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VALENTÍN
GARCÍA

-V

Secretario xeral de Política Lingüística, fala do galego
nas redes na saída do noso número 200

alentín, en Código Cero estamos
de celebración: chegamos ao número 200 da nosa revista. Isto non
se consegue todos os días, polo que decidimos conmemoralo cun número especial
e cunha serie de artigos e entrevistas que
axuden a contextualizar este feito e a facer
diferentes balances das cousas conseguidas
ao longo deste tempo (preto de dúas décadas), e as que están aínda por conseguir,
que sabemos que serán interesantes. Como
secretario xeral de Política Lingüística, que
cres que nos deparou este tempo (o treito
comprendido entre o número 1 de Código
Cero e o número 200), estas case dúas décadas, en materia de lingua e comunicación?
- Aínda que parece que foi onte cando naceu
Código Cero, 20 anos son moitos anos, e no
campo das tecnoloxías, moitos máis. De feito,
daquela chamabámolas novas tecnoloxías e
ese nome xa nos quedou vello, porque hoxe
forman parte das nosas vidas e son o habitual
para nós.
Nestes 20 anos traballouse moito, dende a
Administración, pero tamén dende a sociedade civil, para subir o galego ao carro das
ferramentas e da comunicación dixital. Non
digo que non quede traballo por facer. Si que
queda, sobre todo porque este é un campo
que nos ofrece retos novos cada día, novas
posibilidades que non queremos que exclúan
o galego, pero coido que hoxe por hoxe podemos asegurar que os galegos e galegas estamos dentro dese mundo coa nosa lingua. A
presenza de contidos en galego en Internet
ou de ferramentas dixitais na nosa lingua é
semellante á doutros idiomas do seu mesmo
número de falantes, algúns linguas oficiais de
Estados europeos.
Eu sinalaría varias cousas importantes que
sucederon nestas dúas décadas: unha foi a
aparición e consolidación de medios dixitais
en galego -uns xeralistas, outros especializados, como Código Cero- que nos permiten
informarnos na nosa lingua e que fornecen
a rede de contidos variados e de calidade no
idioma propio de Galicia. A outra foi a consecución do dominio .gal e a visibilidade que lle
deu ao idioma. En xeral, a presenza do galego
na Rede serviu, por unha banda, para que os
propios galegos vísemos que a nosa era unha
fala moderna e con futuro e, por outra, para
a proxección exterior da lingua, porque hoxe
podes ver contidos no idioma de Rosalía dende Nova York ou dende Tokio e divulgar, coa
axuda de entidades coma os Centros de Estudos Galegos que a Xunta sostén en universidades de todo o mundo, a literatura, o cine
ou a música que se fan na lingua deste país.
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—— No tempo transcorrido entre o número 1 de Código Cero e o número 200,
este que o lector ten nas súas mans, aconteceron moitas cousas e algunhas delas, non poucas, decisivas e singulares. Neste apaixonante treito
histórico é onde nos xuntamos co secretario xeral Valentín García para
falar da sempre enriquecedora confluencia entre lingua, cultura e novas
tecnoloxías.

“HOXE POR HOXE PODEMOS
ASEGURAR QUE OS GALEGOS
E GALEGAS ESTAMOS NO
MUNDO TECNOLÓXICO COA
NOSA LINGUA”
- Cales cres que son as cousas (logros,
achados, fitos, descubrimentos tecnolóxicos e/ou lingüísticos) que nos deparará
o futuro para os vindeiros quince-vinte
anos, ou sexa, para o tempo que imos tardar, aproximadamente e se nada o impide,
en sacar á rúa algo máis de dous pares de
centos de entregas mensuais de Código
Cero? Seguiremos falando e comunicándonos en galego nas redes, para aquela?
- Coido que onde se vai avanzar máis, e onde
temos o noso reto máis importante, é no recoñecemento e síntese de voz. Hai que traballar duro e abrir novos camiños que permitan que linguas de tamaño medio como o
galego poidan competir nese campo e non
queden atrás. Sei que haberá investigadores
competentes ocupándose disto e sei que
contarán co apoio do goberno galego, así
que confío en que si, en que seguiremos comunicándonos en galego oralmente e por
escrito dentro doutros vinte anos.
- Co gallo da celebración deste número
200 tamén queremos salientar as contribucións das entidades que nos acompañaron ao longo deste tempo, incluída,
por suposto, a Secretaría Xeral de Política
Lingüística. Cales cres que foron os fitos
máis importantes da Secretaría ao longo
deste tempo en que fomos quen, en Código Cero, de lanzar (contra vento e marea)
200 entregas diferentes á rúa e en formato
dixital?

- En 20 anos pasaron moitas cousas e foron
varias as persoas que asumiron a responsabilidade de dirixir a que hoxe é Secretaría
Xeral de Política Lingüística. En 2001, cando
Código Cero naceu, era director xeral Xesús
Pablo González Moreiras, que lle deu un novo
impulso ao galego co Plan xeral de normalización da lingua galega, no que por primeira vez
se tiña en conta o ámbito das tecnoloxías e a
súa importancia para a promoción da lingua.
Nestes anos tamén se consolidou un sistema de ensino bilingüe que lle asegurou ao
noso idioma unha presenza ampla e equilibrada co castelán nos estudos preuniversitarios
e, no campo do ensino de adultos, naceu e
consolidouse o sistema de acreditación Celga
e creouse unha oferta de formación en lingua
galega a distancia que traballamos día a día
para consolidar e ampliar: o primeiro curso en
liña foi o de preparación para as probas de nivel Celga 1 e o ano pasado completáronse os
catro niveis; tamén se foron creando cursos de
linguaxes específicas, xurídica e administrativa, de niveis medio e superior. Para albergar
todos estes recursos creouse unha plataforma
de teleformación en lingua galega. No ámbito
da Administración e, sobre todo, da Xustiza,
coido que temos que sinalar ademais a creación -en colaboración co Parlamento de Galicia, coa Universidade de Santiago e coa Amtega- do portal www.lex.gal que lles ofrece aos
usuarios unha completa base de datos con
toda a lexislación ditada pola Comunidade
Autónoma galega, en galego e consolidada.
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Nestes 20 anos
traballouse moito,
dende a Administración,
pero tamén dende a
sociedade civil, para
subir o galego ao carro
das ferramentas e da
comunicación dixital.

Se falamos de logros no
ámbito da lingua e das
tecnoloxías coido que
tamén temos que sinalar
a creación do noso gran
portal www.lingua.gal e
a recente renovación do
Portal de Toponimia de
Galicia e da aplicación
a el asociada Galicia
Nomeada.

Se falamos de logros no ámbito da lingua
e das tecnoloxías coido que tamén temos
que sinalar a creación do noso gran portal
www.lingua.gal e a recente renovación do
Portal de Toponimia de Galicia e da aplicación a el asociada Galicia Nomeada. Gustaríame sinalar que ningunha destas cousas non
serían posibles sen o soporte e compromiso
coa normalización lingüística da Amtega, un
piar fundamental para o deseño, implementación e difusión social das tecnoloxías aplicadas á normalización lingüística, que son
fundamentais para a promoción do uso do
galego.
Outros fitos para a normalización lingüística nestes anos exceden o ámbito das tecnoloxías, aínda que tamén as teñen en conta.
Estou pensando no nacemento da Rede de
Dinamización Lingüística, que leva actividades de promoción do galego a moitos
concellos onde nunca antes se programaran
e que apoia a outros máis grandes que xa
tiñan unha traxectoria neste sentido. Coido
que tamén foi importante o desenvolvemento, nos últimos anos, do primeiro plan
de dinamización da lingua galega centrado
especificamente no sector económico, que
é clave para asegurar o futuro do idioma.
Agora mesmo estamos poñendo en marcha
outro plan centrado na mocidade, porque os
logros son moitos, pero os retos tamén, e hai
que seguir traballando...
|5

Unha guía para
axudarnos a
atopar libros
galegos na
Internet
o gallo da situación de confinamento, a revistaweb Código
Cero, en colaboración coa
Secretaría Xeral de Política
Lingüística (e no marco da
iniciativa #aculturasegue),
ofrece aos seus seareiros
unha pequena obra do
profesor, xornalista e colaborador habitual das nosas
publicacións, Henrique
Neira, Como Atopar Libros
Galegos en Internet. Unha
guía de recursos en liña,
nunha edición actualizada
na que se recollen páxinas
web onde atopar libros.
Podemos vela en https://
codigocero.com/comoatoparlibrosgalegos.pdf.
Así os interesados terán
referencias das bibliotecas
virtuais galegas e doutras
páxinas web galegas, españolas e internacionais que
achegan libros. Completan
a obra anexos nos que
se recollen unha carta de
navegación para o océano
da información, libros e soportes, bibliotecas virtuais,
un glosario e bibliografía.
A obra está dirixida non
só aos interesados en libros
galegos senón tamén ao
profesorado e alumnado
de todos os ciclos educativos para que sirva de recurso. A obra é de difusión
gratuíta.

C

- Os días pasados Política Lingüística pasou
pola nosa revista con motivo dos primeiros e
importantes logros do portal Galicia Nomeada, onde as voluntarias e voluntarios da nosa
terra están a envorcar esforzos para que non
quede un só nome de lugar, da nosa terra,
sen rexistrar e xeoreferenciar. Que sería de
destacar neste proxecto?
- Só no primeiro mes de funcionamento de
Galicia Nomeada, 600 voluntarios e voluntarias colaboraron co proxecto e que nos fixeron chegar milleiros de topónimos con fotos
e historias vinculados a eles. Evidentemente,
a toponimia é unha disciplina que interesa
moito porque ten un forte compoñente emotivo, que nos liga coas nosas orixes e coa nosa
identidade. A xente estaba desexando que lle
falasen dos seus topónimos e que lle permitisen participar na súa recollida e recuperación.
Vímolo xa nas primeiras sesións de Toponimízate, unhas xornadas que organizamos coa
Real Academia Galega dende hai uns anos en
moitos dos concellos da Rede de Dinamización Lingüística nas que se trata a toponimia
do municipio e se lle explicaba á xente como
colaborar para preservar os nomes da súa terra. Teñen moitísimo éxito e outros concellos
empezaron a chamarnos para pedirnos que
llas levásemos. Quen o ía dicir duns relatorios
sobre lingüística! Pero estaba claro que a toponimia non lles interesaba só aos especialistas. Agora, Galicia Nomeada facilítalle á xente
esa colaboración, permítelle poñer o seu gran
de area na recuperación do noso patrimonio
toponímico, que é riquísimo, dunha maneira
moito máis doada. E ao ser unha ferramenta
dixital, a xente nova séntese cómoda manexándoa, así que funciona como un elemento importante que esperta o seu interese e
aprezo pola lingua.
- A Secretaría Xeral de Política Lingüística é
un dos organismos galegos que máis esforzos envorca en permitir a posibilidade de fa6|

cermos 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 vai deparar
neste senso este 2020 que xa enfía os meses
de primavera?
- A crise do coronavirus pillounos traballando
en novos cursos de formación en liña. Estamos
actualizando e mellorando o do Celga 1, o primeiro que se fixera, porque as tecnoloxías esixen unha renovación constante, e tamén empezando coa revisión dos cursos de linguaxe
administrativa. O Centro Ramón Piñeiro para a
Investigación en Humanidades continúa o seu
traballo para enriquecer e mellorar bases de
datos coma o CORGA, que están a disposición
das empresas que queiran desenvolver tecnoloxías da fala na nosa lingua. Ademais, tras
a instauración do estado de alarma, as nosas
redes – que xa eran moi activas - están facendo un esforzo importante para que a lingua
ocupe un espazo amplo no conxunto de contidos que se reciben nos fogares en situación de
confinamento. Tamén impulsamos outras iniciativas que, xunto coas anteriores, poidan ser
empregadas no ámbito docente nun momento
en que a teleformación está experimentando,
necesariamente, un avance moi notable. Polo
tempo que en Política Lingüística levamos promocionando a nosa lingua propia na rede, traballamos con certa vantaxe e experiencia que
nos permite reaccionar axiña ante unha situación como esta que estamos vivindo, na que o
ámbito dixital ocupa un papel tan importante.
En liñas xerais, o importante é estarmos atentos ás novas necesidades que van xurdindo
nunha sociedade que se move e cambia moito e que, a raíz da pandemia do COVID-19, vai
experimentar mudanzas grandes. E, aproveitando a experiencia previa, ir dando resposta
a esas novas necesidades para asegurar que o
galego se atopa sempre na vangarda e cun pé
posto no futuro. 

Número 200

200 números

de Código Cero

A

primeiros de 2000 emitíase na Radio Galega un
programa sobre as Tecnoloxías da Información e a
Comunicación chamado
Código, no que existía un
certo problema á hora de
detallar onde atopar os contidos dos que se
falaba cada semana, xa que os enderezos de
Internet eran bastante complexos de pronunciar e lembrar, e por iso creouse como complemente unha páxina web chamada Código
Cero, que foi medrando en contidos até contar cun boletín diario por correo electrónico
e un resumo semanal de catro páxinas en
formato PDF, iniciativa que levou a que o Colexio de Enxeñeiros de Telecomunicacións de
Galicia a recoñecese nos seus premios anuais,
o que propiciou a súa profesionalización.
Deste xeito chegou a ver a luz o primeiro
número da revista Código Cero, en tamaño
tabloide e con periodicidade bimestral, que
foi avanzando paseniño até confirmar que
había oco para a información tecnolóxica en
galego. Pensar daquela en chegar a 100 nú-

É necesario manter o
noso traballo diario,
para informar do que
acontece no sector TIC
en Galicia, e tamén dar
conta á cidadanía galega
do que se coce no mundo
tecnolóxico, sempre
expresándonos na nosa
lingua.
meros parecía algo moi distante, pero ao mudarse a periodicidade a mensual conseguiu
converterse en realidade coincidindo cos 10
anos de vida da publicación que, por difícil
que pareza, finalmente conseguiu chegar
aos 200 números, con cambios de formato
(actualmente máis compacto para un mellor
manexo) e con numerosos xiros de temón
para ir adaptándose aos cambios do sector,

o que sempre é un reto que só pode superarse grazas ao apoio de institucións públicas,
empresas e lectores, que continúan a facer
posible este proxecto que vai camiño dos 20
anos de vida, pese a que inicialmente puidese
parecer imposible que un medio impreso en
galego sobre tecnoloxía puidese sobrevivir
máis dun par de anos.
Nesta traxectoria experimentáronse moitos
cambios en Código Cero, provocados principalmente pola dinámica da propia realidade do sector TIC, de xeito que partimos dun
momento no que en Galicia había numerosos eventos tecnolóxicos de carácter anual e
a banda larga era un soño para moitos, até
un panorama no que a meirande parte da
poboación galega goza de acceso á Rede a
través de dispositivos móbiles, pasando por
momentos escuros nos que desapareceron
da web moitos medios galegos e padecemos
claras medidas de discriminación por parte
de xigantes tecnolóxicos que fan complexo
vivir a tecnoloxía en galego.
Por todo isto consideramos que é necesario
manter o noso traballo diario, para informar
do que acontece no sector TIC en Galicia, e
tamén dar conta á cidadanía galega do que
se coce no mundo tecnolóxico, sempre expresándonos na nosa lingua. Confiamos en
seguir dando voz a toda unha comunidade e
divulgar os moitos proxectos que aquí nacen,
e que demostran que Galicia está viva neste
contexto, e nós queremos acompañar aos nosos lectores nesta viaxe a un futuro que cada
día está máis presente. 

