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Galicia

desenvolverá 17
proxectos da 5G
Presentouse nos seus detalles o proxecto
piloto desta tecnoloxía móbil na nosa terra

O

O martes 10 de setembro presentouse en
Vigo o proxecto Piloto 5G en Galicia, impulsado polo Ministerio de Economía e Empresa a través de Red.es. Trátase dun dos dous
proxectos piloto de tecnoloxía 5G que o Goberno promoveu para o desenvolvemento
desta tecnoloxía no ámbito estatal mediante
unha convocatoria pública de axudas que
conta co co-financiamento do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)
a cargo do Programa Operativo Plurirrexional de España (POPE).
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Durante o acto,
déronse a coñecer
os 8 novos proxectos que terán efectos en ámbitos tan
relevantes como a
asistencia técnica
remota ás máquinas
do sector naval ou a
exploración e diagnóstico oftalmolóxico

O piloto que se desenvolverá en Galicia
terá unha duración de 24 meses e un orzamento de máis de 11 millóns de euros, para
o que se solicitou unha axuda de máis de 4
millóns que será co-financiada por Red.es
con cargo ao FEDER.
O acto de presentación do proxecto tivo
lugar en Vigo, no Museo de Arte Contemporánea, e foi presidido pola ministra de Economía e Empresa (en funcións), Nadia Calviño.
Na presentación tamén participaron o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo; o alcalde de Vigo, Abel Caballero; o
secretario de Estado para o Avance Dixital
(en funcións), Francisco Polo, e a conselleira
delegada de Telefónica España, María Jesús
Almazor, entre outras autoridades.
Ademais da apertura institucional, o acto
contou coa celebración dunha mesa redonda moderada polo director xeral de Telecomunicacións e Tecnoloxías da Información,
Roberto Sánchez, acompañado polo director xeral de Red.es, David Cierco Jiménez de
Parga; o director de Operacións, Rede e TI de
Telefónica España, Joaquín Mata, e a xerente
de Innovación de Telefónica España, Mercedes Fernández.
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O piloto da 5G en Galicia, que xa se atopa na primeira fase de desenvolvemento,
inclúe oito casos de uso que se van a desenvolver nesta comunidade autónoma
a cargo da Unión Temporal de Empresas
composta por Telefónica, Ericsson, Nokia,
Cinfo, Idronia, Telnet Redes Intelixentes
e Centro Internacional de Oftalmoloxía
Avanzada Fernández-Vigo.

O proxectos piloto
En concreto, os casos que se implantarán
en Galicia son:
-- Asistencia á condución no túnel de O
Cereixal (Lugo) para probar novos servizos que mellorarán a seguridade dos vehículos polo túnel (aviso de condicións
meteorolóxicas á saída ou anomalías no
interior, entre outros)
-- Servizo de Movistar Fusión sobre acceso
fixo radio 5G (en Vigo) como solución alternativa á fibra en contornas urbanas e
rurais.
-- Supervisión da infraestrutura ferroviaria con ADIF e INECO (en Ourense) utilizando drons con cámaras que recollen
imaxes das vías para facilitar a súa inspección e mantemento.
-- Industria 4.0, enmarcada no plan de dixitalización de Navantia Estaleiro 4.0, para
asistencia técnica remota ás máquinas
en produción con Realidade Aumentada
e modelos 3D; visualización de pezas no
escenario real para identificar posíbeis
incidencias e streaming 3D en tempo real
para validar con exactitude os bloques
construídos do barco.
-- Produción de eventos deportivos co Deportivo da Coruña e a solución TV5G no
estadio de Riazor e na cidade deportiva
de Abegondo (A Coruña) para dar cobertura á retransmisión profesional e ao
usuario vía 5G.
-- Exploración e diagnóstico oftalmolóxico remoto en tempo real mediante a
captura de imaxes en alta resolución en
colaboración co Centro Internacional de
Oftalmoloxía Avanzada do Dr. Fernández-Vigo en Vigo.
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En todos eles vaise a despregar rede 5G
e a experimentar e innovar sobre as capacidades desta tecnoloxía, en concreto o seu
gran ancho de banda e baixa latencia; a arquitectura de rede NSA (non standalone) e
SA (standalone); network slicing (segmentado de rede); edge computing (computación
no bordo da rede) e tecnoloxía de antenas
activas. Grazas a estes casos de uso os cidadáns galegos poderán experimentar na
súa vida diaria as grandes posibilidades
que ofrece esta tecnoloxía.
Ademais da UTE, participan como axentes colaboradores do proxecto, Huawei,
INECO, Colexio Oficial de Enxeñeiros de
Telecomunicación, Grupo PSA, a Universidade de Vigo, Gradiant e CTAG. Así mesmo
cóntase como clientes dos casos de uso co
ministerio de Fomento, Navantia, ADIF, RC
Deportivo da Coruña, Movistar e Clínica Cadarso, xunto co apoio institucional da Xunta de Galicia, as deputacións provinciais da
Coruña, Lugo e Ourense e, na provincia de
Pontevedra, o Concello de Vigo.
Co desenvolvemento destes dous
proxectos piloto, o de Galicia e o que se
vai a desenvolver en Andalucía, o Goberno
busca “promover unha demanda temperá
que facilite experimentar coas diferentes
potencialidades da 5G e promova o desenvolvemento de ecosistemas entre operadores, provedores de tecnoloxía e solucións e resto de axentes implicados”.

Compromiso da Xunta co ecosistema 5G galego
O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, avanzou na cita de Vigo
que Galicia desenvolverá 17 proxectos piloto que “permitirán dispoñer dos servizos
avanzados da 5G en eidos como a sanidade, a loita contra incendios, a industria, o
vehículo conectado, o turismo ou a educación”.
Durante o acto de presentación do Piloto
5G, déronse a coñecer os 8 novos proxectos que terán efectos en ámbitos tan relevantes como a asistencia técnica remota ás
máquinas do sector naval ou a exploración

e diagnóstico oftalmolóxico, e que se suman ás outras 9 iniciativas nas que xa están
a traballar os principais operadores adheridos ao Nodo 5G do plan da Xunta.
“En total, desenvolveranse 17 proxectos
en Galicia de uso en ámbitos de especial interese para a nosa Comunidade”, dixo, engadindo que despois de que en xuño, Vigo
e A Coruña foran das primeiras cidades en
contar con redes 5G de España, “Galicia é
hoxe, xunto con Andalucía, unha das dúas
comunidades que acollerán o desenvolvemento dos primeiros pilotos 5G subvencionados por Red.es”.
Ao seu xuízo, todas estas decisións que
implican a operadores e administracións
públicas “non son fortuítas”, senón que responden “ao interese de Galicia e as súas administracións por esta nova tecnoloxía e ao
traballo desenvolvido para situarnos como
territorio preferente para acollela”, afirmou,
facendo fincapé en que non é casual que
a Comunidade fose a única que presentou
a esta convocatoria candidaturas dos tres
principais operadores, sendo o de Telefónica o finalmente seleccionado.
Consciente de que tecnoloxías emerxentes como a 5G permitirán “desenvolver
novos modelos de negocio e consolidar a
especialización tecnolóxica da Comunidade”, Feijóo incidiu en que Galicia aspira a
estar na cabeza de Europea en dispor dos
servizos avanzados da 5G, que “permitirán
mellorar aspectos como a calidade dos
servizos públicos, incrementar a competitividade das empresas e favorecer o desenvolvemento de Cidades Intelixentes e
vehículos conectados”.
Con este obxectivo, subliñou que Galicia
“foi a primeira Comunidade que aprobou
un plan para facilitar a extensión desta
tecnoloxía: o Plan Galicia 5G”. Trátase, explicou, “dunha folla de ruta que traballa xa
para facilitar aos municipios un modelo de
ordenanza tipo que axilice os despregues
e, posteriormente, elaborar un catálogo de
solucións técnicas para a extensión da 5G
en núcleos históricos e contornas protexidas”. 
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Carlos Vázquez Mariño

director da Área de Solucións Tecnolóxicas
Sectoriais de AMTEGA

—— Vén de recibir o Premio a Traxectoria Profesional polo Colexio Profesional de Enxeñaría Informática de Galicia
(CPEIG). Carlos Vázquez Mariño, director da Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais da Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), comezou a súa andaina profesional no ano 1998 no sector
privado desenvolvendo proxectos web. En 2009 mergullouse no sector público e dende entón non parou de
traballar para á sociedade galega. Falamos con el para facer un percorrido pola súa vida profesional.

“FIXEMOS UN GRAN ESFORZO POR
POTENCIAR O SECTOR TIC PARA QUE
COMPETISE NO MERCADO GLOBAL”

-Q

ue significa para vostede, vindo o galardón de que vén, o Premio a
Traxectoria Profesional?
- Unha mistura de sentimentos, por un lado a satisfacción de recibir un
premio, un sentimento agradable, aínda que eu non o vexo como un premio á traxectoria profesional senón á traxectoria dun equipo. Por outra banda, é un agradecemento porque considero que o mellor premio que che poden dar nunha profesión
é o que dan os propios compañeiros, por tanto o meu agradecemento tanto ao colexio
coma aos compañeiros que fixeron posible ese premio. E por último un sentimento de
responsabilidade porque, como enxeñeiro e colexiado, recoñezo que este premio é un
recoñecemento a un bo facer colectivo, a unha ética que establece un nivel de esixencia
que no futuro pode ser maior.
- Semella que vostede dende o primeiro momento estivo ligado á transformación tecnolóxica. Comezou impulsando a evolución dixital do sector bancario e, dende 2009,
facendo avanzar os novos modelos de xestión na Administración autonómica. Está
claro que a súa experiencia profesional foi un continuo ollar cara a diante...
- A verdade é que xa pasaron uns cantos anos desde ese comezo nun sector tipicamente
tradicional onde os cidadáns acudían as oficinas bancarias para realizar calquera trámite.
Comezamos ese desenvolvemento da canle de Internet, a banca electrónica, sen albiscar
moito cara a onde ía. Agora a maior parte dos cidadáns realizan calquera trámite sen
pisar unha oficina. Son procesos complexos que levan moito tempo pero ao final van
conseguindo beneficios para os cidadáns tanto no sector privado coma na Administración Pública.
- A súa andaina profesional está estreitamente ligada a AMTEGA, hoxe en día como
director da Área de Solucións Tecnolóxicas Sectoriais da axencia. En que consiste
exactamente o seu labor na entidade?
- Para poñer en contexto, a AMTEGA é a axencia pública autonómica que se encarga
tanto de definir como executar as políticas públicas de tecnoloxía. En colaboración coas
consellerías e organismos dependentes desenvolvemos todos aqueles proxectos onde a
tecnoloxía pode axudar ou acompañar, tanto no labor interno da administración coma
naquelas tarefas da cidadanía que queren materializar esas consellerías. Nese ámbito,
eu encárgome de levar a cabo e dirixir proxectos nas distintas consellerías da Xunta de
Galicia.
- Está claro que a axencia é un referente galego, estatal e europeo en materia de impulso
tecnolóxico pero tamén é unha entidade decisiva en materia de loita contra as fendas
dixitais. Cales son as principais contribucións de AMTEGA á sociedade galega?
- Evidentemente temos unha dobre vertente. Unha das nosas finalidades é acompañar ás
consellerías e distintos organismos en materia tecnolóxica pero temos un segundo labor.
Por unha banda, impulsar o sector TIC de Galicia e, pola outra, achegar a tecnoloxía á
cidadanía en xeral. Temos traballado para que a conectividade chegue a toda Galicia, un
territorio demográfica e xeograficamente complexo, tamén na formación e capacitación

6|

tecnolóxica dos cidadáns, porque a tecnoloxía é
o presente e todos os galegos teñen que ter os
coñecementos mínimos para aproveitarse dela.
E, por último, tamén fixemos un gran esforzo
en potenciar o sector TIC de Galicia, un sector
forte con capacidades para desenvolver proxectos aquí na terra coma competir nun mercado
global.
- Os estudos de informática son claves para
incrementar as opcións laborais da nosa mocidade. Porén, semella que non son os estudos
preferidos polas mozas estudantes. Onde cre
vostede que radica o problema e que cousas
considera que podemos facer para emendalo?
- Non é unha problemática sinxela de resolver.
Hai uns anos, en colaboración coa Consellería
de Educación, fixemos un estudo preguntando
aos rapaces que estudan secundaria e bacharelato sobre os factores influían na súa decisión
de estudar unha carreira e, tamén, sobre que
era o que non lles facía atractivo estudar algunha das titulacións relacionadas con este sector.
Coa primeira pregunta o que se comprobou é
que había factores de ambiente familiar e social
que influían na súa decisión. En canto á segunda pregunta si que se percibían condicionantes
máis ligados á propia imaxe do sector, unha
imaxe de dificultade e de non saber as saídas
profesionais que teñen. Isto acrecentábase no
caso das rapazas, que percibían o sector como
masculino, por tanto tiñamos outra barreira que
vencer que era esa percepción. Este é un sector
válido, tanto por dificultades como por capacidades, e igualitario para homes e mulleres. Para
levar a cabo este cambio hai que facer un traballo de comunicación e marketing entre o sector
e as administracións porque non é un cambio
que se poida producir a curto prazo.
- Nos últimos anos puidemos ver numerosas
iniciativas integradas na Axenda Dixital de Galicia 2020. Agora que se achega a data de re-

