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MARCOS
MATA

Conversamos sobre o potencial da Informática para garantirnos
o mellor dos futuros co presidente do CPETIG

—— Remataron a xornada Iuristicgal e mailo Scratch Day, dúas das grandes actividades anuais do Colexio Profesional de
Enxeñería Técnica en Informática de Galicia (CPETIG), e en Código Cero quixemos facer un algo de balance destas
dúas relevantes citas. E que mellor que facelo da man de Marcos Mata, presidente do colexio. Marcos conversa con
nós dos porqués do éxito das ditas xornadas, das razóns polas que o colexio ten que seguir loitando para defender
a profesión que representa e, tamén, dos motivos polos que non hai que baixar a garda en materia de actualización
e aprendizaxe: formarnos de continuo en novas tecnoloxías, dende idades temperás e poñendo o foco nas vertentes
máis construtivas e participativas, é un xeito de contribuír, individual e colectivamente, á chegada dun futuro mellor.

“SEGUE HABENDO
MOTIVOS PARA
REIVINDICAR XUSTIZA
COA PROFESIÓN”

-M

arcos, recentemente celebrouse unha nova edición da
xornada Iuristicgal, organizada polo CPETIG, e xa son moitas edicións,
un total de nove, as que ten detrás esta
actividade. Unha das cousas que máis nos
chama a atención é o importante grupo de
xente (tecnólogos, xuristas, ou ámbalas
dúas cousas nun só profesional) que sempre conseguides xuntar. Cal é a fórmula do
éxito? Como seguir tendo este empuxe ao
longo do tempo?
- A verdade que este é un evento moi gratificante para o Colexio, porque conseguimos
fidelizar moi ben a unha gran parte do público que ano tras ano asiste á xornada, e,
por outra banda, sempre se incorpora xente
nova que asiste motivada por referencias ou
recomendacións de colegas. Temos a certeza de que esa fidelidade é un dos piares
máis sólidos do éxito de Iuristicgal e, xunto
a iso, creo que o destacado perfil profesional
dos relatores é tamén un sinal de identidade
deste evento. Este ano, por razóns organizativas, fixemos unha edición condensada, lite,
en sesión só de maña, nun formato que foi
moi ben recibido polos participantes. E para
a vindeira edición, que será xa a décima,
trataremos de incorporar tamén algunha
novidade, aínda que conservando a esencia
coa que naceu a Xornada de Informática Xudicial e Delitos Informáticos hai xa case dez
anos.
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- Que destacarías da última edición de Iuristicgal? A xustiza e as novas tecnoloxías
é unha confluencia temática que nunca
se esgota?
- Pois como comentabamos antes, o evento está a piques de cumprir dez anos e
mantén intacta toda a súa vixencia. Cando
empezamos en 2010, foi unha iniciativa
realmente pioneira, porque daquela apenas había foros que abordaran a estreita
interrelación entre a Xustiza e a Informática. Co paso do tempo, xurdiron outras iniciativas neste ámbito, pero para nós é unha
honra e unha gran satisfacción ver que está
consolidado como un evento de referencia,
con un pasado moi sólido e, á vez, con moito futuro por diante. Un futuro que irá da
man do moito que aínda nos vai deparar
a implementación da Intelixencia Artificial
ao ámbito da Xustiza.
- Este outono está a resultar un outono
de moita actividade para o CPETIG, sobre todo nos ámbitos da divulgación e
do intercambio de coñecemento. Os días
pasados celebrastes o V Scratch Day en
Santiago, mobilizando a participación
das familias galegas arredor das utilidades e beneficios de aprender a programar. Cales son os obxectivos do CPETIG
con este tipo de actividades? Por que é
tan importante apostar pola formación
TIC en familia?

- O Scratch Day é outra das iniciativas que
máis satisfacción nos depara, por moitas razóns. Porque nos permite convivir durante
unha xornada coa rapazada, ver a súa motivación para aprender e desfrutar coa programación e facelo na compañía dos pais
e das nais. Ver a nenas e nenos de pouco
máis de 7 anos con ganas de aprender a
programar fai que sexamos decididamente
optimistas. Por iso, o Scratch Day é para nós
algo así como unha foto dun futuro mellor,
un futuro no que veremos superados os
estereotipos e clixés sobre a profesión, e
no que as mozas e os mozos estarán motivados por igual e valorarán sen prexuízos
a informática como unha sólida opción na
elección dos seus estudos universitarios.
- Un dos principais cometidos do Colexio
Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia é defender a profesión
que representa e loitar para que non se
sigan lanzando convocatorias laborais
notoriamente TIC nas que se discrimine a
Enxeñaría Técnica en Informática. Segue
habendo motivos para seguir loitando ou
credes que a vaga de prexuízos cara a profesión xa remitiu?
- Segue habendo motivos dabondo para
reivindicar non xa melloras na profesión,
senón xustiza, porque pesa sobre ela unha
rotunda discriminación. As titulacións universitarias vinculadas á Informática sofren
agravios insostibles, como casos de convocatorias de prazas públicas da escala técnica en informática abertas a calquera titulación universitaria.
Recentemente, o Goberno do Estado tivo
a oportunidade de corrixir esta situación,
incluíndo á Informática no Anexo VIII do
Real Decreto 581/2017 coma profesión con
atribucións (algo que de facto xa é unha
realidade), un compromiso adquirido publicamente pola Secretaría de Estado para la
Sociedad de la Información y Agenda Digital, e que unha vez máis foi incumprido.
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V Scratch Day: a
importancia de
formar en programación
áis de medio cento
de persoas, entre
escolares e adultos,
participaron este 26
de outubro na quinta edición
do Scratch Day que organizou
novamente o CPETIG, no Hotel
Los Abetos de Compostela. A
cita, que se convocou en colaboración con AMTEGA, foi en si
mesma unha porta de entrada
á programación para a rapazada de entre 7 e 15 anos.
Para conseguilo, amosáronse
aos participantes as utilidades
de Scratch, unha linguaxe
visual de programación moi indicada para introducir ás nenas
e nenos nas vertentes tecnolóxicas máis creativas (polo que
ten sinxeleza e de capacidade
para impulsar a creatividade e o
pensamento lóxico).
Segundo informou o CPETIG,
a xornada consistiu nunha
sesión práctica na que se mesturou aprendizaxe e entretemento, e fíxose empregando a
metodoloxía da formación con
adultos (as nais e os pais dos
pequechos), “co propósito de
que o coñecemento adquirido
no Scratch Day puidese ter continuidade no fogar”. A edición
deste ano incluíu tamén un
obradoiro dirixido ao profesorado.
Como novidade con respecto
ás anteriores edicións, os escolares participantes traballaron
esta vez con elementos hardware, aprendendo a programar
accións sinxelas destes elementos e presenciando demostracións prácticas dos mesmos.
O V Scratch Day tivo como
obxectivo “difundir os valores
da programación informática
desde idades temperás no
entorno da familia, de xeito que
os escolares poden acceder
ao mundo da programación
de forma lúdica e divertida,
tendo en conta que a través da
programación se incentiva a
creatividade, o emprendemento e a cultura libre, e mellora a
motivación, a autonomía e a
capacidade de resolución de
problemas”.

M

A non regulación supón manter situacións de falta de garantías e responsabilidades nos servizos prestados dende empresas
e administracións, e agravios en aspectos
coma as taxas universitarias ou o recoñecemento e homologación de títulos estranxeiros.
Polo tanto, o CPETIG sigue esixindo a modificación do actual marco normativo para
que as Enxeñarías en Informática, e, en particular a profesión de Enxeñaría Técnica en
Informática estean equiparadas ó resto de
enxeñarías.
- Co inicio do novo ano, o 28 de xaneiro,
toca celebrar o Día Europeo para a Protección de Datos. Con todo o que ten chovido
neste ámbito e coa entrada en vigor da
nova lei sobre protección da información,
cres que agora si, definitivamente, sabemos ben que facer cos datos propios e
alleos ou aínda queda moito por avanzar?
- Aínda queda moito por avanzar nun dobre
plano: por unha parte para que cada persoa
sexa moi consciente das medidas que debe
tomar para non poñer en risco os seus datos
e, por outra, por parte das administracións,
empresas e calquera organización, para
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Temos a certeza de que a
fidelidade é un dos piares
máis sólidos do éxito de
Iuristicgal e, xunto a iso, o
destacado perfil profesional
dos relatores é tamén un
sinal de identidade deste
evento

asegurar que utilizan métodos e protocolos respectuosos coa LOPD. Recentemente,
hai un par de semanas, limos que o INE ten
en proxecto seguir a pista dos móbiles para
elaborar estatísticas. Cando menos, intranquiliza saber que un instituto público faga
este tipo de operacións, que, segundo os
expertos, hai dúbidas de que poidan infrinxir a Lei de Protección de Datos. É dicir,
temos un corpo lexislativo de abondo “garantista”, pero temos que seguir moi vixiantes para ter a seguridade de que non se vulneran os dereitos individuais nesta materia
tan sensible. 
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Unha provincia
no noso móbil

A Deputación de Lugo pon en marcha unha app para
optimizar a experiencia dos turistas nos 67 concellos

Impulsando o
coñecemento en 3D das
montañas do Courel
Deputación de Lugo
vén de asinar dous
convenios de colaboración coa Asociación
para a Promoción Territorial das Montañas do Courel,
con vistas a impulsar actividades
de reivindiquen e divulguen esta
contorna de gran valor paisaxístico, medioambiental e turístico.
As actuacións comprenden iniciativas propias da investigación
científica e outras cun marcado
carácter tecnolóxico-dixital. En
termos máis concretos, porase en
marcha un mapa cartográfico e
un Sistema de Información Xeográfica e en 3D das formacións
xeolóxicas das montañas. Tamén
se promoverán e divulgarán os
valores do Courel en xornadas e
foros turísticos
Estas e outras actuacións foron
dadas a coñecer polo presidente
da Deputación de Lugo, José
Tomé Roca, e o representante da
Asociación para a Promoción Territorial Montañas do Courel, Roberto Castro González. Segundo
lembraron, o Xeoparque Mundial
do Courel acadou este ano (co
apoio da entidade provincial), o
recoñecemento da UNESCO e é,
ademais, o primeiro xeoparque
mundial do noroeste de España
(unha rede mundial de 141 xeoparques en todo o mundo).
Coa fin de difundir a riqueza
natural deste espazo, a Deputación achega un total de 50.000
euros para “diversas actuacións
de investigación, posta en valor
e promoción das Montañas do
Courel”.

A

A

Deputación de Lugo vén
de dar un paso de gran
relevancia para o coñecemento (e o recoñecemento) da provincia e dos seus
moitos atractivos turísticos nos ámbitos estatal e
internacional: a posta en marcha dunha
nova aplicación para dispositivos móbiles
con cumprida información sobre a paisaxe,
a gastronomía, a historia, a hostalería e a
cultura da provincia, entre outras vertentes
de interese. A ferramenta acubilla preto de
2.500 puntos de obrigada visita pertencentes aos 67 concellos lucenses. O obxectivo
da Deputación é “atraer máis visitantes e
mellorar a súa experiencia na provincia”.
A app foi presentada o 30 de outubro
no marco da primeira sesión do Consello
Provincial de Turismo que se celebra neste
mandato, no transcurso da cal certificouse
“a idoneidade de apostar polas innovacións tecnolóxicas para mellorar a difusión
e acceso á oferta turística”. Así o explicou o
presidente da Deputación, José Tomé Roca,
que tamén preside o Consello de Turismo:
“Poñemos en marcha esta aplicación coa
intención de achegar unha información turística atractiva que aumente o número de
visitantes e ademais, lles axude a mellorar
a súa experiencia na provincia de Lugo”,
explicou, engadindo que que esta medida, coma o resto de adoptadas na sesión,
realízanse en base ao Plan Estratéxico de
Turismo.
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Na reunión participaron 24 membros
deste organismo posto en marcha pola
Deputación para impulsar o sector. Na
súa intervención, a deputada de Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García
Porto, salientou as posibilidades e potencialidades da ferramenta móbil, pois
“hoxe en día máis da metade dos viaxeiros utilizan as aplicacións para preparar
as súas vacacións, e cremos que a dende
as administracións temos que apostar
por esta nova maneira de entender o turismo”, explicou.
García Porto expuxo o funcionamento desta ferramenta que lles amosa aos
visitantes potenciais as singularidades
que fan da provincia de Lugo “un destino
especial”. Ao seu abeiro, explicou, recóllense preto de 2.500 puntos de interese
que van dende elementos patrimoniais,
paisaxes ata plans para aproveitar dunha forma máis eficiente a visita, “por iso a
aplicación estará nunha renovación permanente en colaboración cos concellos,
para achegar a información da maneira
máis actualizada”, dixo, engadindo que a
app funciona a través da plataforma Inventrip, onde os usuarios poden escoller
un itinerario por cada un dos 67 concellos,
un xenérico por cada un dos xeodestinos
e unha serie de viaxes temáticas. Amais,
poderán descargala a través dos sistemas
operativos en Android e iOS, ou ben, acceder aos contidos a través de https://inventrip.com/deputaciondelugo/. 
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O deporte galego

implícase

As redes sociais das e dos deportistas que se
clasifiquen para Toquio serán ferramentas
contra a violencia de xénero

O

deporte galego é un dos ámbitos fundamentais onde está a
traballar o Goberno autonómico
a través do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, tentando buscar a máxima implicación
das entidades e as/os súas/seus
protagonistas. Para executar as accións neste ámbito, a Vicepresidencia da Xunta asinou este ano un
convenio coa Secretaría Xeral para ou Deporte, un
acordo do que abrollan distintas campañas de sensibilización, combinando os formatos tradicionais
e dixitais e poñendo o foco nas canles, códigos e
ferramentas que máis manexan hoxe as novas xeracións. De feito, a xuventude e a nenez están, por
así dicilo, no punto de mira das campañas, polo
protagonismo que ten o deporte no día a día da
rapazada.
Estas accións contan cun investimento para este
ano de 1,5 millóns de euros. A iniciativa inclúe iniciativas de sensibilización en espazos deportivos e
difusión das mesmas a través dos clubs galegos de
alta competición, a dotación de equipamento da
campaña NON contra a violencia de xénero para o
colectivo arbitral; así como orzamento para os deportistas olímpicos que participen en Toquio 2020
para axudar a concienciar contra esta secuela...
Ao fío co dito máis arriba, Vicepresidencia lembra que se veñen de presentar os novos contratos
de patrocinio publicitario coas/cos deportistas galegas/os que se clasificaron (ou que están en fase
de clasificación) para os Xogos de Toquio 2020 co
obxectivo de que participen no desenvolvemento
de campañas de prevención e sensibilización fronte á violencia de xénero, poñendo énfase, tamén,
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O Pacto
de Estado
egundo lembra o
Goberno galego,
o Pacto de Estado
contra a Violencia de Xénero
é unha ferramenta fundamental na prevención e loita
contra esta lacra. Trátase
“dun instrumento de moita
importancia porque nace
dun consenso político e que
busca implicar a todas as institucións e sociedade no seu
conxunto”, explica a Xunta,
engadindo que a Administración autonómica está a
manter “un firme compromiso coa execución do Pacto de
Estado”, tal e como como se
pon de manifesto no amplo
abano de medidas que se
prevén executar nunha chea
de ámbitos (medio rural,
educación, sanidade...) e que
supoñen “unha actuación
integral, desde a prevención
e sensibilización, até a
atención directa ás vítimas a
través de axudas ou mesmo
asistencia psicolóxica”.