PATRICIA
ARGEREY

A directora da Axencia Galega de Innovación (GAIN), destaca a importancia
do coñecemento avanzado para facer fronte aos grandes retos do noso tempo

—— Na nosa terra temos empresas que se están a poñer en posición preferente na loita contra a pandemia. Temos tecnoloxías, temos ciencia e
temos innovación e, o que é tamén fundamental, cremos firmemente nos
beneficios e posibilidades das tecnoloxías, da ciencia e da innovación.
Para falar de todo isto e das respostas que lle podemos dar ao mundo
en materia de desafíos globais e urxentes falamos con Patricia Argerey,
directora de GAIN.

“GALICIA ESTÁ
PREPARADA PARA
CONTRIBUÍR Á LOITA
GLOBAL CONTRA A
PANDEMIA”

-P

atricia, malia a complexidade dos
tempos que estamos a vivir, con
tantas consecuencias negativas
para unha manchea de frontes sociais,
sanitarias e económicas, está claro que a
tecnoloxía e a ciencia permítennos seguir
adiante con certas actividades e mesmo
axúdannos a estar máis preparados para
o caso (esperemos que non) de que unha
pandemia como a do coronavirus se repita. O Estado de Alarma non nos permitiu
celebrar presencialmente o número 200
de Código Cero pero si que nos permitiu
festexalo nas redes. Isto fainos pensar
unha vez máis na importancia das TIC. Até
que punto consideras que son relevantes
as tecnoloxías, a ciencia e a innovación
para permitirnos superar este problema e
mesmo evitar outros semellantes?
- En primeiro lugar, permitídeme felicitarvos
por este número 200 da revista, vinte anos
para unha publicación especializada nas
novas Tecnoloxías da Información e da Comunicación é todo un éxito.
Non cabe ningunha dúbida sobre a relevancia destes tres piares. A tecnoloxía porque nos permite manternos conectados,
profesional e persoalmente. A ciencia porque é vital para coñecer o virus e contribuír
en dúas frontes: atopar a solución para a
súa prevención e o tratamento que o cure.
E a innovación porque tivemos que buscar
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solucións para reaccionar nun curto prazo
de tempo ás necesidades novas e descoñecidas que xurdiron desta crise.
- Estamos preparados en Galicia para facer achegas e contribucións á loita global
contra este tipo de ameazas sanitarias?
- Sen dúbida, si. Mais aínda temos que darlles percorrido ás solucións. Temos empresas que poden achegar moito, por exemplo
no sector da biotecnoloxía, onde atopamos
firmas galegas que se sitúan á vangarda da
I+D+i. Gustaríame destacar o caso de empresas que se están posicionando como
referentes na busca de solucións para esta
pandemia como o Grupo Zendal que, xunto
á Universidade de Zaragoza, investiga unha
posible vacina contra a COVID-19 ou o de
Amslab, que traballa no desenvolvemento
dun test de diagnóstico para o virus. Pero
hai moitas empresas que están buscando
solucións para a protección das persoas, a
desinfección de espazos, etc.
- Co inicio da crise, GAIN fixo un chamamento ao noso tecido investigador para
mobilizar respostas específicas destinadas a plantar cara ao COVID-19 e sumar
grans de area a prol da acción global. A
proclama foi dirixida a empresas e centros
de coñecemento que dispuxeran de solucións innovadoras maduras para loitar

contra o espallamento da infección. Cal foi
finalmente o resultado da convocatoria,
cuxo prazo rematou o 27 de marzo?
- Os axentes do Sistema Galego de Innovación achegaron máis de 160 propostas á
chamada que realizou a Axencia Galega de
Innovación (GAIN) para identificar as capacidades do ecosistema galego para combater a pandemia. Delas, o 70% proceden de
empresas -grandes, pequenas, medianas e
micro -, mentres que o 30% restante proveñen de organismos de investigación -universidades, centros tecnolóxicos, organismos públicos de investigación, fundacións
de investigación sanitaria- e outro tipo de
entidades -persoas físicas, centros de formación e asociacións.
As solucións presentadas fóronse avaliando a medida que se foron recibindo. Así, 60
que propoñían produtos ou solucións que
teñen unha compoñente de innovación
foron avaliadas por GAIN e, delas, preseleccionáronse 11 que son as que máis se axustan ao chamamento realizado pola Xunta e
que, por tanto, acadaron unha valoración
que aconsella o seu financiamento. Cun orzamento global de 500.000 euros, a Xunta
concederá axudas directas a través de convenios de colaboración para impulsar estas
propostas transferibles ás autoridades sanitarias, á industria, ao comercio, ás forzas e
corpos de seguridade e aos servizos sociais
non asistenciais.
Ademais das preseleccionadas para desenvolver proxectos de innovación dentro
desta chamada da axencia, temos outras
iniciativas no eido da ciencia e da investigación. Moitas delas presentáronse tamén
á convocatoria do Instituto de Salud Carlos III e estamos valorando como podemos
apoialas.
- Celebrar os 200 números de Código Cero
fíxonos pensar no pasado, pero tamén no
presente e, por suposto, no futuro. Como
será a nosa terra (científica, innovadora e
tecnoloxicamente) cando teñamos o privilexio e a sorte de lanzar ás rúas o número
400 da nosa revista, é dicir, dentro dun
prazo aproximado de preto de 20 anos?
Cres que seremos finalmente o centro referencial español, europeo e internacional
de coñecemento innovador co que soñamos ser?
- Eu son optimista e penso que o Sistema
galego de innovación sairá reforzado desta crise. Temos uns cimentos sólidos, asentados en anos de planificación estratéxica
enfocada a estruturar, reforzar e priorizar
Número 200

Temos uns cimentos
sólidos, asentados en
anos de planificación
estratéxica enfocada
a estruturar, reforzar
e priorizar aqueles
sectores nos que Galicia
ten potencial en I+D+i

aqueles sectores nos que Galicia ten potencial en I+D+i e continuaremos deseñando
un sistema de I+D+i máis forte e competitivo internacionalmente a través de instrumentos como os Hubs de Innovación Dixital, entre outros.
- Neste número 200 tamén queremos destacar que a viaxe cara aos dous centenares
de revistas diferentes postas na rúa non
foi unha viaxe en solitario. Entre as entidades e empresas que nos acompañaron
dende os seus inicios sitúase precisamente a Axencia Galega de Innovación. Brevemente, cales cres que foron os fitos máis
importantes da axencia dende o comezo
da súa andaina? Cales serán as principais
contribucións de GAIN ao longo dos vindeiros anos?
- Se tivese que destacar algún fito ao longo
destes anos desde que se fundou a Axencia
Galega de Innovación, elixiría a creación
do Polo Aeroespacial de Galicia, no que xa
traballan máis de 400 persoas, máis de 50
empresas, centros tecnolóxicos e universidades galegas. Destacaría tamén o avance
cara a Industria 4.0. A industria galega é
hoxe máis competitiva e innovadora xa que
avanza con decisión cara a súa dixitalización. No marco do Plan Galicia Innova 2020
e da Estratexia de Especialización Intelixente (RIS3) de Galicia, estamos conseguindo
que a Comunidade sexa máis tecnolóxica,
máis innovadora e unha terra referente na
I+D+i. Mostra disto é que as empresas galegas aumentaron o esforzo innovador nun
35%, amosando a maior cifra dos últimos 10
anos e que preto de 1.000 proxectos innovadores e 1.400 postos de traballo se activaron a través da Rede de Aceleradoras de
Innovación StartINGalicia.
Nos vindeiros anos seguiremos traballando especialmente no reforzo da innovación
entre as pequenas e medianas empresas
para avanzar cara unha economía máis
competitiva e sustentable; no impulso á
transferencia dos resultados da investigación ao mercado para obter produtos e
servizos innovadores que consigan transformar en valor o investimento en I+D+i e
reforzar o programa de Talento para seguir
atraendo e retendo talento profesional en
Galicia. 
Número 200
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As TIC plantan

cara ao coronavirus
Manuel F. González Penedo, director do CITIC,
lembra a importancia da ciencia e a tecnoloxía
para evitar que a crise sanitaria se repita

V

ivimos na era do Big
Data, na que toda a poboación mundial xera
milleiros de datos a través do uso dos teléfonos
móbiles, buscas por Internet, participación en
redes sociais, así como a través de cámaras
para o control do tráfico, sistemas de control
da polución do aire, estacións meteorolóxicas, etc. Estes millóns de datos son xerados
principalmente para fins específicos, como a
adaptación da publicidade online ou en sistemas de regulación do tráfico nas cidades,
pero non existe unha visión global da cantidade e calidade dos datos existentes e de
como a integración de todos eles pode ofrecer novos servizos que axuden a conseguir
unha sociedade más sostible e eficiente.
No momento actual, onde a crise sanitaria producida polo COVID-19 provocou que
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As catro áreas
estratéxicas do CITIC
(Intelixencia Artificial;
Ciencia e Enxeñaría de
Datos; Computación
de Altas Prestacións;
e Redes e Servizos
Intelixentes) xa
están traballando en
diversas solucións para
facilitar a loita contra
a propagación da
pandemia.

o noso estilo de vida se vise profundamente afectado, é preciso recorrer á ciencia e á
tecnoloxía para conseguir recuperar a situación previa, na medida do posible, ademais
de adquirir experiencia e coñecementos
que permitan que unha crise destas características non se repita.
Os avances no ámbito das Tecnoloxías da
Información e as Comunicacións, dende a
interconexión masiva de ordenadores de
todo o mundo a través das infraestruturas de Internet nos anos 90, ata os últimos
avances no ámbito da Intelixencia Artificial
e a capacidade de cómputo e almacenamento desta gran cantidade de datos, posibilitan abordar a situación actual de forma
que aos avances puramente biolóxicos (que
son os que realmente lograrán acabar con
esta pandemia) se unan todas as ferramentas que se poden desenvolver dende o campo das TIC.
O CITIC da UDC, como Centro de Investigación de Galicia no ámbito das Tecnoloxías
da Información e as Comunicacións, pon á
disposición da sociedade todo o seu potencial tecnolóxico e intelectual para intentar
avanzar en solucións para atallar a crise producida polo COVID-19.
Nunha colaboración sen precedentes, todos os equipos de traballo do CITIC uníronse para ofrecer a súa experiencia ás autoridades e institucións, a través das chamadas
públicas de propostas do Instituto de Saúde
Carlos III e a Axencia Galega de Innovación
(GAIN), para desenvolver ferramentas que
permitan coñecer mellor tanto o virus como
a enfermidade, o seu desenvolvemento, e
poder predicir a súa evolución.
Así, as catro áreas estratéxicas do CITIC
(Intelixencia Artificial; Ciencia e Enxeñaría
de Datos; Computación de Altas Prestacións; e Redes e Servizos Intelixentes) xa
están traballando en diversas solucións
para facilitar a loita contra a propagación
da pandemia. Ademais, tamén se está colaborando con grupos de investigación en
farmacoloxía, biomedicina e psicoloxía para
aportar solucións conxuntas dende varias
perspectivas de coñecemento. 
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D

ende o inicio da crise
sanitaria producida polo
COVID-19, o Centro de
Investigación TIC (CITIC)
da Universidade da Coruña está traballando
para ofrecer solucións
de valor para a loita contra o virus.
Estes son algúns dos principais proxectos
que se están desenvolvendo dende o CITIC.

O CITIC da UDC
na loita contra o
COVID-19
O Centro de Investigación TIC ten unha manchea
de frontes abertas en materia de Ciencia de Datos,
Intelixencia Artificial e solidariedade directa

- Nomeamento de Ricardo Cao como
presidente do comité de expertos da
“Acción Matemática contra o Coronavirus”
O investigador e membro do comité de
dirección do CITIC, Ricardo Cao, foi nomeado polo Comité Español de Matemáticas
(CEMat) presidente del comité de expertos
de la iniciativa Acción Matemática contra el
Coronavirus, que ten o obxectivo de axudar
ao Goberno a atopar solucións ante a crise,
aportando conclusións e recomendacións
dende o ámbito das matemáticas.

- Creación dunha páxina web para facer
monitoraxe a evolución do COVID-19 en
España
O investigador Carlos Fernández Lozano
puxo en marcha unha páxina web que permite visualizar la evolución do COVID-19 en
España. Pódense consultar os datos relativos
ao número de casos confirmados afectados,
pacientes recuperados e falecementos, diferenciados por comunidades autónomas e
rangos de idade. Ademais, grazas ao apoio
da Acción Matemática contra el Coronavirus"
que lanzou un chamamento á comunidade científica para participar no proxecto,
a páxina web inclúe tamén predicións de
evolución, grazas á participación de máis de
50 profesionais da Estatística, Matemática e
Ciencia de Datos de diferentes universidades
españolas.