Galicia conta cunhas infraestruturas de telecomunicacións
axeitadas. Feito isto, agora o
que toca é desenvolver servizos para os cidadáns

mate dese plan iniciado hai 4 anos, cal considera que foron os avances conseguidos?
- Nestes últimos anos levamos proxectos
potentes no ámbito educativo, como o
proxecto Abalar, e no ámbito dos servizos
sociais creouse a Historia Social Única Electrónica, un pouco a semellanza do historial clínico no SERGAS. No sector primario
impulsáronse iniciativas innovadoras ao
abeiro do uso de vehículos non tripulados
ou co uso de tecnoloxías innovadoras no
ámbito das lonxas, ou no propio transporte.
Como balance, temos proxectos de transformación importantes en moitos sectores
e, como obxectivo de cara a medio prazo.
temos o desenvolvemento dunha axenda
moito máis enfocada cara aos cidadáns.
- Trala Axenda Dixital de Galicia 2020 teremos unha Estratexia dixital de Galicia 2030.
A contorna dixital é moi cambiante, estamos a adiantarnos demasiado na planificación ou as liñas que temos que seguir están
moi claras?
- Sempre temos que ter un obxectivo cara a
onde camiñar e ese obxectivo ten que ser a
medio prazo porque nos permite ir desenvolvendo outras iniciativas máis de curto
prazo pero tendo claro o obxectivo final.
- Poderiamos pensar que para a modernización da nosa terra o máis importante son as
infraestruturas de telecomunicacións pero,
onde considera que é actualmente crítica
unha maior adopción das TIC?
- Galicia conta cunhas infraestruturas de
telecomunicacións axeitadas. Feito isto,
agora o que toca é desenvolver servizos
para os cidadáns, elementos de transformación que permitan que, aproveitando
estas infraestruturas, tiren partido dos servizos e oportunidades deses elementos.
- Galicia conseguiu colocarse en cabeza na
adopción do 5G no ámbito estatal. Lograremos que con este tipo de iniciativas certa
xeración de emprego e oportunidades, así
como de retención de talento na nosa terra?
- Isto xa é unha liga que non se xoga só a nivel autonómico, polo que posicionarse como
referencia a nivel nacional nestas tecnoloxías
emerxentes é importante porque nos sitúa
nunha casiña de saída de oportunidades
de traballo, empresariais e de competir nun
mercado global. Por tanto, é importante que
busquemos unha posición axeitada e apostemos como elemento estratéxico. Eu penso
que isto suporá oportunidades laborais non
só a nivel estatal senón a nivel global.
- Un desexo de cara ó futuro?
- A nivel persoal poder seguir traballando e
continuar facendo proxectos de transformación que melloren as vidas dos cidadáns e
que o sector TIC de Galicia vaia collendo ese
peso que lle permita competir nun mundo
globalizado e por tanto converter a Galicia
nun referente. 
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Datos sobre servizo fixo

Luces e sombras
das operadoras
Movistar aproxímase á cualificación de 8 sobre 10
na calidade global dos seus servizos

A

nte as nosas dúbidas crecentes ante os servizos de
telecomunicacións que mellor acaen ás nosas necesidades, a plataforma galega
UCGAL segue a achegar datos para axudarnos a tomar
as mellores decisións. Por exemplo o seu
informe recente sobre a calidade dos cinco
grupos de operadores, feito en base os datos
publicados pola Secretaría de Estado para o
Avance Dixital (SEAD) e as queixas rexistradas pola Oficina de Atención aos Usuarios
de Telecomunicacións (OUATEL). No informe
hai unha manchea de puntos destacábeis.
Como a baixa nota que acadan os servizos
do grupo MásMóvil, que é o único que suspende do exame, cunha nota de 4,40 puntos
sobre 10. A penalización vén dada “polo alto
nivel de reclamacións en fixo”.
No extremo atópase Movistar, que lidera
a clasificación con 7,75 puntos, un 23% máis
cá media dos operadores que actúan en
todo o territorio estatal. En segundo lugar
sitúase o grupo Vodafone con 7,24 puntos.
A puntuación media do grupo Euskaltel é de
7,16 mentres que Orange supera os 6 puntos. As distancias porcentuais co líder oscilan entre o 6,55% e o 43%.
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Datos sobre servizo móbil
Na investigación da Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) reflíctese que os
datos da SEAD sobre as reclamacións móbiles oscilan entre o 0,91% de MásMóvil e
o 4,04% de Orange. No que se refire aos
tempos de resolución, Vodafone presenta
4,74 días; Orange chega aos 7; e contabilizan máis de 10 días, MásMóvil e Movistar.
En canto ás reclamacións sobre facturas, só
Orange supera o 1%; o resto de operadores
rexistran entre 0,32% e 0,66%. En relación
ás contas prepago, Movistar presenta o
0,05% e Vodafone un 1,29%.
Segundo a OAUTEL o volume das reclamacións sobre comunicacións móbiles
vai do 1,40 de MásMóvil á taxa do 3,49 de
Vodafone. Nas relativas a servizos converxentes, Movistar rexistra 2,18 e Vodafone
e MásMóvil superan os 9,50. Para rematar,
nas queixas sobre a atención ao cliente,
Movistar presenta o menor volume (0,31) e,
no outro extremo, Vodafone alcanza 0,67.
Polo que respecta ás medias dos caudais
de descarga, estas móvense entre o 47%
para Movistar e o 35% para Orange. Nas
subidas, MásMóvil aproxímase ao 58% e
Movistar ao 40%.

O informe tamén se mete a analizar as
queixas nos operadores. Entre outras cousas, reflíctese que o volume de reclamacións
en comunicacións fixas relativas a MásMóvil e Pepephone (case 100 e 8,58; respectivamente), arroxa unha media de 52,41, un
dato seis veces superior ao de Movistar. Esta
operadora tamén obtén boa posición nos
ratios de queixas recadados pola SEAD, que
confirman unha taxa moi baixa, do 1,86%,
seguida da do grupo Vodafone (2,35%) e da
do grupo Orange (4,37%). Nos tempos de
resolución Vodafone presenta unha media
de 6,50 días (os tempos máis baixos) e nas
reclamacións de facturas un 0,27%; neste aspecto, só Orange supera o 1%.
En telefonía fixa, o índice de avarías de
Movistar é dun 1,03%, o de Vodafone dun
2,79% e o de Orange chega ao 3,51%. As reparadas en prazo obxectivo chegan ao 90%
con Movistar en 46 horas; fronte ao 87% de
Vodafone e o 84% de Orange en 48 horas.
O tempo máximo está entre as 88 horas con
Vodafone e as 120 horas de Orange.
Polo que atinxe aos servizos de acceso á
Rede, a UCGAL tamén fai saber que o índice de avarías en Internet vai do 2,32% de
Vodafone ao 3,70% de Orange. As avarías
reparadas en prazo (48 horas) rozan o 95%
con Movistar e algo máis do 85% de Vodafone e Orange. O tempo máximo rexistrado
vai desde as 55 horas de Movistar ás máis de
100 dos outros operadores.
Nas redes de fibra ou cable todos os operadores estatais sitúanse por riba do 90% en
ambos caudais, ata os 101% - 97% Mbps no
caso de Orange. No ADSL o caudal de descarga está entre o 74% de Vodafone e o 81%
de Orange. Na subida Movistar rexistra o
81% e Orange ocupa o outro extremo cun
68%.

Operadores presentes só nalgúns
territorios
Segundo a SEAD, as reclamacións móbiles
de R alcanzaron o 1,62% e as de Euskaltel o
0,90%. Os seus tempos de resolución son de
14,45 días. No relativo as reclamacións sobre
a factura móbil, R rexistra 0,31% e Euskaltel
case 0,40%. Segundo OAUTEL os datos en
servizos converxentes mostran que o volume de reclamacións de Telecable acumula
un 2,63 e o de Euskaltel un 0,71. Sobre as
queixas de atención ao cliente, Telecable
carece delas e Euskaltel ten un volume de
0,09. 
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Afouteza

emprendedora
Pontevedra acolle a sexta edición de Pont-Up Store
presentarase o evento Pont-Up Hobbypont
2019 by Hobbycon, unha actividade rebordante de videoxogos, animación, cómics e
xogos de mesa, entre outras vertentes do
lecer.
O encontro Pont-Up Store está liderado
polo Campus Crea de Pontevedra (Universidade de Vigo) co apoio do Concello local
como patrocinador principal, e é froito da
cooperación de case 40 entidades públicas
e privadas que durante seis anos foron sumándose como patrocinadores ou colaboradores. Este ano, súmanse FINSA, Gadis,
AEMPE e a Secretaría Xeral de Igualdade.

Galician Rural Lab

O

s días 19, 20 e 21 de setembro temos en Pontevedra unha cita imprescincíbel co espírito
innovador e a nosa arela
común por atopar novos
xeitos de construír empresas e facelas medrar. Estamos a falar da
nova edición (a sexta) do encontro PontUp Store, destinado a situar Pontevedra
no epicentro galego e estatal das enerxías
aplicadas á innovación.
Entre as novidades principais da nova
convocatoria figuran as seguintes: unha romaría creativa, un recanto adicado ao emprendemento senior, un laboratorio rural
de creación de proxectos e, segundo fixo
saber a organización no verán, “unha manchea de iniciativas arredor da industria dos
videoxogos”.
O epicentro das actividades será novamente a praza de España, aínda que o programa terá ramificacións noutros emprazamentos, como de costume.
Na web do evento (pontupstore.com) xa
podemos ver a listaxe de iniciativas seleccionadas para participar na feira, que terá
unhas 35 casetas e acubillará unhas 15 actividades demostrativas, ás que se se suman
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unha decena de accións de presentación
ao abeiro de Puntazo Exprés, a palestra de
visualización de proxectos innovadores locais (nesta sección, as firmas participantes
terán que explicar en 5 minutos o seu emprendemento a representantes de importantes empresas e entidades galegas).
Polo que respecta á campaña deste ano
(O impulso da xente valente), quere poñer
en valor “o risco que asumen as persoas
que deciden emprender para agradecerlles a valentía de apostar por unha idea,
entregando o seu tempo e o seu esforzo
para facer realidade proxectos que tantas
veces contribúen a mellorar a vida da nosa
sociedade”. A imaxe da campaña é obra da
ilustradora galega Iria Prol.
Como dixemos, a nova edición do evento vai poñer o foco no eido dos videoxogos, amplificando algunha das actividades
xa iniciadas en edicións previas. Haberá,
con respecto ao ano pasado, máis espazos
de exposición onde os visitantes poderán
conversar con profesionais do sector, meirande número de obradoiros de formación e charlas, e competicións de eSports
nas plataformas máis concorridas. Todo
isto formará parte desta edición do Espazo Gaming Pont-Up Store 2019. Asemade,

No marco da nova edición da feira, a emprendedora Alba Sotelo vai presentar unha
experiencia de desenvolvemento rural
orientada á formación audiovisual na que se
inclúe a gravación dun programa de radio
en directo durante o evento e un proxecto
de podcast arredor de iniciativas de emprendemento. Ademais, no Espazo Fab Lab
desenvolveranse obradoiros de stop motion
para nenas e nenos de 1 a 12 anos; e unha
charla educativa para pais, nais, titores e titoras, sobre o uso das tecnoloxías nas xeracións nativas dixitais.
Amais, no Espazo de Economía Social e
Creativa vaise organizar unha cata de ideas
arredor do proxecto Interrreg Va-Laces; un
mural de co-creación baseado nunha economía con valores sociais e responsábeis;
e unha xuntanza de empresas culturais e
creativas que traballan desde fórmulas de
emprendemento social. Tamén se convocarán, como cada ano, os encontros anuais de
distintas entidades do ecosistema emprendedor como Espazocoop, A Redeira, AJE Galicia, Wordpress ou Mulleres Atlánticas.
Pola súa banda, as entidades pontevedresas AEMPE, AJE Pontevedra e Cámara de Comercio van organizar un almorzo de traballo
sobre novos xeitos de crear unha empresa
e, tamén, sobre as ferramentas tecnolóxicas
que teremos que dominar para garantir o
éxito da nosa iniciativa. O almorzo Os novos
camiños do emprendemento celebrarase o
sábado 21 de setembro.
Ao seu abeiro, os asistentes poderán
coñecer os novos desafíos do mercado a
través dunha serie de pílulas informativas
achegadas por Marcelo Toural (O marketing
móbil que vén para quedarse) e Diana Fernández (A internacionalización das PEMES e
micro-pemes como panca de crecemento)! 
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O mundo fala de nós

G

alicia está en boca de todo
o mundo e, ademais, aparece cada vez máis en todo
tipo de acubillos dixitais
como un destino preferente, referente, recomendábel e ateigado de múltiples
atractivos turísticos, culturais, paisaxísticos,
gastronómicos ou arquitectónicos.
É certo que falan de nós, nas redes, cada
vez máis? É verdade e é doado de comprobar, porque, ademais da gran cantidade de
reclamos que atesouramos, tamén contamos con empresas e tecnoloxías avanzadas
de análise da información a gran escala que
son quen de determinar a presenza de determinados contidos nas redes, dito doutro
xeito: saber de que se fala, saber o que interesa á xente e, máis concretamente aos
viaxeiros. E a estes interésalles vir a visitarnos.
Por outra banda, somos Comunidade Autónoma onde máis medrou o turismo no
primeiro semestre do ano. O noso empuxe
como destino tamén vén corroborado polos
máis de 200.000 peregrinos que percorreron
este ano algún dos dez itinerarios oficiais do
Camiño de Santiago cos que contamos e
que nun 98,7% dos casos recomenda vivir a
experiencia, principalmente a través das ditas canles dixitais, que xogan ao noso favor.
En palabras da Xunta, o éxito débese a
unha chea de factores e sen esquecer o importante labor das empresas do sector e,
por suposto, o talante acolledor da cidadanía: “Detrás de cifras como estas atópase un
modelo de turismo tranquilo, hospitalario
e sustentábel, polo que a Xunta de Galicia,
da man dos profesionais do sector e grazas
ao carácter acolledor dos galegos, traballa tamén durante este verán. É un turismo
que busca o contacto co territorio e o respecto ao medio ambiente, que profunda
na autenticidade de Galicia, naquilo que a
identifica e a diferenza doutros destinos. Un
turismo que traballa por mellorar a calidade
de vida da poboación local, con especial incidencia en zonas rurais da costa e o interior,
creando emprego, diversificando a economía e potenciando o consumo de produtos
autóctonos”.
O turismo representa o 10% do PIB de
Galicia e xera o 11% dos postos de traballo.
Ademais, como indica unha investigación
recente de Exceltur, Alianza para a Excelencia Turística, permite recadar 1.363 millóns
de euros cada ano a través de impostos.
Por outra banda, ten un importante efecto
arrastre noutros ámbitos como o comercio
polo miúdo, a agricultura e a pesca, a construción, as empresas téxtiles ou a asesoría a
empresas, por citar algúns.
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Galicia é a Comunidade onde máis medra o turismo e unha
das que mellor traballa a fidelización nas redes

Praia Melide (Illa de Ons)

Faro de Corrubedo (Ribeira)

Iniciativas para a descentralización e a sustentabilidade
Nos últimos tempos estase a poñer o foco
en estender o devandito proceso de crecemento e de consolidación como destino
preferente a todo o territorio galego, levalo alén dos camiños xacobeos, da costa e
das grandes cidades. Froito desta vontade
puxéronse en marcha iniciativas como o
proxecto descentralizador da Consellería de
Cultura e Turismo, que se dirixe a permitir
que preto de 130 concellos galegos poidan
mellorar en 2019 as súas infraestruturas turísticas grazas á colaboración do dito departamento da Xunta, que lembra que nos
últimos tres anos investiu máis de 8 millóns
de euros en aspectos de embelecemento,
sinalización ou accesibilidade.

