intelixencia Artificial (AEPIA).
Trátase dunha asociación
sen ánimo de lucro creada
en 1983 e formada por socios numerarios e institucionais, que ten o obxectivo de
fomentar o desenvolvemento dos sistemas tecnolóxicos
intelixentes tanto no ámbito
español como no Iberoamericano. O CITIC é o primeiro
centro de investigación español en formar parte desta
relevante entidade.
Entre os fins da AEPIA
atópase a creación e
coordinación de grupos
de traballo, o apoio á
transferencia de tecnoloxía,
o apoio a entidades para
facilitar a súa innovación
e aplicación das técnicas e
aplicacións da Intelixencia
Artificial, e proporcionar un
soporte e foro de discusión a
investigadores e estudantes
nas súas actividades
relacionadas cos sistemas
intelixentes.
Segundo lembra o CITIC a
respecto da súa incorporación á entidade, ao redor da
metade dos seus investigadores traballan en proxectos
relacionados coa IA, “polo
que é unha disciplina de
gran interese para nós”.
O centro coruñés tamén
salienta que a presidenta
da AEPIA, Amparo Alonso,
é investigadora do CITIC. “A
nosa incorporación á AEPIA”,
engade, “suporá unha excelente oportunidade para a
cooperación con diferentes
institucións no ámbito da IA
e o fomento da transferencia
de resultados á sociedade”.

O

Investigación
en retorno

Medio centenar de persoas participaron na xornada do
CITIC sobre captación de talento galego no exterior

A

topar respostas
eficaces para
que a nosa comunidade investigadora no
exterior teña a
oportunidade
de regresar e facer carreira aquí,
na mellor das situacións posíbeis. Este foi o gran obxectivo
da xuntanza celebrada este 13
de xuño na sede do Centro de
Investigación TIC (CITIC) da Universidade da Coruña, a xornada
Retornando talento emigrado,
organizada xunto co Consello
Social da UDC.
En termos máis concretos, a
finalidade foi “poñer en valor a
mobilización internacional do
persoal docente e investigador
e impulsar iniciativas que posibiliten o regreso destes profesionais para transferir o coñecemento e excelencia a súa
Universidade e país de orixe”.
A xornada contou con preto de
medio centenar de asistentes.
A apertura do evento correu
a cargo do reitor da UDC, Julio
Abalde; o presidente do Consello Social da UDC, Antonio Abril
Abadín; e o director do CITIC,
Manuel F. González Penedo. Na
inauguración, o reitor da UDC
sinalou que a Universidade ten
“un reto moi importante”, xa

que “ademais de atraer talento,
tamén debe conseguir retelo”
e proporcionar “estabilidade
e posibilidade de desenvolvemento da carreira investigadora”.
Pola súa banda, o director do
CITIC, indicou que o obxectivo
do centro é “dar un paso máis
no retorno e na captación de
persoal” e que se deben “atopar
fórmulas que permitan recuperar a esas persoas e integralas
no ámbito da Universidade”. O
presidente do Consello Social
da UDC destacou a “aposta da
Universidade pola investigación como garantía de futuro
do noso país”, apuntando tamén que “o saldo migratorio do

talento é moi negativo, xa que
en España non se aposta por
iso”.
Participaron no evento diferentes expertos do panorama
nacional que presentaron diferentes programas de captación
de talento: o director do Centro de Regulación Genómica
(CRG), Luis Serrano Pubul, que
presentou a SOMM Alliance; o
vicerreitor de Política Científica,
Investigación e Transferencia
da UDC, Salvador Naya Fernández, co programa InTalent; o
director xeral de Ikerbasque, a
Fundación Vasca para a Ciencia,
Íñigo Atxutegi Basagoiti; e o director de ICREA, Antonio Huerta Cerezuela. 

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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Revolucións
tecnolóxicas locais
A Deputación de Lugo impulsa nos concellos
os sistemas de licitación electrónica

O

Pazo de San Marcos, sede
da Deputación de Lugo,
acolleu en xuño unha
xornada sobre a licitación pública electrónica
dirixida aos concellos da
provincia. Na cita participaron arredor de 50 técnicos e membros
do persoal de entes locais da provincia de
Lugo que están a desenvolver o seu traballo
no eido da contratación pública. No marco
da xuntanza, a entidade que preside Darío
Campos aproveitou para promover o emprego dos sistemas dixitais no ámbito da
eAdministración, uns sistemas que facilitan
os procedementos ao tempo que os fan
máis seguros, inmediatos e cómodos de realizar. “Estamos ante unha oportunidade de
cambio beneficiosa tanto para os provedores como para as propias administracións”,
informou.
O encontro formativo organizado pola
Área de Cooperación e Asistencia aos Concellos realizouse ante “a necesidade de
adaptar as administracións locais á nova
lexislación actual que obriga aos concellos e
demais organismos de contratación a habilitar e activar o formato electrónico na contratación pública”.
A Deputación de Lugo puxo o foco nas
vantaxes da licitación electrónica, entre as
que se atopan a maior comodidade na tramitación, a redución no número de desprazamentos e o incremento da transparencia.

12 |

“A contratación electrónica tamén favorece
unha maior apertura de mercado xa que
posibilita unha maior concorrencia e participación do tecido empresarial ao permitir
interactuar con entidades doutros ámbitos
xeográficos”, engadiron os responsábeis da
dita Área de Cooperación.

Este obradoiro formativo organizado pola
Deputación, foi eminentemente práctico
e puxo o foco no uso das dúas plataformas
electrónicas para a licitación pública, a Plataforma de Contratación do Sector Público do
Estado e a Plataforma de Contratos Públicos
da Xunta de Galicia (os concellos poden usar
calquera destes dous sistemas pero deben
optar por un).
Na xornada amosouse o acceso aos sistemas de licitación electrónica da Plataforma de
Contratación do Estado e a Plataforma SILEX
da Xunta de Galicia que facilitan a presentación de ofertas por vía telemática.
O adxunto xefe de Servizo de Comunicacións e TIC, Nicolás Fariña Verea, e o técnico
de xestión do Servizo de Asistencia Xurídica
Económica e Técnica aos Concellos, César
Castiñeira Muiña, ofreceron unha visión práctica da licitación pública electrónica. Pola súa
banda, para mostrar o SILEX participaron a secretaria da Xunta Consultiva de Contratación
Administrativa, Elena Barba Pan, e o analista
programador do CIXTEC, Manuel Rodríguez
Salgado, ambos da Xunta. 

O CFA abre o prazo de preinscrición do novo curso

O

Centro de Formación do
Servizo de Audiovisuais da
Deputación de Lugo (CFA) vai
manter aberto entre os días
17 e 28 de xuño o prazo de preinscrición
de matrícula para o curso 2019-2020.
Segundo lembra a entidade provincial,
trátase do “único centro da provincia
que imparte ensinanza superior da rama
audiovisual”. Desta volta, ofrece 40 prazas
de primeiro nos ciclos de Realización e
Produción.
A nova achega formativa foi dada a
coñecer polo presidente da Deputación
en funcións, Darío Campos, que anunciou
que “manteremos a gratuidade da matrí-

cula porque desde o Goberno da Deputación apostamos por que todos os mozos
e mozas lucenses interesados en formarse
no noso centro teñan as mesmas oportunidades á hora de acceder ao ensino de
calidade e personalizado que impartimos,
con independencia dos recursos económicos das súas familias”.
Para a preinscrición os interesados
deberán presentar unha fotocopia do DNI,
a certificación académica e cumprimentar
o impreso que atoparan na web www.
fundaciontic.org ou no propio centro. A
documentación debe entregarse na sede
do centro, na rúa Frei Plácido Lemos s/n
de Lugo.
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A gran festa do
desenvolvemento
O CPEIG entrega dez recoñecementos no
marco da Noite da Enxeñaría en Informática

O

Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia, o CPEIG, celebra este mes
de xuño a undécima edición
da súa 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. Entre os pratos fortes da celebración inclúense os Premios anuais do
CPEIG, que veñen con dez categorías. A listaxe de
galardóns é a seguinte: Premio Proxecto Fin de Carreira/Master, Premio Innovación Tecnolóxica no
Ensino (Colexio Ponte dos Brozos de Arteixo), Premio e-Inclusión (proxecto Camino de los Satélites),
Premio Iniciativa Emprendedora, Premio Iniciativa
Empresarial, Premio Ada Byron (Mónica Fernández
Bugallo), Premio Iniciativa da Administración (os
talleres 4.0 para PEME do IGAPE), Premio Traxectoria Profesional (Carlos Vázquez Mariño), Premio
Especial CPEIG e Colexiado de Honra
As actividades darán comezo ás 20.00 horas co
cóctel de benvida, que dará paso á entrega dos
devanditos 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.
O evento ten o obxectivo de achegar un punto de encontro para todas e todos os colexiados,
estendendo este espazo común de celebración
do coñecemento e a innovación aos responsábeis
das empresas TIC da nosa terra e das entidades
públicas con competencia directa ou indirecta no
dixital. 
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Premio Iniciativa de Administración
aos obradoiros 4.0 do IGAPE

O

CPEIG vai conceder o seu Premio Iniciativa da Administración ao programa de Talleres
e Axudas á Dixitalización da Xunta
(Instituto Galego de Promoción Económica, IGAPE), dirixidos a fomentar o modelo de PEME 4.0. Con este
premio, o CPEIG quere pon en valor
o obxectivo do Goberno galego de
apoiar a dixitalización da Industria
4.0 a través do desenvolvemento
de talleres por parte de organismos intermedios para a xeración de
proxectos colaborativos e unha liña
de axudas á dixitalización, actuación pública que naceu ao abeiro da
Axenda Industria 4.0 (a folla de ruta
da Administración autonómica para
acadar un novo modelo industrial,
e que conta con financiamento a
través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, FEDER).
“Reforzamos a aposta por un
modelo de PEME 4.0, dixital,
innovadora e exportadora,
mediante os investimentos
e a especialización en aspectos como o Big Data, a interconexión entre empresas, a
aprendizaxe automática ou
a dixitalización de procesos

de traballo”, sinalan desde o IGAPE.
Como se dixo, o programa busca
facilitar ao tecido empresarial o coñecemento das tecnoloxías máis
axeitadas e a súa implantación con
garantías, apoiando a posta en marcha de sistemas informáticos nos catro ámbitos que teñen máis potencial para aportar valor ás empresas:
os proxectos colectivos de soporte a
procesos sectoriais multiempresa, os
proxectos individuais de conectividade interempresarial, de conectividade intraempresarial e de Intelixencia Artificial.
O IGAPE prevé apoiar con este programa a 500 compañías a través de
axudas que ascenden aos 5 millóns
de euros e que prevén mobilizar
máis de 13 millóns de euros na presente convocatoria.