- Área de Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial

Un grupo de investigadores desta área, dirixidos por Marcos Ortega, están traballando
en tres iniciativas baseadas en novos desenvolvementos e en adaptación de resultados
previos.
• Ferramenta de recollida de datos clínicos
de pacientes para estudos asociados a riscos patolóxicos
• Ferramenta automática para a mellora da
eficacia dos tests RT-PCR
• Ferramenta de triaxe e estratificación asistencial con base en imaxe radiolóxica.

Outro grupo liderado polo investigador
Alejandro Pazos atópase traballando en
dúas iniciativas para o diagnóstico e o tratamento do COVID-19.

Por outra parte, un grupo dirixido por Susana Ladra e José Paramá está desenvolvendo
un proxecto de investigación para a caracterización de cuasiespecies virais do SARS-CoV-2.

- Área de Ciencia e Enxeñaría de Datos

- Iniciativas solidarias

Por unha parte, un grupo de traballo
transversal formado por diferentes áreas
de investigación do centro, coordinados
polo director do CITIC Manuel F. González
Penedo e o investigador Ricardo Cao,
presentaron ao Instituto de Saúde Carlos
III a proposta Ciencia e enxeñaría de datos
para a avaliación, predición poboacional e
personalizada da evolución da enfermidade
COVID-19, que ten como obxectivo
aportar coñecemento a curto prazo sobre
a evolución da enfermidade e achegar
solucións para un mellor manexo da
mesma.

De forma complementaria, integrantes do
CITIC están levando a cabo iniciativas para a
colaboración con sectores claves nesta crise
e con colectivos sociais que se están vendo
prexudicados. Así, a investigadora Thais Pousada está ofrecendo teleformación en colaboración con entidades sen ánimo de lucro,
ademais de utilizar a súa impresora 3D para
realizar viseiras de pantallas de protección
individual, aliñada coa iniciativa Coronavirus Makers Galicia. O responsábel da área
de sistemas, Alejandro Mosteiro, tamén está
utilizando a impresora 3D do centro con este
obxectivo. 

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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C

oincidindo coa crise sanitaria do coronavirus e co importante repunte de actividade rexistrado en materia
de tentativas de fraude e
roubo de información e
datos por Internet (a marea de malware que medra ante a diversidade e as dificultades da cidadanía), a Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
(AMTEGA) fortaleceu a colaboración que viña
mantendo co Centro Criptolóxico Nacional
no eido da ciberseguridade, ao abeiro do
Plan Director de Ciberseguridade da Xunta.
Fíxoo coa sinatura dun convenio formalizado
pola secretaria de Estado Directora do Centro
Nacional de Intelixencia (CNI), Paz Esteban, e
pola directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), Mar
Pereira.
Segundo fixeron saber, o acordo establece
un marco de actuación conxunta entre o CCN
e a Xunta de Galicia para impulsar a protección dixital mediante o intercambio de información, formación especializada e proxectos
tecnolóxicos.
O CCN e a Xunta comprométense a “incentivar unha política preventiva de seguridade,
baseada na detección e alerta temperá de
ameazas”. Ambas as institucións compartirán
información e procedementos de detección,
análise, resposta e resolución de ciberincidentes. Amais, o convenio establece que o
CCN proporcionará toda unha serie de documentación sobre normas, instrucións, guías e
recomendacións para a Administración con
obxecto da súa adaptación ás contornas da
Xunta de Galicia, así como a utilización de ferramentas de seguridade e produtos ou programas específicos.
Do mesmo xeito, ambos os organismos
colaborarán na realización de auditorías técnicas ou de cumprimento sobre sistemas de
información e en programas de formación
enfocados á capacitación interna dos empregados de cada unha das partes e no fomento
de boas prácticas en materia de ciberseguridade.
Como dixemos, este convenio vén a
complementar a colaboración que a Xunta
mantén con outras entidades estatais nesta materia como co Instituto Nacional de
Ciberseguridade (INCIBE) co que AMTEGA
tamén asinou un convenio o pasado mes de
novembro para poñer en marcha de accións
de capacitación e concienciación destinadas
a cidadáns e empresas. Segundo fixo saber a
axencia que dirixe Mar Pereira, a nova alianza
entre o CNN e a Administración autonómica
ten un especial significado “nestes días de crise sanitaria”, cando é tan importante levar a a
cabo unha resposta global e conxunta ante
os ciberataques, en particular aqueles relacionados co COVID-19 e o eido sanitario. .
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Forza en común contra
as ciberameazas
A axencia AMTEGA e o Centro Criptolóxico Nacional
reforzan a súa colaboración

Accións da Xunta
AMTEGA tamén lembrou a completa listaxe de medidas de seguridade específicas impulsadas dende o inicio da actual crise, entre
as que destacan o incremento da supervisión e as campañas de concienciación. Así,
explica a axencia, “incrementouse a supervisión e vixilancia da seguridade, en particular dos accesos remotos corporativos que
utilizan os empregados públicos que están
teletraballando de forma excepcional desde
a súa casa”. Estes accesos remotos vixíanse
en detalle as 24 horas os 7 días da semana
para detectar calquera problema de seguridade. Tamén se incrementou a vixilancia da
ciberseguridade dos servizos de Administración Electrónica e outros servizos dixitais
esenciais para a cidadanía e os propios empregados públicos.
Ademais, aumentouse a frecuencia das
campañas de concienciación de ciberseguridade, con especial atención aos principais riscos existentes durante esta crise,
por exemplo as campañas de correos maliciosos (phishing, virus en documentos

O acordo establece un
marco de actuación
conxunta entre o CCN e
a Xunta de Galicia para
impulsar a protección dixital
mediante o intercambio
de información, formación
especializada e proxectos
tecnolóxicos.

adxuntos, etc.), que están a utilizar o cebo
do COVID19 para enganar aos usuarios, co
obxectivo de facerse coas súas credenciais
de acceso ou de executar software malicioso
tipo ransomware ou similar, cifrando toda a
información á que ten acceso o usuario. Ao
abeiro disto, enviáronse correos específicos
de concienciación a todos os empregados e
publicouse na web e na intranet corporativa
información de seguridade relacionada con
este tema. 
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Reparto de
computadores
e conexións de
balde para fogares
vulnerábeis
s administracións
están a pór en
marcha estes días
medidas para evitar que a fenda se agrande e
permitir que todas as familias
poidan seguir coa actividade
escolar a través da teledocencia. A Xunta atópase entre
estas administracións. Estes
días pasados, de feito, repartiu
un importante número de
computadores e conexións a
Internet entre as familias con
escasos recursos. O primeiro subministro de material
desenvolveuse en menos
dunha semana. O segundo
foi anunciado o 17 de abril
para ser repartido na segunda
quincena de mes.
O primeiro lote estaba
constituído por 1.000 equipos
informáticos con cadansúas
conexións a Internet de balde
para fogares con estudantes
de ESO, Bacharelato e Formación Profesional. O segundo
lote (anunciado este 17 de
abril) inclúe 1.750 computadores máis, con cadansúas
conectividades. En total, 2.750
equipos prontos para empregar e navegar.
Segundo explicou AMTEGA,
cada subministro informático é un pack formado por
un ordenador ultraportátil
idéntico aos empregados polo
alumnado no proxecto de
Educación Dixital E-DIXGAL,
xunto cun kit que permite a
súa conexión de balde á Rede
(grazas á colaboración dos
operadores R, Vodafone e
Orange) e mediante un router
Wi-Fi 4G xunto coa correspondente liña de datos 4G. A
familias recibirán os equipos
e a conectividade como préstamo persoal para facilitarlles
aos seus fillos o seguimento
da actividade educativa, mentres dure o Estado de Alarma.

A

Todo o que quixemos saber
sobre o teleworking
O Goberno galego publicou dúas guías para facilitar
o traballo a PEME, autónomos e cidadáns

A

Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia
publicou a finais
de marzo dúas
guías para facilitar o teletraballo a
empresas e autónomos e a cidadáns.
Os documentos están dispoñíbeis
xa nas webs do CDITC (https://cdtic.
xunta.gal/node/9157), de Faite Dixital
https://faitedixital.xunta.gal/gl/
node/9279) e de AMTEGA ((https://
amtega.xunta.gal/portais/guias-deteletraballo), e nelas poderemos atopar información sobre ferramentas,
necesidades e tecnoloxías que posibilitan o traballo en remoto.
A información das guías complementarase con post diarios que se publicarán tamén nestes portais, nos que
empresas e cidadáns poderán realizar
consultas online.

Guía para empresas
Pequenas e medianas empresas e e
autónomos poderán atopar na guía información sobre solucións e ferramentas dispoñíbeis para o almacenamento
compartido na nube, a xestión de tarefas entre integrantes de equipos, a
xestión de proxectos, suites ofimáticas
ou transferencia de arquivos, ademais
de consellos e orientación en materia
de ciberseguridade.
Número 200

O contido da guía complementarase
con publicacións diarias para empresas
e autónomos na web https://cdtic.xunta.
gal/ e tamén cun espazo de consulta en
colaboración co Clúster TIC. PEME e autónomos poderán trasladar as súas dúbidas
a través do correo teletraballo-peme@
xunta.gal, que serán respostadas por profesionais do sector TIC.
A información resultante destas consultas estará a disposición de todas as
empresas a través dunha sección de preguntas frecuentes na web do CDTIC.

Guías para cidadáns
Para os cidadáns a guía, cun enfoque
sinxelo e divulgativo, afonda nun uso seguro da Rede e ofrece pautas e consellos
para un uso que minimice os riscos do teletraballo dende os fogares. Ao igual que
para as PEME e autonómicos, estes contidos terán continuidade a través da publicación diaria de novos artigos na web
https://faitedixital.xunta.gal/gl, onde tamén poderán realizar consultas online, a
través do correo cemit@xunta.gal.

Pílulas sobre solucións de Software libre
Como complemento a todo o anterior
estanse a publicar nas webs do CDTIC,
Faite Dixital, Mancomún e no YouTube da
axencia AMTEGA pílulas informativas sobre ferramentas de software libre para o
teletraballo. 
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Cen anos transformando
o mundo (I)
Julio Sánchez Agrelo, decano/presidente do
Colexio Oficial/Asociación de Enxeñeiros de
Telecomunicación de Galicia, convídanos a
viaxar polo século de historia da profesión

A

publicación do número
200 dunha publicación especializada coma Código
Cero debe ser un motivo
de celebración para o sector das TIC; e, sobre todo,
estou seguro de que é
unha alegría e unha satisfacción para todos os
que se esforzan na publicación de cada exemplar. Vaia desde aquí a miña felicitación a todo
o equipo da revista!
Quero agradecer a oportunidade que se
me brinda para escribir neste número tan sinalado, porque os enxeñeiros e as enxeñeiras
(simplificarei co xenérico o resto do texto) de
Telecomunicación tamén celebramos estes
días algo especial.
A profesión de Enxeñeiro de Telecomunicación foi das últimas en aparecer na relación de
Enxeñerías, na súa acepción clásica. Practicamente case todas as carreiras técnicas naceron
no século XIX, amparadas por algún departamento da Administración, a excepción quizais
da máis antiga delas, a de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos, que fora apoiada xa polos
gobernos ilustrados de finais do século XVIII.

14 |

O nacemento da nosa especialidade, estivo auspiciado pola existencia previa dunha
Escola de Telegrafía (creada en 1852); pero
debido á necesidade imperiosa de ter respaldo técnico para a explotación das redes
telefónicas, esta Escola reformouse a través
dun Real Decreto e deuse entrada formal á titulación de Enxeñeiro de Telecomunicación.
Créase o título de Enxeñeiro de Telecomunicación por Real Decreto do 22 de Abril de
1920, "ao obxecto de colocar o nivel científico dos telegrafistas españois á altura dos
que noutros países europeos ostentan títulos análogos e capacitar aos seus posuidores
para estudar, expor e resolver os máis arduos
problemas da Telecomunicación", segundo
se indica literalmente.
Por este motivo, nestes días, celebramos
o centenario do nacemento da profesión de
Enxeñeiro de Telecomunicación. E, dadas as
circunstancias de pandemia presentes, mesmo sendo unha situación non desexada, a
nosa enxeñería debería estar moi orgullosa
dese conxunto de valiosas ferramentas –redes, dispositivos, aplicacións– que puxemos
ao dispor das persoas e as organizacións.

As orixes da nosa profesión proveñen da
telegrafía e a telefonía, disciplinas absolutamente innovadoras naquel momento, finais
do século XIX e principios do século XX. Con
todo, como profesión innovadora que somos,
fomos evolucionando cos tempos, ou, mellor
dito, fomos facendo evolucionar os tempos
e estivemos presentes en cada pequena (ou
grande) revolución tecnolóxica: a radio, a
televisión, a invención do transistor, o nacemento dos computadores e a programación,
as comunicacións por satélite, as comunicacións móbiles, e moitas outras máis nas que
estivemos acompañando á sociedade no seu
devir.
A evolución do enxeñeiro de telecomunicación non foi lineal, como tampouco foron
lineais os avances da tecnoloxía. Nas dúas
décadas que transcorreron do presente século XXI, o desenvolvemento da tecnoloxía
foi exponencial, de tal maneira que case
todo o mundo leva no peto un dispositivo
(smartphone) cuxa UCP ten unha potencia de
proceso decenas de miles de veces superior
á do ordenador que permitiu enviar o home
a lúa. Ademais, está conectado a máis de
30.000 de millóns de dispositivos similares, todos eles transmitindo datos entre si e desde e
cara aos miles de centros de proceso de datos
instalados e establecidos por todo o planeta,
a través das redes de cabo e sen fíos. Os enxeñeiros de Telecomunicación, e evidentemente non só eles, estiveron detrás do deseño e
implantación de todas esas redes de cabos
submarinos, de comunicacións por satélite e
de comunicacións móbiles; tamén estiveron
detrás do deseño e construción dos miles de
CPDs dos Operadores, tanto os de rede coma
os coñecidos como OTT, (over the top), e, así
mesmo, contribuíron (e contribúen) ao desenvolvemento da supercomputación.
Todo isto converteunos nun mundo hiperconectado, un mundo que vive ao redor do
“dato”; billóns de datos, estruturados e non
estruturados, son transportados, almacenados e procesados cada segundo.
Por iso, desde aquí reivindico o papel que
os enxeñeiros de Telecomunicación podemos
e debemos desempeñar neste mundo datadriven: liderar a Revolución Dixital. O enxeñeiro de Telecomunicación do século XXI ten que
estar tamén nese estrato superior, no que se
analiza, interpreta e securiza o dato. Disciplinas coma as de Big Data, a ciberseguridade, a
Intelixencia Artificial, o Machine Learning, etc.,
deben aumentar a súa presenza, aínda máis,
nos programas formativos das escolas técnicas de telecomunicacións e incorporarse ao
noso ADN de enxeñeiro, para así poder seguir
liderando a transformación (tamén dixital) do
noso mundo. 
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Grandes achados
en cálculo, comunicacións
e informática (I)

Henrique Neira Pereira achéganos a primeira
entrega dunha serie de reportaxes que teñen
como protagonista a nosa terra

a Terra Santa da autora, unha crónica que
fala da división horaria do día e detalla
en millas romanas as distancias. As investigacións máis recentes sitúan o texto
nos anos 383-384 e a autora sería unha
monxa orixinaria da Gallaecia, a primeira
escritora galega coñecida.