S

nas novas ferramentas dixitais. Esta actividade,
explica o departamento da Xunta, dá continuidade a outro fito recente: o nomeamento como embaixadores da loita contra a violencia de xénero
do triatleta Javier Gómez Noya, o piragüista Cristian Toro, a nadadora María Vilas, a judoka María
Bernabeu e os regatistas Tamara Echegoyen e Nicolás Rodríguez. Cos novos contratos de patrocinio, súmanse ao compromiso tamén os seguintes
deportistas: os piragüistas Teresa Portela, Carlos
Arévalo e Rodrigo Germade; o remeiro Rodrigo
Conde; o porteiro Miguel Alvariño; o xogador de
tenis de mesa, Alberto Seoane; Juan Antonio Saavedra, que compite en tiro adaptado; e Agustín
Alejos, xogador de baloncesto en cadeira de rodas.
A maiores, este mes de outubro foi dada a coñecer a participación dos atletas Ana Peleteiro e
Adrián Ben (nun acto de formalización dos contratos no que estivo presente o titular da Xunta,
Alberto Núñez Feijóo) e da xogadora de baloncesto en cadeira de rodas, Vicky Alonso Vilariño
e a paratriatleta Susana Rodríguez Gacio, que
asinaron a súa adhesión na compaña da secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, e o
secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete
Lasa.
Estas e estes deportistas da nosa terra atópanse entre as/os 25 que se clasificaron ou que se
atopan en fase de clasificación para os Xogos de
Toquio 2020, así como participantes nas edicións
anteriores dos Xogos Olímpicos e Paralímpicos,
que asinarán contratos de patrocinio nesta primeira fase da iniciativa.
En virtude deste acordo, os deportistas deberán incorporar nos seus equipamentos oficiais de
competición e de adestramento os logotipos da
campaña NON contra a violencia de xénero. Ademais, terán que difundir a través das súas redes
sociais polo menos unha publicación mensual
relacionada coa loita pola tolerancia e contra as
agresións. A comunidade de embaixadoras e embaixadores da campaña teñen en común seren
referentes para as novas xeracións (referentes en
traballo, participación equipo, respecto polos demais e adicación), polo que atesouran un potencial de comunicación e divulgación moi amplo.
“Por iso”, explica Vicepresidencia, “esta colaboración é fundamental co obxectivo de educar na
igualdade e na loita contra a violencia machista”.
Estes contratos de patrocinio intégranse no
convenio de colaboración no marco do Pacto de
Estado contra a Violencia de Xénero en materia
de deportes dotado con 1,5 millóns de euros.
A Xunta de Galicia vén apostando nos últimos
anos por impulsar a igualdade no ámbito deportivo. O Goberno conta xa con varias liñas de
actuación nesta area como charlas en centros
educativos coa Fundación Vero Boquete, ou a colaboración coa Federación de Fútbol para impulsar a igualdade no fútbol profesional e afeccionado. Ademais, tamén se chegaron a acordos coas
federacións de balonmán ou baloncesto. 
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Adaptándonos ás
novas realidades
Comercio 360 colle impulso para potenciar o valor
sustentábel e circular dos nosos establecementos
de proximidade

A

A Xunta de Galicia, a través da Consellería
de Economía, Emprego e Industria, activou
este ano Comercio 360, cuxos detalles foron
presentados no mes de xuño, salientándose o seu obxectivo de apostar polo noso a
través das máis innovadoras ferramentas
de comunicación. Segundo fai saber Economía, trátase dunha iniciativa para acompañar os cambios que experimentan todos os
axentes implicados no comercio (establecementos e compradores) e mesmo para
adiantarse a eles. “O noso obxectivo é dar
resposta aos cambios que a dixitalización
e os novos hábitos de consumo están a

8|

introducir no sector e que se adapta e anticipa ás novas demandas e necesidades dos
cidadáns”. O programa, é unha aposta firme
pola competitividade dos establecementos
e polo empoderamento do consumidor. O
reto, a medio e logo prazo, é lograr que se
beneficien da proposta 10.000 establecementos.
A iniciativa, á que se destinan 5,7M€ este
ano, abrangue propostas que avanzan na
dixitalización para mellorar a atención e experiencia do cliente, á vez que pon en valor a
aposta polo produto local, a sustentabilidade e a economía circular, a responsabilidade
social ou o deseño, “facendo que estes sexan
os seus elementos de diferenciación e especialización”.
Cunha visión a tres anos (2019-2021), nesta primeira fase estanse a poñer en funcionamento medidas de sensibilización, axudas
para a eco-innovación e laboratorios comerciais.
A Consellería de Economía, Emprego e
Industria xa ten comezado o labor de sensibilización e divulgación do Comercio 360
coa realización de xornadas e a análise de
casos de éxito. Por outra banda, anunciou
o impulso dunha liña de axudas á eco-innovación para impulsar a economía circular e
a sustentabilidade no comercio a través da

adhesión á plataforma de tícket dixital (que
permite aos clientes e comercios coñecer o
estado e garantía das súas compras ou vendas evitando a perda ou deterioro do tícket
tradicional e minimizando o uso do papel);
da promoción dos ecoenvases realizados
con materiais cen por cen biodegradábeis;
ou implantando proxectos de economía circular que fomenten a reciclaxe e os produtos
ecolóxicos.
Amais das devanditas novidades, ao abeiro do proxecto está previsto crear sete laboratorios comerciais nas principais cidades
galegas para asesorar e impulsar o Comercio
360, achegando aos interesados servizos
personalizados de asesoramento, comunicación e publicidade, mercadotecnia intelixente (marketing intelligence) ou mellora da
xestión, entre outros ámbitos de actividade.
A iniciativa está dirixida a PEME de menos
de 10 traballadores e insírese na estratexia de
impulso á competitividade do comercio de
proximidade, sendo o seu obxectivo ofrecer
aos establecementos unha folla de ruta para
conseguir un comercio diverso, moderno e
adaptado ás novas realidades (reforzando a
súa imaxe física e tamén a dixital) e servizos,
o que permitirá, en palabras da Consellería
de Economía, “dinamizar tamén os centros
urbanos das cidades e vilas galegas para facelos máis atractivos aos cidadáns, turistas e
visitantes”.
A Xunta márcase tres obxectivos prioritarios coa posta en marcha desta iniciativa:
lograr que 10.000 comercios galegos se suNúmero 195

que inclúe valores como a sustentabilidade,
a aposta polo produto local, a creación de
marca vencellada ao territorio e un novo concepto máis amplo de comerciante que inclúe
tamén aspectos como o deseño ou a fabricación de produto propio.
O Plan Estratéxico de Impulso ao Comercio
2015-2020 prevé actuacións encamiñadas á
modernización do sector comercial galego.
Por iso, o pasado ano xa se puxo en marcha
unha liña específica dotada de 4,1M€ cos seguintes resultados: 487 axudas concedidas
que suman preto de 2,37 millóns de euros, o
que permite a mobilización final de investimentos que superan os 4,7 millóns.

A web

men a esta estratexia 360; que máis de 1.000
establecementos se beneficien dos servizos
de asesoramento; e que 5.000 comercios incorporen no seu modelo de xestión a aposta
pola sustentabilidade e o tícket dixital.

O Contexto de Comercio 360
A iniciativa Comercio 360 ven substituír ao anterior concepto SmartCommerce
creado ao abeiro do Plan de Impulso ao
Comercio Interior de Galicia 2015-2020.
O dito concepto facía referencia a aspectos máis dixitais, mentres que o Comercio
360 presenta unha estratexia máis global,
Número 195

A iniciativa, abrangue propostas que
avanzan na dixitalización para mellorar
a atención e experiencia do cliente, á
vez que pon en valor
a aposta polo produto local

Sen dúbida un dos elementos centrais do
proxecto é o portal https://comercio360.gal/,
que salienta por ofrecer información directa
e clara sobre os principais obxectivos da proposta xeral, así como dos xeitos que teñen os
consumidores de beneficiarse dela: de tirarlle
partido coa seguridade de que todo o que se
faga polo comercio local e de calidade beneficiará máis adiante (integralmente) a todas
as partes implicadas.
A web destaca tamén polos esforzos aplicados en despexar o camiño comunicativo
(o proceso de achegamento dos clientes ás
propostas dos establecementos adheridos)
de todo o que non sexa necesario para esa
comunicación. Artéllase nunha serie de seccións principais: Inicio, Que é o Comercio 360,
Premios, Protagonistas, Novas e Contacto. Tamén se ofrece aos usuarios unha sección de
busca que facilita ao máximo a procura de información sobre os establecementos. Porén,
a web tamén permite que os datos sobre os
comercios saian ao paso dos internautas sen
necesidade de procuralos.
No portal poden lerse as experiencias
de establecementos como Tobarix, Le Petit
Coin, Del Mar Al Plato, The Cosmethics, Moito
Conto, Clothes&Co, Filament2Print, Vaidhe,
Maow, Rockbox, Xiro, Krack, Casa Serra, Böuret, Noroeste Obradoiro, La Canalla Gourmet,
Myka Deco, Lily&White, Vazva, Quenlla, Las
Merceditas de Iria e Queixería Praza do Campo. 
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A

profesora da Facultade
de Informática da Universidade da Coruña,
Nieves R. Brisaboa, recolleu este martes 5 en Madrid o Premio Nacional
de Informática Ángela
Ruíz Robles, que conceden a Sociedade
Científica de España e maila Fundación
BBVA. Ao acto de entrega do premio
asistiron o reitor, Julio Abalde, o vicerreitor de Política Científica, Investigación e
Transferencia, Salvador Naya, o decano
da Facultade de Informática, Luis Hervella, e outros profesores deste centro.
O xurado enxalzou novamente o traballo de Brisaboa, que “permitiu a creación da Biblioteca Virtual Galega, utilizada en colexios de toda Galicia, na que
poden verse textos de todos os autores,
así como acceder a ficheiros multimedia nos que aparece o autor lendo a súa
obra”.
O xurado salientou tamén as contribucións da investigadora galega en materia
de xestión de datos, “así como as súas
iniciativas nos eidos da transferencia de
coñecemento en relación con empresas
e institucións públicas, ademais da creación de empresas de base tecnolóxica”.

O laboratorio da UDC
En 1996 Nieves R. Brisaboa, catedrática de Linguaxes e Sistemas Informáticos
da UDC, creou o Laboratorio de Bases
de Datos da Universidade da Coruña (o
LBD, adscrito ao CITIC), e hoxe en día os
integrantes do devandito grupo son os
encargados das materias de bases de información do centro e todo o seu labor
de investigación localízase na área da
xestión do coñecemento. Segundo explica a propia Brisaboa, “a área de xestión
de datos fai referencia a todo o relativo
ao procesamento de datos: a súa adquisición, o almacenamento, a limpeza, a
súa preparación para ser analizado, a súa
explotación, a súa visualización... É unha
área que estivo sempre omnipresente na
informática”.
No seu laboratorio traballan en investigación básica, desenvolvendo estruturas
de datos e algoritmos eficientes para o
seu procesamento, e máis en investigación aplicada, creando sistemas de información complexos como datos espazotemporais.
Entre as aplicacións finais materializadas polo seu laboratorio atópase a Biblioteca Virtual Galega, utilizada en colexios
de toda Galicia, na que, segundo indica
a propia R. Brisaboa, “poden verse textos
de todos os autores, así como acceder
10 |

Excelencia galega
Nieves Brisaboa, catedrática da UDC, recibe o
Premio Nacional de Informática

O profesor Víctor Arufe,
Premio SIMO

O

profesor da
Facultade
de Ciencias
da Educación da Universidade
da Coruña, Víctor
Arufe, recolleu o pasado 6 de novembro
en Madrid o Premio
á Innovación Educativa SIMO Educación
2019 á Mellor experiencia de gamificación.
Este recoñecemento, convocado polo
IFEMA en colaboración con Educación 3.0,
foi unha das actividades estrela do salón
SIMO, que se celebrou na Feira de Madrid.
Segundo informa a Universidade da
Coruña, o proxecto Fornite EF do profesor Víctor Arufe demostra que é posíbel
traballar varias competencias de Educación Física simulando unha partida. Para
isto, traballou as diferentes condicións do
videoxogo na vida real, adaptándoo todo
aos contidos de Educación Física. Nesta
proposta que o profesor Arufe realizou
con estudantes, estes traballan valores
como a xenerosidade, o xogo limpo, o
respecto ou a creatividade e ademais
crean hábitos saudables e habilidades
comunicativas.

a ficheiros multimedia nos que aparece
o autor lendo a súa obra”. Outro exemplo
que está en uso é o sistema de información territorial da Deputación da Coruña,
que desenvolven no seu laboratorio desde o ano 2000. Como explica a catedrática premiada: “Represéntanse todas as
infraestruturas e equipamentos da provincia, e o nivel de detalle é enorme: podes
ver o diámetro de cada condución de auga
da provincia da Coruña”.