A enxeñeira galega Mónica
Fernández Bugallo, Premio
Ada Byron

O

Premio Ada Byron que
concede anualmente o
CPEIG (co obxectivo de
mostrar as importantes e decisivas contribucións das mulleres ao
ámbito das novas tecnoloxías da
información) irá dar este 2019 á
profesora, investigadora e enxeñeira en Informática galega Mónica Fernández Bugallo. O colexio
quixo salientar con este recoñecemento o importante labor de
Mónica nos eidos divulgativo e investigador, a súa relevante traxectoria internacional, o seu compromiso co fomento de vocacións
tecnolóxicas (poñendo o foco no
potencial das rapazas) e o salientábel traballo como directora do
programa Mulleres na Ciencia e
na Enxeñaría.
Mónica Fernández Bugallo (Ferrol, 1975) é profesora de comunicación dixital e procesamento do
sinal do Departamento de Enxeñaría Eléctrica e Informática da
Universidade de Stony Brook en
New York, ademais de directora
do Programa Mulleres na Ciencia
e a Enxeñaría (WISE–Women in
Science & Engineering) desde 2016.
A profesional centrouse na
educación STEM e iniciou varios
programas de éxito co obxecto de
involucrar aos alumnos e espertar
unha serie de emocións en todas
as fases académicas da enxeñaría
e da investigación, centrándose
nos grupos menos representados.
É autora de máis de 175 artigos en
xornais e relatora de multitude de
conferencias.
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Polo que respecta a WISE,
creouse na Universidade de Stony
Brook en 1993, con financiamento
da National Science Foundation,
para aumentar a participación
das mulleres na ciencia, tecnoloxía, enxeñaría e matemáticas
(STEM). Os seus cursos están dirixidos a estudantes universitarias
de alto grao que obteñen titulacións tecnolóxico-científicas, que
actualmente cursan preto de 370
estudantes e esperan chegar a
un total de 400 alumnas. “Formar
parte de WISE supón estar nunha
comunidade de estudantes, profesores e persoal de apoio comprometidos en axudar ás mulleres
a perseguir os seus intereses en
ciencias, matemáticas e enxeñaría”, explica Mónica Fernández
Bugallo.
A galardoada este ano co Ada
Byron tamén é a investigadora
principal de tres proxectos educativos financiados polo National
Science Foundation (NSF), incluíndo o proxecto de educación,
orientación, avance e aprendizaxe
en tecnoloxía e enxeñería Education, Guidance, Advancement, and
Learning in Technology and Engineering (ÉGALITÉ), que ofrece un
completo programa de divulgación para estudantes, profesores
e conselleiros no nivel do ensino medio para involucralos na
paixón, o reto e a oportunidade
da enxeñaría, unha profesión que
promove a mobilidade social e
económica, así como unha tecnoloxía innovadora.

Carlos Vázquez, Premio Traxectoria
Profesional

O

Premio Traxectoria Profesional do CPEIG irá dar a
mans do director da Área de Solucións Tecnolóxicas Sensoriais da axencia autonómica AMTEGA,
Carlos Vázquez Mariño. Coa concesión deste recoñecemento, o CPEIG quere poñer de manifesto “a relevancia
da profesión informática nos máis altos niveis de decisión” e a figura das enxeñeiras e enxeñeiros en Informática como “responsábeis da seguridade tecnolóxica nas
distintas administracións públicas, empresas e outras
entidades”.
Carlos Vázquez Mariño (Lugo, 1975) é licenciado con
Grao en Informática pola Universidade da Coruña (UDC),
con cualificación de sobresaínte na súa tesina de licenciatura. Iniciou a súa andaina profesional no sector privado en 1998, onde centrou a súa actividade no desenvolvemento de proxectos web. En 2001 accedeu ao corpo
de profesores de Ensinanza Secundaria na especialidade
de Informática, e desde ese ano até 2009 impartiu docencia en ciclos de Formación Profesional da familia da
informática en centros de Lugo, Monterroso e Ferrol.
Desde 2009, centrou o seu labor na dirección e xestión, primeiro como subdirector xeral de Sistemas de
Información da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria entre 2009 e 2012, e desde 2012 como director de Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais da
AMTEGA.
Como director da Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais da AMTEGA, Carlos Vázquez Mariño é un dos responsábeis dos proxectos de transformación tecnolóxica
nos ámbitos de educación, servizos sociais, emprego,
medio ambiente, transporte, infraestrutura e vivenda,
agrogandeiro, forestal e do mar. Nestes ámbitos liderou
proxectos de transformación como o Proxecto Abalar en
educación, o Plan Trabe e a Historia Social Única Electrónica en servizos sociais, o Plan e-Mobility en transporte,
e o Programa Primare nos sectores primarios, ou proxectos de Compra Pública de Innovación, como o de Inspeccións Intelixentes Avanzadas no ámbito de control da
PAC.
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O Colexio Ponte dos Brozos
de Arteixo, Premio Iniciativa
Tecnolóxica no Ensino

El Camino de los
Satélites, Premio
e-Inclusión

O

O

s esforzos en innovación educativa e
inclusión dixital do
Colexio Ponte dos Brozos de
Arteixo veñen de obter un
importante recoñecemento:
o Premio Iniciativa Tecnolóxica que concede (por vez primeira) o Colexio Profesional
de Enxeñaría en Informática
de Galicia (CPEIG) xunto con
outros nove galardóns máis
xa consolidados, a entregar
no marco da Noite da Enxeñaría en Informática que se
celebra o 28 de xuño en Santiago (Hotel Monumento San
Francisco).
O premio Iniciativa Tecnolóxica no Ensino é unha nova
categoría creada este ano
polo CPEIG para distinguir o
traballo dos centros de ensino e o seu profesorado en
prol da difusión da tecnoloxía
entre o alumnado. Respecto
das razóns de terse elixido ao
Ponte dos Brozos de Arteixo
para a estrea oficial desta
edición, a entidade de profesionais informáticos lembra
que o arteixán foi un dos sete
centros seleccionados pola
Organización das Nacións
Unidas para a Educación, a
Ciencia e a Cultura (UNESCO),
entre os máis de 100 presentados en todo o mundo, para
aparecer nunha publicación
sobre as mellores prácticas
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de aprendizaxe móbil (o colexio galego figura nesta listaxe xunto a outros centros
de Reino Unido, Rusia, Portugal, Israel e China). “Grazas a
este feito”, sinala o CPEIG, “o
colexio participou na Mobile
Learning Week, celebrada na
sede central da UNESCO en
París do 4 ao 8 de marzo de
2019, que tiña como obxecto
de estudo a Intelixencia Artificial”. Neste marco, dúas das
profesoras do CEIP Ponte dos
Brozos, Begoña Codesal e Verónica Iglesias, presentaron a
experiencia do centro nunha
das mesas de comunicacións
e nunha mesa redonda co
resto dos colexios seleccionados.
No CEIP Ponte dos Brozos
existen a día de hoxe diferentes grupos de traballo que
investigan sobre Intelixencia
Artificial e a súa utilización no
ensino, mostrando ao alumnado como se pode crear e
educar un bot que funcione
na Google Home. Outros grupos investigan sobre o uso
da tecnoloxía maker e como
crear booktrailers. Ademais,
durante os recreos existe
un Club de Ciencia onde o
alumnado pode aprender a
programar utilizando unha
aplicación que se chama Cospaces e que permite programar e crear universos en 3D.

importante traballo do proxecto El Camino de
los Satélites en materia de accesibilidade, integración e universalidade das novas tecnoloxías
recibirá este ano o Premio e-Inclusión que concede o
CPEIG. O proxecto distinguido é un conxunto de actividades destinadas a mostrar “como as tecnoloxías socialmente responsábel poden facer accesíbel o Camiño
de Santiago a todo mundo”. Ademais, busca promover
a participación construtiva a pé de ruta xacobeo, utilizando o itinerario “como pista de proba para estas tecnoloxías”.
El Camino de los Satélites é unha iniciativa da Fundación Tecnología Social (FUNTESO), que se realiza por
primeira vez en 2010 percorrendo o Camiño Francés
a pé con Miguel Induráin, Serafín Zubiri e outras 40
persoas que probaron o estado de moitas tecnoloxías
nesta época como os GPS, roupa intelixente, etiquetas
visuais ou enerxías renovábeis.
Segundo lembra o CPEIG, este proxecto pretende
fomentar un uso responsábel da tecnoloxía, non crear
necesidades ao peregrino senón dar apoio a aquel que
por un motivo ou outro atopa barreiras á hora de facer
o percorrido, convertendo o periplo “nunha experiencia
accesíbel a todo o mundo”. Está orientado a todo tipo
de persoas, especialmente aquelas con risco de exclusión tecnolóxica, persoas maiores, con diversidade funcional e con necesidades fóra do común.
O presidente de FUNTESO e coordinador do proxecto,
Enrique Varela Couceiro, explica que a iniciativa “non é
unha guía de empresas ao uso”, senón un banco de análise de recursos de mercadotecnia web onde empresas
e profesionais poden actuar como colaboradores.
O proxecto estrela de 2019 apela “á parte moral, espiritual e mística do Camiño de Santiago”. Este ano
realizarase o Camiño Francés en trece etapas en bicicleta (desde o 28 de setembro ao 10 de outubro entre
Roncesvalles e Compostela), para fomentar o uso deste
medio de transporte aplicando tecnoloxía responsábel
e con vistas a facer máis doado o percorrido, as paradas, o acceso ao patrimonio, cultura, comercio local e
hostalería. Participarán un tándem, unha hand bike e algunha outra bici especial para persoas con diversidade
funcional, así como bicicletas estándar ata completar o
grupo de bicigrinos que percorrerá o Camiño coa organización.