1. DOLMENS

— 5000 a.C. - 1250 a.C. Cultura megalítica.
As entradas de moitos corredores ou cámaras funerarias dos dolmens galegos están
orientadas ó lugar por onde saía o sol no
solsticio de inverno -arredor do 22 de decembro no hemisferio Norte-. Xa existían coñecementos astronómicos e probablemente
matemáticos.

5. ECLIPSES

— c. 465. Idade Media. A ‘Crónica’ do bispo
de Chaves, Idacio de Limia (395?-465), revela
o seu coñecemento das eclipses de sol e de
lúa e dos cometas; fala ademais dos abusos
dos recadadores de impostos, así que seguían
existindo cálculos matemáticos.

2. PETRÓGLIFOS

— 1250 a.C. - 800 a.C. Idade do Bronce. Algúns petróglifos galegos representan constelacións celestes, se cadra un elemento para
facer as sementeiras ou as colleitas. Posiblemente tamén se aplicaban coñecementos
astronómicos para navegar.

6. TORRES

— c. 900-1000. Varias torres construídas na
ría da Arousa para vixiar a chegada de barcos inimigos transmitirían datos mediante
fogueiras acesas na súa cima, para ser vistas
unhas polas outras e mesmo enviada a alerta ata Santiago. Son desta época as torres da
Lanzada (Sanxenxo), San Sadurniño (Cambados) e Oeste (Catoira).

3. PROPORCIÓN ÁUREA, TORQUES
E MOEDAS
— 800 a.C. - 100 d.C. - Cultura castrexa.

-- Investigacións recentes ven a ‘proporción áurea’ en esculturas de guerreiros
do sur da Gallaecia, o que revela un gran
coñecemento matemático e contactos
con culturas coma a grega ou a fenicia.
-- Os torques, antes vistos só como obxectos de adorno, poderían servir nunha
fase tardía como unidade de conta e
pagamento.
-- No século XIX atopáronse no porto de
Bares -Ortigueira, A Coruña- moedas de
bronce cuñadas nas colonias fenicias de
Gádir (Cádiz), Abdera (Adra) e Sexi (Almuñécar) no século III a.C. Estes achados
e restos de ánforas gregas ou obxectos
de culturas ibéricas permiten pensar en
intercambios comerciais e culturais. Antes do sistema de numeración romano
puideron coñecerse o fenicio, o grego
ou os de pobos ibéricos.

4. FARO, NUMERACIÓN, IMPOSTOS, XOGOS E HORAS

— 137 a.C. - 409 d.C. Época romana.
-- A torre de Hércules coruñesa, que pode
ter xa máis de 2.000 anos, era como todo
faro un primitivo telégrafo óptico: con
luces nocturnas e sinais de fume polo
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7. AL-JWARIZMI
día, para alertar os barcos da proximidade da costa, e alertar a xente de ataques
por vía marítima.
-- Os dous miliarios máis antigos no territorio da actual Galicia son do 40 d.C., e
neles hai de uso dos números romanos:
un apareceu na Gándara, en San Fins de
Sales (Vedra, A Coruña) e outro en San
Román de Retorta (Guntín, Lugo).
-- Coas estruturas administrativas romanas aparecen profesións que uson cálculos matemáticos, coma a de exactor
(recadador de impostos); no Castelo
de Santo Antón na Coruña consérvase
unha lápida dos séculos II ou III que encargou o exactor Fortunato na memoria dos seus libertos defuntos Estatoria,
Príncipe e Félix.
-- Nalgúns castros atopáronse gravados
en pedra taboleiros de xogos de tipo
matemático, coma o tres en raia ou o alquerque, posiblemente pola influencia
da cultura romana.
-- O ‘Itinerarium’ de Exeria describe a viaxe

— 1222-1230. Idade Media. En tempos dos
arcebispos composteláns Pedro Muñiz (12071224) e Bernardo II (1224-1237) gárdanselles a dominicos e franciscanos, que acaban
de establecer conventos en Santiago, libros
traducidos desde o árabe para o latín por
Xoán de Sevilla (Iohannis Hispalensis); entre
eles ‘Scientiae astrorum et radicum motuum
coelestium liber’ de al-Farghani; ‘De ortu
scientiarum’ de al-Farabi; e o ‘Liber Algorismi
de pratica arismetrice’, atribuído ó matemático e astrónomo persa al-Jwarizmi (do seu
nome xorde a palabra algoritmo); a través
do tradutor Hermán o Dálmata coñeceríase
a ‘Geometria’ euclídea. Dado que no ‘Liber Algorismi de pratica arismetrice’ xa se amosan
os números indoarábigos, supoñemos que
eran daquela coñecidos en Santiago, aínda
que a súa aplicación na práctica demorase
varios séculos, coma no resto de Europa.

8. RELOXO

— 1406. A Catedral de Santiago xa tiña nese
ano o oficio de reloxeiro. Non é seguro que o
reloxo fora mecánico, podía marcar as horas
un home tocando unha campá.
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11. SISTEMA BINARIO

— 1670. O matemático e monxe cisterciense
Juan Caramuel Lobkovitz (Madrid, 1606 - Vigevano, Lombardía, 1682) estudou o sistema binario e outros con bases comprendidas entre
3 e 60. A el débeselle a primeira descrición impresa do sistema binario na cultura occidental
na súa 'Mathesis biceps'. Caramuel formouse
en filosofía no mosteiro cisterciense de Santa
María de Montederramo (Montederramo, Ourense).

12. COSMOLOXÍA

— 1726-1760. Frei Benito Jerónimo Feijoo
Montenegro (Casdemiro, O Pereiro de Aguiar,
8 de outubro de 1676, Ourense - 26 de setembro de 1764) aborda cuestións matemáticas
coma os paradoxos matemáticos -‘Teatro Crítico Universal’ (1726-1739)- e cuestións cosmolóxicas dos sistemas de Copérnico e Newton
-‘Cartas eruditas y curiosas’ (1742-1760), obra
na que tamén menciona os autómatas.

13. MANUAL DE RELOXERÍA

— 1759. Frei Manuel del Río (1690-1766) publica en Santiago o libro ‘Arte de reloxes de
ruedas: para torre, sala, i faltriquera’. Leva dúas
ilustracións de reloxos con autómatas.

14. ENSINO SUPERIOR DE MATEMÁTICAS

9
9. IMPRENTA

— 1483. Chega a Galicia a imprenta: o primeiro contrato para imprimir libros, 120
breviarios para o Cabido da Catedral compostelá, asínase o 17 de xuño e encárganselles a Juan de Bobadilla, de Burgos, e a Álvaro de Castro, de Villasendino (Burgos), para
facelos fóra de Galicia. A imprenta difundirá
o uso da numeración indoarábiga a través
dos libros. O primeiro periódico galego, 'El
Catón Compostelano', aparece o 1 de maio
de 1800 en Santiago, impulsado por Francisco del Valle-Inclán.

— 1772. Luis Marcelino Pereira Castrigo (Santo André de Illobre, Vedra, 1754 - Madrid, 1811)
convértese en 1772 en profesor de Matemáticas na Universidade de Santiago de Compostela, sendo pioneiro no ensino desta materia,
e desde 1774 foi catedrático. Será alumno seu
José Rodríguez González, 'o matemático de
Bermés'.

10. CONTAS

— 1556. Idade Moderna. Publícase en Cidade de México o primeiro libro sobre matemáticas impreso en América. Escribiuno
frei Juan Díez (1480-1549), que algúns investigadores din era un franciscano galego
que acompañou a Hernán Cortés a México
en 1518. Titúlase 'Sumario compendioso de
las quentas de plata y oro que en los reinos
del Piru son necessarias a los mercáderes
y a todo género de tratantes. Con algunas
reglas tocantes al Arithmetica'. Nel hai numeración romana no índice e indoarábiga
no texto.
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15. AUTÓMATA

— 179?. Andrés Antelo Lamas (Ferrol, 1773
- Ferrol, 1844). A finais do século XVIII, este
enxeñeiro crea un autómata que exhibe por
Ferrol, así como 'mesas de música' e lámpadas. Cos seus deseños fabricarase en 1831 o
actual reloxo da torre da Berenguela da Catedral compostelá, e outros reloxos que mostran o calendario, fases da lúa e ata ofrecen
pezas musicais.

16. TRIANGULACIÓN

— 1806. O matemático José Rodríguez González (Santa María de Bermés, Lalín, 1770 Santiago de Compostela, 1824) participa cos
científicos franceses Biot e Arago nas operacións xeodésicas de triangulación da costa
oriental de España ata maio de 1808, nos que
se supón que se empregaron instrumentos
especializados para medición e cálculo. Rodríguez tamén foi catedrático de Matemáticas na Universidade de Santiago e director
do Observatorio Astronómico de Madrid.

17. CARTA XEOMÉTRICA

— 1817. Domingo Fontán Rodríguez (Porta
de Conde, Portas, 1788 - Cuntis, 1866) comeza as medicións para a carta xeométrica de
Galicia, primeiro mapa moderno da comunidade, que rematará en 1834 e que se imprimirá en París en 1845. Usou instrumentos de
medición traídos de París ou Londres. Fontán
foi alumno de José Rodríguez González e
desde 1811 profesor na Universidade compostelá. En 1834 foi nomeado director do
Observatorio Astronómico de Madrid.

18. NECESER CON AUTÓMATAS

— 1852. O reloxeiro Ramón Antonio Iglesias
Abeleira (Santiago, 1820 - A Coruña?, 1877)
deseña para a raíña Isabel II un moble cun
neceser de costura que inclúe varios autómatas e que lle levou dous anos construír.

19. LOGARITMOS

13

—1853. O matemático e político Vicente
Vázquez Queipo (Lusío, Samos, 1804 - Madrid, 1893) publica en 1853 a obra 'Tablas de
los logaritmos vulgares...'. Ata 1974 houbo 60
edicións, moi popular ata a aparición das regras de cálculo e as calculadoras científicas.
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25
20.TELÉGRAFO

— 1858. O 21 de abril, ás 18.08, o deputado
no Congreso Juan Flórez, envíalle ó gobernador civil da Coruña un parte telegráfico
informándoo de que o proxecto de lei do
ferrocarril galego fora aprobado polo Congreso e o Senado. Foi o primeiro telegrama
enviado oficialmente por liña telegráfica entre Madrid e Galicia.

21. CRONÓMETRO

— 1858. O 'Catálogo metódico de la Esposición pública de Galicia, celebrada en Santiago en el presente año', recolle máquinas de
vapor e reloxos, entre eles un cronómetro de
Ramón Iglesias.

22. TÁBOAS DE LOGARITMOS

— 1864. O matemático Evaristo Antonio
Mosquera Quiroga (Monforte de Lemos,
1834 - ?) publica 'Ábaco aritmético...', onde
achega táboas para realizar axilizar operacións matemáticas, simplificando as táboas
de logaritmos. En 1876 publica outro libro
que axuda a converter medidas españolas
antigas ás decimais, e entre os sistemas anglosaxóns: 'Reductor métrico...'.

23. CABLE SUBMARINO

— 1869. Esténdese un cable telegráfico
submarino entre Vigo e o lazareto da illa de
San Simón, onde fondeaban os buques en
corentena.

24. O CABLE INGLÉS

— 1872. O 17 de abril publícase na ‘Gaceta
de Madrid’ a concesión do Goberno español
á empresa británica Eastern Telegraph Company, para unir cun cable telegráfico submarino Londres e Lisboa, cunha estación intermedia en Vigo e outro amarre en Caminha.
O 17 de maio de 1873 abríronse en Vigo as
oficinas da ETC e entraron no porto olívico
os buques cableiros ‘Africa’ e ‘Minia’ para unir
Vigo e Londres, Vigo e Lisboa e Vigo e Xibraltar, onde se conectaba a América. As mensaxes eran retransmitidas manualmente
desde Vigo, ata 1928, cando se automatiza o
sistema. En 1940, tras ser cortado o cable inglés na guerra, pecha a oficina en Vigo, que
reabre unha vez finalizada ata 1969.
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25. RELOXO MÚLTIPLE

— 1875. Na exposición rexional de Santiago
exhibiuse un reloxo creado do compostelán
Ramón Iglesias, cun regulador eléctrico e
catro esferas coas horas de París, Santiago,
Londres e Roma.

26. MÁQUINA DE CÁLCULO

— 1878. Ramón Silvestre Verea Aguiar y
García (Curantes, A Estrada, 1833 - Bos Aires,
1899) obtén nos Estados Unidos a patente
da Verea Direct Multiplier, primeira máquina
que facía multiplicacións directas. A máquina non chegou a fabricarse industrialmente.

27. TELÉFONO E FONÓGRAFO

— 1878. A primeira liña telefónica de Galicia
instálaa o enxeñeiro Andrés Avelino Comerma en Ferrol, entre a Capitanía e o Arsenal.
En xullo fíxose no Arsenal un experimento
cun teléfono submarino para comunicarse
cun mergullador. Nesas datas chegou a Ferrol o que debeu ser o primeiro fonógrafo de
Edison usado en Galicia.

28. ARITMÓMETRO

— 1878. O enxeñeiro xefe da terceira sección do ferrocarril de Galicia, Joaquin L. de
Letona, contaba na Coruña cun aritmómetro
de Colmar para facer sumas, restas, multiplicacións, divisións, elevacion a potencias e
extracción de raíces.