Un premio colectivo
Nunha entrevista recente con Código
Cero, previa á entrega do premio deste
mes de novembro, a investigadora poñía
o foco no carácter múltiple do galardón:
“Esta distinción é o recoñecemento a un
traballo de moitos anos que ten conseguido un impacto real na sociedade a través
dunha efectiva transferencia de tecnoloxía
a empresas e institucións. Trátase, por tanto, dun recoñecemento moi importante
porque se concede por ter resultados de
investigación relevantes no plano aplicado que ademais se teñen aplicado con
éxito no mundo real. Un traballo de transferencia de tecnoloxía, e máis en informática, non se pode facer en solitario, este e
un premio a todo o meu laboratorio, que é
un grupo de investigación excelente pola
súa calidade humana ademais de polos
seus resultados globais recoñecidos neste
premio”. 
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Mesa de apertura a cargo do reitor da UDC, Julio Abalde, o director do CITIC, Manuel F.
González Penedo, e a organizadora do evento, Amparo Alonso


Mesa de peche a cargo do vicerreitor de Política Científica,
Investigación e Transferencia da UDC, Salvador Naya, e a
organizadora do evento, Amparo Alonso

Datos masivos,

retos e posibilidades
O CITIC celebra o congreso
internacional Big Data Coruña con
preto dun centenar de asistentes

O

Centro de Investigación TIC
(CITIC) da Universidade
da
Coruña acolleu
o 21 e 22 de outubro a quinta
edición do congreso internacional
Big Data Coruña, congregando a
preto dun centenar de asistentes
procedentes do ámbito empresarial e académico. Este evento ten
o obxectivo de afondar nos novos
retos desta disciplina, da man de
expertos en tecnoloxía e analítica
de datos de nivel internacional,
procedentes de Estados Unidos,
Gran Bretaña, Francia e Portugal.
Big Data Coruña 2019 foi organizado pola presidenta da Asociación Española para a Intelixencia
Artificial, catedrática de Ciencias
da Computación e Intelixencia Artificial da UDC e investigadora do
CITIC, Amparo Alonso Betanzos;
a coordinadora do Grao en Ciencia e Enxeñería de Datos da UDC
e investigadora do CITIC, Bertha

Guijarro; e o investigador da área
Big Data da University College
London (UCL) e director da área
de investigación de DataSpartan,
David Martínez.
O congreso estivo dirixido tanto á comunidade académica e
investigadora como a empresas e
organizacións, xa que o Big Data
ten numerosas aplicacións nunha
ampla variedade de ámbitos.
No evento colaboraron, xunto
ao CITIC, a Rede Galega de Tecnoloxías Cloud e Big Data para HPC
e a Facultade de Informática da
Universidade da Coruña. 

O congreso estivo dirixido tanto á
comunidade académica e investigadora
como a empresas e
organizacións


Paco Nathan, de Derwen Consulting, coa conferencia “A survey
of AutoML in research and industry”


Joan Barceló, de Grupo Barceló, presentando o caso Avoris

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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O

pasado
15
de outubro
presentouse
en Santiago
a
primeira
convocatoria
de BioIncubatech, primeira bioincubadora
de Galicia e, segundo lembraron as entidades responsábeis
da súa posta en marcha (USC
con financiamento da Fundación INCYDE e a Axencia Galega
de Innovación, GAIN), “a única
en España especializada nos
ámbitos de actuación da saúde
e as tecnoloxías alimentarias”.
O acubillo-laboratorio empresarial, que conta coa Cámara de
Comercio de España e Uninova
como socias, ten o obxectivo
primordial de fomentar a transferencia nos devanditos eidos
de investigación. Ou sexa, a
aplicación real do coñecemento
xerado nos grupos de investigación a empresas concretas, reais
e con presenza no mercado.
Acompañando esta liña de
actividade poranse en xogo
recursos físicos (unha sede propia no edificio Emprendia, un
amplo abano de infraestruturas científicas a disposición dos
proxectos beneficiados, etc) e
dixitais. Entre estes últimos sitúase a páxina web www.bioincubatech.com, que se presenta
en tres idiomas e con múltiples
ferramentas e servizos de apoio
para o noso emprendemento
biotecnolóxico, e máis as canles
nas redes sociais de meirande
uso.
A USC presentou a primeira
convocatoria de BioIncubatech
nunha sesión presidida polo reitor Antonio López Díaz, e á que
tamén asistiron a directora da
Axencia Galega de Innovación
(GAIN), Patricia Argerey Vilar; o
alcalde do concello de Santiago,
Xosé Sánchez Bugallo; a directora de Proxectos FEDER da Fundación INCYDE, Natalia Vázquez
Poza; e o vicepresidente segunda da Cámara de Comercio de
Santiago, José Carballo García.
A convocatoria, aberta ata o
próximo 15 de novembro, está
dirixida a microPEME e proxectos empresariais do ámbito bio-
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Vitalidade para as
tecnoloxías da vida
BioIncubatech contará con recursos físicos e
dixitais para converternos en referentes bio


Fotos de Santi Alvite

tecnolóxico, nas áreas de saúde
e tecnoloxías alimentarias, “cun
enfoque innovador e diferenciador con respecto a outras solucións existentes no mercado”,
segundo fixo saber a USC, salientando que as propostas poderán
presentarse en catro apartados:
preincubación, incubación, aceleración e incubación virtual.
As candidaturas recibidas serán
avaliadas pola comisión de dirección operativa de BioIncubatech.
Segundo informou a USC, a
singularidade de BioIncubatech

con respecto a outros programas de incubación e aceleración
de empresas “radica na combinación de oferta de espazo, acceso a infraestrutura científicas e
programas de apoio”, tal e como
explicou na súa presentación
José Luis Villaverde, director da
Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento da USC e
responsábel do proxecto, que
engadiu que “mentres outras
aceleradoras ofrecen espazo e
financiamento directo, en Bioincubatech ponse a disposición

dos novos proxectos empresariais unha infraestrutura científica e unha serie de programas de
apoio que poden incidir en aspectos como a protección e incorporación de nova tecnoloxía
(patentes), na internacionalización da actividade ou na conformación dos equipos directivos,
por mencionar so algúns casos”.
A iniciativa, cuxa sede está situada no edificio Emprendia da
USC, ofrece apoio e espazo para
a incubación tanto de microPEME como de proxectos do ámbito biotecnolóxico: espazos de
traballo privativos (laboratorios
e oficinas); instalacións e equipamentos especializados en
réxime compartido (salas: branca, de cultivo celular, de bioloxía
molecular, de equipamentos
de gran volume e de almacenamento de mostras); ademais
de programas coordinados de
apoio no ámbito da transferencia de tecnoloxía, desenvolvemento de negocio, internacionalización e financiamento. 
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Somos STEM

As bibliotecas celebran en novembro o mes da
ciencia e as tecnoloxías en galego

E

ste mes de novembro
vai ser un mes de ciencia en galego nas nosas bibliotecas municipais: catro semanas
ateigadas de actividades para fomentar as
vocacións investigadoras e a súas
enriquecedoras confluencias co
emprego da nosa lingua. Será un
amplo programa STEM (Ciencia,
Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemática polas súas siglas en inglés) con
accións de comunicación científica, espectáculos de maxia, sesións
de contacontos, obradoiros, relatorios e conferencias.
O mes da ciencia en galego nas
bibliotecas, promovido polas consellerías de Educación e Cultura
a través das bibliotecas centrais
territoriais e escolares, foi dado
a coñecer o 29 de outubro na Biblioteca Ánxel Casal de Santiago
polo secretario xeral de Política
Lingüística, Valentín García; o director xeral de Políticas Culturais,
Anxo Lorenzo, e a microbióloga
da Universidade de Santiago de
Compostela, Alicia Estévez Toranzo (autora do texto conmemorativo deste ano).
Anxo M. Lorenzo lembrou a importancia da divulgación social do
coñecemento científico, así como
a relevancia “de achegar a ciencia
a todos os ámbitos da vida”. Así,
explicou que as bibliotecas cen-
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Novas contribucións dixitais
galegas en Bruxelas
sede da
Fundación
Galicia Europa (Bruxelas)
acolleu a comezos de
novembro o seminario
educativo Tecnoloxías
Dixitais, Modelos Lingüísticos e Integración
Inmigrante, no que
se presentaron (entre
outras contribucións)
os detalles dunha
relevante iniciativa
galega para afianzar
a presenza da nosa
lingua no día a día
das novas xeracións: o
programa escolar de
dinamización lingüística 21 Días co Galego e
+, deseñado como un
proxecto educativo do
IES da Pobra do Caramiñal e recoñecido xa
polas potencialidades
que abre en materia
de normalización
lingüística. Na cita en
Bruxelas, que forma
parte do programa
da Rede Europea
para a Promoción da

A

Diversidade Lingüística
(NPLD, nas súas siglas
en inglés), participou
o secretario xeral de
Política Lingüística da
Xunta, Valentín García.
O secretario xeral
centrou o seu relatorio
sobre promoción do
galego no ensino na
dita experiencia orixinada no IES da Pobra,
exportada, coa colaboración da profesora Pilar Ponte e dos Equipos
de Dinamización da
Lingua Galega, a catro
centros de Secundaria,
Bacharelato e FP durante o pasado curso
escolar, e a outros dez
no presente curso. Valentín García salientou
que a iniciativa contou
coa participación de
máis de 1.300 adolescentes e tivo unha gran
repercusión na Rede,
nomeadamente no
blog do propio programa e nas redes sociais
Facebook, Twitter ou
YouTube.

trais territoriais “xogan un papel
fundamental neste obxectivo”,
posto que, a través desta programación, “ofrecen actividades variadas para todos os públicos”.
Valentín García puxo o foco na
importancia do traballo despregado polos equipos de dinamización
de lingua galega e nas grandes
implicacións dun dos seus grandes obxectivos: “Que o alumnado
se afaga a empregar normalmente
o galego en actividades que superan o espazo académico”. Agora,
dixo, toca novamente “mostrar o
labor dos equipos cando chega o
momento de celebrar a ciencia e
de ensinar aos rapaces e rapazas
as posibilidades e a necesidade de
usar o galego para a investigación
e a divulgación científica”.
No programa de actividades
deseñado para esta conmemoración inclúense unha trintena de
actividades de divulgación científica, espectáculos de maxia, sesións de contacontos, obradoiros,
relatorios e conferencias. Todos
eles, con materiais en galego, se
desenvolverán na Biblioteca de
Galicia, na Biblioteca Pública de
Lugo, na Biblioteca Juan Compañel de Vigo, na Antonio Odriozola
de Pontevedra, na Miguel González Garcés da Coruña e na Ánxel
Casal de Santiago. Ademais, organizaranse actividades nos centros
de ensino a través das bibliotecas
escolares (promovidas pola Asesoría de Bibliotecas Escolares da
Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos) e do labor que
levan a cabo os equipos de dinamización da lingua galega para
sumárense, desde o ensino, á conmemoración do Día da Ciencia en
Galego.
A encargada de asinar o manifesto deste ano é Alicia Estévez,
microbióloga da Universidade de
Santiago de Compostela e académica da Real Academia Galega das
Ciencias e da Real Academia Galega de Farmacia. 
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VALENTÍN
GARCÍA

Falamos co secretario de Política Lingüística de diferentes xeitos
de exercer a galeguidade nun mundo conectado

—— A nosa nova cita con Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, xira unha vez máis arredor das redes, do
galego e de como seguir sendo o que somos nun mundo tecnolóxico, universalizado e conectado. Segundo nos conta
o propio Valentín, todos estes asuntos de interese van seguir dando que falar con esta recta final final de 2019 e cos
comezos de 2020, punto de inflexión no que seremos testemuñas de máis ferramentas tecnolóxicas para visualizar,
preservar, reivindicar, protexer e, sobre todo, divulgar as cousas que integran a nosa cultura.