Hijos de Rivera e
Alastria, Premio Iniciativa
Empresarial

O

empuxe innovador de Hijos de Rivera vai ser distinguido polo CPEIG. En
concreto, a histórica marca de cervexa
galega recibirá o Premio Iniciativa Empresarial “polo seu proceso de transformación
dixital para a apertura de novos camiños de
innovación e incrementar a competitividade
da compañía”. O dito galardón tamén irá dar
á asociación Alastria polo “fomento da economía dixital a través do desenvolvemento
de tecnoloxías descentralizadas como é o
blockchain”.
Segundo informa o CPEIG a respecto do
devandito galardón duplo, a transformación
dixital é un eixo estratéxico da compañía
Hijos de Rivera, que xira arredor dun plan
integral de evolución e renovación que se
comezou a executar nos últimos anos co fin
de abrir novos camiños de innovación e incrementar a competitividade da empresa. O
colexio tamén salienta o carácter transversal
e integral da estratexia dixital, que se apoia
en diversos piares: a Industria 4.0, o cliente
conectado, a Intelixencia Artificial (IA), a analítica avanzada, eCommerce, a innovación
tecnolóxica e o talento emprendedor.
En relación á aposta polo talento emprendedor, o colexio tamén enxalzou a posta en
marcha dun programa de emprendemento
colaborativo chamado TheHop e destinado
apoiar startups innovadoras. Ao seu abeiro,
diferentes emprendedores traballan cooperando entre si e formando parte do ecosistema de innovación e creación aberta de
Estrella Galicia.
Polo que se refire a Alastria, é unha asociación sen ánimo de lucro que fomenta a
economía dixital a través do desenvolvemento de tecnoloxías descentralizadas e de
ferramentas baseadas na cadea de bloques,
o blockchain. A asociación suma xa máis de
460 entidades de todo tipo de tamaños e
sectores. Os socios colaboran e compiten
dentro dunha rede pública permisionada,
que dispón das ferramentas fundamentais para o desenvolvemento de estratexias
blockchain pensadas para a distribución e
organización de produtos e servizos para o
mercado español e europeo. A materialización de software realizado polos socios en
Alastria é de código libre.
Ademais, o CPEIG lembra que Alastria
traballa na normalización dun modelo de
identidade dixital, o Alastria ID, e “se todo
continúa polo bo camiño”, este modelo
“permitirá que as transaccións sobre a rede
sexan universais con validez legal”. Segundo
a presidenta de Alastria, María Parga, os principais obxectivos da asociación son “promo-
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ver e establecer a normalización de métodos
e ferramentas proporcionando un marco de
innovación único para o desenvolvemento e
uso da tecnoloxía blockchain/DLT, xa que se
dota dun modelo xurídico-económico apropiado que nun futuro vindeiro permitirá a xeración de beneficios e impacto na sociedade”.
O enfoque estratéxico de Alastria baséase
na metodoloxía da espiral virtuosa da innovación, medrando coa colaboración do sec-

tor privado (grandes e medianas empresas
e startups), as administracións públicas e o
mundo académico, o que denominan desde
Alastria “as tres hélices” para xerar e compartir valor. Neste senso, Alastria agrega unha
cuarta hélice para a interacción dos cidadáns, que son, nas súas palabras, o “verdadeiro motor do cambio para que a economía
dixital ofreza o máximo de beneficios á sociedade”.

Altia e Everis, Premio Especial do CPEIG

A

s empresas Altia e Everis reciben
este ano o Premio Especial do Colexio Profesional de Enxeñaría en
Informática de Galicia (CPEIG), que se entrega no marco da Noite da Enxeñaría en
Informática que se celebra o 28 de xuño
en Santiago. O premio é unha distinción
de agradecemento a Altia e Everis “pola
súa constancia no apoio á gala”.
Fundada en 1994, Altia naceu para
ofrecer servizos de consultoría e solucións tecnolóxicas avanzadas. Hoxe en
día, conta con máis de 1.000 profesionais
con Tino Fernández á cabeza, un dos seus
fundadores. A empresa, con sede principal en Oleiros (A Coruña), está a celebrar
este 2019 os seus 25 anos de andaina, un

cuarto de século de grandes fitos en materia de tecnoloxías intelixentes e prosustentábeis e, tamén, de fornecemento
de servizos do ámbito da Industria 4.0.
Everis, pola súa banda, é unha empresa de raizame estatal con importante
presenza en territorio galego: ten sedes
na Coruña e en Santiago). A empresa
ofrece solucións de negocio, estratexia,
desenvolvemento e mantemento de
aplicacións tecnolóxicas e outsourcing.
Forma parte do grupo NTT DATA Company. No último exercicio fiscal chegou a
facturar preto de 1.173 millóns de euros.
A familia Everis está formada por 21.000
profesionais repartidos por Europa, USA
e Latinoamérica.

| 17

especial

especial

O Club Financeiro
Atlántico da Coruña,
Premio Iniciativa
Emprendedora do
CPEIG

O

labor divulgativo, formativo e aglutinador
do Club Financeiro Atlántico da Coruña vai ser posto
de manifesto no marco da Noite
da Enxeñaría en Informática do
CPEIG. Na gala, o Club vai ser distinguido co Premio Iniciativa Emprendedora. Con este galardón
quérese recoñecer o traballo da
entidade para converter Coruña
e Galicia en punto de encontro
empresarial, financeiro e innovador. En termos máis específicos,
o galardón quere enxalzar os esforzos do Club no soporte organizativo da Mobile Week Coruña,
segundo lembra o CPEIG “o evento internacional máis importante
da historia de Galicia que se celebrou na Coruña do 21 ao 28 de
novembro de 2018”.
A Mobile Week Coruña contou
coa asistencia de 4.500 persoas
que asistiron ás máis de 98 actividades impartidas por máis de
139 relatores, artistas e creadores, “todos eles comprometidos
coa transformación social e o
protagonismo da cidadanía”, recalca o CPEIG, engadindo que os
indicadores de visualización foron “excelentes”, conseguíndose
máis de 2.500 usuarios na plataforma dixital e máis de 1.500 participantes na dual streaming.
O éxito do simposio, que por
primeira vez se descentralizou
de Barcelona co fin de achegar
a transformación dixital aos cidadáns e servir de ponte dixital
entre os eixos do Mediterráneo
e o Atlántico, repetirá cunha segunda edición na Coruña do 25
ao 30 de novembro de 2019.
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Óscar Blanco, Premio Proxecto
Fin de Mestrado

O

traballo do investigador galego Óscar Blanco Novoa (A Coruña, 1992)
en materia de fogar dixital e sustentabilidade vai ter recoñecemento: o Premio
Proxecto Fin de Mestrado que convoca
anualmente o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG). O
galardón salienta a relevancia do do sistema
domótico de eficiencia enerxética argallado
por Blanco, que permite automatizar o prendido e apagado de aparellos, como electrodomésticos ou coches eléctricos.
O galardón do CPEIG ao Sistema domótico
de eficiencia enerxética no fogar con interface de Realidade Aumentada de Óscar Blanco
ten unha dotación económica de 1.000 euros.
Ademais, os tres finalistas do X Premio
Proxecto Fin de Carreira/ Mestrado en Enxeñaría Informática (o gañador Óscar Blanco
Novoa, o segundo clasificado Marcos Horro
Varela e o terceiro clasificado Alejo Pacin Jul)
beneficiaranse dun ano de colexiación de
balde.
Neste proxecto, Óscar Blanco Novoa desenvolveu un sistema domótico modular
de eficiencia enerxética que permite facer
seguimento do consumo e automatizar o

prendido e apagado de diversos aparatos
en base a diferentes parámetros como o
custo da enerxía. Ademais, o sistema garante a integración con diferentes sistemas de
terceiros mediante protocolos e APIs estándar. Tamén desenvolveu unha aplicación de
Realidade Aumentada para as gafas Microsoft HoloLens que posibilita a monitoraxe
e actuación do sistema, a visualización de
datos en tempo real e a entrada en xogo
dun modo innovador de interacción coa
plataforma.