Tamén o Goberno galego colabora economicamente coas máis de 140 festas de Interese Turístico Internacional, Nacional e de Galicia ou con axudas ás entidades locais para
a contratación de profesionais para as súas
oficinas de turismo. Ademais, está en marcha
o Plan MAT de Mellora de Aloxamentos Turísticos, destinado a modernizar e adaptar os
establecementos ás necesidades actuais dos
clientes.
Estas medidas complétanse co traballo que
leva a cabo Galicia para avanzar na configuración dun destino comprometido, que se
preocupa pola sustentabilidade e por dar a
benvida os viaxeiros que recibe. Porque para
que “os turistas estean en Galicia coma na
casa”, a Xunta está a consolidar unha oferta
turística “diversificada e desestacionalizada
moi baseada en valores autóctonos”. Este verán, por exemplo, é o primeiro no que se pode
participar de experiencias turísticas como Un
paseo de historia e vida, presentada na última
edición de FITUR con toda unha serie de percorridos por preto de 30 centros históricos
que pretenden fomentar o coñecemento do
patrimonio, pero tamén o comercio local e a
gastronomía de proximidade.
E seguen en marcha iniciativas que poñen
en valor oficios como a pesca ou as actividades nas lonxas ou visitas a adegas para coñecer o traballo do sector vitivinícola galego,
entre outros. Con medidas como estas, e coa
vista posta na oportunidade que supón o Xacobeo 21, a Xunta quere traballar, nas súas
palabras, “para seguir construíndo a mellor
Galicia para visitar, que debe ser ao mesmo
tempo a mellor Galicia para vivir”. 
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II Congreso
XoveTIC
O evento, organizado polo CITIC, congregou
preto dun centenar de asistentes

O

Centro de Investigación TIC
(CITIC) da Universidade da
Coruña celebrou o 5 e 6 de
setembro a segunda edición do Congreso XoveTIC,
que recibiu a preto de 100
asistentes e tivo o obxectivo de potenciar a
interacción e colaboración entre novos investigadores, construíndo un espazo de encontro para o debate científico e contribuír
así á súa formación.
O evento, como novidade nesta edición,
estivo integrado na conferencia internacional EUSIPCO (27ª Conferencia Europea
de Procesamento de Sinais). Durante estas
dúas xornadas, arredor de 50 investigadores de universidades galegas e do norte de
Portugal presentaron os seus traballos no
ámbito das TIC. Ademais, tamén participaron persoeiros de relevancia internacional
neste eido, como o senior product manager
de Amazon, Francisco Servia, antigo estudante da UDC, e o profesor do departamento de Electrotecnia e Enxeñaría de Sistemas
da Universidade de Pensilvania, Alejandro
Ribeiro.
A sesión de apertura foi a cargo do reitor
da UDC, Julio Abalde, e o director do CITIC,
Manuel F. González Penedo. O director do
centro destacou que un dos obxectivos do
XoveTIC é favorecer a “relación, a interac-

O Congreso
XoveTIC tivo
o obxectivo
de potenciar a
interacción e
colaboración
entre novos
investigadores
ción e a busca de sinerxías” entre investigadores, para poder “crear equipos multidisciplinares” con “outros investigadores que
están moi preto e traballando en proxectos
similares”. O reitor da UDC destacou a importancia de “colaborar entre as tres universidades galegas para ser máis dinámicos,
innovadores e competitivos” e “mellorar os
resultados e posibilidades de transferencia
de coñecemento”.
A xornada do venres tivo lugar en PALEXCO. Na mesa de clausura, a cargo do
adxunto a investigación do Vicerreitorado
de Política Científica, Investigación e Trans-

ferencia da UDC, Horacio Naveira Fachal,
o decano da Facultade de Informática da
UDC, Luis Hervella, e o director do CITIC,
Manuel F. González Penedo, entregáronse
cinco premios de 300 euros cada un, destinados a recoñeceren a calidade, a excelencia e a orixinalidade das comunicacións
orais mellor valoradas polas entidades patrocinadoras dos galardóns: o Clúster TIC
Galicia, o Colexio Profesional de Enxeñaría
en Informática de Galicia (CPEIG), a Cátedra
Handytronic-Grupo Telecon e a Cátedra
UDC-everis en Transformación Dixital, o Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG) e Indra. 

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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Henrique Neira fálanos neste artigo sobre a incidencia das
descargas eléctricas no funcionamento das sucesivas redes
de comunicación, desde as que compoñían os primitivos
faros costeiros ata a moderna Internet

Raios e información

N

a obra A Orestíada (458 a.C.),
o escritor grego Esquilo (525
a.C.-456 a.C.) narra como o
heroe Agamenón envía noticias sobre os sucesos da
Guerra de Troia empregado
para iso o fume de fogueiras: era un primitivo telégrafo óptico, un dos
sistemas de comunicación a distancia máis
antigos coñecidos. Unha alternativa eran
os telégrafos sonoros, usando tambores ou
campás.
Xa na antigüidade foron erguidas construcións en lugares estratéxicos coma os portos
para facerlles sinais con fogueiras ás embarcacións ou mesmo terra adentro: torres defensivas ou especializadas coma os faros. O
libro máis recente sobre a Torre de Hércules
coruñesa recolle a proposta do profesor Antonio Rodríguez Colmenero segundo a cal o
antigo faro romano, agora datado na época
de Augusto -hai uns 2.000 anos- podía enviar
sinais ata o campamento militar romano da
Cidadela (Sobrado): usarían luces de noite e
sinais de fume de día. Mais os faros, coma calquera construción, están expostos a sufrir os
efectos de catástrofes naturais: o de Alexan-
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dría en Exipto, construción de onde xorde a
palabra faro, foi destruído posiblemente por
un terremoto no século XIV.
Nas redes de comunicación, xa desde a
antigüidade, un dos fenómenos naturais que
máis incidencia ten é o dos raios: na Torre
de Hércules supoñemos que antigamente
puido caer algún sobre ela, pero en tempo
máis recente o investigador Xosé Rodríguez
Alfeirán documentou a caída dun raio o 5 de
agosto de 1769, que esnaquizou e incendiou
un dos farois da parte superior.
Unha visita á hemeroteca dixital Galiciana revélanos que o 19 de setembro de 1888
unha chispa caeu na casa dos torreiros do
faro herculino, ocasionando danos nunha
esquina da vivenda e deixando inconscientes por tres horas o primeiro torreiro e a súa
esposa. E as Efemérides da Axencia Estatal
de Meteoroloxía recollen outro caso máis: na
noite do 4 para o 5 de febreiro de 2017 un
raio cae sobre a Torre de Hércules, deixándoa
sen luz.
Vemos, pois, como xa os sistemas de comunicación máis antigos sufrían e sofren os
efectos dos raios. Pero conforme empezan a
aparecer novos sistemas no século XIX estes

tamén os irán padecendo. De novo, Galiciana
revélanos que, por exemplo, o 5 de setembro de 1880 unha chispa eléctrica caeu nas
oficinas telegráficas de Ferrol, sen afectar as
españolas -protexidas por illadores- pero si
as inglesas, situadas no mesmo edificio, nas
que escachizou varios aparatos antes de sepultarse no pozo. Pero non só as oficinas resultaban afectadas: o 23 de xaneiro de 1886
caeu unha faísca eléctrica nas proximidades
de Caldas de Reis, derrubando seis postes da
liña telegráfica.
Nos xornais galegos de finais do século XIX
podemos atopar unha manchea de noticias
semellantes, e non tardarán en aparecer os
problemas nunha rede nova: a telefónica.
Por Galiciana sabemos que o 23 de marzo de
1892 unha chispa causou problemas na rede
telefónica de Vigo.
A partir de aí xorden novos casos e novas
tecnoloxías, coma a da radio: algúns receptores antigos precisaban antenas exteriores
de gran tamaño coma as que hoxe se usan
para a televisión nalgunhas vivendas. De
novo a través de Galiciana sabemos que,
por exemplo, o 7 de decembro de 1948 caeu
unha faísca eléctrica nunha vivenda da rúa
da Violiña de Pontevedra, entrando polos
cables da luz, estragando a instalación eléctrica e queimando o receptor de radio, entre
outros danos.
A seguinte tecnoloxía foi a da televisión. O
1 de setembro de 1961 inaugurábase en Santiago de Compostela o primeiro centro emisor de televisión de Galicia, no mítico Monte
Pedroso, e na Galiciana vemos que pouco
máis de dous meses despois, o 12 de novembro, arredor das 10 da mañá, as descargas
eléctricas dunha forte tormenta avariaron un
sistema eléctrico auto-válvulas na emisora
de televisión no Monte Pedroso.
En canto a Internet, moitas persoas que tiñan conexión á rede de redes no rural galego
na década de 1990 poden testemuñar que
cando había tormentas fortes con raios non
eran infrecuentes as descargas na rede eléctrica, que provocaban picos de tensión que
estragaban os módem de 56 Kb de ancho de
banda tan populares na época. 
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Axuda dende o aire
Os peregrinos contarán con drons de
asistencia cardiorrespiratoria

As axudas aos
centros tecnolóxicos increméntanse nun 23,6%
s axudas para os
contratos programa aos centros
tecnolóxicos
de Galicia e de
invertigación non universitarios con vistas a fortalecer
os seus proxectos, incrementaranse un 23,6%, o que se
traduce nunha contía total de
axudas de 8 millóns de euros.
O obxectivo desta suba,
segundo informou GAIN, é
converter a nosa terra “nunha
potencia científico-técnica”.
Os apoios van dirixidos aos
principais centros tecnolóxicos de Galicia, ás fundacións
sanitarias e aos centros do
CSIC. Do global dos 8 millóns,
un total de 5,4 M€ destinaranse a contratos programa
con centro tecnolóxico e os
2,62 millóns restantes estarán
dedicados a fundacións de
investigación sanitaria e os
centros galegos do CSIC e do
JEO.
As axudas serán por vez
primeira plurianuais, “para
garantir un horizonte de
maior certeza económica aos
centros que poderán solicitar
un pagamento anticipado de
ata o 75%”, explicou a Consellería de Economía, engadindo que o desafío que encaran
estas subvencións é seguir
promovendo a excelencia
científico-técnica en Galicia,
potenciando as principais
liñas de investigación; impulsar a formación, captación
e retención do talento das
persoas que forman parte
dos centros, mellorando a
súa capacitación; promover o
sector sanitario como un motor económico para Galicia;
e situar nun lugar referente
(e preferente) a investigación
sanitaria realizada nestes
centros en Europa.
Economía salientou que
este vieiro de colaboración
público-privada está a dar
os seus froitos: dende 2009
creáronse 600 empregos
ligados ao labor dos centros
tecnolóxicos.