26
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solicita do Goberno español despregar un
cable telegráfico submarino desde Emden
ata Vigo, onde se conectaría co da firma
británica Eastern Telegraph Co. que debería
unir a través das illas Azores a cidade olívica
con Halifax ou Nova York. Apróbase en 1896,
abríndose as oficinas do ‘Cable Alemán’ en
Vigo en novembro. Os ingleses cortaron o
Cable Alemán na Canle da Mancha o 3 de
setembro de 1939 e os alemáns o cable inglés, e as dúas oficinas de Vigo pecharon na
Segunda Guerra Mundial. En maio de 1945
a oficina alemá foi clausurada polo Goberno
español e traspasada ós cónsules británico e
estadounidense en Vigo. En 1953 devolvéuselle o cable alemán á compañía propietaria.

32. CINE

— 1897. Joseph Sellier Loup (José Sellier)
filma en maio de 1897 na Coruña películas
con cámara Lumière, convertendo A Coruña
e Galicia en pioneiras do cine español.

33. TECNOLOXÍA NA NOVELA

— 1900. O diario ‘El Lucense’ publica desde
o 2 de abril unha novela por entregas que
ten entre os personaxes un autómata que
semellaba unha nena: 'Flora, fauna y aventuras. Apuntes de un viaje por la India y por
la China, traducidos del italiano por D. Pedro
Carro Rodríguez, licenciado en Filosofía y Letras y catedrático del Seminario de Astorga'.

29. TÁBOAS BALÍSTICAS

— 1886. O matemático Juan Jacobo Durán
Loriga (A Coruña, 1854 - A Coruña, 1911)
publica 'Tablas balísticas para el tiro directo' e en 1887 as 'Tablas balísticas para el tiro
curvo', para cálculos na artillería.

30. CAIXA REXISTRADORA

— 1886. Deste ano data a caixa rexistradora
marca National da tenda compostelá MazBrezzo, que orixinalmente fora comprada
para un negocio en Santa Minia (Brión, A
Coruña), e que desde aquela é da mesma
familia.

31. O CABLE ALEMÁN

— 1895. O 13 de xuño a compañía de telégrafos da Federación do Norte de Alemaña

30

Dixitalización ante a
pandemia: urxencia no

presente, reto de futuro

Isidro Fernández de la Calle, director
corporativo de Empresas de R, achéganos á
importancia das tecnoloxías para superar a
crise do COVID-19

O gran reto dos operadores de telecomunicacións
Trátase, sen dúbida, dun reto importante,
que moitas empresas xa implantaron e seguen facendo, dotándolles de capacidades
e minimizando os riscos na continuidade
dos seus negocios. A tecnoloxía, como noutras ocasións, está a ser o noso grande aliado
para superar este reto, que lograremos coa
responsabilidade de todos e cada un de nós.
En R estamos a traballar, conxuntamente co
resto dos operadores de telecomunicacións,
para garantir a totalidade dos nosos servizos
de comunicacións, seguridade e servizos na
nube ás empresas e habilitando de maneira acelerada a posibilidade de que todos os
seus colaboradores que requiran teletraballar estean en disposición de facelo.
Neste novo escenario, e máis aínda se
cabe, é moi importante seguir lembrando
a criticidade de asegurar un tráfico de datos limpo e seguro con solucións como o
firewall virtual para garantir a seguridade
global das infraestruturas e accesos, tanto
dos servizos de datacenter como das localizacións remotas que acceden á rede corporativa, permitindo unha navegación segura
e un control total da rede.

Ferramentas colaborativas e desafío de futuro

Teletraballo, camiño ineludible

C

ando superemos a dura
proba que supón para todos/as nós a actual crise
sanitaria, só entón decatarémonos de verdade dos
cambios que estes meses supuxeron nas nosas
existencias. Nas nosas vidas cotiás, no noso
xeito de traballar e de relacionarnos naquel
momento en que non podiamos vernos fisicamente.
O termo de transformación dixital, tan manido xa a día de hoxe, leva tempo lembrándonos de que maneira a evolución tecnolóxica nos axuda a mellorar as nosas empresas,
a optimizar o seu rendemento e a aproveitar
ao máximo os seus recursos.
Pero é na actualidade, neste momento
crítico do COVID-19 cando de verdade cobra
un especial protagonismo.
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A alarma sanitaria ocasionada polo coronavirus esíxenos ser solidarios e responsables evitando poñer en risco a nosa saúde e a
dos que nos rodean, interactuando o menos
posible de forma presencial. Como consecuencia diso, asistimos nas últimas semanas
a un proceso de cambio acelerado naqueles
negocios que atopan no teletraballo unha
alternativa real para seguir desempeñando a
súa actividade e na presenza dixital dos seus
negocios como a vía principal para o mantemento da súa actividade.
Esta situación sitúanos ante un reto: poñer
a proba o grao de dixitalización actual dos
nosos procesos de traballo, é dicir, en que
medida estamos preparados para que a actividade das nosas empresas non estea comprometida en situacións como as actuais.
Falamos da posibilidade de poder traballar
desde calquera lugar e en calquera momento de forma áxil, segura e sinxela, pero tamén
da automatización e robotización dos nosos
procesos.

De xeito paralelo, ferramentas colaborativas como Teams ou Skype vólvense esenciais para os equipos de traballo, onde as
persoas necesitan compartir documentos
e celebrar reunións dunha maneira fluída e
transparente, coma se estivesen na súa propia oficina, mediante chat e chamadas tanto
individuais como en grupos.
Estas son só algunhas ferramentas e recomendacións que podemos dar e que son
reflexo da importancia da tecnoloxía nunha
crise como esta que estamos a padecer aínda. Nestes momentos é cando as empresas
demostran o seu compromiso cos seus empregados, cos seus clientes e coa sociedade.
Agora, o reto da dixitalización tamén é
coadxuvar a que as empresas e as persoas
afronten con serenidade e profesionalidade
o futuro, e contribuír ao obxectivo último de
saír canto antes e reforzados desta crise que
excede os límites da saúde e lles afecta de
maneira global a todos os ámbitos da nosa
sociedade e da nosa economía. Estamos no
medio da loita e aínda queda moito camiño
por percorrer. Poñeremos o resto para acadar este desafío de futuro; está en xogo o
presente das vindeiras xeracións e o avance,
en suma, da Humanidade. 
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A investigación
máis aló da pantalla
Senén Barro, ex reitor da USC e director científico
do CiTIUS, fai un chamamento a coidar e impulsar a
investigación, vital para comprender as ameazas de hoxe
(a pandemia)

V

i20 anos non
é nada, cantaba Gardel
en
Volver.
Non llo discutirei
ao
gran mestre
do tango. Pero 200 é moito e
convén celebralo. Código Cero
cumpre o seu ducentésimo número. Parabén! Para este número tan especial pedíronme un artigo centrado na investigación.
Agradezo o encargo e ademais
paréceme moi oportuno o tema.
A investigación é imprescindible
para avanzar no coñecemento e no desenvolvemento tecnolóxico, algo inseparable da
realidade humana e necesario
para o progreso continuo. Falar
de investigación, ademais, é especialmente necesario nestes
momentos nos que unha pandemia azouta ao mundo cunha
virulencia inusitada e da que só
nos libraremos a través da investigación e da aplicación dos seus
resultados.
O momento sería propicio, por
tanto, para falar da investigación aplicada á COVID-19, pero
prefiro falar da importancia de
investigar sen máis, e de facelo
nun mundo no que a tecnoloxía
axúdanos como nunca a avanzar
na investigación, pero á vez pode
distraernos do máis importante.
Pasámonos o día mirando pantallas e para investigar é imprescindible levantar a mirada máis aló
das mesmas, tan lonxe como a
nosa imaxinación e creatividade
o permitan.
As tecnoloxías son o resultado
da investigación e son hoxe indispensables para descubrir o máis
pequeno e o máis afastado, para
crear mundos virtuais que anticipen os posibles futuros, para ex-
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Sala de reunións da biblioteca do Instituto Babson, decorada con
parte do revestimento de madeira procedente da casa onde viviu
Isaac Newton en Londres, entre 1710 e 1725.

plorar calquera lugar sen visitalo
ou para comprender o noso cerebro, a máquina máis complexa
e sofisticada do universo coñecido e que, á súa vez, permítenos
construír máquinas intelixentes.
Pero estas máquinas aínda non
descobren, nin inventan, nin innovan, nin crean soas. Somos
nós, as persoas, quen o facemos
e quen as guiamos para que nos
sirvan nese propósito.
No momento en que escribo
estas liñas levamos algo máis

dun mes en estado de alarma.
Os investigadores e investigadoras do CiTIUS traballamos desde
as nosas casas. De cando en vez
envíolles mensaxes para que o
distanciamento físico non sexa
precisamente un distanciamento
social. Trato de motivalos nunha
situación que fai máis difícil o seu
traballo, especialmente para os
que ademais somos docentes, e
animar sobre todo aos máis novos, os investigadores e investigadoras en formación, a que non

estean permanentemente ancorados ás súas computadoras.
O confinamento pode ser un
bo momento para separarnos de
certas rutinas, aínda que poida
parecer paradoxal. Para pensar
con outra mirada naquilo que levamos meses ou anos investigando. Abordalo cunha perspectiva
distinta ou mesmo cunha maior
ambición científica. Pero para
facelo hai que separar a vista da
pantalla,. Só así as mellores ideas
poderán levantar o voo.
Hai uns días comenteilles que
Isaac Newton, considerado por
moitos, aos que me sumo, o físico máis brillante de todos os
tempos, desenvolveu a lei da
gravitación universal mentres estaba recluído na súa casa familiar
durante a gran peste de Londres,
que arrasou a cidade nos anos
1665 e 1666. Tiña Newton pouco
máis de vinte anos.
Fai un par de anos fixen unha
estancia de investigación en Babson College, situado nun fermoso campus próximo á cidade de
Boston. Alí teñen varias maceiras
descendentes da que daba sombra a Newton cando, segundo
se di, ocorréuselle a lei de gravitación universal. Hai tamén unha
sala de reunións (ver fotografía)
decorada con certos elementos
dunha casa na que viviu Newton,
na rúa Saint Martin de Londres. A
casa foi derrubada a principios do
século pasado, pero a carpintería
e algunhas outras pezas foron adquiridas por un anticuario, ao que
despois Roger W. Babson, un economista e empresario de éxito,
fundador de Babson College, lle
comprou unha parte, levándolla
a EE. UU.
A física e a maior parte dos
ámbitos do saber avanzan hoxe
da man da tecnoloxía, nomeadamente das computadoras. Xa non
pode ser doutro xeito. Pero por
riba de todo avanzan por persoas
cuxa imaxinación chega moito
máis lonxe do que alcanza a vista
e cuxa ambición fai que non se
deteñan ata chegar alí.
No momento en que escribo isto comezamos unha nova
semana cos nosos corpos confinados, pero a imaxinación e a
creatividade sempre poden saír
de paseo. 
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“As medidas prioritarias para paliar as
consecuencias do coronavirus deberían ser
compatibles coa mellora da investigación”

H

ai unhas cantas semanas o Instituto Nacional de Estadística (INE)
publicou as porcentaxes do PIB adicadas
a I+D en España mailas diferentes Comunidades Autónomas no ano 2018. En España
foi dun 1.24%, lonxe do 1.44% do ano 2010,
e tamén moi lonxe da media da Unión Europea 2.2%. A mais alta das Comunidades
Autónomas e o País Vasco 1.94%. Madrid
adicou 1.75% e Cataluña o 1.65%. Galicia,
pola sua parte, gastou o 0.94%, sendo a
sétima Comunidade, cando por número
de habitantes é a quinta. Galicia aínda non
acadou a porcentaxe que tiña no 2008 que
era o 1.12%.
Esta cifra de Galicia explícaa polo menos
en parte un informe feito pola Academia de
Ciencias de Galicia que era unha especie de
berro de auxilio para a investigación galega.
No citado informe comparábase o número
de publicacións en revistas prestixiosas polas tres Universidades galegas coas Universidades do Norte de Portugal, Porto, Braga
e Tras os Montes nos anos 2003 e 2018 (a
investigación das Universidades galegas é
o 70% do total da actividade investigadora). Así mesmo comparaba tamén o número
de citacións de ditas publicacións. No ano
2003 a clasificación nos dous parámetros
(publicacións e citacións) era encabezada
pola Universidade de Santiago (USC) seguida pola de Porto. Moi lonxe estaban, por
esta orde, Vigo, A Coruña, Braga e Tras os
Montes.
No ano 2018 a situación é moi diferente.
Destácase claramente Porto e Braga sitúase
moi preto da de Santiago de Compostela.
Doutra banda, Tras os Montes está no mesmo nivel ca de Vigo. O estudio tamén afirmaba que a Universidade de Santiago era
a quinta Universidade española en canto
o número de publicacións e agora esta no
posto once.
Estas cifras revelan que a crise económica bateu duramente na investigación en
Galicia, sobre todo impedindo á mocidade
formada nos mellores centros internacionais a sua incorporación aos centros de
investigación das Universidades galegas.
Galicia perdeu toda una xeración para a
investigación. Hai centros de primeiro nivel
en Galicia como os centros singulares ou o
Instituto Galego de Física de Altas Enerxías
que temen que despois duns poucos anos
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Carlos Pajares, ex reitor da USC e
catedrático de Física Teórica, analiza para
Código Cero o estado actual da I+D galega

As Universidades deberían
dar prioridade a buscar
solucións á dramática
situación, empezando por
reservar una porcentaxe
dos seus equipos humanos
para a incorporación de
investigadores.
non poidan manter o seu nivel competitivo
e ademais perdan o carácter atractivo para
a comunidade científica internacional. Polo
tanto, son de urxencia os plans para acadar
a incorporación da xuventude formada, algo
que debera estar en todos los programas de
formacións políticas que se presentan as
próximas eleccións de Galicia.