O director da Fundación MWC Barcelona,
Premio Colexiado de Honra

O

CPEIG entregará o Premio Colexiado
de Honra ao director xeral da Fundación Mobile World Capital Barcelona,
Carlos Grau, polo “seu labor profesional no
ámbito da Tecnoloxías da Información e as
Comunicacións, así como no desenvolvemento de negocio dixital”.
Carlos Grau Lara é enxeñeiro industrial
pola Universidade Politécnica de Cataluña,
e PDD por IESE. Tras ocupar diversos cargos
de dirección de vendas e mercadotecnia en
empresas do sector TIC, como Hewlett-Packard, Accenture, Sun Microsystems o Telefónica, Grau uniuse a Microsoft como director
xeral en Cataluña. Nos últimos anos, o premiado centrou a súa actividade no eido da
innovación, onde liderou proxectos como
Biid, startup centrada na identidade móbil,
ou Step One Ventures.
Grau tamén exerceu como mentor para
emprendedores a través de Barcelona Activa ou o programa de aceleración Startupbootcamp IoT and Data, impulsado en
colaboración con MWCapital. En novembro

de 2017, Carlos Grau foi nomeado director
xeral de Mobile World Capital Barcelona
(MWCapital).
Como lembraremos, a Mobile World Capital Barcelona impulsa e acolle o evento
MWC Barcelona, amais de ter fundado 4
Years From Now, a plataforma de negocios
para a comunidade de startups presente en
todos os eventos de MWC en todo o mundo.
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Fernando Suárez

presidente do CPEIG

“Queremos fomentar un sector TIC
integrador, solidario e colaborativo”

O

s grandes retos da nosa vida presente e futura,
por exemplo o gran reto de Galicia nas TIC, non
precisan de esforzos illados e de fórmulas a título individual. Máis ben o contrario, necesitan
da forza de moitas e moitos. A Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia, organizada polo CPEIG, é unha máis
que relevante ocasión para relembrarnos a importancia
de xuntar forzas polo progreso tecnolóxico. Así nolo conta o presidente do colexio, Fernando Suárez.
- Este 28 de xuño celébrase no Hotel Monumento San
Francisco de Santiago, o que é sen dúbida o gran acontecemento anual do CPEIG, a Noite da Enxeñaría en
Informática de Galicia. Que novidades nos vai deparar
a edición 2019 desta celebración en particular?
- Para o CPEIG supón o evento máis importante do ano,
onde nos reunimos os colexiados, as empresas do sector, a administración pública… Penso que tanto para o
colexio como para o sector é una mostra da unión necesaria para o progreso de toda a sociedade, onde a Informática é un dos piares básicos para este avance. Como
sempre, será un acto distendido nunha data, ás portas
das vacacións de verán, que permite reflexionar sobre
todo o feito e planificar as propostas de futuro.
En canto ás novidades, ademais dos premios, hai unha
actuación do actor galego galardoado co Goya na última
edición destes premios, Luis Zahera, e varias sorpresas,
cun concerto en directo a xeito de remate de festa que
de seguro nos levanta o ánimo a todos.
En definitiva, agardamos que un ano máis a Noite sexa
o escaparate para que a sociedade galega se sinta máis
próxima a un colectivo que, grazas ao talento, á visión
de futuro e á capacidade de innovación dos seus profesionais pode e debe situar a Galicia á fronte dun novo
panorama económico.
- Que van ter en común as persoas, empresas e entidades distinguidas este ano cos galardóns do CPEIG?
- Os premios amosan a calidade, puxanza e liderado do
sector TIC galego a nivel estatal e nivel internacional. O
denominador común dos galardoados, tanto empresas
como particulares, é a súa contribución a unha sociedade que cada vez é máis dixital e na que non podemos
esquecer o factor humano para que este progreso sexa
democrático e permita chegar a todas as esferas e colec
Fernando Suárez nunha imaxe de
Antonio Hernández
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tivos. Polo tanto premiamos non só iniciativas e proxectos, senón que me atrevería a
dicir que resaltamos o carácter máis social
e colaborativo, mostrando deste xeito a forza e necesidade da unión. A pesares de que
aínda hai quen persiste en actitudes que exclúen, dende o CPEIG fomentamos un sector integrador, solidario e colaborativo.
- Nesta edición, cales serán os fíos temáticos que constitúan o contido e o alicerce
da Noite?
- Tradicionalmente non temos un fío temático na Noite, xa que son tantas as tecnoloxías
disruptivas, os sectores implicados e a variedade dos galardoados que sería case que
inxusto. Pero si que queremos reforzar dúas
ideas forza: a unión e a ética. É hora de recordar a toda a sociedade que un sector TIC
unido é unha proposta de progreso para todos os estamentos da nosa comunidade. E
tamén romper moitos estereotipos e medos
que pode haber no uso da tecnoloxía. A Informática é a ferramenta máis democratizadora creada polo ser humano, que está a impulsar un cambio vertixinoso, transformado
de maneira radical o modo de facer as cousas en todos os ámbitos da nosa sociedade e
levando a disrupción a todos os modelos de
negocio. Pero para atopar a resposta axeitada a todos os retos presentes e futuros
necesitamos valores. Valores que terán que
adaptarse ás novas realidades e evolucionar
con elas. Nos mesmos, os enxeñeiros en Informática, debemos ser os primeiros en ser
conscientes do papel que xogamos como
custodios da tecnoloxía máis poderosa e
flexible inventada pola humanidade.
- O CPEIG vén de culminar unha tempada
de intenso traballo a prol da igualdade
tecnolóxica. Neste punto, cónstanos que
un dos vosos grandes grandes obxectivos
é rematar cos problemas de desigualdade
de xénero que se están a dar no ámbito
informático, tanto a nivel educativo (nas
carreiras TIC) como despois a nivel profesional...
- Este non é un tema crucial para o CPEIG, senón para toda a sociedade. Tampouco é un
problema particular que se dea en Galicia
ou España, senón que é algo que acontece
en practicamente todos os países. Dende o
Colexio, tentamos aportar o noso gran de
arena para transmitir que a nosa profesión
non é algo exclusivo de chicos, tentando por
en valor e visualizar a transversalidade da
mesma. A informática está presente na sanidade, na educación, no lecer, no deporte,
nas relacións persoais, nos medios de comunicación,… Polo tanto, non só hai oportunidades de desenvolver unha carreira profesional en calquera destes ámbitos a través
da tecnoloxía, senón que non nos podemos
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A Informática é a ferramenta
máis democratizadora
creada polo ser humano, que
está a impulsar un cambio
vertixinoso, transformado de
maneira radical o modo de
facer as cousas en todos os
ámbitos da nosa sociedade

permitir o luxo de prescindir de practicamente a metade do talento (tendo en conta
que apenas hai un 15 % de novas matrículas femininas na Enxeñaría en Informática).
Se non poñemos remedio, a velocidade de
progreso se verá diminuída, tendo en conta,
ademais, que moitos dos empregos do futuro (e me refiro a un futuro inmediato), serán
de base tecnolóxica.
- A día de hoxe, mentres estamos a ter esta
comunicación, cal é o estado de cousas da
non sempre doada e ben levada relación
entre o colectivo que representa o CPEIG,
por unha banda, e a Administración central, pola outra?
- A relación da Enxeñaría en Informática
coa Administración é boa, tanto a través do
CPEIG como do CCII, pero é certo que a falta
de regulamento profesional continúa a non
ter unha solución satisfactoria. A proba da
boa relación é que houbo iniciativas aprobadas por maioría en distintos parlamentos,
incluíndo o galego e mesmo o Congreso
dos Deputados, instando ao Goberno a dita
regulación. O problema é que se abordou
de xeito global a través dunha reforma da
Lei de Servizos e Colexios Profesionais que
nunca chegou a tramitarse. Tal vez tería sido

Continuaremos fomentando
o talento feminino no sector
tecnolóxico, colaborando con
entidades coas que vimos
traballando como a Secretaría
Xeral da Igualdade, AMTEGA,
Educación ou CESGA

máis sinxelo unha reforma específica para a
Enxeñaría en Informática, dada a importancia que ten na sociedade e que se visualizou
nas iniciativas que antes mencionaba. Non
pedimos máis que ter a mesma consideración que o resto das enxeñarías, algo que
todas as instancias ás que lles comunicamos
a nosa situación entenden como de xustiza.
Agardamos que o novo Goberno sexa quen
de decatarse da importancia desta profesión e deste sector e tomar as medidas
oportunas. Europa, e España como parte
da Unión, está a perder unha carreira cos
actores punteiros na vangarda tecnolóxica,
China e EE UU, a pesares de contar cunha
canteira de talento e excelencia importante.
Se non coidamos este recurso crucial, e este
coidado pasa pola posta en valor e recoñecemento do mesmo, ficaremos nunha posición de desvantaxe competitiva.
- Saíndonos dos límites da celebración
anual do 28 de xuño e tentando mirar
máis alá no horizonte, que nos vai deparar (novidades, presentacións, propostas)
o traballo do CPEIG para o verán e a recta
final de ano? Podes avanzarnos algo?
- Continuaremos con actividades como as
xa comentadas de fomentar o talento feminino no sector tecnolóxico, colaborando
con entidades coas que vimos traballando como a Secretaría Xeral da Igualdade,
AMTEGA, Educación ou CESGA. Tamén continuaremos a traballar na formación e capacitación non só dos nosos profesionais, algo
fundamental nun entorno tan cambiante
e innovador como o tecnolóxico, senón de
todos os sectores como pode ser a administración pública ou os distintos sectores
produtivos.
Estamos a fortalecer tamén a colaboración coas universidades para poder dar resposta á demanda de profesionais con coñecementos tecnolóxicos, sendo conscientes
de que na actual Sociedade da Información
o talento e a pedra angular do progreso.
E este año estamos a facer un grande
esforzo en materia de ética. O Consejo de
Colegios de Ingeniería en Informática vén
de aprobar un código ético e deontolóxico
para a práctica da Enxeñaría Informática en
España, ao considerar a ética profesional
como un dos elementos esenciais para a
consecución e sustentabilidade da Sociedade da Información e o Coñecemento.
Creouse ademais unha comisión nacional
de ética, que teño a honra de presidir, e na
que queremos dar cabida á colaboración
con empresas, administracións e universidades para poñer á persoa no centro do debate sobre o progreso, situando o interese
público e da sociedade por riba dos intereses comerciais. 
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Televés, seis décadas na

vangarda tecnolóxica
A corporación compostelá asume
o futuro liderando proxectos
europeos de gran calibre

O

llar a listaxe de empresas
patrocinadoras da onceava Noite da Enxeñaría en
Informática de Galicia que
organiza o CPEIG é ollar
unha síntese da nosa referencial vangarda tecnolóxica. A punta de lanza das nosas TIC. No
grupo atópase unha histórica empresa (con
seis décadas de experiencia e coñecemento
adquirido) que encaixa á perfección no termo “referente”. Estamos a falar de Televés, a
compañía de Santiago, puntal no desenvolvemento de equipamentos de telecomunicación e, tamén, en ámbitos avanzados de
saúde dixital e o envellecemento activo.
A empresa compostelá está estes días
acelerando o que xa viña acelerado: a súa
capacidade de innovación e diversificación.
Desta fórmula, reforzada polas máis de 20
empresas e filiais da corporación Televés,
abrollan iniciativas tan salientábeis como o
proxecto Activage (telecoidado no fogar a
través de tecnoloxías da Internet das Cousas)
ou GHOST (ciberseguridade). A este proceso
de avance e diversificación súmase outro
proxecto do que puidemos coñecer detalles
co comezo do novo ano: Corp4Future, destinado a transformar as empresas da corporación en empresas integramente 4.0.

