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PassCOVID colle impulso
Sacar partido das posibilidades dos mó-

biles para obter información inmediata, 
actualizada, xeolocalizada e fiábel para in-
crementar a seguridade da cidadanía fronte 
á pandemia de COVID. Este é o gran obxec-
tivo do proxecto presentado ao remate de 
xullo polo presidente da Xunta, en funcións, 
Alberto Núñez Feijóo: un proxecto para dar 
forma a unha aplicación móbil que entrou 
en fase de probas este mes de agosto e que 
converterá os trebellos de cada quen nos 
principais e máis amplos e precisos puntos 
de información sobre a pandemia. A app 
chámase PassCOVID. En agosto inicia fase pi-
loto cun “pechado grupo de persoas”, sinalou 
Feijóo, engadindo que estará en conexión 
directa coa base de datos do SERGAS. 

En base ao devandito, indicou, “permitirá 
identificar o nivel de risco transmisor da per-
soa usuaria fronte ao virus e facilitar a xera-
ción de alertas aos contactos indicados por 
esta no caso de dar positivo nunha proba 
PCR”.

Galicia adhírese á aplicación estatal Radar COVID mentres 
ultima unha ferramenta propia, PassCOVID

O presidente en funcións engadiu que en 
setembro valorarase  a posibilidade de aplicar 
e estender o uso da ferramenta, tanto para 
residentes na nosa terra como para os viaxei-
ros. No caso de que finalmente colla corpo, 
PassCOVID será sometida a consideración do 
Consello interterritorial de Saúde.

O titular do Executivo galego engadiu que 
este sistema será completamente voluntario: 
“A persoa que descargue a aplicación poderá 
optar por identificarse empregando o sistema 
de identificación seguro Chave 365, o que lle 
permitirá acceder a todas as funcionalidades 
de PassCOVID; ou escoller un perfil anónimo, 
en cuxo caso a aplicación lle proporcionará 
información xeral e consellos sobre a situa-
ción da pandemia”.

O obxectivo é que a información xerada 
sexa “personalizada”, no caso dos perfís iden-
tificados; e “local”, no que atinxe aos usuarios 
que activen voluntariamente a xeolocaliza-
ción. Isto último permitiralles recibir alertas 
sanitarias da zona de Galicia na que se ato-
pen. 

Galicia vaise sumar á apli-
cación estatal de ras-
trexo Radar COVID. Así 
llo comunicou ao Minis-
terio de Sanidade, este 
martes 18 de agosto o 
conselleiro de Sanidade, 

Jesús Vázquez Almuiña, engadindo que a 
dita ferramenta móbil engadirase ao siste-
ma PassCOVID da Xunta, que nestes intres 
está en fase de probas ao abeiro da súa fase 
piloto. O obxectivo, dixo, é que ambos re-
cursos sexan complementarios e gocen de 
interoperabilidade. 

Por medio dunha carta, o titular do de-
partamento sanitario da Xunta Galicia, tras-
ladou ao ministro de Sanidade, Salvador 
Illa, que a Comunidade galega sumarase 
ao novo sistema de rastrexo e control a CO-
VID-19, que vén desenvolvendo nos últimos 
meses o goberno de España. Almuíña sina-
lou que “a actual crise sanitaria fai preciso 
atopar novas vías de control e seguimento 
para combater a expansión do virus, e así 
acadar unha xestión máis optimizada da súa 
evolución”.

Neste senso, Almuíña remarca que “Radar 
COVID é unha ferramenta de participación 
cidadá que, grazas a súa axilidade e eficacia, 
contribuirá a mellorar a detección precoz de 
novos casos e, así mesmo, adoptar tamén 
medidas axeitadas con maior celeridade e 
precisión, respecto da situación epidemio-
lóxica”.

Máis detalles de Radar COVID
Radar COVID posibilita identificar con-

tactos detectados de xeito automático pola 
propia ferramenta a través de Bluetooth. 
Este servizo estará operativo en toda Espa-
ña a mediados de setembro logo de superar, 
en xullo, a fase de probas na illa da Gomera 
e sobre unha base de poboación reducida e 
controlada: 3.000 persoas usuarias. Durante 
este período, a aplicación foi quen de rexis-
trar 6,4 contactos estreitos por positivo fic-
ticio confirmado, unha cifra que duplica as 
cifras achegadas mediante rastrexo manual. 

Como dixemos, tira proveito da conexión 
Bluetooth dos nosos teléfonos móbiles e 
dunha funcionalidade que garda, en cada 
trebello, o identificador anónimo emitido 
polos móbiles da contorna que se aproxi-
men e se manteñan preto durante máis de 
un cuarto de hora. Deste xeito, cando unha 
persoa é diagnosticada co coronavirus ten 
na súa man activar este dato na ferramenta 
e manter ao seu arredor un cordón de segu-
ridade. 