O informa da Academia de Ciencias debía
facer reflexión na Xunta de Galicia, partidos
políticos, e Universidades. Desgraciadamente non vimos reacción apreciable. Non hai
interpelacións no Parlamento, nin preguntas
nos medios de comunicación, nin comentarios da Xunta de Galicia. As Universidades
deberían dar prioridade a buscar solucións á
dramática situación, empezando por reservar una porcentaxe dos seus equipos humanos para a incorporación de investigadores.
Agora que se debe discutir o financiamento
das Universidades galegas para os vindeiros anos, sería una boa ocasión para poñelo
sobre a mesa. As medidas prioritarias para
paliar as consecuencias do coronavirus deberían ser compatibles coa mellora da investigación. 
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FERNANDO
SUÁREZ

Celebramos os 200 números da nosa revista co presidente do
Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG)

—— Dificilmente se terían lanzado á rúa 200 números de Código Cero sen o
apoio de entidades como o CPEIG. Da mesma maneira, sería moi complexo (e moi incompleto) celebrar este fito sen contar coa opinión desta
importante entidade profesional da nosa terra, un colectivo que é tamén
un observatorio dos principais acontecementos galegos dixitais recentes.
En palabras de Fernando Suárez, “o máis importante é ver que Galicia
foi quen de converxer co resto do mundo nunha contorna tan avanzada
como a tecnolóxica”.

“A SOCIEDADE GALEGA
ADAPTOUSE MOI BEN A
CAMBIOS TECNOLÓXICOS
IMPENSABLES CANDO
ARRINCABA CÓDIGO CERO”

-F

ernando, en Código Cero estamos
de festexos: chegamos finalmente ao número 200 da nosa revista.
Porén, consideramos que a celebración
destes dous centenares de “códigos cero”
non é só cousa nosa, nin moito menos, é
tamén obra e responsabilidade de entidades como a vosa, o Colexio Profesional de
Enxeñaría en Informática de Galicia, sen
cuxo incansábel labor informativo e sen
cuxa colaboración sería ben difícil ter chegado ata este punto. Por iso pedimos ao
CPEIG, como membro informal do equipo
de Código Cero, que nos faga un resumo
do acontecido (dixitalmente) neste tempo, estes preto de 20 anos comprendidos
entre o lanzamento do número 1 de Código Cero e o número 200. Cales cres que
foron as cousas máis importantes que nos
aconteceron ás galegas e aos galegos ao
longo deste treito?
- En primeiro lugar, permitídeme que vos
felicite por esta celebración e grazas por
considerarme membro informal do voso
equipo, é unha honra e facédesme sentir da
casa. Condensar o acontecido nestes anos
nunhas liñas é complexo, especialmente se
nos decatamos que os cambios neste período son comparables cos producidos en todo
o anterior século. Creo que nestes 20 anos o
máis importante é ver que Galicia foi quen
de converxer co resto do mundo nunha contorna tan avanzada como a tecnolóxica. E
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esta converxencia fíxose nos sectores clave:
avance da administración, modernización
das empresas, formación e capacitación a
todos os niveis e xeración dun sector tecnolóxico puxante e competitivo, baseado en
empresas de alto valor e no aproveitamento
do talento existente.
Creo que a sociedade galega adaptouse moi ben a cambios impensables cando
arrincaba Código Cero e que o sector puxo o
foco de que a tecnoloxía é un medio para o
avance de toda a sociedade, poñendo o foco
nas persoas.
- Fernando, no CPEIG tendes cada un dos
integrantes unha bóla de cristal na casa
que vos indica os camiños que vai percorrer o mundo, da man das tecnoloxías, ao
longo dos vindeiros anos. Que vos di nestes intres a bóla sobre os vindeiros quince
anos, que son, máis ou menos, o tempo
que nos vai levar publicar outros douscentos números da revista? Cales son as cousas (logros, achados, fitos, descubrimentos
tecnolóxicos) que nos reserva este tempo
que está por vir ás galegas e aos galegos?
- Oxalá a tiveramos, porque facer predicións
co ritmo de cambio é complicado e arriscado. Na niña opinión, o que máis podemos
destacar nos vindeiros anos será a explosión
da Intelixencia Artificial e a súa extensión a
moitos outros avances e tecnoloxías como
Big Data, IoT, Smart Cities, etc. Cada vez pa-

rece máis claro que a IA levaranos a unha
nova realidade social e económica pero
aínda non como ferramenta de propósito
xeralista. Estamos lonxe de conseguir que as
máquinas se comporten como intelixentes
en todos os aspectos, pero a dispoñibilidade de tecnoloxías baseadas na Intelixencia
Artificial, sobre todo a crecente capacidade
das máquinas para almacenar e avaliar enormes cantidades de información e sacar delas conclusións, vai cambiar moitas cousas.
Estas tecnoloxías son xa un dos principais
factores de crecemento; os seus produtos,
servizos e sistemas xa están no fogar e nas
rúas e o seu impacto económico global estímase en 14 billóns (millóns de millóns) de
euros para o ano 2030.
- Estes días pasados, coa proliferación do
COVID-19 novamente se puxo de manifesto a importancia de adaptar as empresas
ás novas canles, escenarios e requirimentos da contorna dixital. Hai quen di que as
novas tecnoloxías axudaranos, tanto como
as mellores medidas que poidamos aplicar,
a superar calquera crise que se nos poida
botar enriba. Confías ti tamén nas novas ferramentas desta maneira (en positivo)?
- Non podo senón romper unha lanza en favor do uso da tecnoloxía en todos os niveis
produtivos e creo que esta situación vainos
deixar unha serie de leccións importantes.
Unha das medidas das que máis se fala en
relación á crise do coronavirus é o teletraballo. Para a súa implantación e correcto
funcionamento é fundamental contar con
sistemas tecnolóxicos avanzados, ben nas
propias empresas, ben na nube. Dando un
paso máis, sistemas semellantes permitirían
facilitar a actividade docente remota en todos os niveis educativos. Estas medidas están a ser cruciais na xestión sanitaria, pero
tamén noutros ámbitos como o loxístico, a
atención á dependencia, etc. Todo iso sen
descoidar un aspecto menos banal do que
cabería pensar a priori: o entretemento. Se a
principal recomendación nestes días é ficar
en casa, isto é moito máis levadío se temos
acceso a plataformas de lecer e a ferramentas de comunicación avanzadas para manter
relacións persoais. Creo que debemos de pór
en valor o traballo e esforzo do noso colectivo na xestión desta crise co foco nas persoas
e no seu benestar.
- Cóntanos algo do colexio e das súas vindeiras actividades para esta tempada de
primavera e verán. Sempre e cando a proliferación do andazo non obrigue a facer
cambios ou adaptacións, que actividades
tendes programado desenvolver e cales
destacariades?
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Talento para
cambiar o mundo
Por Fernando Suárez,
presidente do CPEIG
00 números e case 20 anos
dannos un marco temporal
para ver o avance da nosa
sociedade con certa perspectiva e aprender de erros e acertos. Unha
lección que debemos de ter presente é
que as empresas para sobrevivir necesitan aprender, polo menos, á mesma
velocidade con que cambia a contorna.
E para progresar, deben facelo a máis
velocidade.
Cada vez parece máis claro que a IA
levaranos a unha nova realidade social
e económica. Xa o está facendo. China
e Estados Unidos están a avanzar moito
neste campo, mentres a Unión Europea
traballa para que os Estados Membros
dediquemos esforzos á IA, polo que puxo
2019 como prazo para que cada país
desenvolver a súa Estratexia Nacional.
Europa e España están lonxe da
capacidade de investimento das grandes
potencias actuais no mundo tecnolóxico. Proba diso é que se a calquera de
nós pregúntannos por 10 empresas
tecnolóxicas vangardistas, posiblemente
ninguén mencione a ningunha española.
Isto non significa que todo estea
perdido. A gran vantaxe da tecnoloxía e
do modelo produtivo actual é que non
depende de recursos materiais e infraestrutura; depende de persoas, capacidades, educación e talento.
Non son ninguén para discutir a Estratexia Nacional de IA ou plans semellantes, que sen dúbida son necesarios.
Pero creo que a única oportunidade que
temos é o talento. O problema é que é
unha aposta a longo prazo. Debemos
reformar o sistema educativo desde
a base para fomentar as vocacións en
tecnoloxía. Cantas máis, mellor, porque
compartir coñecemento e ideas son
recursos inesgotables e con crecemento
exponencial. Isto non significa que Galicia teña pouco talento, todo o contrario.
Moitos mozos e mozas quedan fóra do
acceso a carreiras como Enxeñaría en Informática por falta de prazas, mentres as
empresas teñen unha crecente carencia
de profesionais.
Sexamos valentes: cambiemos radicalmente o sistema educativo desde a
base para educar aos líderes do futuro. E
se estamos de acordo en que este futuro
é tecnolóxico, eduquemos aos nosos
nenos para iso, pero non co obxectivo
de que desenvolvan software, senón coa
ambición de que cambien o mundo.

2

- Pois aínda coa incerteza dos nosos días,
estamos a preparar unha nova edición da
Noite da Enxeñaría en Informática en Galicia que virá cargada de novas e sorpresas.
Tamén vimos de reforzar a colaboración coa
AMTEGA cun novo convenio no que fortaleceremos a educación tecnolóxica tanto
dos nosos xoves como dos funcionarios
públicos. Reeditaremos tamén a actividade de Navega con Rumbo, concienciando a
nenos, educadores e familias na seguridade
na Rede. Na nosa liña de cooperación e unidade de esforzos con entidades que entenden coma nós que esta é a vía para avanzar,
estamos a preparar tamén distintas xornadas e congresos en ámbitos como a ciberseguridade ou a propia Intelixencia Artificial.
E dende logo, non descansaremos na loita
polo regulamento da nosa profesión e a súa
equiparación ao resto de enxeñarías, tendo
en conta a súa importancia social e económica que se reflexa tamén no feito de ser a
que máis estudantes congrega nos nosos
días. 
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Creo que nestes
20 anos o máis
importante é ver
que Galicia foi quen
de converxer co
resto do mundo
nunha contorna tan
avanzada como a
tecnolóxica.
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MARCOS
MATA

O presidente do CPETIG, festexa con nós o fito dos dous centenares
de capítulos de Código Cero

—— Se queres celebrar algo, máis vale que sexa ao grande. O Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de
Galicia tiña que estar presente na celebración dos 200 números de Código Cero si ou si, sen alternativa posíbel. Por
que motivo? Pois, porque máis alá da intensa colaboración xerada dende o colexio con este medio, non cabe dúbida
de que unha boa parte do impulso tecnolóxico da nosa terra ao longo dos últimos anos debémosllo ao CPETIG e ás
súas/seus integrantes, ao que cómpre engadir as súas relevantes contribucións na dignificación da profesión informática, na divulgación tecnolóxica e en todo o relativo a acabar coas diferentes fendas TIC galegas.

-M

arcos, cal cres que foi o papel despregado por
Código Cero en Galicia ao longo destes anos e
destes 200 números? Cal foi o papel despregado polo CPETIG?
- A contribución de Código Cero a poñer en valor o tecido tecnolóxico e innovador de Galicia é indiscutible. No voso haber
tendes o mérito de ser o primeiro medio especializado, consolidado como medio de referencia exercendo un xornalismo
moi proactivo e comprometido co impulso e a visibilización
do sector TI galego. Co paso dos anos, esta publicación converteuse nun espazo de confluencia e de encontro, no que
nos damos cita os profesionais, as entidades colexiais, as empresas, as universidades, as administracións… Chegar aos 200
números é unha auténtica proeza, que desexamos teña moitos anos de continuidade.
Pola nosa banda, o CPETIG desenvolveu neste tempo o seu
labor nun dobre plano de actividades, do servizo á sociedade
en xeral, e de defensa da profesión de Enxeñaría Técnica en
Informática e servizos aos nosos colexiados.
Entre as actividades destacaría a organización das Xornadas de Informática Xudicial Iuristicgal, coa colaboración da
AMTEGA, e que este ano chegarán á súa X edición e a oferta
formativa que programamos cada ano. Esa formación pretende estar sempre á vangarda da especialización, en sintonía coa
demanda do mercado laboral de novos perfís profesionais.
Tamén foi decisiva neste período a implantación da Certificación da Experiencia Profesional para Recoñecementos Académicos e Laborais (CEPRAL) en Galicia, o primeiro certificado
de experiencia profesional destas características do ámbito da
informática, para profesionais que necesitan certificar a súa
experiencia ou estudantes que requiren obter unha validación académica.
No eido da defensa da profesión, ademais de accións dentro da nosa Comunidade, participamos activamente no traballo a nivel estatal do Consello Xeral de Colexios, que durante
case sete anos tiven a honra de presidir. É un ámbito onde desgraciadamente queda moito por facer. A pesar do esforzo e
das múltiples iniciativas levadas a cabo, que non poucas veces
estiveron preto de acadar a nosa equiparación ao resto das
enxeñarías, continuamos nunha situación de agravio ó non recoñecerse o que de feito xa é unha realidade, a nosa condición
de profesión regulada.
- Marcos, se che parece ben, ollamos agora cara ao futuro.
Que nos van deparar os vindeiros quince anos de actividade
TIC galega?
- O sector TIC está nunha dinámica sostida de crecemento,
convertido no máximo expoñente dunha economía en plena transformación. Inflúe en todos os sectores da economía,
transformando os espazos de traballo e cambiando o modelo
de negocio. En Galicia, agrupa a máis de 3.000 empresas, cun
negocio que supera os 2.000 millóns e equivale ao 2,4 % do
PIB. En España, supón o 3,1% do PIB.
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“CHEGAR AOS 200
NÚMEROS É UNHA
AUTÉNTICA PROEZA, QUE
DESEXAMOS TEÑA MOITOS
ANOS DE CONTINUIDADE”