A

C

o comezo deste mes de setembro presentáronse importantes detalles da vindeira tecnoloxía aérea intelixente para
atender as emerxencias dos
peregrinos que percorran os
camiños de Santiago. Máis en
detalle, o sistema (licitado mediante o sistema
de Compra Pública de Tecnoloxía Innovadora
a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria), consiste nun servizo integral
de cardio-protección por medio de vehículos
aéreos non tripulados (UAV), que ten entre as
súas principais vantaxes a capacidade de seguimento e, por suposto, a rapidez na resposta ante posíbeis paradas cardiorrespiratorias.
Segundo salienta a Axencia Galega de Innovación, GAIN, esta tecnoloxía converte a Galicia
en “pioneira a nivel nacional e europeo”.
A licitación ten un importe máximo de
1.149.500 €, e o sistema deberá estar rematado, probado e validado en 2020. O sistema
estará integrado coa Central de Coordinación
de Urxencias Sanitarias CCUS-061 que, en chamadas ao servizo con sospeitas de parada cardiorrespiratoria, facilitará a asistencia sanitaria
urxente mediante o envío precoz dun electrocardiógrafo e un desfibrilador, “empregando
medios aéreos non tripulados”.
Segundo informou o Goberno galego, esta
licitación “busca mellorar os tempos de asistencia á poboación, achegando as manobras
de reanimación cardiopulmonar e o desfibrilador semiautomático ao paciente na etapa
máis precoz posíbel, facendo uso dunha aero-
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nave non tripulada, que se presenta como o
xeito máis axeitado de mellorar estes tempos
en determinadas localizacións xeográficas”.
Respecto dos desfibriladores, porase o foco
na súa sinxeleza e na súa usabilidade, co fin
de ampliar a marxe de operatividade dos camiñantes, ou sexa, das persoas que acompañen ao paciente a pé de camiño, que estarán
en comunicación co persoal sanitario dende a
central de coordinación do 061, axudándoas
en todos os pasos a seguir.
O sistema integrado no UAV estará dotado
ademais de material médico.
A iniciativa compleméntase co proxecto Camiño de Santiago, espazo cardioprotexido, co
que a Xunta incorpora desfibriladores semiautomáticos externos (DESA) nos 70 albergues
públicos na Comunidade. Ademais, inclúe a
formación do persoal destes albergues “permitindo mellorar a cobertura sanitaria dos
miles de peregrinos que realizan o Camiño de
Santiago nos distintos itinerarios oficiais no
caso de sufrir unha parada cardiorrespiratoria”.
O contrato encádrase no programa de solucións da Civil UAVs Initiative, a iniciativa estratéxica da Xutna que ten como finalidade
atraer investimentos no sector aeroespacial
e desenvolver a industria de sistemas e vehículos para mellorar os servizos públicos, “convertendo o Polo Aeroespacial de Galicia nun
referente internacional”.
En torno á Civil UAVs Initiative, a Xunta de
Galicia publicou un total de doce contratos
de Contratación Pública de Innovación (11 xa
adxudicados). 
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Queremos Cidades
Intelixentes
As localidades galegas xa deixaron atrás os bos
propósitos teóricos e métense de cheo na aplicación
práctica do espírito smart

20

100

Operativos os primeiros contedores automatizados de Lugo
90
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Xa non abonda con xestionar recursos, temos que ser transparentes, comunicativos,
participativos, interactivos, sustentábeis, racionais, eficaces e eficientes. Isto é aplicábel
para os concellos, nestes tempos de cidades
smart e de crecemento da Administración
Electrónica, pero tamén é aplicábel á cidadanía. Dito doutro xeito: xa non vale con ser
simplemente cidadáns. Para entendelo, nós
e os lectores, damos uns cantos exemplos
recentes de cidades e vilas galegas reconstituíndose cara ao dixital.

Este xoves 5 de setembro comezaron en
Lugo as probas piloto de xestión intelixente de refugallos sólidos urbanos, unha iniciativa desenvolvida ao abeiro do proxecto
Smart City local e dirixida a favorecer a eficiencia, a eficacia, a automatización e a sustentabilidade en materia de recollida de residuos. O piloto incluíu o equipamento dos
contadores con sensores conectados que
miden o volume de enchido.
A posta en marcha da tecnoloxía foi supervisada polo concelleiro de Medio Ambiente,
Álvaro Santos, que explicou que “os colectores novos veñen cun sistema individual de
seguimento do nivel de refugallos que acubillan” e que a proba piloto que arrinca esta
semana servirá para ver como responden
estes equipamentos e cal é o grao de adaptación dos mesmos á cidade.
Segundo dixo, “a obtención de información sobre o estado de cada contedor mellorará a recollida de residuos, xa que os camións optimizarán as súas viaxes sen ter que
pasar por recipientes medio baleiros e recollerán os cheos con máis axilidade, o que evitará impactos ao medio ambiente e axilizará
o tráfico ao reducir o paso de camións, co
aforro en emisións de CO2 que isto implica”.
O edil engadiu que a iniciativa abéirase á
estratexia de Smart City posta en marcha no
anterior mandato pola alcaldesa Lara Méndez co obxectivo de facer avanzar a cidade
en materia de automatización, xestión, optimización de recursos, comunicación, sustentabilidade e ecoloxía.

Pontevedra aproba a declaración
de accesibilidade da súa eSede
O Concello de Pontevedra vén de aprobar a declaración de accesibilidade da
Sede Electrónica. E faino logo de dunha
“autoavaliación” desenvolvida a través de
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informe solicitado ao Observatorio de Accesibilidade. Segundo informa o Goberno
local, a declaración conforma “o primeiro
chanzo na aplicación das normativas, estatal e europea, destinada a garantir uns
requirimentos mínimos de accesibilidade
de sitios webs e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público”. Con isto,
o Concello espallar a relación dixital real e
efectiva a toda a cidadanía, evitando que a
súas canles e ferramentas online fomenten
dalgún xeito a fenda dixital.
O Executivo local lembra que a súa eSede (sede.pontevedra.gal) foi activada en
marzo de 2016 e que, desde aquela, foi
gañando en ampliacións, melloras e optimizacións para a cidadanía.

Xa podemos consultar as prazas
libres en cinco estacionamentos
de Vigo
O Concello de Vigo vén de presentar os
detalles da máis recente actualización da
aplicación móbil municipal, con importantes funcionalidades extra para veciñanza
e residentes. A app Vigo, entre outras cousas, dará conta do estado de ocupación
dos aparcamentos da cidade, permitindo
consultar en tempo real as prazas libres en
cinco estacionamento. Nun primeiro momento, a app ofrecerá información sobre
media decena de instalacións (Policarpo
Sanz, Areal, Urzáiz, Independencia e Pintor Colmeiro), pero está previsto sumar, de
maneira paulatina, os restantes parkings.
O alcalde Abel Caballero explicou que
a última versión da aplicación Vigo (1.1.3)
responde á importante demanda deste
tipo de servizos e informacións por parte
dos residentes pero tamén da gran cantidade de turistas que se achegan á cidade,
tanto en verán (e sobre todo) como no resto do ano.
“En menos dun ano”, indicou o rexedor,
“a ferramenta converteuse nunha das aplicacións máis completas do ámbito das
Cidades Intelixentes estatais, e unha das


Presentación da aplicación do Balneario de Caldeliñas, en Verín

mellores valoradas polos usuarios, cun 4,7
sobre 5”. Tamén engadiu que desde o seu
lanzamento, o 14 de novembro de 2018,
a aplicación instalouse en máis de 20.000
dispositivos, dos que un 83% son Android
e un 17% son iOS. Na sección Mellorar a cidade rexistráronse máis de 2.000 cidadáns
que xeraron máis de 2.700 propostas de
mellora nos últimos 8 meses.

Ferrol adherirase á historia social única electrónica
O Concello de Ferrol adherirase á Historia Social Única Electrónica, a HSUE, impulsada na nosa terra pola Xunta (axencia
AMTEGA, Política Social) e a FEGAMP a través dun convenio de colaboración tecnolóxica no que entran en xogo, activamente, os concellos. Así o comunicou este mes
de agosto a Concellería de Benestar Social
que dirixe Eva Martínez Montero, salientando que a HSUE é un sistema que reúne
toda a información dispoñíbel sobre os
usuarios dos servizos sociais, polo que se
trata “dunha ferramenta que axilizará e
mellorará o traballo do persoal técnico”,
segundo lembrou a edil.
A concelleira insistiu en que a adhesión
será “moi importante para a optimización
desta área municipal”, que en Ferrol, dixo,
“levaba tempo bloqueada”. Amais, engadiu que se trata do “primeiro paso cara
unha modernización necesaria na prestación dun servizo esencial, como é o vencellado ao benestar social”, polo que había
que sacalo adiante “canto antes”.

Verín e Xoia fan revivir o Balneario de Caldeliñas na súa época dourada
O Concello de Verín aposta de cheo
polas novas tecnoloxías para dar a coñecer ante o mundo o seu importante patrimonio. Este verán, sen ir máis lonxe, o
Goberno local presentou no Balneario de
Caldeliñas a aplicación móbil de Realidade Aumentada chamada Time Trip Caldeliñas, que foi deseñada pola empresa
galega Xoia Software e que salienta por
poñer ao alcance da man dos usuarios (en

cadanseus móbiles) unha pormenorizada e exhaustiva reconstrución en 3D do
senlleiro edificio termal. E faino, ademais,
recuperando o brillo do seu máximo esplendor: a principios do século XX.
A ferramenta dada a coñecer é unha
aplicación gratuíta interactiva baseada
na Realidade Aumentada que posibilita, a
través do móbil (smartphone) ou mesmo
unha tableta, reconstruír o pasado sobre
o que estamos a ver en tempo real. “Permítenos con simples xestos trasladarnos
a través das distintas estancias e escenas
da vida diaria do histórico Balneario de
Caldeliñas a principios do século XX”, explicaron os responsábeis do seu desenvolvemento, engadindo que un dos desafíos
do traballo despregado foi conseguir “dar
vida ao pasado recuperado”, ofrecendo
un produto “con rigor histórico, que dea
un paso máis no entretemento turísticocultural”.

Ribeira incrementa as funcionalidades da eAdministración

A implantación da Administración
Electrónica no Concello de Ribeira deu
un novo paso en setembro a través da incorporación da posibilidade de obter, vía
online, as autoliquidacións dos impostos
locais do ICIO (imposto sobre instalacións,
construcións e obras) e do IVTM (imposto
de vehículos de tracción mecánica). Estas
dúas opcións xa están dispoñibles no portal dixital do Concello https://ventanilla.
riveira.es/ no apartado Autoliquidacións.
Mediante esta operación, o cidadán
cuantifica a cantidade dun tributo que ten
que pagar e o reflicte no correspondente
documento.
Súmanse a outras seis posibilidades
xa existentes, coma eran as de autoliquidar taxas polo cambio de titularidade en
aperturas, dereitos de exame, informacións urbanísticas, licencias de primeira
utilización, expedición de licencias para
taxi ou cemiterio e ocupación de subsolo,
solo ou voo. O Concello salienta a utilidade da autoliquidación telemática do ICIO,
xa que “axiliza uns trámites complexos”.
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Ponte Caldelas estrea aula de
informática

A cidadanía poderá enriquecer
Lugo na memoria
O Concello de Lugo quere ampliar
a dinámica da participación cidadá á
creación dos recursos tecnolóxicos municipais. Isto será extensíbel ao enriquecemento da aplicación interactiva destinada a poñer en valor o patrimonio da
cidade, Lugo na memoria, da que falamos
en anteriores números para salientar que
se trata dunha completa ferramenta, con
máis de 1.400 elementos de información,
que permitirá aos usuarios percorrer a
trama urbanística da cidade e a súa evolución desde a época medieval á moderna. E todo isto través do extenso fondo
documental fotográfico municipal. Pois
ben, agora o Concello vén de anunciar
que a aplicación está a aberta á colaboración da cidadanía.
Na mesma plataforma o Goberno local habilitou unha ligazón para que todo
aquel que queira aportar material gráfico
ou información para o enriquecemento
desta aplicación e dar a coñecer o patrimonio de Lugo dende diferentes enfoques.

A guía turística de San Sadurniño convértese en web

O Concello de San Sadurniño vén de
converter en páxina web a súa guía turística local, publicada hai agora un ano en
formato tradicional. Podemos ver o resultado da transformación en formato online, en Google Sites, mantendo (e potenciando) a súa función de resumir todos
os atractivos culturais, medioambientais,
paisaxísticos, turísticos e etnográficos do
termo municipal coruñés. E co engadido extra das posibilidades que ofrece a
Rede, como por exemplo os mapas interactivos, un maior número de imaxes e
mesmo a sincronización coa axenda de
eventos municipais.
Ademais, toda a información dispoñíbel enriquécese con ligazóns aos salientábeis artigos do proxecto de dinamización socio-tecnolóxica Fálame de San
Sadurniño. O novo sitio pode consultarse
xa dende o devandito servizo Google Sites.
A web, de deseño responsive (adáptase a todos os dispositivos), achéganos
nunha primeira pantalla os contidos divididos nunha ducia de apartados: paisaxe, época anterior á romanización, o
castelo de Naraío, o Pazo da Marquesa,
o Convento do Rosario, o patrimonio
relixioso, patrimonio civil, feiras e festas,
aloxamentos e restaurantes, rutas que se
poden facer, un plano de recursos e unha
entrada referida ao Proxecto do Xeoparque do Cabo Ortegal.
Ademais, na páxina de portada tamén
aparecen todos os recursos publicados
en Google Calendar, tanto os organizados polo Concello como aqueles que lle
fan chegar as entidades do municipio.

Ponte Caldelas (Pontevedra) vai afrontar o ano académico que se nos bota enriba máis e mellor conectada á contorna
dixital. O motivo? A habilitación dunha
aula de novas tecnoloxías na Casa da
Cultura local: un espazo formativo dunha ducia de computadores avanzados
(Intel Core 15 de oitava xeración con 8
GB de memoria RAM) e pantallas panorámicas de 24 polgadas. A posta a punto
da aula de informática foi posíbel grazas
aos fondos LEADER e FEADER, ao abeiro
do Programa de Desenvolvemento Rural
de Galicia 2014-2020. A iniciativa supuxo
un investimento de máis de 17 mil euros.
O espazo TIC tamén dispón tamén
dunha pantalla para proxeccións de
2x2, dunha impresora multifunción láser
color con capacidade para imprimir 27
páxinas por minuto, un portátil docente
e un punteiro láser. A previsión é de que
a partir de setembro comecen a impartirse cursos informáticos na aula, co fin
de facer avanzar a alfabetización dixital
da veciñanza e a súa empregabilidade.
Segundo informa o Concello, un dos
obxectivos é conseguir que a aula teña
carácter itinerante, ou sexa, que parte
dos seus recursos tecnolóxicos e e formativos sexa trasladado periodicamente a outros centros públicos do termo
municipal co fin de combater cos equipamentos máis avanzadas a chamada
fenda dixital.