-V

alentín, é posíbel vivir tecnoloxicamente en galego? Cre
que a Rede, en termos xerais,
satisfai as demandas lingüísticas que as galegas e os galegos lle poidamos facer?
- En liñas xerais, é posible vivir tecnoloxicamente en galego para a maioría da poboación, pero iso non significa que non teñamos carencia ningunha nin que non haxa
que traballar para seguirmos avanzando. O
galego está bastante ben situado no ámbito
da tecnoloxía en relación a outras linguas
do seu mesmo número de falantes, mesmo
cando algunhas delas son linguas oficiais de
todo un Estado, pero evidentemente temos
máis dificultades ca as linguas máis grandes,
sobre todo cando nos referimos ás tecnoloxías que teñen que ver co recoñecemento
da voz, cada vez máis presentes nas nosas
vidas. Aí, contar con millóns e millóns de
falantes que eduquen as máquinas é unha
vantaxe evidente.
- Cónstanos que a Secretaría Xeral de Política Lingüística é un dos organismos galegos que máis esforzos envorca en permitir
a posibilidade de facermos vida dixital en
galego. Porén, os esforzos e recursos postos en xogo pola Secretaría Xeral (individualmente ou colaborando con outras entidades e asociacións) actualízanse cada
pouco. Que novidades nos está a deparar
2019 neste senso e que cousas novas traerá 2020?
- No 2019 presentamos un novo curso en
liña de lingua galega orientado a adquirir as
destrezas necesarias para alcanzar un nivel
Celga 3 e en decembro empezará a funcionar Galicia Nomeada, unha aplicación
móbil colaborativa para a recolleita, xeorreferenciación e difusión global da microtoponimia galega na que están traballando a
Xunta e a Real Academia Galega.
Para 2020 seguiremos ampliando a oferta de formación a distancia, aproveitando
as posibilidades que nos brindan as tecnoloxías da comunicación, e temos pensado
publicar un novo curso en liña para o Celga
2. Ademais, estamos traballando para poder
presentar novas funcionalidades do portal
xurídico Lex.gal e noutro curso de galego
a distancia para a formación inicial de poboación inmigrante adulta.
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“DEBEMOS TER CLARO
QUE O GALEGO É ÚTIL
PARA CALQUERA
ÁMBITO CIENTÍFICO
OU TECNOLÓXICO”
Aínda que este tipo de aplicacións e de recursos son o máis visible, eu quixera resaltar
tamén o traballo de investigación constante
e calada que se fai desde o Centro Ramón
Piñeiro, cuxas bases de datos están a disposición das empresas que queiran desenvolver
tecnoloxías da fala na nosa lingua.
- Que lle pediría vostede a 2020 en materia
de tecnoloxías, cultura galega, lingua e dixitalización?
- Pois eu creo que é importante que todos os
galegos e galegas avancemos no aproveitamento das posibilidades que temos neste
momento de uso da nosa lingua en Internet
para que as empresas tecnolóxicas descubran
o valor que temos como mercado. Se somos
galegofalantes, pero sempre facemos as nosas buscas de Google en castelán, por exemplo, Google pensará que non paga a pena o
galego; se todos os galegos empregamos a
nosa lingua sempre que poidamos, aumentaremos o seu valor para as empresas e, nun círculo de retroalimentación, estas ofrecerannos
novas posibilidades de empregar o idioma
propio de Galicia.
- Lingua de Namorar, o certame en liña de
mensaxes de amor que impulsa a Secretaría
Xeral, é xa un clásico dos nosos concursos
tecnolóxicos. Trátase dunha iniciativa que
tenta normalizar tres cousas que cremos

que pagan a pena: expresarnos en galego,
comunicar libremente e sen prexuízos o
noso sentir amoroso e apostar polas novas
tecnoloxías como vehículo válido de comunicación e creatividade. Cal cre vostede que
será o seu legado? Será Lingua de Namorar
algo do que se lembren con agarimo as vindeiras xeracións?
- Eu coido que si, porque neste momento
conta cunha gran aceptación. Son moitos os
mozos e mozas que participan, ben presentando mensaxes, ben votando polas súas favoritas. Coido que conecta cun novo xeito de
expresarse, caracterizado pola brevidade e a
intensidade das comunicacións tecnolóxicas,
e espero que deixe pegada no sentido de que
sirva para animar a xeración de persoas que
son mozos e mozas agora a que usen a lingua
propia de Galicia nas redes sociais e, en xeral,
nas súas interaccións coa tecnoloxía.
- Política Lingüística ten axudado ao éxito de
Puntogal e a consecución do dominio galego.
Gústanos, cada pouco, facer balance do acadado neste punto...
- O .gal medra amodo pero dunha maneira
constante e sostida, así que estamos bastante
satisfeitos. A Asociación Puntogal continúa a
difundir o dominio mediante distintas iniciativas asociadas a datas puntuais, como o 17 de
maio, que nós procuramos visualizar. Por outra
banda, continuamos traballando para favoreNúmero 195

tancias externas que, neste momento, están
favorecendo o uso do inglés na investigación
ao longo e largo do mundo.
Queremos comezar desde a base, fomentando as vocacións científicas en galego, e facémolo a través de dous instrumentos: o ensino e a dinamización lingüística. No ensino
regrado, algunhas materias científicas, como
Bioloxía e Xeoloxía, impártense na lingua propia de Galicia. Como temos un sistema de ensino bilingüe, outras impártense en castelán.
Con todo, é importante transmitir a idea de
que calquera idioma serve para calquera área.
Aínda que o alumnado reciba as clases de Física en castelán, debe saber que se pode facer
física en galego. Para iso temos as actividades
de dinamización. A divulgación científica en
galego permite que os rapaces e rapazas amplíen o seu dominio da lingua e experimenten
directamente que poden entender e transmitir conceptos científicos na fala de Rosalía de
Castro. Se, ademais, a través destas actividades fomentamos o interese pola ciencia en si
mesma, estamos dobremente satisfeitos.

cer a incorporación ao dominio .gal de todos os
concellos pertencentes á nosa Rede de Dinamización Lingüística. Na programación anual da
Rede, cuxa próxima edición se elaborará no
mes de decembro, os técnicos adoitan incluír
algunha acción relativa á expansión de .gal
- Este mes de novembro as bibliotecas van
conmemorar o mes da ciencia en galego. Vai
ser un programa ateigado de divulgación,
espectáculos de maxia, obradoiros, relatorios, contacontos e conferencias. Cales son as
motivacións que alentan este programa coimpulsado pola Secretaría Xeral de Política
Lingüística? Até que punto resulta positiva a
confluencia destes dous tipos de divulgación
entre as novas xeracións: a do uso do galego
e a científica?
- É importante que toda a sociedade teña claro
que o galego é unha lingua que se pode empregar en calquera ámbito e, por suposto, tamén no científico e no tecnolóxico. Se non se
fai tanto como nos gustaría, non é por razóns
inherentes á propia lingua, senón por circunsNúmero 195

Política Lingüística terá
un papel importante na
edición e publicación
dos materiais do Xacobeo, así como na promoción e difusión exterior da lingua galega

- Brevemente, que papel vai xogar a Secretaría na longa listaxe de actividades que
están a coller corpo dende múltiples frontes para celebrar o Xacobeo 21, que está xa,
coma quen di, á volta da esquina?
- A Secretaría Xeral de Política Lingüística forma parte da Consellería de Cultura e Turismo,
que é a encargada de coordinar o Xacobeo
21, así que traballará tamén neste proxecto
que é un dos prioritarios da dita consellería.
Para empezar, as accións de dinamización
lingüística que vai desenvolver a Secretaría
Xeral van incorporar contidos transversais
cun marcado carácter xacobeo. Pero ademais
Política Lingüística terá un papel importante na edición e publicación dos materiais do
Xacobeo, así como na promoción e difusión
exterior da lingua galega no marco desta
celebración, así que se esforzará por darlle
visibilidade á lingua e proxectala cara ao exterior aproveitando o cada vez maior número
de visitantes, peregrinos e turistas, que están
elixindo Galicia como destino.
Permítame lembrarlle que dentro do Plan
Estratéxico do Xacobeo 21 a lingua figura
como un dos polos de atracción dun turismo
que é fundamentalmente cultural. Un 60%
dos turistas que nos visita manifesta que o
fai por motivos culturais e esa é unha grande oportunidade para o galego. Aínda hai
uns meses unimos a preparación do Xacobeo
coa promoción exterior da lingua, durante o
I Simposio Internacional Os Centros de Estudos Galegos Camiño do Xacobeo 21. En febreiro deste ano, en colaboración co Servizo
de Normalización dun dos concellos da Rede
de Dinamización Lingüística, Redondela, organizamos unha xuntanza cos hostaleiros
da vila onde tratamos as potencialidades do
patrimonio lingüístico galego para atraer turistas e peregrinos durante a celebración do
Xacobeo 21. 
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O galego,

lingua espacial
Henrique Neira lémbranos nesta reportaxe que xa hai
décadas que as nosas palabras saen fóra da atmosfera
terrestre e viaxan cara as estrelas grazas á tecnoloxía

"P

“Paz e felicidade a todos". Se cadra son as
palabras galegas que máis lonxe chegaron
ata o de agora na súa viaxe polo espazo.
Forman parte do chamado Disco de ouro,
un disco de gramófono construído en ouro
e tamén coñecido polo título en inglés The
Sounds of Earth (Os sons da Terra) do que levan senllas copias as sondas espaciais Voyager 1 (lanzada o 5 de setembro de 1977) e
Voyager 2 (que saíu para o espazo o 20 de
agosto de 1977).
A Voyager 1 é o obxecto artificial máis
afastado do noso planeta e calcúlase que
o 25 de agosto de 2012 cruzou a heliopausa, que simplificando sería a zona do espazo onde a maioría das partículas do vento
producido polo noso Sol non son quen de
viaxar máis aló. Ata outubro de 2019 desprazouse 22.000 millóns de quilómetros e aínda
transmite datos e recíbeos da Rede do Espazo Profundo da axencia espacial estadounidense, a NASA, o mesmo que a súa xemelga,
a Voyager 2, que está a 18.000 millóns de
quilómetros da Terra e cruzou a heliopausa
o 5 de novembro de 2018.

Os discos son unha cápsula do tempo que
achegan unha serie de imaxes, música, sons e
saúdos falados procedentes de distintos países, como resultado dun proxecto coordinado polo astrónomo e divulgador Carl Sagan.
En realidade a frase coa que abrimos este
artigo figura clasificada como portugués,
e de feito no disco pronúnciaa unha muller
en portugués, pero como nós as escribimos
igual sen dúbida podemos presumir tamén
de que son vocábulos galegos viaxando polo
espazo, e ademais ben lonxe.
Posiblemente antes que estas outras voces
de noso cruzaron o espazo máis próximo á
Terra nalgunha transmisión vía satélite. Lembremos que o 12 de xullo de 1962 entrou en
órbita o primeiro satélite comercial do mundo,
chamado Telstar 1 e financiado por AT&T, Bell
Labs, NASA, e os gobernos británico e francés.
Este satélite foi pioneiro en transmitir desde
o espazo imaxes de televisión -incluíndo as
primeiras retransmisións transatlánticas-,
chamadas telefónicas e mesmo faxes, e ben
a través deste satélite ou dalgún dos lanzados
en anos seguintes seguramente viaxaría polo
espazo próximo á Terra algunha palabra galega.
O primeiro satélite español, o Hispasat 1A,
foi lanzado o 11 de setembro de 1992, e posiblemente xa nos primeiros tempos de emisións de televisión habería, aínda que fosen
poucas, vocábulos de noso. Cando gañaron
unha presenza regular foi a partir do 31 de
decembro de 1996, data na que comezou a
emitir a canle Galeusca TV, da que formaban
parte a Televisión de Galicia, a televisión vasca
ETB e a catalá TV3. Esta canle emitía programas en galego, castelán, catalán e éuscaro
para América por medio do satélite PanAmSat; a TVG abandonouna axiña para constituír
Galicia TV, que comezou a emitir o 1 de abril
de 1997 para Europa e América en galego e
castelán.

 The Sounds of Earth
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O Xatcobeo foi o primeiro satélite en levar
un nome galego, concretamente era un picosatélite Cubesat: un
cubo de dez centímetros de arista earredor
dun quilogramo de peso
O Xatcobeo foi o primeiro satélite en levar
un nome galego, concretamente era un picosatélite Cubesat: un cubo de dez centímetros de arista earredor dun quilogramo de
peso, lanzado para o espazo dende a Güiana
Francesa cun foguete Vega o 13 de febreiro
de 2012; desintegrouse na atmosfera o 31
de agosto do 2014, superando con moito
a súa vida útil esperada. Fora desenvolvido
pola Universidade de Vigo en colaboración
co Instituto Nacional de Tecnoloxía Aeroespacial (INTA); na cidade olívica traballaron
nel 60 estudantes, 32 docentes e 8 grupos
de investigación. Construído cos estándares
CubeSAT 1U da Axencia Espacial Europea, comezara a transmitir datos pasada a unha do
mediodía da xornada de lanzamento.
O 25 de outubro de 2018 foi lanzado con
éxito o segundo satélite da compañía SpaceChain -con sedes en Singapur e no Reino
Unido-. Trátase dun Cubesat que foi situado
en órbita baixa e que leva unha copia da Wikipedia en inglés preparada pola Arch Mission
Foundation, que aspira a colocar bibliotecas
con información sobre as distintas culturas
do noso planeta tanto en lugares da Terra
como no espazo. Na Wikipedia en inglés, por
exemplo na entrada Galician language xa atopamos unha manchea de palabras na nosa
lingua.
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Fernando Caldeiro Caínzos

Na Estación Espacial Internacional podemos atopar igualmente algún vocábulo
galego: entre os libros que ten alí a tripulación para ler está unha tradución inglesa da
novela do francés Jules Verne 20,000 Leagues
Under the Sea, na que como é sabido figura
varias veces o nome de Vigo porque a ría da
cidade é un dos escenarios que visita o capitán Nemo co seu submarino, o Nautilus.
E do mar imos para o ceo: o primeiro astronauta en pasear apelidos da nosa terra
por todo o alto foi o arxentino descendente de familias galegas -Samos e Curtis- e do
Bierzo -Toral de los Vados- Fernando Caldeiro
Caínzos (Bos Aires, Arxentina, 12 de xuño de
1958-League City, Texas, Estados Unidos, 3
de outubro de 2009). Criado nos Estados Unidos desde os 14 anos, foi seleccionado como
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astronauta pola NASA o 1 de maio de 1996,
e aínda que non chegou a realizar ningunha misión no espazo exterior, realizou dous
anos de adestramentos e participou en voos
estratosféricos en transbordadores, gañando
as “ás de prata” que obteñen os astronautas
listos para viaxar ó espazo; foi quen máis preto estivo de facer realidade a letra da canción
que di Hai un galego na Lúa.
Así e todo, puidera haber palabras nosas
na Lúa: a Arch Mission Foundation enviou a
primeira biblioteca informatizada para o satélite natural da Terra a bordo dun módulo
que debía pousarse na superficie da Lúa o 11
de abril de 2019. Aluar, aluou, pero con demasiada forza, xa que non funcionou o motor do módulo como debía, de xeito que non
houbo posterior comunicación coa Terra.
Non se sabe se o contido do módulo seguirá intacto ou quedaría esnaquizado, pero en
calquera caso levaba un dispositivo similar
en tamaño a un DVD de 12 centímetros de
diámetro, no que empregando técnicas de
nanotecnoloxía foi almacenado un arquivo
de 30 millóns de páxinas en 25 discos de níquel. Enteiras ou en cachiños, suponse que
por alí andan.
No dispositivo viaxaban palabras en centos de idiomas, entre eles o galego, do que
podemos atopar, unha listaxe de 207 palabras coa súa correspondencia coas mesmas
das demais linguas almacenadas, así como
o preámbulo da Declaración universal dos
dereitos das persoas; este material procede
do proxecto Wearable Rosetta Disk da Long
Now Foundation, da que falaremos logo.