OPINIÓN/
Cara ao futuro, hai informes que sinalan que o impacto das
TIC sobre os principais sectores da economía mundial -enerxía, alimentación, industria, saúde, construción, traballo/negocios, aprendizaxe, mobilidade/loxística- podería xerar máis
de 11 billóns de dólares de beneficios económicos en 2030.
- Estes que estamos a vivir son tempos complexos nos que,
cada quen tenta adaptarse á crítica situación derivada do
avance do COVID-19. Estamos a recadar información dos
nosos profesionais para que nos dean unha óptica tecnolóxica e informática do problema. Vale que as TIC non solucionarán o problema pero sen dúbida axudarán. Non cres
que será así?
- As compañías tecnolóxicas están facendo unha gran contribución nesta crise para ofrecer e facilitar algúns servizos de
xeito gratuíto, especialmente os orientados a facer realidade o
teletraballo como medida preventiva, un labor que está sendo
inxente no ámbito educativo, desde o ensino primario ata o
universitario.
Grandes empresas, PEME e startups ofrecen tamén o seu coñecemento e servizos, xa sexa para
A contribución
reducir o colapso sanitario, mellode Código Cero
rar a conectividade ou contribuír
a poñer en
á alfabetización dixital. O desenvolvemento de aplicacións para
valor o tecido
combater o coronavirus ou a fabritecnolóxico
cación mediante impresión en 3D
en menos de seis horas de válvulas
e innovador
para respiradores, fundamentais
de Galicia é
para os pacientes máis graves, poden dar unha idea do moito que a
indiscutible.
tecnoloxía achega para mellorar a
vida das persoas. Realmente esa
contribución non é nova, ten unha longa traxectoria con moitos fitos na vida de cada día, pero é certo que esta crise está
a darlle unha maior visibilidade, que debe ir acompañada do
recoñecemento ao gran talento e especialización dos profesionais do sector TIC, que tamén están a dar o mellor de si
nestes momentos.
- Cóntanos algo do colexio e das súas vindeiras actividades
para esta tempada de primavera e verán...
- Pois estamos á espera de superar esta paréntese de crise para
por en marcha todas as iniciativas previstas para este ano, algunhas delas, dirixidas a escolares, como o concurso Aprendo
Programando e o VI Scratch Day, pensadas para difundir e estimular os valores da programación informática nos primeiros
niveis do sistema educativo, de forma lúdica e amena.
Na axenda de 2020 concita un interese especial a Xornada
de Informática Xudicial, Iuristicgal, porque chega á súa X edición e queremos que sexa unha cita particularmente interesante e atractiva. Xa estamos avanzando nas tarefas organizativas, decidindo a temática, relatores e datas, que daremos a
coñecer en canto teñamos pechado o programa.
Tamén desenvolveremos unha fase de ampliación da campaña de sensibilización da presenza feminina nos estudos de
informática, iniciada o pasado ano, dando especial visibilidade a tantas mulleres que foron esenciais no desenvolvemento da informática e a tantas outras que hoxe en día traballan
no sector para que as súas experiencias sirvan de referencia e
contribúan a romper ideas preconcibidas que afastan ás mulleres da opción de escoller estudos vinculados á informática.
No eido formativo, ofreceremos un taller práctico para abordar os principais obstáculos aos que se enfronta a nova figura
do Delegado de Protección de Datos (DPO), expoñendo situacións reais do día a día desta recente profesión e achegando
solucións prácticas ás mesmas. 
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Informática: o orgullo de
contribuír a unha vida mellor
en tempos de COVID-19
Por Marcos Mata, presidente do CPETIG
ería impensable
neste momento
escribir unhas
liñas abstraéndose da situación de crise
sanitaria ocasionada polo
COVID-19, que fai que nos
cuestionemos moitas das
nosas certezas previas e, que,
por primeira vez neste século,
unha sociedade desenvolvida
coma a nosa vexa en perigo
no seu conxunto o noso valor
máis prezado, a propia vida.
Os pensamentos do Colexio están hoxe coas persoas
que máis están a sufrir, e
con todos os profesionais de
distintos colectivos (sanitario,
forzas de seguridade, servizos
básicos) que cada día están
a traballar pola nosa saúde e
seguridade e evitar un colapso do sistema.
Quixera, na que será posiblemente a conmemoración
menos feliz de Código Cero,
ter un recoñecemento ao
papel que a informática e a
comunicación están tamén a
desenvolver nesta crise.
Nun momento no que, a
pesar de distancias, estamos
máis preto que nunca de
calquera lugar, o papel dos
medios de comunicación está
a ser fundamental, porque
teñen na crise unha oportunidade de servir á audiencia
con información confirmada
e de calidade, cuns profesionais que agora toman riscos
para garantir o dereito á
información.
Moitos xornais, nunha
mostra de ética xornalística,
ofrecen en aberto o PDF da
súa edición impresa, ser restrinxir contidos, para facilitar
nas mellores condicións o
acceso á información nestes
días de confinamento. Logo
hai aqueles outros que se
valen do temor da xente
con titulares alarmistas. Son
minoría, pero aínda así, son
demasiados.

S

Probablemente haberá un antes e un despois desta crise no
noso xeito de entender as nosas
relacións e o noso traballo. Nas
últimas semanas as administracións, centros educativos, empresas… veñen de poñer a proba a súa capacidade de manter
a súa actividade nun mundo
conectado, pero ó mesmo tempo, illado. Unha capacidade que
será tamén fundamental na súa
futura viabilidade.
Detrás de avances como o
teletraballo ou a conectividade
que tan rápido incorporamos
á nosa rutina diaria -laboral e
doméstica-, subxace o inxente
coñecemento da tecnoloxía
e a valiosa contribución dos
profesionais da informática
para unha vida máis cómoda
e mellor. Nesta coxuntura, é
particularmente determinante
a ciberseguridade, con centos
de milleiros de profesionais en
todo o mundo garantindo a
seguridade das infraestruturas
críticas. O seu traballo evita
grandes problemas, como o que
se tería derivado do intento de
ataque ao sistema informático
dos hospitais, mediante o envío
masivo de correos electrónicos
a persoal sanitario cun virus malicioso, detectado pola Policía
hai uns días.
Esta crise está a avivar o
orgullo da nosa vocación de
profesionais da informática por
descubrir, por solucionar, por
innovar e, en definitiva, por
contribuír a unha vida mellor
a través do coñecemento da
ciencia e da tecnoloxía. Ciencia
e tecnoloxía que deben ser
divulgadas para ser entendidas
e apreciadas en toda a súa
grandeza polo conxunto da
sociedade. E aí é onde medios
especializados como Código
Cero teñen unha desafiante
aventura.
Parabéns por estes 200
números. Que sexan o prólogo
doutras tantas primaveras que
virán!.
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innovación galega

Talento galego
contra o inimigo
común
As nosas empresas, centros tecnolóxicos e
universidades envorcaron esforzos en achegar
solucións para combater a pandemia de
COVID-19

Alcatraz lanza unha web e unha
app de autodiagnóstico



A empresa galega Alcatraz
Solutions, con sede na
Coruña, púxonos ao tanto dunha iniciativa de seu para axudar
á cidadanía e á administración
fronte á pandemia.
Trátase dunha web e máis
unha aplicación de autodiagnóstico que permite avaliar os síntomas dos usuarios, aconsellalos
e mantelos informados sobre a
situación actual e ante calquera
novidade. “Quixemos achegar
ferramentas sen ánimo de lucro
que contribuísen á contención
do virus”, explican dende Alcatraz, engadindo que a devandita
web xa está dispoñíbel en www.
appcovid19.com.
“Ante unha situación onde
reina a confusión, desde Alcatraz
queremos achegar o noso gran
de area pondo a disposición
das administracións unha solución que lles permita manter
informados e dar resposta ás
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dúbidas da cidadanía, así como
desconxestionar os teléfonos
de asistencia sanitaria” explica
Leopoldo Mallo, director xeral
de Alcatraz Solutions, poñendo
o foco nunha das grandes vantaxes da ferramenta móbil: asesorar aos usuarios que poidan
presentar algún síntoma específico do virus a través dun sinxelo
test onde recibirán instrucións
e consellos, seguindo as pautas
establecidas polas autoridades
sanitarias, sobre que debe facer
en función da información fornecida.
A aplicación, explican dende
Alcatraz, non só funcionará
como unha ferramenta de
autodiagnóstico, senón que
tamén nos manterá informados
sobre a situación do coronavirus
achegando consellos sobre a
pandemia e dispondo dun mapa
directorio dos centros de saúde
máis próximos. 

CO2 Smart Tech achega a versión
app da súa tecnoloxía 4.0



A empresa galega CO2 Smart Tech, con sede
en Oleiros e centrada en sistemas avanzados
de control e xestión enerxética en liña, está a poñer a
disposicións dos usuarios da súa tecnoloxía CO2ST-TEM
a versión para móbiles e tabletas da mesma, co fin de
axudar ás empresas e entidades que precisen minimizar
a actividade presencial nas súas instalacións e asegurar
a continuidade e o seguimento das mesmas con plenas
garantías de operatividade e de seguridade.
A iniciativa da firma CO2 Smart Tech insírese no
amplo abano de contribucións das nosas empresas
con potencialidade para contribuír a paliar os efectos
negativos do estado de alarma e das restricións para
frear a pandemia. “Na nosa empresa”, indican, “somos
conscientes da necesidade de reducir a mobilidade e
conter o impacto do coronavirus”. 

A USC achega unha app que predí a
evolución do COVID-19



Dende a Universidade de Santiago chegounos
estes días información sobre unha ferramenta que
ten potencial para mellorar o noso coñecemento sobre o
inimigo, o coronavirus, e predicir o seu comportamento
na poboación, unha información clave para mitigar as
súas consecuencias e mesmo pórlle freo. Trátase dunha
app interactiva desenvolvida por investigadores do grupo
MODESTYA da USC. Salienta pola súa capacidade para
prognosticar o avance do virus baseándose nos datos da
súa evolución durante a quincena previa.
Amais, fai predicións para un horizonte temporal de tres
días conforme a tres posíbeis modelos de comportamento.
Segundo informa o equipo desenvolvedor, o modelo
de predición resultante serve para coñecer a situación
de España, pero tamén do resto de países ou rexións do
mundo, amais das Comunidades Autónomas estatais. A
base de datos empregada para alimentar esta ferramenta
usa os casos diarios confirmados e falecidos por rexión,
extraídos da evolución da pandemia en todo o mundo. 
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Coronavirus Makers Galicia
xunta milleiros de voluntarios



A nosa terra pode presumir de contar
cun auténtico batallón de voluntarios
argalleiros contra o COVID-19. Estamos a falar
dos integrantes anónimos de Coronavirus
Makers, un movemento que a nivel estatal
contaba a comezos de abril con arredor de
20.000 membros e cuxa vertente galega (Coronavirus Makers Galicia) aglutinaba daquela
máis de 2.000 milleiros de persoas. O nexo
común: o seu espírito solidario que os obriga
a aplica o seu importante coñecemento en
impresión 3D ou robótica ao servizo da fabricación de máscaras protectoras, respiradores
e material variado (sanitario e preventivo) de
primeira necesidade.
O movemento Coronovirus Makers Galicia
é unha iniciativa sen ánimo de lucro, que seguindo a cultura argalleira do “faino coas túas
mans” (e compárteo), busca darlle “un uso ético á tecnoloxía”, ao tempo se abre a diversas
colaboracións (que son a base do seu ideario)
de material, aínda que non de diñeiro.

A orixe da irmandade argalleira fronte ao
COVID-19 está precisamente no epicentro
da pandemia a nivel estatal: Madrid. A partir
da capital, foise estendendo a solidariedade
dos nosos creativos tecnolóxicos a medida
que se espallaba tamén o andazo. Nestes
intres están a botar man de todo tipo de
material, xeralmente doado por empresas
e entidades, como por exemplo gomas e
láminas de acetato, para dar forma a máscaras protectoras, lentes e outros elementos

A UVigo lanza unha web coas
estimacións do contaxio

Ensilabs bota unha man ao
pequeno comercio




O Grupo de Enxeñaría Física da Universidade de
Vigo activou unha web na que se pode consultar
a súa predición a dous días vista de casos de contaxio de
COVID-19. O seu labor de anticipación, aplicábel a Galicia e
a España, baséase nos datos proporcionados diariamente
polo Ministerio de Sanidade. Botando man dunha serie
de gráficos de sinxela comprensión, podemos coñecer
cada día a evolución da cifra de persoas contaxiadas e a
estimación da mesma para os seguintes días que fan os
investigadores da Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do
Espazo do Campus de Ourense. O sitio está dispoñíbel en
http://physics.uvigo.es/covid19/.
Impulsando e coordinando a posta en marcha marcha
deste servizo atópase Humberto Michinel, catedrático da
Universidade de Vigo, que fai saber que a previsión ten
unha fiabilidade de arredor do 95%. 
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de protección. Os integrantes galegos do
movemento manteñen unha colaboración
constante cos centros sanitarios, aos que dotan do devandito equipamento. Axudando
a que o fluxo de material sexa o máis eficaz
posíbel atópanse empresas como a cooperativa COFANO, que o fai chegar directamente
aos sanitarios e, tamén, aos corpos policiais
e de Protección Civil dos nosos concellos. O
material que deseñan e entregan recibiu o
visto e prace do Ministerio de Sanidade. 

A empresa de software
Ensilabs, acubillada no
Viveiro da Universidade da
Coruña (Campus de Elviña) e
formada por antigo alumnado da institución, vén de
botar man do seu talento e
da experiencia dos seus impulsores para co-lanzar unha
iniciativa virtual solidaria co
pequeno comercio e cos autónomos galegos en tempos
de crise sanitaria e COVID-19.
Basicamente trátase de
empregar as novas ferramentas para que poidamos seguir
mercando os seus produtos e
servizos con vistas a consumilos e tirar proveito deles
cando volvamos á normalidade.