O Concello de San
Sadurniño vén de
converter en páxina
web a súa guía turística loca
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Están xa postas en
funcionamento as
redes sociais oficiais
do Concello de Boiro, Facebook, Twitter
e Instagram, coas que
se pretende informar
á cidadanía de toda a
actualidade

Vista xeral da praza de Galicia e o consistorio de Boiro

Boiro comeza a retransmitir os
plenos vía streaming
O Concello de Boiro segue adiante co
seu programa de impulso dixital, destinado a ampliar a cobertura nas parroquias, a
poñer o foco na información e a comunicación nas redes sociais e, tamén, a fomentar
a transparencia e a participación pola vía
tecnolóxica. Neste último punto sitúase a
novidade confirmada hoxe polo Goberno
local: o fornecemento, a partir do mércores
11 de setembro, da retransmisión en directo dos plenos en streaming.
Os contidos poderán verse a través da
canle de Youtube ou ben mediante a páxina de Facebook do Concello de Boiro. Así,
esta medida xa estará operativa para o
pleno ordinario municipal que se celebrará
hoxe, ás 20.00 horas, pretendendo facilitar
a comunicación.
Ao respecto, o alcalde José Ramón Romero manifesta que “desta maneira calquera que queira ver os plenos e non poida
asistir poderá facelo dende o seu dispositivo móbil estea onde estea. Ademais, dende
a plataforma de Youtube do concello poderanse recuperar e volver ver as sesións plenarias en calquera momento”.
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Por outra banda, o Goberno boirense
informou tamén que están xa postas en
funcionamento as redes sociais oficiais do
Concello, Facebook, Twitter e Instagram,
coas que se pretende “informar á cidadanía de toda a actualidade, a vida cultural,
deportiva, social, etc. do municipio”. O
Executivo local engadiu que as redes están a “ter moi boa acollida” e unha ampla
marxe de uso como “vía de comunicación
directa entre o Goberno e a veciñanza”.

O Concello de Santiago e o CiTIUS avanzan en colaboración
O Concello de Santiago e o Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías
Intelixentes (CiTIUS) van estreitar a súa
colaboración, un traballo conxunto que
colleu impulso a través de proxectos como
Trafair, do que falamos recentemente en
Código Cero con motivo do premio obtido
en Roma polo seu importante potencial
tecnolóxico e medioambiental. A consolidación do traballo colaborativo foi dada
a coñecer este mes de setembro polo alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo,
durante unha visita á sede do dito centro,
na compaña do seu director científico, Senén Barro, ex reitor da USC. Ambos falaron

da aplicación das tecnoloxías intelixentes
“en proxectos de interese para a cidade”
e, máis polo miúdo, do devandito programa Trafair (orientado a loitar en Compostela contra a contaminación do ar) ou do
proxecto smart de Santiago, Smartiago.
Na estadía no centro da USC, Sánchez
Bugallo coñeceu ao detalle as últimas novidades de Trafair (Understanding Traffic
Flows to improve Air Quality) no que participan Santiago de Compostela, o CiTIUS
e o CESGA, amais doutras cinco cidades
e centros de investigación europeos. Segundo fixo saber, a intención do Concello
é “buscar a colaboración da USC para sacar
adiante todos estes proxectos de interese
para Santiago, convertendo o que é desenvolvemento e investigación en empresa
e na xeración de postos de traballos cualificados, que é o que forma a nosa Universidade".
O encontro tamén serviu para que o director científico do CiTIUS, Senén Barro, lle
presentase ao alcalde os detalles do Congreso Europeo de Intelixencia Artificial,
que se celebrará en Compostela en 2020,
“o congreso máis importante de Europa e
dos máis importante do mundo no ámbito da Intelixencia Artificial”. 
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Agricultura 4.0

O

A Xunta pilotará Primare para as inspeccións
intelixentes en 3.000 parcelas galegas

O Goberno galego pilotará a plataforma
Primare para as inspección intelixentes e a
agricultura avanzada en tres milleiros de
parcelas da nosa terra. Así o fixeron saber
este 17 de setembro a directora da Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
(AMTEGA), Mar Pereira, e o director xeral de
Gandaría e Agricultura da Consellería do Medio Rural, José Balseiros, quen participaron
activamente na primeira xornada Primare
Demo-Days, xunto con preto dun centenar
de axentes do sector agrogandeiro. Na xuntanza, celebrada en Forcarei, abordáronse as
posibilidades e os desafíos do proxecto Primare – Inspeccións Intelixentes Avanzadas,
impulsado pola Xunta para “automatizar os
controis en campo asociados ás axudas da
Política Agraria Común (PAC)”.
Segundo explicaron Pereira e Balseiros,
a iniciativa pilotarase inicialmente nunhas
3.000 parcelas do territorio galego, para
comprobar a súa viabilidade técnica, económica e fiabilidade.
Ao abeiro da xornada, representantes da
Administración autonómica e das empresas
adxudicatarias da iniciativa explicaron en
detalle o funcionamento da plataforma Primare, que integra tres tipos de solucións: un
sistema que, a través de drons e imaxes satelitais, capta información xeorreferenciada
das parcelas (obtendo os datos xeográficos,
territoriais e agroambientais que requiren os
controis asociados ás axudas da PAC), unha
plataforma que analiza automaticamente as
imaxes capturadas e permite obter información útil para a toma de decisións nos procesos de inspección, e un sistema experto
de control automatizado e intelixente que
compara o declarado na solicitude de axuda
coa información recollida en campo e que
permite executar a inspección de xeito automatizado.
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A directora da AMTEGA lembrou que
Primare é o primeiro proxecto de Compra
Pública Innovadora (CPTi) no ámbito do
sector primario a nivel estatal e salientou
“que a implantación e adquisición de solucións dixitais innovadoras proporcionará un
impulso esencial para un sector primario
intelixente”.
Mar Pereira indicou que, ademais da
automatización das inspeccións, “Primare
ofrecerá outros servizos de valor engadido
para os agricultores como unha aplicación
móbil para capturar e enviar imaxes xeorreferenciadas como probas adicionais aos
controis da PAC e unha aplicación web para
xestionar o caderno de explotación, que
permita mellorar a toma de decisións no
futuro”.
Ao fío destas e outras cuestións, o director
xeral de Gandaría destacou que a tecnoloxía
desenvolvida dentro do programa Primare
“podería ter evidentes aplicacións prácticas para os empresarios agrarios como, por
exemplo, obter datos case instantáneos da
humidade ou da altura dos cultivos poden

"A implantación e
adquisición de solucións
dixitais innovadoras
proporcionará un impulso
esencial para un sector
primario intelixente”
Mar Pereira

Directora da AMTEGA

axudar na xestión máis eficiente da auga
e dos fertilizantes, na loita contra pragas e
enfermidades, na valoración dos datos da
fauna silvestre, entre outras posibilidades”.
Balseiros avogou por “apostar por ferramentas como as deste programa para axudar
na evolución tecnolóxica e dixital do noso
agro”, sinalando que o sector agrario galego segue evolucionando cara explotacións
máis grandes e extensivas, nas que o manexo do territorio exixe cada vez máis tempo,
atención e precisión.
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FORMACIÓN CON FUTURO
Bota a andar o primeiro Curso de
Especialista Universitario en 5G de Galicia

O
Nova xornada en outubro
O de hoxe é o primeiro dos dous encontros
previstos para dar a coñecer a responsábeis
de explotacións agrarias, en especial dos
beneficiarios das axudas da Política Agraria
Común (PAC), o potencial do uso de medios
tecnolóxicos para aumentar a eficiencia e reducir a complexidade da realización dos controis asociados ás axudas da PAC. No mes de
outubro está prevista unha segunda convocatoria da xornada que terá lugar no concello
de Meira (Lugo). A asistencia a calquera das
xornadas é gratuíta, previa inscrición a través
da seguinte ligazón: https://mediorural.xunta.gal/primare_civil_uavs/presentacion/.
O proxecto Primare - Inspeccións Intelixentes Avanzadas, co-liderado por AMTEGA e o
Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA),
dependente da Consellería do Medio Rural,
ten por obxectivo “desenvolver solucións innovadoras para dispoñer de xeito automatizado de servizos de valor engadido para os
axentes do sector agro-gandeiro e, en particular, para a realización dos controis de campo asociados ás axudas da Política Agraria
Común (PAC) mediante medios tecnolóxicos
(en particular, mediante o uso de medios aéreos non tripulados e outros sistemas tecnolóxicos)”.
Primare conta cun orzamento de 4M€ cofinanciado nun 80% con fondos FEDER procedentes do convenio entre o Ministerio de
Ciencia, GAIN e a AMTEGA para o proxecto
CIVIL UAVs Initiative. 
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s 23 matriculados no
primeiro Curso de
Especialista Universitario en tecnoloxías
de Quinta xeración 5G recibiron
o pasado venres 13 de setembro a benvida da directora da
Axencia para Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de
Galicia (AMTEGA), Mar Pereira,
e do reitor da Universidade de
Vigo, Manuel Joaquín Reigosa,
na xornada inaugural que se
celebrou esa mañá na Escola
de Enxeñaría en Telecomunicacións.
A posta en marcha deste Curso é froito dun acordo subscrito
este ano entre a AMTEGA, a Universidade de Vigo, e o operador
público RETEGAL o pasado
mes de febreiro. Este programa
formativo, enmarcado no Plan
Galicia 5G da Xunta, ofrece a diferentes perfís profesionais do
sector tecnolóxico capacitación
especializada e adaptada ás necesidades derivadas da futura
extensión da tecnoloxía 5G.
Os alumnos son, maioritariamente, profesionais do sector
tecnolóxico cunha experiencia
laboral de entre cinco e dez
anos, aos que suman estudantes de Mestrado ou nos últimos
anos de Grao e persoas en
situación de desemprego.
O curso, con 200 horas lectivas, estrutúrase en 6 módulos,
que se impartirán de maneira
presencial os xoves e venres polas tardes Escola de Enxeñaría

en Telecomunicacións durante
os meses de setembro a decembro máis o proxecto fin de
curso. Superadas todas as fases,
os alumnos obterán o título de
Especialista en Tecnoloxías de
Quinta Xeración (5G).
O cadro docente está integrado, tanto por profesores
da Universidade como por
profesionais expertos do sector,
tanto de operadores (Movistar,
Orange, Vodafone), como fabricantes (Nokia Spain, Ericsson) e
desenvolvedores de solucións
verticais (PSA, RTVE, CTAG,
SERGAS).
O Plan Galicia 5G é ferramenta estratéxica da Xunta de
Galicia para impulsar o ecosistema 5G galego e favorecer
o despregue destas redes en
Galicia Coa sinatura do acordo,
o pasado mes de xaneiro, para a
posta en marcha deste Curso, a
Universidade de Vigo, formalizou a súa adhesión ao Nodo de
Cooperación 5G, un punto de
encontro entre desenvolvedores e demandantes de solucións
desta tecnoloxía para actuar
como concentrador dos retos
derivados das demandas do
mercado e as capacidades das
empresas do ecosistema 5 G de
Galicia. En novembro formalizábase a adhesión ao nodo os
operadores Vodafone, Orange
e Telefónica para realizar casos
de uso con esta tecnoloxía en
ámbitos de especial interese
para Galicia.
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Ondas de Big Data

O

Instituto Tecnolóxico de
Galicia (ITG) vén de facer balance da actividade da súa tecnoloxía no
campionato de surf de
Pantín, o ABANCA Galicia
Classic Surf Pro, no que a
aplicación Flythings do ITG é xa unha vella
coñecida. Pois ben, este ano houbo novidades importantes e relevantes fitos dos que
dar conta. Para comezar, a dita tecnoloxía
do ITG foi quen de medir máis de 2.500 millóns de datos durante o evento deportivos.
A cita, como lembraremos, desenvolveuse
en augas ferrolás entre o 28 de agosto ao 7
de setembro.
O ITG achegou á competición a última
evolución da súa tecnoloxía FlyThings, que
consta dun dispositivo hardware (cun peso
de 90 gramos e unhas dimensións totais de
10 x 5cm) e un software que ilustra sobre
o sinal de TV os valores que alcanza o deportista en cada unha das súas manobras.
Nesta edición, informa o centro tecnolóxico
galego, a solución foi máis evolucionada
aínda cá empregada en 2017 (o primeiro
ano no que FlyThings fixo acto de presenza
en Pantín), co que se conseguiu “dar resposta ás propostas de mellora dos surfeiros,
xuíces e organizadores”.
Así, durante os 11 días do campionato
mundial, a tecnoloxía do ITG mediu e tratou
máis de 2.500 millóns de datos; máis dun
millón de datos rexistrados por sensor en
cada manga. Surfeiros de renome, como
por exemplo Nat Young, Wesley Dantas,
Deivid Silva, Gony Zubizarreta, Silvana Lima
ou Miguel Tudela, puideron experimentar coa dita solución durante a competición. O rider peruano Tudela destacou que
“coñecer a velocidade ou a forza coa que
competimos, ter un dato numérico nese
sentido, pódenos axudar a mellorar nos
adestramentos”. Pola súa banda, Nava Castro, directora de Turismo de Galicia, visitou
a caseta de ITG no campionato e felicitou
ao centro tecnolóxico por axudar a “situar o
campionato na vangarda e como referente
internacional”.