En Marte tamén hai vocábulos galegos:
o día 6 de agosto de 2012 pousábase no
cráter Gale o astromóbil Curiosity da NASA.
Incorporaba un sensor de vento que levaba
como compoñente clave un chip deseñado
polo equipo do profesor Luis Castañer
na Universitat Politècnica de Catalunya.
Este chip leva gravado na súa superficie o
nome dos seus cinco deseñadores, entre
eles “M. Domínguez”, polo enxeñeiro de
Telecomunicación Manuel Domínguez Pumar, nacido en Barcelona e de pai ferrolán e
nai coruñesa; outro microchip leva no seu interior os nomes de persoas de todo o mundo
que quixeron envialo, entre eles o meu. En
outubro de 2019 o astromóbil segue en activo e xa viaxou máis de 21 quilómetros pola
superficie marciana.
Un novo astromóbil máis avanzado que o
Curiosity, o da misión Mars 2020, debera ser
lanzado o 17 de xullo de 2020 e descender na
superficie marciana o 18 de febreiro de 2021,
se todo sae conforme os cálculos da NASA.
A axencia convidou a quen quixera a enviar
o seu nome para gravalo nun chip de silicio
con capacidade para almacenar un millón de
nomes, e que se colocará no astromóbil protexido por cristal. Aproveitei para mandar a
mensaxe Mil primaveras máis para o galego,
adaptando por ser demasiado longa a ben
coñecida frase de Álvaro Cunqueiro. Cando
chegue alá o chip teremos unhas cantas palabras nosas máis en Marte.
Outros vocábulos galegos viaxan acompañando un cometa. O 2 de marzo de 2004 foi
lanzada a sonda espacial europea Rosetta,
coa misión de orbitar arredor do cometa
67P/Churiumov-Guerasimenko en 2014 e
2015. Enviou o módulo Philae á superficie
do cometa o 12 de novembro de 2014, e o
30 de setembro de 2016 a propia sonda pousouse na superficie do cometa, polo que o
acompañará na súa viaxe polo espazo. Baixo
as súas cubertas térmicas a sonda Rosetta
levaba, ademais de instrumentos científicos,
un disco de níquel de 7,5 centímetros de
diámetro contendo mostras dun milleiro de
idiomas dos máis de 7.000 do noso planeta,
recollidas pola Long Now Foundation. Cada
páxina de texto foi miniaturizada e gravada
en forma de imaxe no disco e o contido que
se enviou figura en archive.org. No caso da
lingua galega hai unha listaxe de 207 palabras acompañadas da súa tradución inglesa,
así como a Declaración universal dos dereitos das persoas e a tradución galega do libro
bíblico A Xénese. 
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A casa común da

ciberseguridade
O CPEIG e R conclúen Cybersec@Gal anunciando
máis actuacións para converter Galicia en referente
da protección TIC


Mesa de debate sobre a ciberseguridade na
transformación dixital

O

s 18 de outubro clausurouse en Santiago, na Cidade
da Cultura, o encontro
Cybersec@Gal, o primeiro
foro galego sobre seguridade na empresa dixital,
impulsado pola Cátedra R
en Ciberseguridade e o Colexio Profesional
de Enxeñaría en Informática de Galicia, o
CPEIG. Na derradeira xornada do evento, que
comezou o día 14 ofrecendo actividades na
UVigo e na UDC, participaron o director de
Empresas de R e do Grupo Euskaltel, Isidro
Fernández de la Calle, Fernando Suárez, presidente do Colexio Profesional de Enxeñaría en
Informática de Galicia (CPEIG) e Mar Pereira,
directora da Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA). As primeiras xornadas de Cybersec@Gal2019 foron
adicadas ao alumnado dos nosos campus, e a
derradeira reservouse para a cuestión empresarial: a protección TIC nas empresas.
Isidro Fernández de la Calle salientou que “o
traballo de Cybersec@GAL vén tan só de comezar a súa andaina”, e que a transformación
da nosa terra nun referente en ciberseguridade (en desenvolvemento de ferramentas, en
transformación, en cultura de protección dixi-
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Fernando Suárez, na súa
intervención inaugural

tal, etc) é unha clara aposta de futuro para
as entidades que impulsaron o congreso e
participaron nel. A ciberseguridade, dixo, é
“unha preocupación cada vez máis candente e na que todos debemos unir esforzos”,
e adiantou tamén que os temas do talento,
o financiamento, o liderado e a estratexia
aplicados á salvagarda dos datos e das comunicacións serán as claves das vindeiras
edicións deste foro.

Mar Pereira destacou que “a ciberseguridade é un elemento clave no proceso de
transformación dixital que estamos a vivir”
e “un dos vectores sobre os que elaboramos
a estratexia dixital de Galicia para a próxima década”. Tamén lembrou que “o esforzo
da Administración autonómica céntrase en
protexer os servizos públicos dixitais fronte a
este tipo de ameazas e crear un clima de confianza para universalizar o seu uso por parte
de cidadáns e empresas”.
A xornada derradeira estivo centrada,
como dixemos, nas empresas. Ao fío deste
obxectivo participaron profesionais como
Mar López Gil, responsábel da Unidade de
Ciberseguridade e Desinformación do Departamento de Seguridade Nacional da Presidencia do Goberno. Mar López salientou que
“no ciberespazo nada é casual” e explicou que
o uso ilícito do ciberespazo ten tres vertentes
principais: os ciberataques, a ciberespionaxe
e a cibercriminalidade. Tamén resaltou que
“España aposta por un ciberespazo aberto,
plural, seguro e de confianza, tanto nas súas
relacións bilaterais coma nas organizacións
multilaterais, rexionais e internacionais”.
Sobre ciberseguridade na transformación
dixital versaron, nunha mesa de debate, os
relatorios de voceiros de empresas e entidades como Balidea, Gradiant, Inditex Abanca,
Forensic & Security e Grupo Euskaltel. A responsábel de Protección de Datos de R e do
Grupo Euskaltel, Susana Rey, subliñou nesta
mesa que “dixitalizar unha empresa sen atender a ciberseguridade é construír unha casa
sen alicerces á que calquera mínimo tremor
vai tirar ao chan”.
Pola súa banda, Eduardo Mastranza, socio
executivo de Gartner, falou sobre a visión actual do mercado ante o tema da ciberseguridade e fixo fincapé en que “as empresas de tamaño medio e pequeno encaran os mesmos
riscos que as grandes, porque son igualmente
obxectivo de ataques; pero non dispoñen dos
mesmos recursos, como tampouco dispoñen
do poder de atracción de talentos e de competencias, por iso cómpre que loiten nun
mercado que se fai cada día más competitivo
e global”.
Pola súa banda, Marina Martínez-García,
punto nacional de contacto para o programa
de Seguridade en Horizonte-2020 falou das
novas oportunidades de apoio á innovación
en ciberseguridade da UE, proxectos colaborativos nos que empresas, entidades de investigación públicas e privadas e usuarios finais
terán ocasión de financiar e analizar desenvolvementos precomerciais: “Búscanse solucións eficientes de ciberseguridade aplicadas
á protección de infraestruturas críticas, ferramentas que garantan protección a usuarios
particulares, a microempresas e a PEME”. 
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Os nosos centros
tecnolóxicos

rompen barreiras
O volume de ingresos das entidades que
conforman ATIGA incrementouse nun 10,5%

A

finais de outubro
p re s e nt á ro n s e
en Vigo os resultados do exercicio 2018 da
Alianza Tecnolóxica Intersectorial de Galicia (ATIGA), a agrupación referencial que xunta baixo
un mesmo acubillo (e baixo as
mesas siglas) os centros tecnolóxicos consolidados da nosa terra:
Aimen,
ANFACO-CECOPESCA,
CTAG, o Centro Tecnolóxico Gradiant, EnergyLab e o ITG (Instituto
Tecnolóxico de Galicia).
Na presentación do informe
participaron a directora da Axencia Galega de Innovación (Gain),
Patricia Argerey o presidente de
ATIGA, Juan Manuel Vieites, e o
seu xerente, Javier Doval.
A cita tamén serviu para certificar a colaboración da Xunta cos
procesos abertos polos centros
tecnolóxicos para romper fronteiras e derrubar barreiras co ámbito empresarial (o que se coñece
como transferencia).
A directora de Gain, dependente da Xunta de Galicia, felicitou
á entidade polos “bos resultados acadados no 2018, así como
polo medre sostido dende 2014
tanto en canto a ingresos como
a proxectos de I+D+i e persoal
empregado”.
Na presentación fíxose saber que o volume de ingresos
dos centros tecnolóxicos que
integran a alianza incrementouse nun 10,5% superando os
71 millóns de euros, o equipo
humano creceu un 10,1% e a
actividade de I+D+i, un 4,3%.
Argerey destacou especialmente os retornos obtidos do programa marco europeo de I+D+i,
Horizon2020 (H2020), no que
os centros tecnolóxicos galegos
subiron nun 70% dende 2016 e
emprazáronse en segundo lugar
dentro da clasificación de centros
tecnolóxicos estatais.
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O polo Aeroespacial de Galicia recibirá
da Xunta 15,4 millóns de euros

O

Consellerio de Economía, Emprego e Industria, Francios Conde, informou das cifras de
investimento que van ser adicadas o vindeiro
ano ao permanente proceso de medre do
polo aeroespacial galego, con sede en Rozas, Lugo. En
termos concretos, a Consellería de Economía, Emprego e
Industria destinará 15,4 millóns de euros á dita iniciativa,
un proxecto para converter a nosa terra en referente no
deseño e fabricación de recursos aéreos intelixentes,
flexíbeis e innovadores.
Trátase, sinalou a Consellería de Economía, “dunha
oportunidade para seguir apoiando proxectos de I+D+i
que as multinacionais están realizando en Rozas en colaboración con máis de 30 pemes, universidades e centros
de coñecemento galegos”.
Segundo se prevé, o polo aeroespacial mobilizará
164 millóns de euros grazas a actuacións que se están a
desenvolver, como os seis proxectos da primeira convocatoria da aceleradora BFAero, que xa ten aberto o prazo
para a segunda edición; ou a construción do polígono
industrial de Rozas.

Patricia Argerey lembrou “o
papel clave” que desenvolven
as entidades integrantes de ATIGA no apoio á dinamización do
ecosistema galego de I+D+i, en
especial no impulso ao crecemento e a competitividade das
pemes, motivo polo cal, subliñou, “a Xunta contempla unha
serie de instrumentos para a
transferencia dos resultados da
investigación ao tecido industrial e ao mercado”. Entre estes
instrumentos Argerey subliñou
os contratos-programa para
a consolidación dos centros
tecnolóxicos, que teñen como
finalidade financiar os gastos
estruturais e de funcionamento; a liña de fortalecemento de
centros tecnolóxicos que inclúe
axudas para a adquisición de
infraestruturas de investigación
de alta calidade e de carácter
aberto e compartido para mellorar a súa excelencia científica
e as tarefas de transferencia;
as Unidades Mixtas de Investigación, agrupacións entre un
organismo de investigación e
unha empresa para desenvolver un proxecto de I+D+i estratéxico para Galicia; o programa
de Fábrica Intelixente que apoia
grandes proxectos empresariais
de I+D+i de carácter estratéxico
para o tecido industrial galego
en liña coas tendencias internacionais da fábrica do futuro; o
apoio a proxectos de I+D+i en
colaboración entre empresas
a través do programa Conecta
Peme; e as liñas de apoio á captación e retención de talento
en Galicia, como os programas
Principia e Talento Sénior, que
fomentan a contratación de
persoal destinado a tarefas de
I+D+i. 
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Maiores

conectados

Medra en 15 puntos o uso da Rede entre
os galegos de entre 55 e 65 anos

P

ara quen siga opinando que as
novas tecnoloxías son cousa
exclusiva da mocidade e que
a xente de certa idade non tira
proveito das ferramentas dixitais,
sinalarlle que os informes sobre
uso das TIC por idades non fan
máis que desmentir estas falsas crenzas. Por
exemplo un dos máis recentes traballos do
INE, no que se certifica, entre outras cousas,
que o uso da Rede medrou en 15 puntos entre os galegos de 55 a 65 anos no último ano.
Este proceso de crecemento, extensíbel
ao emprego e á contratación de Internet,
abrangue tamén a situación dos núcleos máis
pequenos de poboación respecto do proceso dixital (localidades de menos de 10.000
habitantes), que pasaron de ter unha media
do 74,3% dos fogares conectados a unha taxa
81,2% no último ano.
Estes e outros datos forman parte do estudo publicado en outubro polo INE (Instituto
Nacional de Estatísica) sobre o equipamento
e uso das TIC nos fogares en 2019 e analizados polo Observatorio da Sociedade da
Información e a Modernización de Galicia
(OSIMGA), dependente da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA).
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Na maior parte das
vivendas que dispoñen
de acceso a Internet
en Galicia, un 83,1%
emprega unha conexión móbil de banda
larga través dun dispositivo de man
Segundo fai saber o observatorio galego,
malia os avances en Internet das poboacións
de máis idades, segue a ser un feito incontestábel que o uso e a contratación da Rede
continúan a estar condicionados polo perfil
sociodemográfico e “en Galicia, malia rexistrarse un crecemento sostido, mesmo por
riba da media do conxunto do Estado, o peso
da poboación maior de 65 anos inclina a o
cómputo final de Galicia ás últimas posicións
na comparativa estatal”. De feito entre a poboación máis nova, por debaixo dos 35 anos,
o uso de Internet é practicamente universal.
Ao fío do devandito, o observatorio galego lembra que as cifras do último informe do
INE confirman que os galegos por debaixo
dos 34 anos superan a media estatal no uso