Móbiles para rastrexar 
o coronavirus
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 Investigadores do centro da UDC reciben un recoñecemento 
da RAGC polo seu papel na loita contra a COVID-19

A batalla anti-
pandemia do CITIC 

Un grupo de Investigadores 
do Centro de Investigación 
TIC (CITIC) da UDC recibiron 
un recoñecemento por par-
te da Real Academia Galega 
de Ciencias (RAGC) polo seu 

importante papel na loita contra a COVID-19. 
Os encargados de recibir o galardón foron Ri-
cardo Cao, Susana Ladra e Marcos Ortega, en 
representación de grupos de investigación da 
Universidade da Coruña e proxectos centrados 
na procura de solucións directas fronte ao CO-
VID-19.

A RAGC quixo recoñecer o traballo desenvol-
vido por 20 grupos de investigación galegos 
que desenvolveron proxectos centrados en 
paliar os efectos da pandemia do coronavirus 
SARS-CoV-2. Estas contribucións foron finan-
ciadas por diversas institucións como o Insti-
tuto de Salud Carlos III, a Axencia Galega de 
Innovación (GAIN), o Fondo Supera COVID, a 
Fundación Amancio Ortega, o SERGAS, Tragsa, 
Augas de Galicia e Edar Bens.

Ricardo Cao recibiu o galardón en represen-
tación do Grupo Modelización, Optimización e 

Inferencia Estatística da UDC e polas súas ache-
gas en proxectos relacionados co modelado 
matemático para determinar o impacto futuro 
da infección baixo diferentes supostos e ana-
lizar a súa distribución xeográfica. Así mesmo, 
cómpre salientar que Ricardo Cao é presidente 
do comité de expertos da iniciativa Acción Ma-
temática contra el Coronavirus, promovido polo 
Comité Español de Matemáticas (CEMat).

Á súa vez, Susana Ladra recolleu o recoñe-
cemento outorgado ao proxecto EPICOVIGAL, 
Epidemoloxía xenómica e monitorización en 
tempo real do SARS-CoV2 en Galicia, proxec-
to liderado polo investigador da UVigo David 
Posada, do que Ladra é investigadora principal 
na UDC.

Pola súa banda, Marcos Ortega recolleu o ga-
lardón en representación do Grupo de Inves-
tigación de Visión Artificial e Recoñecemento 
de Patróns da UDC, cuxo equipo investigador 
desenvolveu diferentes proxectos destinados 
a mellorar a eficiencia, precisión e rapidez dos 
procesos de diagnóstico de persoas infectadas 
pola COVID-19 a través da Intelixencia Artifi-
cial. 

CITIC infor-
mou de que o 
vindeiro curso 
impartirase o 

novo Máster Internacional 
Universitario en Visión por 
Computador na Universi-
dade da Coruña, no que 
tamén participan as Uni-
versidades de Santiago de 
Compostela, Vigo e Porto 
(Portugal). Este mestrado 
é de especial interese 
para ampliar a formación 
e capacidades no ámbito 
da visión por computa-
dor, tan demandado na 
actualidade por unha 
chea de sectores grazas 
aos avances tecnolóxicos 
no eido da aprendizaxe 
profunda (Deep Learning) 
e da Intelixencia Artificial 
en xeral.

Características do mes-
trado:
•	 Titulación oficial do 

EEES en España e Por-
tugal.

•	 Docencia impartida na 
Coruña, con vídeo-con-
ferencias desde outras 
universidades.

•	 Flexibilidade co formato 
presencial para compa-
tibilizar co traballo.

•	 Prácticas en empresas 
ou centros tecnolóxicos 
especializados na visión 
por computador. 
Para máis informa-

ción cómpre visitar a 
web https://www.imcv.
eu. O prazo de inscri-
ción comeza o 19 de 
agosto e finaliza o 31 de 
agosto. Máis informa-
ción sobre o proceso de 
preinscrición en https://
estudos.udc.es/es/study/
admission/4535V01.

O

Máster 
Internacional 
en Visión por 
Computador
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A Deputación de Lugo contribúe á reactivación da 
Mariña cunha aplicación móbil 

Resistencia 
tecnolóxico-turística

O presidente da Deputa-
ción de Lugo, José Tomé, 
presentou o pasado 30 
de xullo unha aplicación 
móbil para o impulso, a 
innovación e a transfor-
mación do sector turís-

tico da comarca da Mariña. A app foi dada a 
coñecer na compaña dos alcaldes, alcaldesas 
e representantes municipais dos 16 concellos 
mariñaos. A cita foi na contorna da praia de 
Portelo, en Burela. Segundo se fixo saber, trá-
tase dunha ferramenta tecnolóxica que ofre-
ce un acceso rápido e sinxelo a información 
clara e actualizada sobre recursos patrimo-
niais, hostalería, rutas, actividades ou eventos 
de interese para visitantes e residentes

José Tomé subliñou que “neste momento, 
esta ferramenta dixital de promoción turís-
tica que impulsa a Deputación axudará a 
paliar os desastrosos efectos que tivo para 
o turismo, a hostalería e o comercio o confi-
namento e o rebrote do coronavirus”. Tamén 
explicou que a ferramenta, chamada Turisga-
licia A Mariña, preséntase como unha guía 
dixital de doado uso, útil e accesíbel para 
visitantes e residentes. 