Activage
É un proxecto de coidado a distancia no
fogar a través de tecnoloxías IoT que comunican automaticamente ao usuario cos
profesionais sociais e sanitarios ou con familiares, se o sistema detecta situacións anómalas. Estes recursos IoT, combinados coa
conectividade integral a Internet, permiten
facer monitoraxe continua das persoas atendidas dentro da súa casa e tamén fóra dela.
Foi posto en marcha hai máis de dous anos
e entre os seus obxectivos figura a creación
do que sería “o primeiro ecosistema sociosanitario galego”.
Activage, activo en diferentes contornas
xeográficas europeas, colleu corpo en Galicia
cunha iniciativa piloto (un piloto integrado
en nove experiencias europeas análogas) na
que está prevista a participación dun total de
700 fogares nos que viven persoas maiores
de 60 anos, probando solucións tecnolóxicas
(sensores e aplicacións) que fan seguimento
do seu quefacer diario e do seu estado de
saúde.
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No caso da nosa terra, está a ser impulsado por Televés, Cruz Vermella, o SERGAS, a
Fundación Vodafone España, a Universidade
Politécnica de Valencia, Fundación Tecsos,
AMTEGA e a Xunta de Galicia.

GHOST
É un proxecto europeo para equipar cun
extra de seguridade smart o ámbito do fogar conectado. O seu principal obxectivo
é “desenvolver unha aplicación doada de
empregar para mellorar a privacidade no
fogar dixital conectado á Internet das Cousas”. GHOST salienta por poñer os máis innovadores sistemas de salvagarda e protección de datos e comunicacións (tecnoloxías
como blockchain ou deep packet inspection)
ao alcance de todos nós, con independencia de que sexamos ou non expertos.
GHOST, informou Televés, ten un orzamento
de 4,9 millóns de euros e un período de desenvolvemento de 36 meses.

aumentada, robótica colaborativa ou novos
métodos de fabricación), deseño e desenvolvemento de novas funcionalidades e novas
tecnoloxías (Monolithic Microwave Integrated Circuits -MMIC- ou Internet das Cousas
-IoT-, etc.), apertura de novos mercados e consolidación dos tradicionais (principalmente
difusión multimedia e equipamento de medida), mellora dos sistemas de información e da
comunicación entre a corporación e os seus
clientes ou, tamén, desenvolvemento dun
prototipo global dentro do grupo que sirva
como demostrador das novas capacidades
adquiridas e do paradigma de Industria 4.0.

Facturación Televés Corporación
• 2017 – 176 millóns de euros
• 2018 – 196 millóns de euros
• 2019 - previsión de crecemento 12% sobre
2018
• 2020 - previsión de crecemento 7% sobre
2019

Corp4Future

Hospitality

Corp4Future ten un investimento inicial
estimado de 23 millóns de euros e conta co
apoio da Xunta, que incluíu a iniciativa no
programa de incentivos para investimentos no ámbito da industria intelixente. O
proxecto suporá o desenvolvemento duns
120 novos perfís laborais, con importantes
oportunidades de formación e desenvolvemento profesional. Os obxectivos xerais da
iniciativa son os seguintes: aplicación e mellora dos procesos produtivos a través do uso
de novas tecnoloxías (tales como realidade

O crecemento de Televés está a ser moi significativo na nova área de negocio Hospitality, que inclúe equipamento tecnolóxico para
residencias, hospitais e outro tipo de edificios
de uso público, na que está previsto un medre
do 40% ao peche de 2019, cifras de negocio
relativas na súa práctica totalidade ao mercado español. A previsión é a de experimentar
en 2020 un crecemento exponencial, grazas
ao proceso de internacionalización desta liña
de negocio, polo que a compañía está a facer
unha aposta decidida. 
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innovación galega

Somos
vangarda
O sector TIC galego é un fervedoiro de
novos fitos e recoñecementos neste
comezo do verán

Safe Door, incluído entre os produtos
TIC máis seguros de España



As tecnoloxías feitas na nosa
terra seguen a colleitar éxitos
aquí e acolá. Por exemplo a tecnoloxía Safe Door, un dispositivo desenvolvido en Vigo que vén de ser catalogado entre os produtos TIC máis
seguros de España. De feito, foi quen
de acadar a acreditación LINCE que
outorga o Centro Criptológico Nacional (CCN), o que supón a súa inclusión no prestixioso catálogo CPSTIC.
Trátase, máis en detalle, dun recurso
representativo do que se pode encadrar entre o máis avanzado do ámbito
actual da ciberseguridade. En termos
concretos, protexe ás organizacións
dos tres tipo tipos de ataques que
poden vir a través das memorias USB:
hardware (BadUSB), eléctrico (USBKiller) e software (malware). Safe Door
é unha tecnoloxía desenvolvida pola
empresa galega authUSB.
Por certo que a devandita clasificación CPSTIC consiste nun catálogo de
produtos cualificados que cumpren
os requisitos esixidos para o seu emprego en sistemas afectados polo Esquema Nacional de Seguridade tales
como organismos públicos, infraestruturas críticas (hospitais, aeroportos,
infraestruturas enerxéticas e sector
industrial, entre outros), en calquera
das súas categorías.

Safe Door obtivo a clasificación alta
para o Esquema Nacional de Seguridade (ENS), que indica que é “un produto
de total confianza” e que “cumpre cos
máximos estándares de seguridade e
cualificación”.
O equipo de authUSB conformado
por Estefanía Soto, directora executiva
(CEO); Jorge Vega, CTO; e María Cobas,
directora comercial, mostrouse moi
satisfeito desta certificación: “O catálogo inclúe 21 empresas, e agás a nosa
empresa, son todas grandes multinacionais”, sinalan, engadindo que para
authUSB é “un gran logro e o resultado do esforzo de todo o equipo,
estamos moi orgullosos de que esta
solución, desenvolvida integramente
no seo da nosa empresa, chegase até
aquí”. 

Alén Space,
premiada polo seu
empuxe innovador



Alén Space, empresa galega
da que falamos recentemente
para reflectir as súas importantes
contribucións ao lanzamento do
satélite LUME-1 dende Rusia, vén
de obter un máis que relevante recoñecemento ao seu labor e á súa
proxección futura. Estamos a falar do
Premio á accións empresarial máis
innovadora ligada á universidade,
que concede o xornal Cinco Días e
que vén chegar á súa edición número 12.
O xurado decidiu entregar á spinoff da UVigo o devandito premio
polos seus destacados esforzos en
desenvolvemento e fabricación de
nanosatélites, pola excelencia da súa
tecnoloxía, o seu equipo humano,
o seu potencial de mercado e o seu
posicionamento.
Segundo nos conta Guillermo Lamelas, director executivo da empresa
galega, na decisión do xurado de
Cinco Días tamén foi clave “o proceso
de rexeneración e transferencia de
tecnoloxía desde a Universidade de
Vigo a Alén Space e a continua colaboración entre ambas entidades”.
O CEO da empresa tamén recoñeceu que “gañar este premio, ademais
dun recoñecemento ao gran traballo
realizado ata a data polo noso equipo, e dun caso paradigmático de éxito na relación empresa-universidade,
supón unha grande oportunidade
para aumentar o coñecemento das
enormes posibilidades que os pequenos satélites ofrecen”.
Os nanosatélites Xatcobeo,
Humsat-D, Serpens e Lume-1 son
os exemplos máis salientábeis da
colaboración que ao longo de mais
dunha década mantiveron a Universidade de Vigo e Alén Space, agora
xa legalmente constituída como
unha spin-off da institución académica viguesa. 
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Galician Skyway fará máis seguro o
uso de drons a gran escala



Ao abeiro do programa
autonómico Civil UAVs
Initiative, dirixido a converter
Galicia (con sede nas Rozas,
Lugo) nun polo de creación de
tecnoloxías aeronáuticas (drons,
aplicacións, servizos), estanse a
poñer en marcha unha serie de
proxectos de gran relevancia.
Por exemplo Galician Skyway,
impulsado por un consorcio
liderado pola multinacional
Boing e integrado, tamén, pola
axencia galega GAIN, Enaire,
INTA, o Centro Tecnolóxico
Gradiant, Televés, CENTUM e
SOTICOL.

O investimento total de
proxecto alcanzará os once millóns de euros, sendo o obxectivo achegar respostas resolutivas
para os problemas técnicos
derivados dun futuro no que
proliferen drons e avións non
tripulados no noso espazo aéreo.
Trátase, pois, dun proxecto para
engadir un extra de seguridade
e orde nun espallamento, o dos
ditos aparellos, que sen dúbida
vai a máis.
Galician Skyway foi presentado en maio en Santiago nunha
cita cos medios na que se debullaron os seus principais detalles

e os grandes retos que encara.
Na cita, entre outros, interveu o
director xeral de Gradiant, Luís
Pérez Freire, quen salientou “que
en Galician Skyway achegaremos
a nosa experiencia en visión artificial embarcada e procesado de
datos para garantir a seguridade
en caso de perda do UAV”. Froito
desta experiencia, engadiu, é o
sistema Counter UAS by Gradiant,
unha tecnoloxía para a detección,
clasificación, seguimento e neutralización automática de drons,
que “permite protexer persoas
e infraestruturas críticas dentro
dun perímetro de seguridade das
ameazas que supoñen as actividades ilegais ou neglixentes dos
ditos vehículos aéreos”.
Xunto a Gradiant, acompañan
a Boeing neste proxecto os seguintes integrantes do consorcio:
Enaire (Ministerio de Fomento);
INTA (Ministerio de Defensa); a
multinacional tecnolóxica galega
Televés, CENTUM, startup tecnolóxica galega especializada en telecomunicacións, SOTICOL, unha
empresa de base tecnolóxica
nada na Universidade de Alcalá e
Xunta de Galicia. 