Novidades
Entre as novidades da versión presentada incluíronse melloras como a integración
do dispositivo na licra dos competidores
(na edición anterior o dispositivo estaba integrado na táboa); a detección automática
do inicio da onda por parte do surfeiro, así
como dos seus movementos; a transmisión
en tempo real dos datos rexistrados ou a
creación dunha aplicación móbil gratuíta
para recibir os datos nos dispositivos móbiles dos asistentes.
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O ITG mediu máis de 2.500 millóns de datos
durante o campionato surfeiro de Pantín


O surfeiro Miguel Tudela
experimentou coa tecnoloxía Big
Data do ITG


A directora de Turismo Nava Castro
comprobou o funcionamento de
FlyThings

Segundo Santiago Rodríguez Charlón, directivo do ITG, “a solución que presentamos
neste campionato mellora a presentada en
2017 porque continuamos traballando con
todas as partes involucradas no mundo do
surf e tamén noutros deportes acuáticos”.
En termos máis concretos, puxo en xogo
máis datos, mellores comunicacións, procesado automático e “unha presentación máis
visual para o espectador”.
A través dunha rede sen fíos de comunicación radio, FlyThings foi quen de medir a
velocidade do surfeiro (instantánea, media
e máxima), a distancia percorrida (instantánea e total), a forza G coa que se realizou
cada xiro ou manobra, a velocidade de rotación coa que se fixo cada xiro ou move-

mento, o número de ondas surfeadas e o
número de manobras realizadas. Así mesmo,
ao finalizar o percorrido na onda, elaborou
un resumo dos valores medidos.
O ITG sinala tamén que se trata dunha
solución totalmente automatizada (non require control por parte de persoal técnico),
visualizábel a través dunha aplicación móbil
específica.
Unha vez finalizadas a mangas, a ferramenta fixo comparativas entre os diferentes
competidores, engadindo aos valores devanditos o número de ondas e de manobras
totais. “Todo iso co fin de valorar, de forma
obxectiva, o esforzo, a habilidade e a destreza dos deportistas”, engade o ITG. 
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Fernando Suárez, presidente do CPEIG,
achéganos ás principais novidades TIC
desta volta á actividade académica,
empresarial e innovadora

Novo curso, novos retos

C

omo soe ser habitual, o novo
curso académico chega ateigado de novas expectativas
e compromisos, mesmo máis
numerosos e ambiciosos no
ámbito persoal cós que nos
autoimpoñemos coa chegada dun novo ano.
Entre as medidas anunciadas a nivel estatal, destaca o compromiso da ministra de
Educación e Formación Profesional en funcións, de investir 226 millóns de euros para
dixitalizar a educación. Tamén asegurou que
se está a traballar no deseño de 80 novas
titulacións de Formación Profesional asociadas a disciplinas tecnolóxicas disruptivas
como ciberseguridade, Intelixencia Artificial,
videoxogos, drons, Big Data, 5G, ou novos
media.
A nosa Comunidade ven de crear unha
nova titulación, o grao en Robótica, que dende o presente curso académico impartirase
no Campus de Lugo pertencente á USC. Este
título completa a oferta formativa en materia
tecnolóxica existente, que inclúe programas
oficiais de grao e mestrado, títulos propios e
cursos de especialización.
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Estas medidas, sendo positivas, non serán
suficientes sen unha campaña global para
concienciar a toda a sociedade das bondades da tecnoloxía e a importancia de transmitir a súa transcendencia dende idades
temperás. É fundamental que os responsables da educación e formación dos nosos
rapaces, pais e profesores respectivamente,
non supoñan un atranco ás inquedanzas,
curiosidade e creatividade dos nenos. Profesores que demonizan a tecnoloxía e pais que
a prohiben son unha barreira case infranqueable, polo seu impacto e proximidade a
este colectivo, mal chamado de nativos dixitais, que necesitan non só formación, senón
acompañamento nesta contorna.
Porque se cando un réxime autoritario
chega ao poder dun Estado e o primeiro
que restrinxe é o uso de redes sociais para
limitar a liberdade de expresión, que máis
proba precisamos de que o seu uso é garantía de liberdade e democracia? Eduquemos
polo tanto aos nosos rapaces nun uso responsable da tecnoloxía. É certo que supón
un esforzo pola nosa parte, pero non é un
compromiso que adquirimos cando decidimos ser pais ou educadores? 

O CPEIG e
AMTEGA convocan
o Curso Superior de
eAdministración
Colexio Profesional de Enxeñaría
en Informática
(CPEIG) e a axencia autonómica
AMTEGA veñen de convocar
o Curso Superior de Administración Electrónica, unha
actividade formativa que
se dirixe a formar en tecnoloxías de xestión, tramitación,
seguridade, comunicación e
transparencia a 80 empregadas e empregados públicos.
Inaugurarase o 24 de setembro cun relatorio maxistral
sobre o presente e futuro
da Administración Dixital, a
cargo do director da División
de Planificación e Coordinación de Ciberseguridade do
Ministerio de Política Territorial, Miguel Ángel Amutio, e o
director de contidos de Retina
do xornal El País, Jaime García
Cantero. O curso celebrarase
do 24 de setembro ao 22 de
outubro nas EGAP en Santiago de Compostela.
Esta actividade ten como
finalidade “afondar, desde
unha perspectiva técnico
xurídica e cunha importante
parte práctica, na concepción
da eAdministración, incidindo
na relevancia que ten a súa
implantación nas distintas
administración galegas”. Neste
senso, os contidos analizarán
desde distintos enfoques o
afianzamento das TIC no goberno e a xestión electrónica,
para que o alumnado adquira
ou perfeccione o seus coñecementos teóricos e prácticos
en informática e en dereito.
A dirección académica está
a cargo do presidente do
CPEIG, Fernando Suárez.
Este curso superior será
impartido na modalidade
semipresencial, con 30 horas
presenciais en Santiago, os
días 24 de setembro e 1, 8, 15
e 22 de outubro, en horario
de 11:00 a 14:00 e de 16:00 a
19:00 horas, e 84 en teleformación. 

O
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innovación galega

Innovando mesmo
cando non parece
que innovemos
Para quen teña dúbidas sobre se a
creatividade tecnolóxica galega tamén
traballa en verán, aí vai unha ración de
novidades

Xesol, Situm e Appentra,
finalistas en South Summit 2019



A prestixiosa competición internacional
South Summit 2019, da que
xa se coñecen os 100 finalistas, vai ter unha notábel presenza galega: a das empresas
Xesol Innovación, Situm e Appentra. A primeira, Xesol, foi
seleccionada polo seu importante labor na procura der respostas avanzadas para o sector da mobilidade intelixente
e os vehículos autónomos e
conectados, consistindo a súa
metodoloxía en permitir que
as TIC minimicen ao máximo
a marxe de erro dos condutores. A segunda, Situm, foi
quen de desenvolver unha
tecnoloxía de localización en
interiores da máxima eficacia,
presente arestora nunha chea
de aplicacións, lugares e dispositivos.
Polo que se refire a Appentra, tivéronse en conta os
seus importantes achados en
ferramentas de software de
alta calidade para un uso extensivo das técnicas de com-
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putación de alto rendemento
(HPC) en todas as áreas de
enxeñería, ciencia e industria.
As iniciativas finalistas foron
seleccionadas entre os máis
de 3.700 proxectos presentados para a competición.
Un comité encargado de
proceso de avaliación estivo
formado por 150 expertos,
que tiveron en conta parámetros e características como o
nivel de innovación de cada
achega, a súa capacidade para
adaptarse a diferentes contornas e evolucionar no tempo
(o que se coñece como escalabilidade), a súa capacidade
interna para medrar, o equipo
de profesionais que participan
no proxecto e o interese investidor que este pode xerar.
South Summit é a maior
exposición empresarial do
sur de Europa, que reúne as
máis prometedoras startups e
empresas e axentes de investimento internacionais entre os
días 2 e 4 de outubro de 2019
en Madrid. 

SIVSA converte centros sanitarios
de Perú en hospitais sen papeis



A empresa galega
SIVSA, centrada
en servizos tecnolóxicodixitais avanzados,
segue adiante co seu
importante proceso de
internacionalización, un
afianzamento en novos
mercados (principalmente
alén do Atlántico, aínda que
tamén no norte de África)
do que vén de achegar
relevantes novidades. Estas
consisten na consolidación
da súa presenza en Perú,
onde vén de conseguir
que os centros de saúde
que implantaron a súa
plataforma Hosix sexan
finalmente “hospitais sen
papeis”. É dicir, adaptados
plenamente á era dixital
e todas as súas vantaxes
de axilidade, comodidade,
eficacia, atención e
seguridade.
Estamos a falar dos hospitais xestionados polo
grupo IBT, como o IBT Guillermo Kaelin de la Fuente

Salud SAC, ou o IBT Alberto
Leopoldo Barton Thompson Salud SAC, máis en
dúas clínicas do Grupo San
Pablo en Perú, na clínica renal e oncolóxica da Universidade Peruana Cayetano
Heredia e, tamén, no hospital San Martín de Porres
en Macusani. A isto cómpre
engadir os traballos realizados na clínica de Arequipa,
do Grupo San Pablo, onde
a empresa galega está a
rematar a implantación de
Hosix, mentres que nas restantes clínicas do mesmo
grupo iniciarase o proceso
en datas vindeiras. Nos devanditos centros, segundo
informa SIVSA, a plataforma
Hosix converteuse “nunha
ferramenta imprescindíbel
para conseguir unha organización eficaz e ofrecer
unha atención sanitaria
de calidade, que sitúa os
complexos sanitarios nos
mellores niveis de atención
ao paciente”. 

Balidea desenvolveu o novo portal
da Festa da Istoria



A empresa tecnolóxico-dixital Balidea, con sede principal en Compostela, subiu este ano un novo chanzo
na súa colaboración coa Festa da Istoria de Ribadavia, unha
colaboración da que xa dimos conta en anteriores entregas
con motivo do lanzamento da aplicación móbil dos festexos
históricos (en todo o sentido do termo “histórico”). Agora, o
traballo conxunto coa Festa da Istoria (que se desenvolveu
os tres últimos días de agosto), materializouse no desenvolvemento dun novo portal: un sitio web (festadaistoria.
com) onde Balidea apostou de cheo pola visualidade, a
accesibilidade, o dinamismo e a versatilidade. O obxectivo
foi achegar unha ferramenta que co menor esforzo posíbel
por parte de usuario achegase a máxima (e de meirande
utilidade) información. 
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Recoñecidas as luminarias
AtmosLED de Televés



Televés, referente no
desenvolvemento de
equipamentos de telecomunicación e en ámbitos avanzados
de saúde dixital, vén de obter
un novo e importante recoñecemento a outra das súas
grandes liñas de actividade
presente: o desenvolvemento
de tecnoloxías de alumeado
intelixente. En detalle, trátase

da certificación internacional
ENEC (outorgada por AENOR)
para as súas luminarias AtmosLED, series E e N, deseñadas e
fabricadas pola compañía de
Santiago. Esta distinción abrangue tanto á luminaria propiamente dita como aos drivers,
que tamén son fabricados pola
compañía nas súas instalacións
industriais de Compostela.

Segundo informa
Televés, a certificación
ENEC supón “un importante respaldo para as
solucións de iluminación
da empresa, unha liña de
produto pola que a compañía está a facer unha
aposta decidida, cunha gama
de solucións que en vindeiras
datas verase ampliada con
novas referencias”.
ENEC é unha certificación
con recoñecemento internacional que se concede só a fabricantes. Con este selo, que figurará nas luminarias AtmosLED,
garántese que o produto superou unha auditoría específica,
na que se comproba o cumprimento de esixentes requisitos
en fabricación, control de
calidade e seguridade eléctrica,
entre outros aspectos. 

Situm achega unha
ferramenta de geofence
poligonal

Coremain mellora a xestión
da Xunta Arbitral de
Transportes





A empresa galega Situm, que dá nome
á innovadora plataforma de localización e navegación en interiores, vén de
incorporar unha nova ferramenta de geofence poligonal na devandita plataforma. Para
quen non o saiba, a finalidade do geofencing
é delimitar áreas concretas onde queiramos
localizar un teléfono móbil, co fin de facer
analíticas específicas da contorna, controlar
accesos e saídas ou notificar aos traballadores desa area as tarefas a realizar. Até o
de agora, o principal atranco desta práctica
baseábase na imposibilidade de facermos
axustes precisos cando o perímetro do espazo a delimitar está formado por liñas rectas.
En palabras de Situm, esta imprecisión
pode provocar cousas como que achemos
persoas ou obxectos nunha estancia cando
realmente están nun espazo lindeiro. Ou que
a notificación dun anuncio nun smartphone
se lance en espazos nos que realmente non
se quería notificar.
Para solucionar as devanditas eivas é para
o que Situm vén de incorporar a dita ferramenta.
Nun plano máis concreto, o novo instrumento de geofencing poligonal da Plataforma Situm IPS favorecerá dispor de información sobre xeolocalizacións máis precisa e
completa, unha mellor xestión de accesos a
diferentes áreas, ou unha maior eficacia en
accións de xeomarketing, entre outras posibilidades. 
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Coremain, referente TIC galego con sede
principal en Santiago, mostrounos este mes
de agosto os detalles dun novo proxecto de seu
para a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia (AMTEGA), unha iniciativa destinada a facer
avanzar a Administración autonómica en materia
de excelencia dixital. O novo proxecto, máis en
detalle, consiste no desenvolvemento dun sistema
de xestión para a Xunta Arbitral de Transportes
de Galicia, órgano extraxudicial de resolución de
conflitos xurdidos durante a execución de contratos
de transporte.
A solución deseñada por Coremain permitirá a
tramitación electrónica integral dos expedientes
xerados. Os desenvolvementos principais estarán
orientados, entre outras cousas, a permitir a xestión
de solicitudes de reclamacións presentadas e de
depósito de mercadorías, a posibilitar a tramitación
cen por cen electrónica dos expedientes orixinados polas peticións de reclamación e de depósito
e habilitar a consulta (por parte dos solicitantes)
do estado de tramitación, así como a notificación
electrónica dos avances na tramitación e datos de
vistas. 