Co lema de Voltaremos! inclúe
unha páxina web (voltaremos.
com) na que se amosan os comercios e as pequenas empresas adheridas a esta campaña
e en cuxos establecementos
virtuais pódense mercar os seus
produtos ou servizos para poder
consumilos ou usalos cando
as firmas poidan abrir os seus
establecementos.
Esa iniciativa, totalmente
altruísta, só achega un único
requirimento: que os negocios
que se sumen acheguen 4
euros para sufragar os custes de
mantemento e no caso de que
esta contribución supere o custo
da plataforma o remanente
destinarase a comprar material
sanitario para UNICEF España. 
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Viaxando polos 67

concellos máxicos
A Deputación de Lugo activou a aplicación Lugo
Cambia 360 para coñecer a fondo a provincia sen
movernos da casa

C

o fin de paliar a
situación de confinamento destas
semanas e ampliar
o abano de alternativas tecnolóxicas dispoñíbeis
nos nosos fogares, a Deputación de
Lugo activou para os sistemas Android e iOS a aplicación móbil Lugo
Cambia 360, unha ferramenta que
a través da Realidade Aumentada
permite facer unha viaxe a 25 localizacións da provincia a través de calquera dispositivo e dende calquera
recanto no que nos atopemos. A deputada de Promoción do Territorio e
Turismo, Pilar García Porto, explicou
que “nestes momentos que nos tocou estar na casa é unha opción moi
axeitada para viaxar a calquera dos
catro xeodestinos da provincia dende os nosos fogares”.
García Porto engadiu que a dita
app é unha ferramenta que nos permite ampliar o noso coñecemento a
distancia dos grandes enclaves lucenses de importancia paisaxística,
cultural, arquitectónica e medioambiental, abrindo xanelas virtuais
de experiencias enriquecedoras a
monumentos e paraxes como os
Escolapios de Monforte de Lemos,
o miradoiro de San Roque en Viveiro
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ou a Catedral de Lugo dende o alto
da Muralla.
Para tirar partido da aplicación,
só debemos apuntar coa cámara do
noso dispositivo ao chan do lugar
no que nos atopemos e decontado
trasladarémonos virtualmente ao
lugar elixido da provincia de Lugo.
Durante esta experiencia, miremos
cara a onde miremos, estaremos
nesa contorna elixida na app.
“Con esta ferramenta tecnolóxica
calquera persoa nos pode visitar e
facer unha primeira toma de contacto e, despois, unha vez remate o
período de confinamento, planificar
unha viaxe para descubrir eses lugares aos que se achegou previamente
grazas á aplicación”, subliña García
Porto.
O impulso do turismo é unha das
“grandes apostas” da Deputación de
Lugo “e máis agora porque é un dos
sectores máis afectados pola crise
do coronavirus”, explicou a deputada, engadindo que nos orzamentos
do 2020 a institución provincial destina 2,4 millóns de euros a promoción do territorio co obxectivo de
continuar dinamizando o sector.

O presidente da Deputación durante a
celebración do primeiro pleno virtual da
entidade provincial

A disposición dos
concellos recursos
para teletraballar
Deputación de Lugo puxo a
disposición dos 67 concellos
unha serie de recursos para
poder seguir desenvolvendo
a súa actividade de xeito telemático
durante o Estado da Alarma e, en termos xerais, a crise sanitaria. En termos
máis concretos, a entidade provincial
brindoulles asistencia técnica, asesoramento e colaboración. O obxectivo é
que poidan celebrar a distancia plenos,
xuntas de goberno e órganos colexiados
en xeral, botando man das novas tecnoloxías e garantindo deste xeito a operatividade en Estado de Alarma e, tamén,
as máximas medidas de seguridade e
protección derivadas da crise sanitaria.
Trátase dun novo servizo gratuíto
de cooperación cos municipios baixo
demanda a través do departamento de
Novas Tecnoloxías da Deputación de
Lugo. Segundo fixo saber este mes de
abril o presidente José Tomé, “queremos
facilitar a xestión municipal con total
garantía e seguridade nesta situación de
crise sanitaria provocada polo coronavirus COVID-19”.
Tomé tamén tivo palabras para salientar os bos resultados acadados co pleno
telemático que se celebrou o 3 de abril, o
primeiro na na historia da Deputación de
Lugo que se desenvolve pola vía telemática. Agora, dixo, a institución provincial
ofrece aos concellos “o mesmo protocolo
de desenvolvemento operado polo servizo de Novas Tecnoloxías”. Segundo fixo
saber, funciona a través dunha aplicación de videoconferencias na Rede que
permite conexións entre todo tipo de
dispositivos (ordenadores de sobremesa
e portátiles, teléfonos móbiles ou tabletas). “Trátase”, engadiu, “dunha ferramenta doada de usar e intuitiva”.
Con esta nova medida, a Deputación
deu un paso máis para “cooperar cos
concellos na loita para paliar os efectos
da crise sanitaria, axudándolles a que
podan seguir traballando, coa maior
normalidade posíbel, en todos aqueles
trámites que teñen como obxectivo a
mellor atención á veciñanza”.

A

videoxogos
PS4 | Xbox One | PC

Chega a Xbox Game Pass esta semana
n 2017 causou furor
en PS4 e PC o xogo
NieR: Automata, que
en 2018 chegaría a Xbox One
nunha edición que incluía todos
os contidos adicionais que
foron incorporándose ao xogo,
e que a comezos de abril incorporarase ao catálogo de xogos
de Xbox Game Pass, de xeito
que moitos xogadores poderán
darlle unha oportunidade a este
título que vén de superar os
4,5 millóns de copias servidas
mundialmente.
Pero a incorporación de NieR:
Automata ao Game Pass o vindeiro xoves non parece casual,
xa que esta xogada podería
pretender captar a atención
cara a esta franquía de cara

E

ao lanzamento futuro de NieR
Replicant ver.1.22474487139,
unha versión actualizada da
primeira entrega desta saga de
rol de acción cunha identidade
tan especial.
O primeiro NieR lanzouse
orixinalmente para PS3 e Xbox
360 en 2010 por parte de Square Enix, pero pasou desapercibido fóra do Xapón, polo que
o seu décimo aniversario pode
ser unha magnífica ocasión para
recuperalo, adaptándoo ás máquinas actuais. Tampouco sería
de sorprender que a revisión da
primeira entrega da saga sexa
simplemente un xeito de facer
tempo de cara ao lanzamento
dunha nova historia, xa en consolas da vindeira xeración.

PS4 | Xbox One | PC

Chega Warzone, o Call of Duty que
busca competir con Fortnite
fenómeno dos
xogos tipo battle
royale está cada
día máis presente, a agora
chega ao mundo de Modern
Warfare co novo Call of Duty
Warzone, que permitirá
campos de batalla con até
150 xogadores repartidos
nun mapa xigantesco que
combina localizacións novas
con algunhas clásicas da
franquía.
Este novo título pode
xogarse de balde, aínda
que, como tamén acontece
noutros xogos semellantes,
está dispoñible a posibilidade de adquirir un pase de
batalla que desbloquea un
cento de niveis de contido.
O xogo está dispoñible para
PC, PS4 e Xbox One, e conta
con dous modos de xogo: o
battle royale, no que haberá

O
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que loitar para ser o último
escuadrón en pé mentres se
fuxe dun gas mortal; e o
plunder, no que haberá
que ir derrotando a
outros xogadores
para facerse cos seus
botíns.
Veremos se este
xogo consegue
plantar cara a
Fortnite PUBG, Apex
Legends e outros
títulos que teñen unha
ampla base usuarios, pero
que non partían dunha
franquía tan consolidada
como a de Call of Duty.
O feito de que no seu
primeiro mes de vida o
xogo chegase a 50 millóns de xogadores dá
a entender que o seu
lanzamento foi todo un
acerto.
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TREBELLOS

O novo iPhone SE preséntase como un
iPhone 8 co procesador do iPhone 11
Tras varios meses con rumores sobre o
posible lanzamento dun iPhone 9, que pretendería converterse nun smartphone de iPhone
cun prezo asumible grazas a certas concesións
técnicas e de deseño, temos finalmente a
segunda xeración do iPhone SE, un smartphone con pantalla Retina HD de 4,7 polgadas,
sensor Touch ID e un procesador A13 Bionic,
que podería describirse rapidamente como
un iPhone 8 cun procesador actualizado, que
poderá reservarse a partires do venres a un
prezo base de 489 euros (prevéndose a súa
entrega a partires do 24 de abril).
Cando en 2016 chegou ao mercado o
primeiro iPhone SE converteuse en toda unha
revolución, xa que viña a ser un iPhone 6s (o
último modelo de iPhone) co deseño externo
do iPhone 5s, o que non só implicaba un
procesador máis actual, senón tamén unha cámara propia dun móbil de alta gama, de xeito
que o principal sacrificio do modelo económico era o tamaño de pantalla (o que incluso
podía resultar vantaxoso, xa que traducíase
nunha maior autonomía).
Deste volta, o novo iPhone SE non é un
produto tan atractivo, tratándose basicamen-
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te na actualización do procesador do iPhone
8, que pasa a quedar fóra de catálogo. O salto
dun procesador A11 Bionic a un A13 Bionic
garante que o produto vaia ter unha vida
útil moi superior, e tamén permite algunhas
melloras a nivel de software que poden favorecer ao apartado fotográfico pese a contar
cunhas cámaras só lixeiramente mellores (por
exemplo, o novo iPhone SE é capaz de aplicar
o desenfoque de fondo na cámara frontal, e
incorpora son estéreo ás gravacións de vídeo)
sen chegar a adoptar as cámaras múltiples
estreadas co iPhone 8 Plus. Outra vantaxe
interesante é a nivel de conectividade, xa que
ao ser un produto máis novo, conta cunha versión máis avanzada do 4G, a posibilidade de
integrar 2 números de teléfono aproveitando
as posibilidades da eSIM e incluso con Wi-Fi
6, ou sexa, que temos un smartphone mellor
preparado para o futuro.
O novo iPhone SE poderá mercarse con
carcasa en branco, negro ou vermello, a un
prezo de 489 euros na súa versión con 64 GB
de almacenamento, de 539 euros con 128 GB
de capacidade e de 659 euros para a versión
con 256 GB de capacidade.
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>
Samsung Galaxy Tab S6 Lite, a tableta con
S Pen a un prezo contido
Samsung vén de
presentar a Galaxy Tab S6
Lite, unha tableta cun prezo
relativamente axustado deseñada para o traballo, para o que
conta cunha grande pantalla, un
corpo delgado e compacto e un S
Pen que facilita a toma de anotacións, destacando especialmente
este último elemento por ter un peso
de só 7.03 gramos e unha punta de 0,7
milímetros, de xeito que proporciona
unha grande precisión para escribir
e debuxar. Este S Pen pode axustarse
magneticamente a un lateral da tableta
ou tamén nunha funda con forma de
libro, para evitar o seu extravío.
Estamos ante unha tableta con marcos reducidos e unha pantalla de 10,4

polgadas cunha resolución de 2.000 x
1.200 píxeles; funciona cun potente procesador de oito núcleos, 4 GB de RAM
e 64 GB de almacenamento (ampliable
mediante tarxetas de memoria de até
1 TB); integra toma para auriculares, altofalantes estéreo AKG con Dolby Atmos,
Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0 e cámaras de 8 e
5 Mpíxeles capaces de gravar vídeo Full
HD; a súa batería de 7.040 mAh permite
até 12 horas de navegación web, o que
sumado ao seu peso de só 465 gramos
convérteno nun produto moi apto para
empregar en mobilidade.
Está previsto que chegue ao mercado o vindeiro día 30 a un prezo de 399
euros. Máis adiante estarán dispoñibles
versións con 128 GB de almacenamento
e conectividade 4G.

Sony presenta novos auriculares sen
fíos cun prezo de 150 euros
En 2018 Sony puxo á venda
os auriculares de diadema WH1000XM3, cunha excelente cancelación de ruído activa, pero cun prezo
de lanzamento de 380 euros que
eran unha importante barreira
(que o ano pasado suavizarían
os auriculares WF-1000XM3
cun prezo de 250 euros),
e para saltar ese atranco
temos agora novos auriculares da marca nipoa cun
prezo recomendado de 150
euros, facendo moito máis
accesible unha tecnoloxía
demandada por certo perfil
de usuario.
Os auriculares de diadema WH-CH710N achegan
tecnoloxía de cancelación
de ruído con intelixencia
artificial (AINC) que analizan constantemente o
son ambiental e selecciona automaticamente o
modo de cancelación de
ruído máis efectivo para
o contorno do usuario.
A vinculación destes
auriculares tamén
resulta moi doada,
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xa que incorporan NFC, de xeito
que podemos establecer a comunicación dun dispositivo cun simple
toque. A súa batería é capaz de
ofrecer até 35 horas de audio cunha
única carga, e grazas á carga rápida
permite 60 minutos de reprodución
con 10 minutos de carga.
Estes auriculares teñen diadema
axustable, almofadas ovaladas
brandas e un deseño xiratorio, de
xeito que resultan cómodos e ofrecen facilidades para o seu transporte nunha maleta de viaxe ou nunha
mochila. A súa función de mans
libres tamén promete unha grande
nitidez nas chamadas telefónicas.
obxectivos ultra gran angular e
teleobxectivo de 8 Mpíxeles e un
macro de 2 Mpíxeles, conseguindo
así bastante versatilidade, aínda
que o punto máis forte deste dispositivo é a súa batería de 5.000 mAh,
que promete aguantar dous días
completos cunha única carga (ou
ser capaz de reproducir música 188
horas seguidas ou reproducir vídeo
durante 21 horas).
Este novo smartphone chegará a
España en marzo a un prezo de 249
euros.

Razer venderá auriculares sen fíos de Pokémon
Levamos uns meses nas que se
desatou toda unha guerra no por
facerse cun anaco do mercado
dos auriculares sen fíos, que
medrou espectacularmente tras o
lanzamento dos Airpods de Apple,
pero Razer en China puxo á venda
uns auriculares que non van destacar por autonomía, cancelación
de ruído ou baixa latencia, senón
polo seu deseño, xa que veñen en
cor amarela cun pequeno adorno
que representa a Pikachu e o seu
estoxo de carga ten a forma dunha Pokéball, de xeito que temos
o produto ideal para calquera
seareiro de Pokémon.
Estes novos auriculares teñen
un prezo de lanzamento de 899
iuans (117 euros), soportan Bluetooth 5.0, contan cun modo de
baixa latencia (algo imprescindible nuns auriculares dunha marca
asociada ao mundo dos videoxogos) e teñen resistencia IPX4, polo
que serían válidos para a práctica
deportiva (xa que tolerarían salpicaduras e suor); aínda que a súa
característica máis especial sería
que os sons que ten asociados
como mensaxes de sistema, en
vez da típica voz humana explicando o modo de funcionamento
activado, teremos gravacións de
Pikachu dicindo cousas como
«Pika!», «Pi-Ka-Chuۜ», «PikaPika!
PikaPika!» ou «Pika!Pi-Ka-Chu», o
que inicialmente pode ser un tanto confuso, pero que pode ser un
detalle que adorarán os incondicionais da criatura que acompaña
a Ash Ketchum.
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O teu espazo na Rede
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