habitual de Internet, “pero especialmente en
relación ás compras online”, de xeito que a
mocidade galega supera en 6 puntos porcentuais ao conxunto dos españois. De maneira
paralela a isto, estanse a producir incrementos significativos do uso das TIC entre a poboación de maior idade.
Respecto da contratación en Internet, preto do 89% dos fogares galegos conta con
este servizo, o que supón un incremento do
7,5% con respecto ao ano 2018, superior ao
crecemento do conxunto do Estado (5,8%)
e o maior rexistrado desde 2016. Segundo
aclara o OSIMGA, “o medre máis importante
prodúcese nos concellos galegos con menor
poboación, os de menos de 10.000 habitantes, nos que os fogares conectados pasan dun
74,6% a un 81,2%”. Amais, nos espazos urbanos o incremento na contratación de Internet
e da banda larga é superior á do conxunto do
Estado, novamente.
No que atinxe ao uso das novas Tecnoloxías
da Información e a Comunicación, as TIC, o informe do INE sinala que o 84% dos galegos
e galegas de 16 a 74 anos utilizaron Internet
nos tres últimos meses, cun incremento do
4,5%, con respecto ao ano anterior. Amais,
como dixemos antes, entre a poboación máis
nova, por debaixo dos 35 anos, o uso de Internet é practicamente universal. Ademais dos
usos tradicionais, como os servizos de mensaxes instantáneas ou o correo electrónico,
unha das vertentes de Internet máis estendidas entre os internautas galegos a é a banca
electrónica, que utiliza o 64,6% dos internautas na nosa Comunidade, catro puntos máis
que a media estatal. A investigación destaca
igualmente a relevante presenza da Nube
como sistema de almacenamento de ficheiros con fins privados, que practica un 46,2%
dos galegos que utiliza Internet converxendo
co conxunto do Estado.
Segundo a información que ofrece o INE,
a maior parte das vivendas que dispoñen de
acceso a Internet en Galicia, un 83,1% emprega unha conexión móbil de banda larga
través dun dispositivo de man. Trátase da
principal tecnoloxía de acceso, por diante da
conexión por ADSL, cable ou fibra, que utiliza
o 76,2% dos fogares. No conxunto de España
as posicións invértese.
Respecto aos datos relativos ao tamaño
do hábitat, a investigación recorda que nos
concellos con poboación maior de 20.000 habitantes, a media galega iguala ou supera á
estatal na contratación a Internet e a banda
larga.
Así, nas vilas galegas de 20.000 a 50.000
habitantes rexístrase un forte ritmo de crecemento dos indicadores relacionados coa contratación de Internet e de banda larga. Neste
tipo de concellos a conexión a Internet de
banda larga medrou máis dun 8,5%, situándose no 94,1%, superando o valor da media
estatal en 2,5 puntos porcentuais. 
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Tecnólog@ por un
día ofrece máis de
70 prazas

Galicia, pioneira en
educación TIC
Máis de 3.800 alumnas/os mellorarán as súas
competencias dixitais con Digicraft

O

alumnado de medio cento de centros educativos de
toda Galicia participará durante dous
cursos académicos
no proxecto Digicraft, que ten como obxectivo a mellora das competencias dixitais dos
máis novos. O Programa, impulsado
pola Fundación Vodafone España e a
Xunta, a través da Consellería de Educación e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA),
vén de pechar a súa primeira convocatoria, na que se ofertaban 50 prazas para centros educativos de toda
Galicia, cun total de 112 solicitudes
recibidas.
Galicia é a primeira Comunidade
na que a Fundación Vodafone pon en
marcha DigiCraft no teu cole, e faino a
través dun programa de formación e
reforzo das habilidades dixitais e das
competencias asociadas do que se
beneficiarán máis de 3.800 nenos e
nenas de entre 6 e 12 anos.
Durante o desenvolvemento do
programa traballaranse nas cinco
áreas que definen a competencia
dixital, en concreto a información e
alfabetización informacional, a comunicación e colaboración, a creación
de contidos dixitais, a seguridade e a
resolución de problemas. Ao abeiro
delas abordaranse cuestións como
a procura e filtrado de datos, a par-
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ticipación cidadá en liña, a xestión
da identidade dixital, os dereitos de
autor e licenzas, a programación, a
protección de datos persoais e a privacidade ou a identificación de necesidades e respostas tecnolóxicas,
entre outros aspectos.
Segundo informan Vodafone e
AMTEGA, abordar estas áreas supón
traballar no ámbito dixital pero tamén en competencias en comunicación lingüística e mesmo no ámbito
do emprendemento e a innovación.
“Neste sentido, as actividades traballan o traballo en equipo, a resolución
de problemas, a toma de decisións,
a capacidade de comunicación oral
e escritura, o razoamento crítico e a
aprendizaxe autónoma, entre outras”,
explican as ditas entidades, engadindo que en cada cada curso académico trabállanse dous itinerarios de 14
horas de duración (un total de 1 hora
por semana durante 28 semanas lectivas), itinerarios compostos por unha
serie de actividades que van aumentando en nivel de dificultade de maneira gradual. As actividades combinan o mundo dixital e a tecnoloxía co
xogo, o aprender facendo e o desenvolvemento de habilidades motoras.
Cada actividade conta cunha guía
didáctica na que se explica que competencias (dixitais e xerais) se traballan, os obxectivos que se queren
lograr, o material preciso e os pasos
para seguir para realizala. 

MTEGA puxo en marcha
unha nova edición do
programa Tecnólog@ por
un día, que ofrece a estudantes de 12 a 17 anos a oportunidade de experimentar, en primeira
persoa, unha xornada laboral con
profesionais de empresas do sector
TIC en Galicia. É unha das iniciativas do Plan DigiTalent. Esta terceira
edición ofrece 74 prazas, unha cifra
récord desde o seu lanzamento,
grazas a colaboración de 12 entidades que, xunto coa AMTEGA, repetirán a experiencia de acoller novas
e novos profesionais-estudantes:
Altia, Coremain, DXC Technology, Everis, IECISA, Orange, SIVSA,
Corporación Televés e os socios do
Agrupación industrial TIC Galicia
Aldaba, Dos Espacios, Sixtema e
Tecalis. Nesta nova quenda prestarase especial atención a reducir a
fenda de xénero que existe entre
mulleres e homes nos estudos nos
eidos STEM, reservando un terzo
das prazas para as nenas.
Durante os meses de novembro e decembro as entidades
colaboradoras acollerán nas súas
instalacións aos participantes co
fin de mostrarlles as dinámicas das
profesións TIC, aclarar as súas dúbidas vocacionais e ofrecéndolles
a oportunidade de participar directamente en actividades que os
profesionais teñan na súa axenda
como sesións de traballo, reunións
con clientes e socios tecnolóxicos,
etc.
Ata o de agora o programa
espertou o interese de máis de 300
estudantes e contou coa implicación de máis de 70 docentes
de máis de 60 centros educativos
galegos distintos.
Os máis de 100 participantes
nas edicións anteriores tiveron a
oportunidade de mergullarse en
proxectos tecnolóxicos de selo
galego en sectores e ámbitos como
administración, o retail, a industria
ou o transporte, entre outros.

A
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innovación galega

Encadeamos
innovación

Optare e Telefónica xuntan forzas a prol do 5G



En outono, xuntamos temporais, borrascas e,
tamén, contribucións innovadoras galegas para
as empresas, a sociedade e a ciencia

GAMELSA voa alto en materia
de procesos intelixentes



A sede da empresa
galega GAMELSA, do
Grupo Televés, recibiu en
outubro a visita da directora da Axencia Galega de
Innovación (GAIN), Patricia
Argerey, quen puido coñecer de primeira os proxectos nos que traballa a firma
do Polígono do Tambre
(Santiago), entre os que se
atopa CLAUDIIA (polas súas
siglas en inglés Collaborative Layer for Automation and
Development of Industrial
Innovative Approache),
iniciativa impulsada en
colaboración co Centro
Tecnolóxico da Automoción de Galicia (CTAG).
O proxecto de GAMELSA,
dotado cun orzamento de
máis de 3,87 millóns de
euros ata 2022, conta co
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apoio do programa de Fábrica Intelixente da Axencia
Galega de Innovación da
Consellería de Economía,
Emprego e Industria cofinanciado co Programa
Operativo FEDER Galicia
2014-2020.
O proceso de dixitalización de Gamelsa pasa,
entre outras accións, pola
implantación co apoio do
CTAG dun Xemelgo Dixital, un sistema virtual que
representa a fábrica e favorece a optimización dos
procesos aforrando tempo
e consumos, anticipándose
aos erros e simulando novos escenarios, mostrando
gran potencial á hora de
fabricar unha peza nova.
Segundo apuntou a directora de GAIN, “este proceso

de transformación da
industria galega coñecido como Fábrica Intelixente ou Fábrica do
Futuro ten unha grande
potencialidade para
o crecemento da economía e constitúe un
dos factores clave para
a competitividade do
tecido empresarial galego”. Argerey engadiu
que o programa Fábrica
Intelixente é “o máis
ambicioso” co que conta o seu departamento
para apoiar a I+D+i no
ámbito da fábrica avanzada, e nel inclúense
proxectos industriais
innovadores liderados
por PSA, Televés, FINSA,
CUPA, COPO, Navantia,
Borgwarner, Benteler, Albo
e GAMELSA.
Na visita, a directora de
GAIN salientou a aposta
pola innovación e a Industria 4.0 de Televés, que
conta con dous proxectos
apoiados no programa
Fábrica Intelixente. O outro
proxecto, que arrincou
en 2016, é Corp4Future
(Creación, deseño e desenvolvemento de novas
ferramentas e solucións
para a industria do futuro),
que busca aplicar un novo
modelo produtivo a través
do uso de tecnoloxías
facilitadoras da Industria
4.0 para “flexibilizar e optimizar a cadea produtiva
e o desenvolvemento de
novas funcionalidades e
solucións”. 

Optare Solutions, firma TIC
da nosa terra, vén de xuntar
forzas coa operadora Telefónica
para desenvolver unha solución con
capacidade para garantir a máxima
calidade das redes 5G e, en consecuencia, as mellores experiencias
dos usuarios e un abano máis amplo
de posíbeis aplicacións. En termos
máis concretos, Optare e Telefónica
darán forma á ferramenta Intelligent
QoE Analytics.
O cometido da mesma será
avaliar o nivel de excelencia dos
servizos despregados sobre unha
plataforma Open Source Man (OSM)
e, deste xeito, “realizar accións correctivas e preventivas que permitan lograr o meirande beneficio das
novas aplicacións e solucións que se
ofrecerán sobre 5G”.
A iniciativa conxunta ten a súa
orixe nunha preocupación compartida: ambas empresas desexan un
panorama de máxima rendibilidade
para o novo estándar móbil, que
garanta os mellores casos de uso
nos eidos empresariais, científicos,
sanitarios e de xestión pública. Este
panorama virá marcado polas necesidades específicas de cada ámbito:
“Teremos redes con necesidades
de ultra-baixa latencia e ultra-alta
dispoñibilidade como as do coche
autónomo ou a cirurxía remota,
outras con gran demanda de dispositivos conectados como Industria
4.0, e outras con alta capacidade no
ancho de banda, como os servizos
de entretemento en mobilidade e
realidade virtual”, explican as dúas
empresas, engadindo que o éxito
en cada un destes casos dependerá
de que se garanta a calidade de
experiencia (QoE) no uso do servizo
entregado aos usuarios finais. 
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Notábel presenza galega nos
Premios Cybersecurity Ventures



O palmarés dos Premios Cybersecurity
Ventures, entregados a finais
de outubro, tivo finalmente
notábel presenza galega.
Na entrega de galardóns
estivo presente a vogal
do Colexio Profesional de
Enxeñaría en Informática
de Galicia (CPEIG), Pilar Vila
Avendaño, quen recibiu un
dos recoñecementos dos

Premios do Programa de
Aceleración Internacional en
Ciberseguridade de INCIBE,
Cybersecurity Ventures, que
se entregaron en León (da
man da entidade estatal
INCIBE) no marco da décimo
terceira edición do Encontro
Internacional de Seguridade
da Información, 13ENISE.
Tamén foi distinguida a
empresa galega AuthUSB,

responsábel de Safe
Door, da que xa temos
falado en Código Cero
para salientar o seu papel
referencial como un dos
produtos máis seguros de
España.
Respecto a Direct Dump,
é un produto hardware e
software, creado por Forensic & Security, que permite
un acceso sinxelo e eficiente
a datos tanto volátiles como
non volátiles de múltiples
dispositivos e plataformas
de software/hardware.
No que atinxe a AuthUSB,
o seu produto Safe Door ten
a capacidade de protexer ás
organizacións dos tres tipo
tipos de ataques que poden
vir a través das memorias
USB: hardware (BadUSB),
eléctrico (USBKiller) e software (malware). 

Entregados os premios Emprende Innova Comparte



O pasado 10 de
outubro tivo lugar
na Cidade da Cultura de
Santiago a celebración da
primeira edición en Galicia
de Emprende Innova Comparte, un evento organizado
por Acción Contra a Fame, en
colaboración co Concello de
Ames e outras institucións e
empresas, como por exemplo a firma TIC de Milladoiro
Tecalis. Ao longo da xornada
organizáronse obradoiros,
encontros e un concurso
final que recoñeceu diversos
proxectos innovadores. A
dito evento asistiron 32
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persoas, mentres que no
concurso participaron 12
emprendedores/as.
A iniciativa #EmprendeInnovaComparte, incluída
a súa edición galega, está
dirixida a persoas que vivan
en situación de desemprego
e interesadas en emprender,
así como a participantes do
programa Vives Emprende
Galicia 2019.
Outorgáronse tres
galardóns: premio Imaxe
(creación e deseño do logotipo corporativo a cargo da
empresa Conxenia Deseño
Gráfico), premio Xestión

(apoio á xestión administrativa e fiscal durante 6 meses
a cargo da empresa +Suárez)
e premio Mentorización
(apoio durante 2 xornadas
sobre desenvolvemento
empresarial innovador e TIC
a cargo da empresa Tecalis e
asesoramento durante unha
xornada de mercadotecnia
online a cargo de Asubía
Comunicación). As persoas
galardoadas foron a amesá
Lucía Nieto (premio Mentorización); Fabiola Álvarez, Manuel Pereiro e Fabián Álvarez
(premio Xestión), e Maya
Alsousli (premio Imaxe). 