O ITG convértense
en obradoiro
avanzado de drons



O Instituto Tecnolóxico de Galicia, o
ITG, vén de pór en marcha unha infraestrutura
tecnolóxica de alto valor
engadido para o fornecemento de servizos avanzados de UAV (vehículos
aéreos non tripulados,
polas súas siglas en inglés), servizos propios ou
alleos en colaboración
con entidades e empresas. Trátase de UAVLab,
laboratorio-obradoiro
de experimentación e
desenvolvemento cuxo
obxectivo, en última
instancia, é impulsar a
competitividade e a innovación do sector na nosa
terra. A Axencia Galega
de Innovación (GAIN), a
través de fondos europeos FEDER, co-financiou
a materialización do
proxecto.
En concreto, UAVlab
achega melloras ao ámbito dron nun amplo abano
de vertentes: procesado
de imaxe e análise de
datos; deseño e desenvolvemento de sistemas
de mantemento previsor
para operacións autónomas de drons; creación
de aplicacións para o segmento terra (GCS, móbil,
PC), autopilotos e outros
sistemas necesarios;
servizos avanzados para
o deseño e integración
de hardware de control
de voo e, en xeral, posta a
punto de sistemas aéreos
non tripulados, mediante
infraestrutura avanzada
de previsión meteorolóxica de precisión e en
tempo real, sistemas de
posicionamento preciso,
etc. 
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NOVAS TIC
Abertas as pre-inscricións para
XGN R Encounter

Improving Metrics,
coa vangarda
empresarial europea





A Feira Internacional de Galicia
Abanca acollerá do 11 ao 13 de
outubro a décimo novena edición do histórico encontro informático xuvenil XGN
R Encounter, que chega á súa terceira
convocatoria con patrocinio e colaboración de R (19 edicións en total). A cita,
que tamén contará co apoio da Consellería de Política Social, abriu o seu prazo de
pre-inscrición este 10 de setembro.
Pola súa banda, o prazo de reservas
comezará ás 10.00 h do martes 17 de setembro. Segundo informan as entidades
organizadoras, “será daquela cando os
rexistrados poderán tamén seleccionar
os seus postos, o que facilitará aos participantes que acudan en grupo situarse
na mesma zona da party”. O prezo de
participación con reserva será de 35

euros e poderase realizar a través da web
www.xgnrencounter.gal, mentres que o
custo na billeteira será de 40 euros.
Nesta edición a macro-quedada volve
contar coas súas tres zonas: a Intranet, na
que os inscritos poderán gozar dun posto
con conexión á rede que lles permitirá
navegar a 10 Gbps de velocidade e terán
dereito tanto a acampar no interior do
pavillón como a participar en torneos
exclusivos; a Extranet, cun completo
programa de actividades tanto para
rexistrados como para visitantes, e a súa
Zona Expositiva, con presenza de empresas relacionadas co material informático,
novas tecnoloxías e lecer electrónico.
A cita abrirá as súas portas de xeito
non oficial o día 10 pola tarde. A apertura
“oficial” será o día seguinte. 

Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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A empresa coruñesa
Improving Metrics,
centrada na analítica de
datos e na Intelixencia
Artificial, vén de ser obxectivo dunha importante
distinción ao seu labor en
materia de información a
gran escala e ferramentas
para extraer os máximos
rendemento e valor a esa
información. Segundo nos
conta os responsábeis de
Improving, trátase da única empresa da nosa terra
que participa na iniciativa
European Data Incubator
(EDI), un proxecto que
ofrece a unhas 100 empresas a oportunidade de
resolver desafíos de datos
que presentan grandes
empresas.
En termos máis concretos, Improving Metrics foi
seleccionada para participar no EDI para resolver
o desafío presentado
por EMESESA, a Empresa
Metropolitana de Abastecemento e Saneamento
de Augas de Sevilla S.A.,
e establecer un sistema
de xestión e análise da
evolución do consumo de
auga na cidade de Sevilla
e a súa área metropolitana
utilizando técnicas de Machine Learning, ou sexa, de
aprendizaxe das máquinas.
Das case 500 startups
que presentaron a súa
candidatura, só pasaron a
primeira 40 firmas, das que
9 son españolas, 9 alemás,
8 italianas, 3 portuguesas
e representación de Francia, Grecia, Reino Unido,
Holanda, Bélxica, Suíza,
Serbia, Irlanda, Ucraína,
Suecia e Estonia. 
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NOVAS TIC
En marcha a web
do Pacto dos
Alcaldes polo
Clima

USC, Deputación, Caixa Rural e CEL
renovan o seu apoio ao CITT de Lugo



O Centro de Innovación e Transferencia de Tecnoloxía do Campus de Lugo
(CITT) da Universidade de Santiago (campus lucense) recibiu novos apoios para o
seu importante labor de investigación e de
aplicación práctica, no mercado, dos seus
achados (o que se chama transferencia tecnolóxica, precisamente). Estes apoios veñen
da man da Deputación, a USC, Caixa Rural
Galega e a Fundación CEL, que renovaron
o convenio de compromiso co centro,
mediante o cal mobilizaranse 60.000 euros,
dos que o ente financeiro achega 50.000
euros e a entidade provincial 9.500.
Segundo fixeron saber, este convenio
permitirá fortalecer o papel do CITT como
referente na vangarda tecnolóxica lucense,
galega e máis estatal: unha fonte principal

de recursos innovadores para os sectores
agrogandeiro e forestal.
O novo presidente da Deputación de
Lugo, José Tomé Roca, adiantou na súa
intervención que a institución que preside
continuará no futuro a prestar colaboración
ao Campus de Lugo: “Este convenio, ao
que a Deputación contribúe cunha achega
económica, é unha mostra máis da decidida
aposta polo campus universitario de Lugo,
unha estreita colaboración que se mostra a
través do chamado plan de choque, dotado
con 380.000 euros, ou de infraestruturas
estratéxicas como vai ser a futura Granxa
Experimental do Campus Terra, que se está
a edificar en terreos da finca Gayoso-Castro,
en Castro de Rei, e á que a Deputación
achega 1,3 millóns de euros”. 

Volven as Fast Fordward Sessions de Vodafone



Vodafone vai organizar este outono
dúas novas citas das súas Fast Forward
Sessions, o programa de presentacións,
demostracións, divulgacións e xeiras de
networking tecnolóxicas para as empresas.
A xeira máis inminente (a do 26 de setembro) será en Vigo e a segunda, a do 17
de outubro, vaise realizar exclusivamente
online por vez primeira. O segundo evento
poderase seguir través de streaming a través
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de vodafonefastforward.es e nel ofrecerase unha clase maxistral de Rodrigo
Miranda, director xeral de ISDI, onde
aprender as 7 claves para facer medrar
o noso negocio na era dixital.
Por outra banda, a operadora informou de que xa está lanzada a convocatoria da cuarta edición dos premios
Fast Forward Awards, galardóns que
recoñecen o mellor proxecto de dixitalización dun negocio. O obxectivo
é premiar PEME ou profesionais que
buscan materializar e impulsar os seus
proxectos ou ideas na contorna dixital
“da maneira máis eficaz, servindo de
exemplo para os negocios que veñan
despois”, informa Vodafone, engadindo
que a inscrición aos premios está aberta
até o 22 de outubro.
Como dixemos, a máis próxima sesión
de Fast Forward será o vindeiro 26 de setembro en Vigo, na que Vodafone contará
coa colaboración de entidades como a
Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra
e Vilagarcía de Arousa, o Concello de Vigo,
AGEINCO, Vigo Emprende e COINTEGA,
entre outras. 



Os concellos da
nosa terra, da
costa e do interior, están
a sumarse á comunidade de municipios
integrados no Pacto dos
Alcaldes polo Clima e
a Enerxía, unha alianza
que, como se indica no
seu nome, vai dirixida a
facer fronte común, dende acción local, para encarar os principais retos
do quecemento da terra.
Trátase, en definitiva,
de facer colectividade a
prol da nosa terra e do
planeta. A comunidade
presentou en agosto a
súa web oficial, pactodosalcaldes.gal.
Foi dada a coñecer
pola directora xeral de
Calidade Ambiental,
María Cruz Ferreira.
Alén dos concellos, a
Xunta é a coordinadora
da iniciativa, impulsada
a nivel europeo para
implicar ás administracións loita na loita contra
o cambio climático.
Ferreira explicou que a
páxina é unha ferramenta deseñada co obxectivo de proporcionar aos
313 concellos información de interese para impulsar a súa implicación
no Pacto e dar forma
aos compromisos que
carrexa, así como servir
de canle de comunicación entre a Xunta e os
municipios adheridos.
Nestes momentos,
explicou, hai xa 121
concellos adheridos
formalmente ao Pacto
na comunidade (42 da
provincia de A Coruña,
25 de Lugo, 38 de Ourense e 16 de Pontevedra)
e outros 32 que están
en trámites de adhesión
ou contactaron recentemente coa Xunta para
interesarse. 
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A franquía de Gears of War
chega a móbiles dun xeito
moi especial, acompañada por deseños de
Funko POP!, de xeito
que temos un título de
batallas multixogador
ambientado no universo
de Gears, pero con personaxes coa aparencia dos
bonecos cabezóns de Funko
que xa son todo un referente
da nosa cultura popular.
Gears POP! convídanos a
coleccionar e mellorar a máis
de 30 heroes e viláns de Gears
of War co estilo de Funko POP!,
crear pelotóns combinando
unidades da CGO e Locust, facer

uso de habilidades decisivas
(como o burato de emerxencia,
que inunda o campo de batalla
de infames) e combater en
arenas e grandes ligas.
O xogo está xa dispoñible
para iOS e para Android (e incluso para Windows 10), podendo
descargarse de balde, pero
integrando compras dentro da
aplicación. Unha aproximación
dunha das grandes franquías
de Microsoft a un estilo de
xogo que trunfa en móbiles con
títulos como Clash of Clans, polo
que os xogadores familiarizaranse rapidamente coas súas
mecánicas, favorecendo así o
seu éxito.

IOS | Android

Por fin chegou á
tenda de aplicacións
de Google Play e á
App Store o agardado
Pokémon Masters, un
xogo de estratexia e
combate que namorará a moitos seareiros da
franquía de Pokémon por ser
finalmente un xogo móbil de
estratexia e combate (en vez de apostar
por xéneros que pouco teñen que ver cos
xogos nacidos na Game Boy).
O novo xogo pode descargarse de
balde, aínda que inclúe compras dentro
da aplicación. Convídanos a explorar a illa
artificial de Passio, onde cada adestrador
leva un único Pokémon, de xeito que
haberá que unir forzas con outros
adestradores para poder participar en
combates de tres contra tres. A combinación de adestrador e criatura Pokémon
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coñécese como parella de compis.
No modo historia teremos que progresar para así chegar a participar no torneo
World Pokémon Masters, para o que
haberá que retar aos 5 líderes do torneo,
distribuídos por toda a illa. Durante a
aventura atoparanse numerosos compis
que poderemos incluír no noso equipo.
Os combates de tres contra tres realizaranse en tempo real, cunha barra de
movementos por equipo que irase completando en función do tempo que pase,
para así poder lanzar potente ataques, o
que fará que haxa que actuar dun xeito
táctico. Tamén é posible facer uso de
movementos compi en certo punto dos
combates, así como realizar ultrapoderosos ataques combinados nos combates
multiequipos.
En Pokémon Masters tamén é posible
combater de xeito cooperativo para
derrotar aos opoñentes máis fortes.
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O agardado Mario Kart Tour, o primeiro
xogo da franquía de Mario Kart para dispositivos móbiles chegará a iOS e Android
o vindeiro 25 de setembro, estando xa
aberta a súa reserva para recibir unha notificación cando o título estea dispoñible
para a súa descarga.
O xogo presentará circuítos inspirados
en localizacións do mundo real,
así como outros recuperados
da serie de xogos de consola,
mantendo a estética e certas
mecánicas clásicas, pero
buscando converterse nun
free-to-play de éxito, no
que os usuarios recorran
a compras dentro da aplicación para conseguir un bo
rendemento económico chegando
a unha base de usuarios moi ampla.
Teremos un xogo no que cada dúas

semanas trasladará a acción a unha cidade
distinta, na que tamén haberá pilotos
temáticos, de xeito que as tempadas serán
variadas, conseguindo así reter a atención
dos usuarios.
Mario Kart Tour conserva elementos
básicos como conducir, derrapar e lanzar
obxectos, pero recorrendo a un sistema de
control baseado no uso dun único dedo,
polo que non será un título tan profundo
como as versións de consola.
No xogo poderemos conseguir distintos
pilotos, vehículos e ás, así como empregar
obxectos poderosos para conseguir unha
mellor puntuación, e así progresar nos taboleiros de puntuacións en liña. Queda por
ver se conseguirá converterse no grande
lanzamento do ano para móbiles (na liña
do Super Mario Run) ou se quedará nunha
posición máis discreta (como aconteceu
con Dr. Mario World).