A secretaria de Estado de
Universidades visita Optare



A sede en Vigo da compañía Optare Solutions,
referente en integración de sistemas en operadores de telecomunicacións, recibiu o pasado
5 de xuño a visita da secretaria
de Estado de Universidades,
Investigación, Desenvolvemento e Innovación, Ángeles Heras
Caballero. A estadía da titular
de I+D+i no Goberno central
veu acompañada do delegado
da Zona Franca de Vigo, David
Regades.

Número 191

A visita incluíu unha visita
ás dependencias centrais de
Optare no Parque Tecnolóxico
de Vigo e máis a presentación
das principais liñas de traballo
da compañía, moi centrada en
proxectos innovadores do ámbito do 5G.
A secretaria foi recibida por
Luis Sestelo, director executivo
do grupo, Luis Alves, director xeral de Optare Solutions EMEA, e
Xosé Ramón Sousa, líder tecnolóxico de Optare Labs, a unidade

de investigación e desenvolvemento da firma galega.
Entre os ámbitos de traballo
que máis espertaron o interese
de Ángeles Heras situáronse as
iniciativas de Optare no eido do
estándar 5G, a tecnoloxía chamada a revolucionar radicalmente
o noso xeito de comunicarnos
(entre nós, entre nós e as máquinas, entre nós e os obxectos, etc).
A titular de I+D+i tamén salientou o potencial dos proxectos
da compañía galega en materia
de optimización da calidade da
experiencia entre os usuarios
de telecomunicacións. Amais, a
secretaria de Estado destacou
os avances tecnolóxicos desenvolvidos por Optare, apoiados
na longa experiencia (17 anos)
da corporación galega no sector
teleco, unha experiencia cimentada no seu traballo con máis de 30
operadoras de todo o mundo. 

Aerocamaras
loce o seu dron
anti-velutinas



A empresa galega Aerocamaras,
centrada no deseño de
drons innovadores e
na formación avanzada
relacionada con estes
aparellos, vén de sumar
un novo fito á súa xa
completa experiencia
televisiva. Logo das
súas contribucións a
Volando Voy de Jesús
Calleja e máis a Equipo
de Investigación de La
Sexta, agora foi a quenda de En el punto de
mira (o programa do 4
de xuño), da canle Cuatro, onde a compañía
de Ourense mostrou
as capacidades e posibilidades do seu Dron
Velutina, en palabras da
firma “o mellor sistema
actual para combater
esta especie invasora”.
No programa participou o director
executivo (CEO) de
Aerocamaras, Jaime
Pereira, e máis o técnico da compañía Patrik
Foltyn, demostrando
as funcionalidades do
aparello aéreo, que
está equipado cunha
cana telescópica que
se introduce nos niños
de avespa asiática para
inxectar o veleno que
mata o insecto. “O noso
método”, explicaron, “é
rápido, eficaz, seguro e
respectuoso co medio
ambiente: en menos de
dous minutos o dron
pode neutralizar un
niño e facelo, ademais,
sen risco para os profesionais que o manexan,
que teñen marxe para
operar a máis de 500
metros de distancia”. 
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NOVAS TIC
A Maker Faire Galicia vén cun completo
programa de charlas e obradoiros

Lugo prepara dous
obradoiros sobre
dixitalización do
patrimonio





Comeza o verán e a tecnoloxía non
cesa, increméntase. Sobre todo, e
está ben que así sexa, as vertentes máis
construtivas, formativas, sustentábeis,
solidarias e enriquecedoras da tecnoloxía.
Todo isto estará representado os días 6 e
7 de xullo no evento Maker Faire Galicia,
que se celebra no Gaiás da man de VermisProject, co apoio da Fundación Cidade
da Cultura e o Concello de Santiago. O
programa de actividades será completo,
diverso e para todo o mundo.
Así, haberá charlas tecnoloxías para todas as idades (a cargo de Soledad Ayuso),
sobre a táboa periódica (da man dos mozos e mozas de UDC Big Bang) ou sobre
tecnoloxías maker (Compostela Tech).

Entre as actividades que se poderán atopar
o 6 e 7 de xullo atópase a Hebocon, unha
competición de robots absurdos aberta a
todas as idades, unha exhibición e un espazo
interactivo de drons onde se poderán ver e
pilotar estes dispositivos, ou un recanto para
a creación de “auténticas galiñas robóticas, ou
pitabots”.
En canto a expositores este ano repite Bruno
Moya, finalista na pasada edición, que virá
para presentar a evolución do seu proxecto
Glassear, ou o equipo As Acacias Bot (composto por 10 alumnas de ESO), que conseguiron
o terceiro premio na Final Internacional First
Lego Plan Ceibal.
O programa complétase con múltiples obradoiros para a rapazada e para nais e pais. 

Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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O Concello de
Lugo quere
seguir afondando na
formación tecnolóxica
ligada ao emprego, un
camiño consolidado con
iniciativas como o Obradoiro TIC Arqueolóxico
ou coa posta en marcha
(este mes de maio) de
Desenvolvelugo.org. Segundo vén de anunciar
o propio Goberno local,
este ten proxectado
impulsar dúas novas
accións formativas para
favorecer a inserción
laboral de 36 veciñas
e veciñas. O ámbito
temático será a posta
en valor do importante
patrimonio lucense a
través da dixitalización,
da preservación e da
divulgación.
Con este obxectivo,
o Concello de Lugo
solicitaralle á Consellería
de Economía a posta
en marcha dos dous
ditos obradoiros por un
importe conxunto duns
498.000 euros. Trátase
dos proxectos Lethes.
TIC e Atrium.TIC, que
foron dados a coñecer
pola edil de Economía
e Emprego, Ana Prieto,
que emprazou estas
actuacións na “responsabilidade do Concello
e na súa obriga de facer
todo o posíbel, con
recursos propios ou con
investimentos doutras
entidades, a prol de
paliar o desemprego no
municipio”. 
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NOVAS TIC
Sigre.es móstranos
que facer cos
medicamos que non
empregamos

O CiTIUS traerá a Santiago o congreso
de IA máis relevante de Europa



O CiTIUS da Universidade de
Santiago segue na súa liña ascendente (e excelente) consolidada este
mes de maio coa presentación do seu
novo nome (CiTIUS ou Centro Singular
de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes, no canto de Centro Singular
de Investigación en Tecnoloxías da Información da USC) e coa posta en marcha
oficial da súa estratexia de investigación
especializada (un ambicioso plan para
situalo na vangarda de España e Europa
en Intelixencia Artificial). Seguindo este
fío, o CiTIUS vai celebrar o ano vindeiro
o que sería o congreso sobre máquinas
intelixentes máis importante de Europa.
Estamos a falar do congreso ECAI 2020,

que se desenvolve na sede do centro
entre o 8 e o 12 de xuño de 2020.
Participarán no evento, en palabras da
Universidade de Santiago “un acontecemento extraordinario de interese
económico e social”, científicos de todo
o mundo e empresas do ámbito da
Intelixencia Artificial. A cita vén da man
do propio CiTIUS e está a ser promovido
pola EurAI (Asociación Europea para a
Intelixencia Artificial - European Association for Artificial Intelligence), coa
colaboración da AEPIA.
O comité organizador do congreso,
presidido por Senén Barro, director científico do CiTIUS, agarda unha participación próxima aos 1.000 asistentes. 

O SESCAM renovou a súa confianza en SATEC



SATEC, multinacional tecnolóxica
con importante presenza na nosa
terra (ten sedes no Ames -no Poligono de
Milladoiro- e máis no Parque Tecnolóxico e
Loxístico de Valadares), conseguiu recentemente un importante recoñecemento ao
seu labor no ámbito estatal. O recoñecemento veu da man do Servizo de Saúde de
Castela-A Mancha, o SESCAM, que renovou
a súa confianza no Grupo SATEC para a
xestión dos seus servizos de telecomunicacións e sistemas. O orzamento dos
traballos é de 14,3 millóns de euros.
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Segundo lembra SATEC,
a colaboración co SESCAM
remóntase ao ano 2002,
cos primeiros proxectos
de deseño e despregue
de rede, unha dinámica
de actividade que se
foi incrementando ano
tras ano e que culminou na actualidade
compartíndose a xestión das principais
áreas da organización TI que dá servizo ao
SESCAM, aos seus servizos centrais e aos
hospitais de Castela-A Mancha.
Coa recente adxudicación, o SESCAM
renova unha vez máis a confianza en Grupo SATEC como partner tecnolóxico para
continuar outro cinco anos coa prestación
deste servizo. O Grupo SATEC expuxo na
súa proposta actual máis de 70 melloras,
co obxectivo de evolucionar a explotación
dos servizos. 