Gradiant e Netex
revolucionan o
eLearning



O Centro Tecolóxico Gradiant e a empresa Netex,
centrada no fornecemento de
aplicacións informáticas para
favorecer o ensino a distancia
entre empresas e entidades académicas, presentaron os resultados da súa iniciativa conxunta
de formación avanzada para
profesionais. Estamos a falar da
Unidade Mixta de Investigación
(UMI) Smart Lifelong Learning
para a Industria do Futuro e a
Sociedade do Coñecemento,
que, como o seu propio nome
indica, encamíñase a facilitar
novos recursos personalizados
de adestramento para traballadoras e traballadores da Industria
4.0. Os datos foron achegados
por Antía Fernández e Agustín
Cañas, codirectores de Sistemas
Intelixentes de Gradiant; e José
Ramón Mosteiro, CTO de Netex.
Segundo salientaron, a UMI xa
investiu máis de 2 millóns de euros en renovar o fondo e a forma
do eLearning.
Tamén lembraron que o
proxecto conxunto xurdiu coa
arela de buscar novas fórmulas
para actualizar os coñecementos
das persoas que traballan en ámbitos tecnolóxicos, ámbitos en
constante evolución e transformación. A unidade mixta, formada por profesionais de ambas as
entidades, investigou ao longo
de 3 anos o desenvolvemento
de ferramentas innovadoras para
formación e avaliación do retorno do investimento de proxectos
educativos. En total, este proxecto contou cun investimento de
case 2,3 millóns de euros e un
equipo de 55 profesionais de alta
cualificación de Gradiant e Netex,
e contou co apoio da Axencia
Galega de Innovación (GAIN), a
través do Programa Unidades
Mixtas de Investigación 2016, e
do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no
marco do Programa Operativo
FEDER Galicia 2014-2020). 
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NOVAS TIC
O CEI Nodus celebra o día 29 o seu 15 aniversario



O CEI Nodus recibiu
o 4 de novembro
a visita da alcaldesa Lara
Méndez, con vistas a
avanzar detalles do que
será un dos grandes acontecementos da tempada
en materia de innovación:
o 15 aniversario do CEI
Nodus, o 29 de novembro.
A rexedora, que interveu
na compaña dos responsábeis de varios proxectos
tecnolóxicos que tiraron
proveito dos servizos do
centro lucense, sinalou
que a celebración do
29 será “un punto de inflexión para dar un novo
pulo ao Lugo do emprendemento”. Segundo dixo,
o total de empresas que
se formaron no CEI Nodus
ascende a 105

Méndez engadiu que
o centro naceu coa vocación de informar, formar,
emprender e achegar
asesoramento a moitas
iniciativas e proxectos
que “en moitos casos xa
son un referente” como
é o caso de AMS Lab
(laboratorio de servizos
de analítica de datos para
todo tipo de sectores
produtivos: químico,
farmacéutico, agro-alimentario, medioambiental, etc), de Técnica Dental
Estudio, de Conpas.Net
(consultora de servizos
tecnolóxicos avanzados) e de Wide Partner
(centrada en fornecer
solucións para optimizar
os negocios). Todas estas
empresas participaron

Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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na cita do 4 de novembro amosando as súas
experiencias xunto coa
alcaldesa, que explicou
que os ditos proxectos
comezaron con media
ducia de persoas e hoxe
dan emprego a máis de
70 traballadores.
Na cita tamén se explicou parte da programación do 29, que comezara
ás 09.30h cunha xornada
de portas abertas destinadas a institutos, universidades, asociacións. En
paralelo con estas visitas
guiadas realizaranse mesas redondas e grupos de
traballo para compartir
experiencias. Amais, habilitarase espazo adicado
aos mais pequenos, onde
poderán ofrecer os seus
produtos a todo aquel
visitante que se achegue
ao CEI Nodus neste 15
aniversario. Como broche
final celebrarase unha
gran festa na praza lindeira ao edificio, contando
con artistas tales como
Laura LaMontagne, Baiuca e Natalia Ferviu DJ. 

Premio estatal á
aplicación Vigo



O Concello de Vigo
vén de ser distinguido co Premio Ciudadanos
pola súa estratexia Vigo
cidade intelixente e, en particular, pola súa aplicación
móbil Vigo, en palabras do
Goberno local “unha das
plataformas cidadás máis
completas con información
de máis de 5.000 elementos da contorna urbano
e con acceso a datos en
tempo real”. En dez meses,
a aplicación xa foi descargada en máis de 24.000
dispositivos, lembra o
Concello.
En termos máis concretos, o Premios Ciudadanos
(asociación sen ánimo de
lucro que conta co apoio
institucional da Secretaría
de Estado para o Avance Dixital) recoñeceu a
aplicación como “unha
das máis completas de
España” e salientou a súa
capacidade para xuntar
información útil sobre
toda a contorna da cidade,
achegar datos actualizados
a diario e fornecer, tamén,
de información á cidadanía
en tempo real en cuestións
como tráfico, cámaras ou
chegada dos autobuses
urbanos. 
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Raúl Rocha, Fernando
Suárez e Manuel Meijide

Chegou a festa final de TechKids 2019



O Colexio Profesional de Enxeñaría
en Informática de Galicia (CPEIG) e
a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) celebraron o
domingo 20 de outubro a xornada final do
programa TechKids, unha completa axenda
divulgativa e itinerante sobre programación, robótica, drons e animación 3D celebrada durante o verán nas aulas CeMIT de
Galicia. A cita de remate, desenvolvida no
Edificio do Centro de Innovación Cultural
(CINC) da Cidade da Cultura de Galicia en
Santiago, contou coa participación dun
centenar de rapaces e rapazas de 10 a 17
anos nunha xincana tecnolóxica con seis
obradoiros diferentes sobre escape room
de contido matemático, pilotaxe de drons
ou xogos de programación interactivos e
de realidade virtual.
Ademais, celebráronse dúas conferencias sobre o mundo dos videoxogos e
a animación co director e fundador do

Congreso Internacional Mundos Digitales, Manuel Meijide, e o co-fundador da
produtora audiovisual Illusorium Studios
(recoñecido estudio de postprodución
nacional especializado en 3D), Raúl Rocha.
Presentaron en primicia a nova rede social
de Facebook, baseada en Realidade Virtual
e con escenarios recreados pola compañía
española Illusorium Studios. Tamén analizaron as posibilidades profesionais que o
sector da creación dixital está demandando, centrándose sobre todo na animación
e os videoxogos.
Techkids desenvolveuse nos meses de
xullo, agosto e setembro incluíndo xornadas sobre robótica, pilotaxe de drons e
creación de personaxes para videoxogos
ou películas de animación. Organizáronse 45 obradoiros nas aulas CeMIT de
diferentes concellos das catro provincias
galegas nas que participaron 464 alumnos
e alumnas. 

O reto dos buques intelixentes centrou unha
xornada da AETG e AMTEGA



O 28 de outubro celebrouse na
Cidade da Cultura unha xornada
sobre os novos e máis avanzados xeitos de
deseñar e construír un barco, empregando
metodoloxías da Industria 4.0 e apostando
pola eficiencia e a análise da información
a gran escala: a conferencia Xemelgos
Dixitais e o reto dos buques intelixentes,
inserida no programa de transferencia de
coñecemento sobre novas tendencias TIC
asinado entre a Asociación de Enxeñeiros
de Telecomunicación de Galicia (AETG) e
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maila axencia AMTEGA. A cita contou coa
presenza dos enxeñeiros e directores de
Navantia Donato Martínez Pérez de Rojas,
Juan Ignacio Silvera Vez e Carlos Blanco
Seijo.
Inauguraron o acto o presidente da
AETG, Julio Sánchez Agrelo e a directora
da área da Sociedade da Información da
AMTEGA, Rosa Méndez Calvo. Asistiron
profesionais dos departamentos de innovación e tecnoloxía de empresas galegas
do sector da construción naval e tamén do
sector TIC.
Na charla achegouse unha visión
xeral do plan de transformación
que dá lugar ao Xemelgo Dixital no
entorno da construción naval, abordándose os retos e oportunidades
desta tecnoloxía e a súa implicación
no ecosistema naval e marítimo, finalizando cunha exposición dun caso
de aplicación nos futuros buques da
Armada Española. 

Máis de 5.000
persoas participaron
no Talentia
Summit



Finalmente botou o
peche en Santiago o
encontro Talentia Summit’19, destinado a facilitar
a máxima interactividade
entre empresas e potenciais
integrantes destas empresas, co fin de estimular o
emprego e a colaboración.
O evento veu da man da
Concello de Santiago, quen
salientou, a través do seu
alcalde (Xosé Sánchez Bugallo), as importantes cifras
de participación obtidas
nesta edición: 5.000 persoas
mobilizadas de toda Galicia,
máis dun centenar de empresas ofrecendo oportunidades de contratación e
unha manchea de currículos
circulando dende as primeiras (as persoas mobilizadas)
ás segundas (as empresas).
A edición 2019 do evento
veu acompañada de 1.000
vacantes mediante a web
de Talentia; 100 empresas
participantes durante a feira
(70 delas recrutando talento
directamente profesionais);
940 asistentes en actividades de formación, certificación e desenvolvemento
do talento; 400 persoas
usuarias dos talleres como
vídeo-currículo profesional,
fotografía profesional, redeseño do currículo e LinkedIn e orientación laboral; e
370 persoas que asistiron
a sesións de asesoramento
(mentoring) persoal para
recibir resposta a dúbidas
dos seus sectores profesionais. 
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videoxogos
PS4 | Nintendo Switch | Xbox One | PC

O videoxogo chega por sorpresa a PS4 e Xbox One
banda deseñada de
Juan Díaz Canales
e Juanjo Guarnido,
Blacksad, gañadora de 2 premios Eisner, leva preto de tres
anos adaptándose a videoxogo por parte de Péndulo
Studios, e esta aventura con
gráficos tridimensionais que
tiña previsto o seu lanzamento
para o vindeiro 14 de novembro, pero 9 días antes chegou
por sorpresa nas súas versións
para Xbox One e PlayStation
4, de xeito que para a data
antes mencionada quedan
simplemente as versións de
Nintendo Switch e PC.

A

Blacksad: Under the Skin é
unha aventura ambientada
nunha cidade de New York
nos anos 50, nun mundo
alternativa habitado por
animais antropomorfos. O
protagonista é o detective felino John Blacksad, que neste
ocasión recibe o encargo de
Sonia Dunn, herdeira dun
club de boxeo, de investigar
a desaparición da nova promesa Bobby Yale. O caso leva
ao investigador a sombríos
recantos para investigar a un
misterio que parece sacado
das páxinas da banda deseñada na que se inspira.

PS4

Adía o seu lanzamento até maio
finais de setembor anunciaron que The Last of Us Parte
II chegaría ao mercado o 21
de febreiro de 2020, data que parecía
demasiado próxima se atendiamos aos
precedentes de Naughty Dog, estudio
que adiou en varias ocasións Uncharted
4, e desta volta non quixeron agardar a
que se aproximase a data do lanzamento previsto para anunciar que non
o terían listo a tempo, e indican que
a nova data de lanzamento do xogo
queda no 29 de maio de 2020, de xeito
que queda fóra do presente ano fiscal e
aproxímase á celebración da feira E3 na
que prevese que dean detalles sobre
o lanzamento da vindeira xeración
de consolas de videoxogos, ou sexa,
que semella que fixaron a estrea deste
grande título para a data máis afastada
posible para un grande título da presente xeración, xa que para a campaña

A
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de Nadal é de esperar que teñamos
todo un rebumbio de lanzamentos
con xogos de nova xeración e grandes
franquías con entregas para ambas
xeracións á vez.
O argumento de Naughty Dog
é o habitual: decatáronse que non
eran quen de ter listo o xogo a tempo
cumprindo cos seus estándares de
calidade. Prefiren adiar un lanzamento
a presentar un produto mal rematado,
e esta decisión parece ter sido moi atinada no pasado, xa que os seus títulos
envellecen bastante ben, precisamente
porque conseguen espremer ao máximo as posibilidades das máquinas nas
que corren e non presentan grandes
fallos, de xeito que deixan un
bo sabor de boca, que leva
a que incluso vendan ben
as súas posteriores rematerizacións.

Este xogo está dispoñible
en español, francés, inglés,
italiano e alemán, e ten unha
grande forza narrativa, combinando a súa xogabilidade
investigación, quebracabezas,
quick time events e diálogos
con múltiples opcións, afectando as decisións ao desenvolvemento do personaxe e
ao remate da historia.
Blacksad: Under the Skin ten
moitas bazas para converterse no xogo español máis
importante do presente ano
e de conseguir unha boa
recepción, dará pé a novas
entregas desta nova saga.

videoxogos
Nintendo Switch

Chega a Nintendo Switch
achegamento ao terror da
franquía de Super Mario claramente non podía ser seria,
e comezou nos tempos da GameCube
co xogo Luigi’s Mansion, no que o
irmán de Mario tiña que explorar unha
mansión enfeitizada atrapando pantasmas cunha aspiradora especial, até
enfrontarse co malvado Rei Boo. Este
xogo pasou á portátil Nintendo 3DS
na súa secuela, Luigi’s Mansion 2, un
xogo igual de ben recibido, que deixou
un bo sabor de boca, de aí que unha
terceira entrega fose inevitable.
Curiosamente Luigi’s Mansion 3 é
o herdeiro perfecto das anteriores
versións, xa que ao ser un xogo para
Nintendo Switch, é tanto de sobremesa como portátil, pero desta volta
temos un título moito máis ambicioso,

O

PC

Por fin está dispoñible para PC
ras o seu éxito en consolas, Red Dead Redemption
2 chega finalmente a ordenadores persoais, sendo
o primeiro título desta franquía en editarse para
PC á vez que ofrece numerosas melloras gráficas e técnicas
fronte ás versións de consolas.
O xogo aproveita a potencia dos ordenadores persoais
para presentar un maior nivel de detalle e incrementar as distancias de debuxado, unha maior calidade
na iluminación global, melloras no tratamento dos
ciclos de noite e día, texturas melloradas e incluso
soporte para maiores velocidades de fotogramas,
resolucións superiores a 4K e configuracións multimonitor.
Aparte das melloras técnicas, a versión para PC de
Red Dead Redemption 2 tamén inclúe actualizacións do
modo historia como 3 novas misións de cazarrecompensas,
2 novos agochos de bandas, 2 novos mapas do tesouro,
unha nova misión e incluso un novo modo fotográfico para
poder retratar a fermosura do modo historia deste coidado
título.
Red Dead Redemption 2 para PC tamén inclúe Red Dead
Online, un modo de xogo en liña de grande éxito que non
para de recibir actualizacións, de xeito que alonga enorme.