Nintendo Switch

O xogo The Witcher 3: Wild Hunt
foi un dos mellor valorados para PC
e consolas de sobremesa, recibindo
máis de 250 premios ao xogo do ano,
que supuxo o cumio das aventuras
de Geralt de Rivia, un mercenario
cazador de monstros nun universo
de fantasía escura que sorprendeu
moito ao anunciarse que chegaría
a Nintendo Switch, debido ás
dimensións do xogo coas súas
expansións, xa que as súas máis
de 150 horas de xogo en ordenadores persoais ocupan un 50 GB
de espazo de disco, e os xogos da
máquina de Nintendo veñen en
cartuchos cun tamaño máximo
de 32GB.
Pero CD Projekt Red fixo ben o

seu traballo, e comprimindo o son,
reducindo o tamaño das texturas
e realizando toda unha serie de
axustes, conseguiron completar a
adaptación de The Witcher 3 a Nintendo Switch, xogo que por fin ten data
de saída: o 15 de outubro.
A versión de Switch inclúe as dúas
expansións do xogo, ou sexa, que é o
título completo, aínda que con certos
sacrificios para poder funcionar na
Switch, como o feito de que no televisor limite os seus gráficos a 720p
e en modo portátil limítese a 540p,
procurando así manter unha taxa de
fotogramas por segundo estable, e
unha experiencia que poucos podían
esperar que fose posible nunha
consola portátil.
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TREBELLOS
O Samsung Galaxy Note10 chegará en
dous tamaños de pantalla e con numerosas
innovacións
Estamos ante a primeira ocasión
na que Samsung opta por ofrecer
o seu novo Galaxy Note en dous
tamaños, de xeito que teremos un
Galaxy Note10 con pantalla Dynamic
AMOLED de 6,3 polgadas con
resolución Full HD+, mentres
que o Galaxy Note10+ e o Galaxy Note 10+ 5G contará cunha
pantalla Dynamic AMOLED de
6,8 polgadas con resolución
Quad HD+, converténdose nos
móbiles desta familia coa
pantalla de maior tamaño até
o momento.
Pese ao grande tamaño
das pantallas, Samsung
conta cun deseño que
aproveita o espazo dos
dispositivos de extremo a
extremo, permitindo así
que o seu agarre continúe a ser confortable, e
para reducir os marcos
inferior e superior
mantendo a simetría
optaron por unha
pantalla perforada

para albergar a cámara frontal no
centro da parte superior.
O S Pen é a principal característica
da serie Note, e desta volta non se
limita a mellorar a súa autonomía e
facilitar o disparo da cámara fotográfica a distancia a través de Bluetooth,
senón que tamén permite o control
do smartphone a distancia mediante xestos, prestación limitada polo
momento a unhas poucas aplicacións
(como a de cámara) pero que xa
conta cun SDK para poder ser aproveitada polos desenvolvedores que o
desexen.
Unha prestación moi interesante
dos dispositivos de alta gama de
Samsung é Samsung DeX, que conectando o smartphone a unha pantalla
mediante cable permite empregar o
teléfono dun xeito semellante a un
ordenador persoal, pero agora abre
unha posibilidade máis: poder conectar o smartphone a un ordenador
persoal por USB e así poder empregar
directamente o móbil na pantalla do
ordenador e poder tamén arrastrar e
soltar ficheiros entre os dispositivos.

O reloxo Amazfit GTS destaca pola
súa semellanza co Apple Watch
O mercado dos smartwatches
ten como claro referente global
o Apple Watch, que é o reloxo
conectado de alta gama con
maiores vendas, pero os
produtos económicos como
as Mi Band de Xiaomi e os
reloxos Amazfit conseguen
satisfacer a moitos usuarios, xa que o reloxo Amazfit GTS copiou sen ningún
pudor a estética do Apple
Watch, sendo realmente
difícil distinguir ambos dispositivos a simple vista, xa
que incluso a súa interface
gráfica do novo reloxo está claramente inspirada na de Apple.
Aínda que o Amazfit GTS non
é un produto tan económico
como o Amazfit Bip ou unha Mi
Band, venderase en China por
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899 iuans (113 euros) cando un
Apple Watch Series 4 parte dun
prezo de 429 euros, polo que
o produto chinés resulta moi
atractivo, especialmente porque é compatible con Android
e iOS.
O Amazfit GTS, é un produto
moi completo, cunha pantalla
AMOLED de 1,65 polgadas e
unha resolución de 341 puntos
por polgada, unha caixa de metal de distintas cores, resistente
á auga (até 50 metros), con NFC,
Bluetooth 5.0, monitor cardíaco,
cunha batería de 220 mAh que
promete unha autonomía de
até 14 días de uso normal (ou
25 horas empregando o GPS),
dirección de até 12 tipos de
actividade física (incluíndo a
natación) para o seu rexistro.
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>
O Osmo Mobile 3 de DJI pode encartarse
para facilitar o seu transporte
DJI vén de renovar o seu estabilizador
para móbiles, e ao igual que o Osmo Mobile
2 melloraba en prezo e prestacións ao seu
predecesor, o Osmo Mobile 3 chega cun prezo
moi agresivo (109 euros), moitas prestacións
melloradas, e un cambio que probablemente
sexa o seu mellor argumento de compra:
un deseño encartable para facilitar o seu
transporte.
O Osmo Mobile 3 integra un estabilizador
de 3 eixes para gravar vídeos estables e fluídos
reducindo os tremores; pesa 405 gramos e
pode pregarse para transportalo comodamente; aposta por unha empuñadura ergonómica para facilitar o seu uso durante longas

gravacións; incorpora xestos para realizar
autorretratos ou comezar a gravar; inclúe
ActiveTrack 3.0, unha tecnoloxía de seguimento de obxectivos que facilita a gravación
de escenas que esixan movementos rápidos
(e que tamén pode aplicarse a hyperlapses); facilita a creación de panorámicas e timelapses;
conta con modo Sport para filmar acción con
moito movemento; e a súa aplicación móbil
inclúe modelos para facilitar a realización de
rápidas montaxes para logo compartilas en
redes sociais e plataformas de vídeo. Tamén
pode rotar rápido entre a posición horizontal
e vertical, adaptándose así ao tipo de plataforma para a que queremos crear vídeo.

Insta360 GO, a cámara estabilizada máis
pequena do mundo
Entre as cámaras de 360 graos que hai no
mercado conseguiron gañar moito prestixio nos últimos meses as de Insta360
polo seu sistema de estabilización
propietario, que fai que os vídeos
vaian moito máis suaves que os dos
seus competidores en gravacións nas
que a cámara está en movemento, e
aproveitaron o desenvolvemento desta
tecnoloxía para lanzar a Insta360 GO, que
presume de ser a cámara estabilizada máis
cativa do mundo.
A Insta360 GO está claramente enfocada
ás redes sociais, de xeito que cando prememos o seu botón grava até 30 segundos de

vídeo (aínda que nos modos hyperlapse e
timelapse a duración da gravación pode ser
moi superior) e coa aplicación de edición
FlashCut poden xuntarse os mellores cortes
para conseguir montaxes rapidamente grazas á selección realizada mediante intelixencia artificial.
A cámara mide 49,4 x 21,4 x 14,85 milímetros, pesa 18,3 gramos e subminístrase
cun estoxo de carga (que permite cargar a
cámara até 2,5 veces) e varios accesorios que
facilitan a súa colocación no corpo mediante
suxeición magnética ou nun soporte que
pode colocarse ou adherirse a distintas
superficies.

Blackmagic estrea unha cámara RAW 6K compacta
O ano pasado Blackmagic Design lanzou unha cámara RAW 4K compacta que actualmente véndese a 1.175 euros, e agora decidiron levar esta proposta un paso máis aló,
comercializando unha versión que chega a unha resolución 6K cun prezo de
2.255 euros, o que continúa a ser un prezo moi agresivo para un produto
orientado a gravación de vídeo profesional.
A Blackmagic Pocket Cinema 6K é unha cámara cinematográfica de
mano, con sensor Super 35 HDR 6K, 13 pasos de rango dinámico, montura
EF e un valor ISO nativo dual máximo de 25 600 que ofrece un rendemento
excelente en situacións de baixa luminosidade. Está baseada no modelo
anterior, pero ao integrar un sensor máis grande consegue unha maior
resolución de imaxes, e ao contar con montura EF é compatible cunha
ampla gama de obxectivos de distintos fabricantes (Canon, Zeiss, Sigma,
Schneider...).
Un produto moi interesante para producións independentes, documentais ou
blogs, que consegue resultados de acabado profesional, pero nun formato moi compacto,
o que permite reducir enormemente os custos do equipamento a empregar nas rodaxes.
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Sony presenta un
dispositivo para
engadir Carplay ou
Android Auto ao
noso vehículo
Sony confirmou estes días
que ten previsto pór á venda
en decembro un receptor multimedia o receptor multimedia
para o automóbil XAV-AX8000,
que sorprende pola súa xenerosa pantalla de 8,95 polgadas, e
que venderase a un prezo recomendado de 599,99 dólares.
O receptor multimedia
XAV-AX8000 é unha grande
solución para poder modernizar automóbiles que carecen
dun sistema de conexión co
smartphone (para o que é
precisa unha sinxela instalación, semellante á de colocar
un novo receptor de radio ou
reprodutor de CD), xa que este
dispositivo é compatible con
Apple Carplay e Android Auto,
facilitando así que podamos
estender a pantalla dun iPhone
ou dun móbil con Android á
pantalla do noso vehículo, para
así gozar de contidos multimedia e aplicacións de navegación
dun xeito cómodo e adaptado
a un uso durante a condución
(de feito, o sistema pode controlarse por voz, de xeito que
podemos atender ou realizar
chamadas, buscar nos mapas,
ditar mensaxes ou manexar a
nosa música falando).
Este dispositivo integra un
amplificador de 4 canles que
entrega un son claro e potente,
conta con opcións de ecualización para poder optimizar a
reprodución sonora ao noso
vehículo, ten un sistema de
acendido rápido e incluso é
compatible con sistemas de
cámara traseira (ou sexa, que
a pantalla pode empregarse
para visualizar as imaxes dunha
cámara traseira, que activarase
cando introduzamos a marcha
atrás.
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The Waylanders,
xogo en expansión

Os estudios coruñeses Gato Salvaje seguen a xerar
expectación co seu novo e ambicioso proxecto

A

s posibilidades que
achega a aceleradora
de videoxogos que
está a preparar a produtora Gato Salvaje
veñen de ser enxalzadas polo novo Concello da Coruña. Así o confirmaron
os responsábeis das dúas entidades
trala xuntanza celebrada este verán,
na que participaron a alcaldesa Inés
Rey, a concelleira de Innovación, Eva
Martínez, e os responsábeis do estudio coruñés, Fernando e Sergio Prieto.
Segundo fixeron saber estes últimos
na reunión, o número estimado de
postos de traballo que se van poder
mobilizar coa aceleradora é de arredor de 200 profesionais nun prazo de
tres anos. Fernando e Sergio tamén
se comprometeron a colaborar no
proxecto Cidade das TIC e integrarse
nel.
A xuntanza levouse a cabo para
achegar ao Concello información sobre o desenvolvemento do videoxogo The Waylanders, que se atopa en
fase de produción e que estará dispoñíbel no mercado en 2020.
Inés Rey mostrou o seu interese en
colaborar no seguinte desafío da produtora, a creación dunha aceleradora
de videoxogos, que “sirva de fonte de
emprego para a cidade”, en palabras
dos impulsores de Gato Salvaje, que
estiman que, grazas a este proxecto,
a súa empresa vexa duplicado o seu
cadro de persoal a finais do ano que
vén.
Respecto do vindeira creación da
Cidade das TIC, a iniciativa impulsada pola Universidade, o Concello e a
Deputación da Coruña para converter
a antiga fábrica de armas nun gran
centro de innovación tecnolóxicodixital, Fernando Prieto e Sergio Prieto salientaron o proxecto “como unha
oportunidade”, polo que se ofreceron
a cooperar no seu impulso e formar
parte del para convertelo no “Silicon
Valley coruñés”.
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Segundo lembraron, The Waylanders será o primeiro videoxogo que
terá Galicia e A Coruña como escenarios dunha historia ideada con saltos
temporais, “de forma que o xogador
pasará da Brigantia celta á cidade no
medievo”, constituíndose a Torre de
Hércules como “guía” e elemento “presente en todos os momentos da partida, xa sexa na súa primeira versión
como na medieval, deseñadas ambas
libremente”. Arredor da histórica e
senlleira construción, xirarán as distintas lendas e mitoloxías coruñesas.
Os autores sinalaron que a peza fíxose realidade en parte polos talentos
que saíron dos cursos formativos que
achegou a produtora e financiou o
Concello. “Dos 73 que recibiron clases,
27 quedáronse a traballar na sede de
Gato Salvaje do centro de empresas
Accede Papagaio”, explicaron. 

Lucindo teaser na
Gamescom
s estudios galegos viaxaron a
finais de agosto
a Gamescom, a
meirande feira
de videoxogos do mundo
(para facérmonos unha
idea, cada edición adoita
xuntar unha media de case
400.000 visitantes internacionais). Alí, neste prestixioso e referencial punto
de encontro do sector, a
empresa galega presentou
os máis recentes detalles
de The Waylanders, o seu
máis recente proxecto. Na
cita de Colonia (Alemaña)
os estudos galegos deron a
coñecer un teaser cinemático e máis un gameplay
de The Waylanders. No
primeiro púidose ver unha
construción referencial que
ás galegas e os galegos nos
toca ben de preto: a Torre
de Hércules (no xogo, a
Torre de Brigantia).
Na Gamescom, Gato
Salvaje tamén informou
que o equipo do departamento de guión conta coa
presenza de Chris Avellone
(Fallout, Star Wars: Jedi
Fallen Order, Vampire: The
Masquerade - Bloodlines
2) e que Inon Zur (Fallout,
gañador dun premio Emmy
e nomeado a tres premios
BAFTA) será o lead music
artist do proxecto.
The Waylanders, como
lembraremos, é unha aventura ambientada ao redor
do Camiño de Santiago,
nas épocas celta e medieval, introducindo lendas
e mitoloxías galegas para
construír unha temática de
espada e bruxería. O seu
desenvolvemento arrancou
en 2017, involucrando a 38
profesionais. O seu lanzamento está previsto para o
primeiro trimestre de 2020.
O xogo estará dispoñíbel
tanto en PC como en consolas.
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