Xuntar forzas contra
o cambio climático e buscar respostas,
tamén, na innovación,
na sustentabilidade e no
coñecemento. Este é un
dos grandes obxectivos
de SIGRE, unha entidade
farmacéutico-medioambiental que aposta pola
reciclaxe como fórmula
axeitada e eficaz para
contrarrestrar a destrución do planeta, poñendo
o foco nos produtos que
lle tocan de preto: os
relacionados coa saúde,
a medicina e os coidados. Os días pasados, os
responsábeis da entidade
estiveron en Compostela
para visualizar as vantaxes
dun correcto tratamento
do material farmacéutico
desbotado e, tamén para
mostrar os resultados
ambientais alcanzados
por SIGRE en Galicia.
Neste punto, a entidade
salientou que as galegas
e galegos fomos quen
de reciclar, o ano pasado,
preto de 322.500 quilos
dos devanditos refugallos.
Tamén puxo o foco nos
recursos informativos que
se poñen á nosa disposición en www.sigre.es.
Nesta páxina web
explícanse ao detalle os
obxectivos da entidade,
as responsabilidades de
todos os axentes implicados na cadea de sustentabilidade (incluída, por
suposto, a cidadanía) e os
pasos a seguir para contribuír á correcta xestión
do material que xa non
empregamos (medicamentos caducados, que
non precisemos, caixas
de medicamentos ou
envases baleiros ou con
restos: o miolo do que deberemos carrexar cara ao
puntos SIGRE habilitados
nas farmacias). 
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PS4

A feira E3 de 2015 foi bastante
curiosa polo feito de que Sony fixo
unha grande aposta pola nostalxia,
anunciando tanto un remake do
clásico Final Fantasy VII e o agardado
Shenmue III, e moitos incondicionais
da compañía xaponesa consideraron
que con esas novas Sony gañara a
feira, pese a estabamos principalmente ante fume, pois a día de hoxe
ambos xogos continúan sen chegar
ao mercado. Pero aínda que Shenmue III continúa a acumular retrasos,
Final Fantasy VII Remake, tras unha
profunda reformulación, vai camiño
a volver a consolas, estando xa
dispoñible en reserva na PlayStation
Store cunha data de lanzamento
fixada no 3 de marzo de 2020.

Cómpre salientar que estamos
ante un remake e non unha remasterización, ou sexa, que o novo
xogo está baseado no orixinal,
pero non só supón unha enorme
mellora gráfica, senón que tamén
a súa xogabilidade experimenta
grandes cambios para adaptarse
aos novos tempos. Durante a feira
E3 deste ano non só se desvela
a data de lanzamento do xogo,
senón que tamén se publica o
seu novo tráiler, o que permite
ter unha mellor idea do que será
a recuperación dun xogo de rol
xaponés que supuxo toda unha
revolución, especialmente en
Occidente, onde converteuse no
grande referente do seu xénero.

PC | PS4 | Xbox One | Nintendo Switch

A franquía de xogos Darksiders,
considerada por moitos como «un Zelda
para adultos» tivo serios problemas para
desenvolverse por mor da mala fortuna
da compañía que estaba detrás, pero a
forza dos deseños de Joe Madureira e
o bo recordo que deixou permitiu que
THQ Nordic puidese recuperala e agora
lévana un paso máis adiante ao anunciar que están a traballar con Airship
Syndicate nunha aventura de acción
baseada baixo o título de Darksiders
Genesis. Este novo xogo chegará a finais
de ano con versións para PC, PS4, Xbox
One, Nintendo Switch e Google Stadia,
confirmándose que a semana que vén
contará cunha versión de demostración
na feira E3.
Darksiders Genesis supón un
importante cambio fronte
aos anteriores xogos, por
contar cunha xoga-
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bilidade totalmente distinta e tamén
por presentar ao cuarto xinete, Strife,
quen terá que salvar á humanidade
da destrución a mans de Lucifer. Este
novo xogo tamén ofrecerá combates
intensos, exploración, resolución de
quebracabezas, batallas contra
xefes finais épicos e moitos
outros detalles que supoñen o
seu sinal de identidade, polo que
satisfará a moitos seareiros da saga
pese a mudar unha perspectiva en
terceira persoa a unha perspectiva na
liña dos xogos de Diablo.
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IOS | Android

Nintendo continúa a súa aventura
no mundo móbil, e o vindeiro xogo
que lanzará para smartphones será o
Dr. Mario World.
Este novo xogo do Dr. Mario ten
previsto o seu lanzamento para o 10 de
xullo, estando aberta a súa inscrición
na App Store e na tenda de aplicacións
de Google Play, de xeito que os interesados neste tres en raia antibacterias
recibirán unha notificación cando o
xogo estea dispoñible para a súa descarga de balde, pois cómpre salientar
que estamos ante un título free-toplay, ou sexa con compras dentro da
aplicación.
Dr. Mario World consiste na disposición de elementos en liña (en
horizontal ou vertical) de tres en tres

para facelos desaparecer, de xeito que
podemos así rematar coas bacterias de
cores que aparecen en cada fase e para
o que teremos un número limitado
de cápsulas que xestionar de xeito
óptimo. O xogo contará con centos de
fases repartidas por varios mundos,
podendo ampliarse tamén o xogo
con novos médicos (con cadansúas
habilidades) e outros contidos que irá
recibindo paulatinamente para manter
a diversión ao longo do tempo.
Ao estarmos ante un xogo móbil aprovéitase tamén a conexión
coa Rede para poder compartir os
progresos cos amigos, aos que tamén
poderase enviar corazóns para o modo
aventura e aos que poderanse retar a
combates cara a cara no modo duelo.

PS4 | Xbox One | Nintendo Switch | PC

O esperado remake en alta
definición do clásico Toki, chegou inicialmente a Nintendo
Switch nunha edición moi
especial que incluía unha
especie de máquina recreativa de madeira na que poder
colocar a Switch e simular así
que estamos a gozar do xogo
nunha versión arcade; e agora
o resto de plataformas reciben
con alegría este magnífico
xogo que podemos mercar
para PlayStation 4, PC e Xbox
One.
Estamos ante a recuperación
dun xogo de plataformas de
1989 que trunfara en máquinas recreativas, pero que para
a súa recuperación precisaba
de certo esforzo, de xeito que
para que esta nova versión
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tiveron que redebuxar a man
todos os seus gráficos, conseguindo un acabado magnífico.
O xogo métenos na pel dun
guerreiro transformado
nun chimpancé, que terá
que superar numerosos
perigos para rescatar á súa
amada Miho dos bruxo
Vookimedlo e o demo
Bashtar. Nesta aventura
haberá que percorrer
un labirinto, un lago,
unha caverna de lume,
un palacio de xeo,
unha xungla e un palacio dourado, ou sexa,
unha grande riqueza de
escenarios que farán que
avanzar polas distintas fases
sexa un desafío para o xogador
e un agasallo para a vista.
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TREBELLOS
Novos altofalantes portátiles
WONDERBOOM 2
Hai un par de anos Ultimate Ears lanzou por 99,99 euros
uns interesantes altofalantes portátiles sen fíos de pequeno tamaño e grande potencia, WONDERBOOM 2, versión
mellorada dun produto que conseguiu converterse en
todo un referente.
O novo altofalante Bluetooth WONDERBOOM 2 ofrece
un son de 360 graos aínda maior que antes e con graves adicionais, a súa batería medra até as 13 horas de
duración, incorpora protección con certificación IP67 (de
xeito que pode soportar tranquilamente as inclemencias
meteorolóxicas e o seu uso en exteriores), presume dun
verdadeiro emparellamento estéreo Double Up e consegue manter a súa atractiva estética co seu tecido de punto
de 2 tons.
O UE WONDERBOOM 2 é un altofalante ideal para levar
de excursión á praia ou de aventura en bicicleta, podendo
gozar dun son potente e de calidade en todo momento. Para o seu uso en exteriores conta coa nova función
Outdoor Boost, que con premer un botón na súa parte
inferior activa un nivel de son máis alto e nítido, cun ecualizador integrado e preaxustado que se adapta a calquera
contorno exterior.
Estes novos altofalantes chegan en varias cores e manteñen o seu prezo orixinal de 99,99 euros.

O Nokia 2.2 chegará con Android
One e un prezo de só 99 euros
Para os usuarios que non son moi esixentes,
pero queren ter un terminal móbil cunha boas
experiencia de uso e actualizacións de sistema
operativo garantidas durante un par de anos (e
de seguridade durante 3 anos) chega o novo
Nokia 2.2, un smartphone que tira proveito da
intelixencia artificial para as fotografías e conta
cunha pantalla de 5,7 polgadas cunha discreta
pestana superior central con forma de pinga,
que vai venderse por só 99 euros, converténdose no que para moitos será o móbil de entrada
ideal.
O prezo fai que non esteamos ante un dispositivo con grandes pretensións, de xeito que
a súa pantalla confórmase cunha resolución
HD+, o seu procesador é un modesto MediaTek
A22, ten só 2 GB de RAM e 16 GB de almacenamento (ampliable mediante tarxetas microSD)
e as súas cámaras quedan en 13 e 5 Mpíxeles
respectivamente. Incluso carece de lector de
pegadas dixitais (aínda que conta con desbloqueo facial), deixando claro que é un teléfono
básico, cunha aparencia moderna, que cubrirá
as necesidades dun bo número de usuarios que
poderán gozar da boa experiencia de uso de
Android One.
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Nest Hub, un novo altofalante
conectado con pantalla de Google
Por fin chega a España o Nest Hub de
Google, que pode adquirirse en distintos
establecementos en liña e físicos por 129
euros, e que pode entenderse como un
novo concepto de marco de fotos, que ao
estar conectado á Rede e ter integrado
micrófono e altofalante convértese nunha
ferramenta para empregar a voz para controlar a reprodución multimedia, consultar
información da Internet e controlar a electrónica doméstica, podendo incluso servir
de monitor para cámaras de vixilancia
compatibles.
No que se refire a reprodución de contidos, o Nest Hub pode aproveitarse para
ver YouTube, reproducir cancións e vídeos

musicais de YouTube Music e escoitar
música de Spotify, o que non sempre serve
para o lecer, de xeito que na cociña pode
aproveitarse para ver vídeos nos que se
explique como elaborar receitas, converténdose nunha ferramenta moi práctica
(especialmente polo seu control en mans
libres).
O Nest Hub é basicamente unha
pantalla táctil de 7 polgadas equipada
cun altofalante de alta calidade, un par de
micrófonos de largo alcance, un sensor de
luz ambiental, Bluetooth 5 e integración
con Chromecast e o asistente de Google,
ou sexa, unha solución máis para integrar a
tecnoloxía de Google no noso fogar.