T
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que sen dúbida pasará a situarse entre
os xogos máis salientables do catálogo
de Switch.
Luigi’s Mansion 3 sae á venda coincidindo coa festividade do Halloween,
e desta volta leva a acción a un hotel
ateigado de pantasmas, nas que Luigi
deberá derrotar unha vez máis ao Rei
Boo para rescatar aos seus amigos. O
hotel presenta numerosas zonas nas
que resolver distintos desafíos para ir
avanzando no xogo de xeito individual
ou nun modo cooperativo no que contaremos coa axuda de Gomiluigi (unha
copia viscosa do protagonista).
Este xogo tamén conta con modo
multi-xogador local e en liña, na que
sumar até 7 xogadores máis repartidos
en dous equipos para competir superando unha serie de minixogos.

TREBELLOS
O Mi Note 10 destaca pola súa
cámara de 108 Mpíxeles e a súa
xenerosa batería
Tras semanas filtrándose
as especificacións do Mi CC9
Pro en China, preséntase este
mesmo teléfono en España
como Mi Note 10, o primeiro
smartphone con pentacámara
de 108 Mpíxeles do mercado,
que tamén presume da súa
pantalla AMOLED curva de 6,47
polgadas e dunha batería de
5.260 mAh con carga rápida de
30 watts, que é un produto moi
atractivo e interesante, pero
que non chegará ao noso mercado a un prezo equiparable
ao do mercado chinés, onde a
versión con 6 GB de RAM e 128
GB de almacenamento custa
ao cambio 361 euros, mentres

que no noso mercado este terminal venderíase a partires do
15 de novembro a 549 euros.
Tamén haberá un modelo Pro
a 649 euros, que entendemos
que será a versión con 8 GB de
RAM e 256 GB de almacenamento que en China véndese
por 451 euros ao cambio.
Os prezos españois destes
novos móbiles poden decepcionar a moitos usuarios,
afeitos a que nos últimos meses a diferenza de prezo entre
os produtos de Xiaomi entre
China e España fose o suficientemente reducida como para
non recorrer á importación
directa.

Chega a España o Samsung Galaxy
M30s, un smartphone de gama
media con batería de 6.000 mAh
A un mes da súa presentación na India, xa temos en
España o Samsung Galaxy
M30s, un smartphone de
gama media que conseguir
gañar o favor dun bo número
de consumidores por mor da
súa xenerosa batería de 6.000
mAh coa que sería capaz de
reproducir vídeo durante 29
horas seguidas ou falar por
teléfono 49 horas cunha única
carga. Amais, a batería está
apoiada por carga rápida de
15 watts por USB-C e o seu
peso queda nos 188 gramos, o
que semella bastante contido
para semellante tamaño de
batería.
O Samsung Galaxy M30s ten
unha pantalla Super AMOLED
de 6,4 polgadas con resolución Full HD+ e unha pestana
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superior central con forma
de U na que se agocha unha
cámara frontal de 13 Mpíxeles, mentres que na traseira
integra unha cámara tripla
(con sensor principal de 48
Mpíxeles, grande angular
de 8 Mpíxeles e cámara de
profundidade de 5 Mpíxeles),
así como un lector de pegadas dixitais. Funciona cun
procesador Exynos 9611, 4 GB
de RAM e 64 GB de almacenamento interno ampliable
mediante tarxetas microSD de
até 512 GB.
Este novo smartphone
estréase no mercado español
en exclusiva para Pure Players
como Amazon, onde está
dispoñible en cor negra, azul
e branca por un prezo de 259
euros.

>
Preparan un gravador doméstico de discos de vinilo
Nun momento no que os soportes físicos perderon relevancia no mundo da música a nivel
comercial, continúan a producirse gravacións
en formatos tan obsoletos como o vinilo, aínda
que este tipo de discos teñen un proceso de
fabricación bastante complexo que normalmente limitábase a ámbitos profesionais, pero
que podería dar un curioso cambio grazas a
Phonocut, compañía que está a traballar nun
gravador doméstico de discos de vinilo de 10
polgadas (propios para sinxelos), que buscará
facerse realidade a través dunha campaña e micromecenado en Kickstarter que botará a andar
a semana que vén cun prezo de lanzamento
que parte dos 999 euros.

Este gravador será un produto moi sinxelo,
no que simplemente temos que conectar o
trebello a unha fonte sonora, inserir un disco de
vinilo en branco, e iniciar a gravación, de xeito
que a máquina gravará fisicamente o soporte
que pode almacenar entre 10 e 15 minutos por
cara.
Este proxecto pretende producir os primeiros
gravadores en decembro de 2020, e probablemente consiga certo impacto, do mesmo
xeito que aconteceu coas novas cámaras que
imitan ás cámaras instantáneas de Polaroid,
que conseguen cativar a nostálxicos e tamén a
creadores que queren fuxir do dixital para crear
experiencias diferentes.

DJI presenta un dron de menos de 250 gramos de peso
Chegou a data longamente agardada, e
DJI presentou o que probablemente sexa
o produto máis revolucionario na historia
dos drons de consumo, o DJI Mavic Mini, xa
que estamos ante o primeiro dron avanzado cun peso de só 249 gramos de xeito
que pode evitar as restritivas lexislacións
existentes sobre os drons (que van dende a
obrigatoriedade de rexistro até a esixencia
de títulos de piloto, pasando por numerosas zonas de exclusión) converténdose no
que consideran que é unha cámara voadora de uso cotián.
O DJI Mavic Mini pode controlarse a
distancia comodamente, valéndonos
dunha aplicación móbil e dun mando para
conseguir unha boa cobertura, á vez que
recibe en tempo real vídeo en alta definición captado pola cámara do dron.

Ao estarmos ante un vehículo tan lixeiro,
o seu tempo de voo podo chegar até os
30 minutos, e os seus sensores facilitan
que os voos sexan estables, á vez que as
engalaxes e aterraxes sexan precisas. A
cámara pode disparar fotografías de 12
Mpíxeles, gravar vídeo a 2,7K (2.720×1.530
píxeles) a 30 imaxes por segundo ou a Full
HD a 60 imaxes por segundo, e editar estas
gravacións comodamente a través dunha
aplicación móbil que inclúe preconfiguracións para poder compartir de xeito áxil as
nosas filmacións nas nosas redes sociais.
O DJI Mavic Mini pode mercarse xa a un
prezo de 399 euros na súa versión básica,
mentres que a versión Vuela Más que inclúe
numerosos extras entre os que destacan
baterías adicionais co seu estoxo de carga,
véndese por 499 euros.

Philips estrea un televisor para cociñas
con Android TV
O mercado norteamericano
está a recibir un novo televisor
de Philips de 24 polgadas con
Android TV que sorprende por
estar enfocado á súa instalación na cociña, de aí que sexa
de cor branca e que conte con
micrófonos de longo alcance
e con cancelación de eco, para
facilitar que poida facerse
uso do Asistente de Google
en mans libres para controlar
a televisión, a reprodución
musical, a reprodución de
contidos audiovisuais e incluso

a visualización de receitas.
Este televisor co Asistente de
Google integrado tamén pode
aproveitarse para controlar a
electrónica do fogar compatible mediante ordes de voz e,
para os usuarios máis desconfiados, tamén conta cun botón
físico para desactivar o seu
micrófono.
Este novo televisor chega
sobre un soporte con altofalantes, ten 2 portos HDMI e sae
á venda a un prezo de 299,99
dólares (271 euros).

Os AirPods Pro
chegan con
cancelación de ruído
activa, ecualización
adaptativa e
resistencia á auga
No mes de marzo Apple
renovou lixeiramente os seus
auriculares sen fíos, os AirPods,
mellorando a súa autonomía,
conectividade e sistema de carga,
cambio bastante sutil que para
algúns usuarios percibiuse unicamente como a opción de poder
gozar de carga sen fíos co seu
estoxo, e finalmente a actualización que moitos desexaban chega
na forma dos novos AirPods Pro,
que inclúe cancelación de ruído
activa, e que chega ao mercado
a un prezo de 279 euros, ou sexa,
que custan 100 euros máis que os
AirPods básicos e 50 euros máis
que a versión con estoxo con
carga indutiva.
Os AirPods Pro non só teñen
cancelación de ruído activa,
senón que tamén achegan un son
envolvente de calidade superior
e un novo deseño de tapón ultralixeiro, estreando o que chaman
ecualización adaptativa (adapta
automaticamente as frecuencias
baixas e medias da música á forma
do ouvido). Amais, corrixen unha
das grandes eivas dos auriculares
de Apple ao incluír almofadas
flexibles (de 3 tamaños distintos)
que se axustan comodamente
ao ouvido, á vez que tamén son
resistentes á suor e á auga (IPX4),
sendo máis aptos para a práctica
deportiva.
Como vén a ser habitual noutros auriculares deste tipo, os AirPods Pro contan cun modo de son
ambiente, ou sexa, que permiten
axustar o nivel de cancelación de
ruído, para poder escoitar música
sen illarse completamente do
mundo exterior (o que sería moi
perigoso, por exemplo, ao saír a
correr).
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Tecnoloxías aquí mesmo
Coruña Dixital pon na súa nova tempada un
extra de proximidade coa cidadanía

Nova edición do
#LAIC
a en decembro,
será a quenda
da innovación
audiovisual coa
reactivación do #LAIC, o
Laboratorio Audiovisual de
Innovación e Creación: un
ciclo de encontros formativos para persoas interesadas na cultura audiovisual
contemporánea, os novos
medios e a transformación
dixital. Segundo fixeron
saber Celemín e Lago, esta
nova edición xirará arredor
da creación dixital transmedia; é dicir, “historias que
se expanden en múltiples
dispositivos e formatos, cunha participación activa dos
públicos”. Trátase, dixeron,
“dunha área que está a vivir
un momento de crecemento
e chegada ao gran público
a través das grandes series
de plataformas dixitais, pero
da que tamén coñeceremos
a súa aplicación en proxectos culturais, educativos e
sociais”.
O comisario do programa, o xestor cultural Sergio
Lago, explicou que o #LAIC
deste ano “estará moito máis
vinculado á creación dixital
transmedia e traballará coa
comunidade técnica da
cidade adicada á creación
audiovisual, á programación
informática e aos novos
escenarios de realidade virtual, xa que temos grandes
referencias na cidade neste
ámbito”.
A mediados de decembro
o #LAIC desenvolverá unha
primeira sesión panorámica
sobre esta temática, para
retomar, dende a volta do
Nadal e ata finais de marzo,
a súa actividade con sesións
semanais no Centro Ágora.
Lago e Celemín recordaron que dende as redes de
Coruña Dixital anunciaranse
de maneira gradual cada
unha das citas e abrirase
a inscrición nas charlas e
talleres do #LAIC que, como
todas as actividades do programa, serán de balde.

X

C

oruña Dixital, a
fronte común
do
Concello
e as comunidades
locais
tecnolóxicoargalleiras, vai
ter corda para rato. O pasado
22 de outubro presentouse a
nova tempada da iniciativa,
un máis que completo programa de actividades para a formación dixital da cidadanía, o
impulso da tecnoloxía libre e
o intercambio real, activo e dinámico de coñecemento TIC. A
nova tempada foi dada a coñecer polo edil de Cultura, Jesús
Celemín, quen lembrou outro
dos obxectivos fundamentais
de Coruña Dixital: mostrar ante
o mundo as intensamente activas comunidades dixitais da
Coruña e impulsar o seu importante labor. A nova tempada,
dixo, vén marcada pola vontade de lle aproximar dun xeito
máis profundo a cultura dixital
á cidadanía.
Celemín, que compareceu
acompañado do coordinador
da iniciativa, Sergio Lago, fixo
fincapé na vertente formativa
do programa (que será fortalecida nesta nova edición, poñendo o foco na xente que se
está a iniciar nas novas tecnoloxías). Segundo fixo saber, esta
vontade de educar dixitalmente materializarse en boa medi-
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da a través das redes sociais e a
web do proxecto (corunadixital.
gal), que “facilitarán o acceso á
información actualizada sobre
a crecente actividade dixital da
cidade”.
Como novidade, informou
da incorporación de todos os
recursos locais dispoñíbeis para
a "iniciación e o uso seguro da
tecnoloxía", especialmente dirixidos aos colectivos de maiores, familias e mocidade.
Coruña Dixital tamén avanza
“na colaboración co tecido innovador da cidade”, recordaron,
engadindo que este outono o
proxecto está a apoiar varios
encontros de divulgación e de
cultura dixital, “todos eles co
nexo común de vir impulsados
por colectivos e entidades que,
baixo unha filosofía colaborativa e aberta, traballan durante
todo o ano na divulgación do
coñecemento TIC”.

Estes son os encontros en
cuestión:
• AtlánticaConf, un novo congreso de divulgación tecnolóxica impulsado polo amplo
tecido de comunidades de
profesionais TIC da cidade,
co apoio de empresas innovadoras e da Universidade da
Coruña.
• A 8.ª edición da Feira de Tecnoloxías Libres OSHWDem
que, organizado polo colectivo Bricolabs, a Domus acolle
este 9 de novembro. Trátase
do evento de referencia para
o mundo argalleiro (maker)
da cidade e pioneiro en Galicia.
• O 6.º congreso TADEGa, no
que a cidade acollerá o 22 e
23 de novembro un foro de
referencia de profesionais da
educación, co foco na tecnoloxía e a atención á diversidade. 
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