O Redmi K20 chegará a España co nome de Mi 9T
Os smartphones Redmi K20 e K20 Pro tiñan
un encaixe pouco ortodoxo no catálogo de
Xiaomi, pero ser teléfonos con prestacións moi
elevadas que non semellaban propios da familia
económica Redmi, de aí que non sorprenda que
para o mercado español o Redmi K20 chegue
o vindeiro día 17 baixo o nome de Mi 9T, cun
prezo de 329 euros para a súa versión con 6 GB
de RAM e 64 GB de almacenamento que no seu
lanzamento custará só 299 euros. O modelo con
128 GB de almacenamento custará 369 euros,
o que continúa a ser un prezo moi competitivo
para un dispositivo con esas especificacións.

O Mi 9T será un smartphone con pantalla
AMOLED Full HD+ de 6,39 polgadas que ocupa
case toda a frontal do terminal grazas a que
integra lector de pegadas dixitais en pantalla
e opta por unha cámara frontal retráctil de
20 Mpíxeles. Para a súa cámara traseira ten
tres obxectivos dos que o principal conta cun
sensor de 48 Mpíxeles apoiados por intelixencia
artificial. O procesador deste noto smartphone
é un Qualcomm Snapdragon 730, a súa batería
de 4.000 mAh garante unha boa autonomía (á
vez que conta con carga rápida de 18 watts) e
incluso ten NFC.

Asus presenta novos portátiles cunha pantalla
secundaria con funcións de trackpad
No marco do Computex de Taipei o director
xeral de Asus, Jonney Shih, fixo acto de presenza
nun evento especial de prensa para celebrar
os 30 anos da súa compañía, aproveitando a
ocasión para presentar novos equipos informáticos entre os que destacan especialmente
os portátiles ZenBook Pro Duo e ZenBook Duo,
que destacan por integrar o ScreenPad Plus, un
touchpad intelixente de nova xeración, que adopta un formato de pantalla que ocupa o ancho
completo do teclado.
O ZenBook Pro Duo presenta unha pantalla
principal 4K (3.820 x 2.160 píxeles) de 15,6
polgadas, mentres que o ScreenPad Plus de
14 polgadas integrado tamén ten resolución
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4K aínda que cunha altura inferior (quedando en
3.840 x 1.100 píxeles). Funciona cun procesador
Intel Core i9, gráfica nVIDIA GeForce RTX 2060,
até 32 GB de RAM, até 1 TB de SSD por PCIe 3.0,
portos Thunderbolt 3 de até 40 Gbps, un NumberPad 2.0, Wi-Fi 6, manexo baseado en Alexa e
un botón dedicado para activar o turbo-cooling.
O ZenBook Duo, pola súa banda, é un equipo
máis modesto, cunha pantalla principal Full HD
de 14 polgadas e un ScreenPad Plus Full HD de
12,6 polgadas, procesador Intel Core i7 e gráfica
discreta nVIDIA GeForce MX250.
Estes novos ultraportátiles está previsto que
cheguen ao mercado no terceiro trimestre do
ano.

Amazon presenta un Echo Show
compacto
O Echo Show 5 é un altofalante conectado cunha
pantalla de 5,5 polgadas,
son de calidade, cámara de
alta definición (que integra
un mecanismo para tapala)
e, por suposto, o asistente
de voz Alexa, de xeito que
temos un bo produto para
escoitar música de servizos de streaming como
Spotify ou Amazon Music,
así como para poder gozar
de videoclips de Vevo ou
de servizos informativos en
vídeo de RTVE ou Xataka
(entre outros); todo por un
prezo de 89,99 euros, o que
non só sería moito máis
barato que os 229,99 euros
do Echo Show, senón que
incluso sería bastante máis
barato altofalante Echo
Spot (que destacaba pola
súa pantalla circular de 2,5
polgadas).
A sensación que temos co
Echo Show 5 é que estamos
ante un smartphone sobre
a mesa, cun altofalante
máis potente e control por
voz, o que resulta práctico
para controlar a reprodución musical, pero tamén
para manexar a electrónica
doméstica conectada e,
moi especialmente, para
poder acceder ao vídeo
de cámaras de vixilancia
e mesmo a funcións de
videoconferencia. Para quen
queira gozar da videoconferencia probablemente
compénselle adquirir xunto
co Echo Show 5 un soporte
regulable que custa 19,99
euros e que permite inclinar
o dispositivo para mellorar
o seu ángulo de visión.
Este novo produto chegará oficialmente ao mercado
o vindeiro 26 de xuño.
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Henrique Neira lévanos ao intre en que un
reloxeiro santiagués construíu para a raíña un
innovador e sorprendente moble con figuras

O misterio dos autómatas
galegos de Isabel II

O

reloxeiro Ramón Antonio
Iglesias Abeleira (Santiago,
10 de agosto de 1820 - A
Coruña/Santiago de Compostela, 5 de novembro
de 1877) foi un dos máis
salientables dos que traballaron en Galicia no século XIX. Aprendeu a
profesión con seu pai e para perfeccionar os
seus coñecementos estivo en Neuchâtel, Suíza, segundo lemos na súa biografía na web
da Real Academia da Historia.
O seu nome é coñecido especialmente
porque deseñou para a raíña Isabel II a mediados do século XIX un moble equipado
cun neceser de costura que incluía varios autómatas e que lle levou dous anos construír.
Os duques de Montpensier puideron velo en
primicia na Coruña o 21 de xullo de 1852, de
acordo coa publicación coruñesa Eco de la Revista do 25 de xullo de 1852.
Esta revista xa describira o conxunto no seu
número do 18 de xullo e por ela sabemos que
era unha arca que gardaba no seu interior un
costureiro, e este rodeado por figuras de marfil con movemento: un tren, un home facendo
xirar a roda dun afiador, dous ferradores e un
cabalo, todos executando todos os movementos programados cunha naturalidade
"sorprendente".
Incluíase ademais a torre de Hércules cun
faro xiratorio, un pescador que executaba
unha serie de movementos moi "propios", un
telégrafo antigo e un telégrafo moderno preto do cal se vía un home sentado cun anteollo
observando os sinais dos telégrafos, que contemplaba "alternativamente".
Había igualmente un muíño cunha roda
que se movía impulsada por auga, dúas lanchetas, un pailevot e un bergantín capaz de
executar todas as ondulacións propias dunha
nave.
A crónica da publicación coruñesa compara a Ramón Iglesias cun novo Prometeo, que
roubou o lume do ceo para darlles vida e movemento ás súas figuras.
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Reloxo exhibido por Ramón Antonio Iglesias na
Exposición Rexional de Santiago de 1875
(Foto: Henrique Neira)

O periódico madrileño La Ilustración publica o 5 de marzo de 1853 o debuxo da tampa
do neceser e o 7 de maio un texto de Antonio
Neira de Mosquera datado no mes de abril
onde describe o neceser con detalle, tal como
fixera antes o Eco de la Revista.
Outro periódico El Restaurador Farmacéutico, informa no seu suplemento de marzo de
1853 que a raíña recibiu, admirou e aceptou
a obra de mans do conde de Mirasol, ministro
de Mariña e Fomento. A proposta do ministro concedeulle a Iglesias unha pensión para
que durante tres anos puidera continuar en
Madrid o estudo da mecánica (o que fixo na
Escola Industrial de Madrid) e despois viaxar
ao estranxeiro para coñecer obradoiros de reloxería; supoñemos que sería nese momento
cando estivo en Neuchâtel. A raíña, finalmente, concedeulle a cruz da Orde de Carlos III.
E aquí aparece o misterio dos autómatas
deseñados por Iglesias: desde aquela perdeuse a pista do neceser e polo de agora ningunha persoa das que estudaron a figura do reloxeiro galego foi quen de dar cos autómatas.

Continuando coa biografía de Iglesias,
sabemos que tras a ampliación de estudos
estableceu unha fábrica de reloxos na Coruña en 1857, facendo modelos de peto e así
mesmo de péndulo, e exportando a Cuba a
maior parte da súa produción. Da súa obra
quédannos hoxe poucos exemplos, probablemente o máis salientable é o reloxo que
se conserva na sede da Real Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago de
Compostela: é de sobremesa, ten forma de
templete de mármore e nas esferas indica a
hora en distintas cidades. O diario coruñés El
Ejemplo do 5 de agosto de 1875 conta que o
reloxo se exhibía na exposición rexional de
Santiago dese ano, e que contaba cun regulador eléctrico e catro esferas que marcaban
as horas de París, Santiago, Londres e Roma.
A firma coruñesa Dans Relojeros amosa tamén na súa web un reloxo de peto fabricado
por Iglesias, co número de serie 492.
En 1876, Iglesias presentouse ós exercicios
convocados para cubrir a vacante de reloxeiro instrumentalista no Observatorio de San
Fernando, en Cádiz, aínda que non logrou
a praza malia o gran traballo desenvolvido.
En 1877 faleceu en terras galegas, algunhas
fontes indican que na Coruña e outras que
en Santiago. 
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TECNOLOGÍA QUE NOS UNE
Televés Corporación es el núcleo de un grupo de compañías tecnológicas,
referente en diseño y desarrollo de equipamiento para todo tipo de infraestructuras
de telecomunicaciones en viviendas, edificios y ciudades.
Televés Corporación agrupa a más de 20 empresas que trabajan persiguiendo el
objetivo común de diseñar, desarrollar y fabricar en España productos y soluciones
de gran calidad para diversos sectores en el ámbito de las telecomunicaciones,
como la transmisión y distribución de servicios de televisión, la implantación
de redes multiservicio en Hospitality, desarrollo de plataformas sociosanitarias
avanzadas así como soluciones para proyectos integrales de iluminación LED
profesional.
Televés Corporación está presente en más de 100 países, directamente a través
de sus 11 filiales (España, Portugal, France, United Kingdom, United Arab
Emirates, Italia, United States, Deutschland, China, Polska, Russia, Scandinavia)
y a través de una extensa red de distribuidores profesionales.

www.televescorporation.com