O presidente da institución provincial, 
José Tomé Roca, xunto á deputada de Pro-
moción do Territorio e Turismo, Pilar García 
Porto, salientaron o carácter específico, in-
novador e pioneiro da ferramenta, “a única 
aplicación para dispositivos móbiles que 
promove en conxunto o turismo de todos os 

municipios mariñaos con información turís-
tica, recursos e servizos de utilidade, tanto 
para persoas viaxeiras que visiten o norte da 
provincia de Lugo, como para a veciñanza”.

No acto de presentación tamén participa-
ron o alcalde do Concello de Burela, Alfredo 
Llano García, o presidente da Mancomu-
nidade da Mariña, Francisco Cajoto, a res-
ponsábel de Comunicación de Turisgalicia, 
Marta Nogueiro, a xefa territorial de Cultura 
e Turismo de Lugo, María José Gómez, o pre-
sidente da Federación de Comercio da Mari-
ña, José Carlos Paleo e o presidente do GDR 
Terras de Miranda, Vidal Martínez-Sierra. 

A nova app de turismo da Mariña contén 
eventos, experiencias para desfrutar da co-
marca, rutas, festivais, lugares para visitar, 
praias e portos deportivos, negocios de 
hostalaría para comer e durmir, entre outros 
recursos. Tamén ofrece propostas turísticas 
relacionadas coa artesanía, espazos amigá-
beis coas mascotas (pet friendly) e informa-
ción para peregrinos do Camiño do Norte e 
do Camiño do Mar. 

Actualización diaria
Os contidos da aplicación actualizaran-

se a diario con novos eventos culturais e 
información dos 16 concellos da Mariña: A 
Pontenova, Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, 
Foz, Lourenzá, Mondoñedo, O Valadouro, 
O Vicedo, Ourol, Ribadeo, Riotorto, Traba-
da, Viveiro e Xove. Tamén inclúe os folletos 
promocionais das oficinas municipais de 
información turística para que os visitantes 
podan consultalos no seu móbil e eviten 
manipular papeis e previr a COVID-19. 

A ferramenta ofrece ademais un servizo 
de información de utilidade para os conce-
llos e os veciños, xa que integra un sistema 
de alta de avisos por WhatsApp a través 
do cal calquera persoa pode recibir volun-
tariamente, no seu móbil, mensaxes coas 
novidades municipais, avisos e eventos do 
concello sobre o que elixa obter informa-
ción. Está dispoñíbel en castelán e galego, 
e pódese descargar en dispositivos Android 
e iOS.

Tomé Roca remarcou a necesidade ter 
a nosa oferta turística nas redes sociais: 
“Temos que levar as nosas paisaxes e mo-
numentos á pantalla do móbil. Temos que 
facer accesíbel a información polos medios 
que hoxe emprega a maior parte da po-
boación, sobre todo os máis novos. E temos 
que reclamar unha cobertura de redes que 
garanta que a consulta de información a tra-
vés do móbil non dependa da localización 
do usuario”. 

A app chamada 
Turisgalicia A 
Mariña  axudará 
a paliar os 
desastrosos efectos 
que tivo para o 
turismo a hostalería 
e o comercio o 
confinamento 
e o rebrote do 
coronavirus



As Xornadas de Automatización 
Industrial volven en outubro a través 
dun xemelgo dixital

A  s xa históricas Xornadas de Au-
tomatización Industrial da Uni-
versidade de Vigo (as JAI) cele-
brarán a súa vindeira edición a 
través dun xemelgo dixital. As 
primeiras Digital JAI, un novo 
foco internacional de coñece-

mento e innovación arredor das tecnoloxías indus-
triais intelixentes, desenvolveranse entre os días 
26 e 30 de outubro. A organización, comandada 
polo profesor Ignacio Armesto, xa ten o programa 
completado. Concorrerán 26 multinacionais. Por 
temas, tocaranse cuestións como a dixitalización 
industrial, as fábricas intelixentes, os xemelgos 
dixitais para a industria, a robótica colaborativa e 
sensitiva, a Realidade Virtual e Aumentada, a Inteli-
xencia Artificial ou a Internet das Cousas (IoT).

Adaptándose ás novas circunstancias 
sanitarias e ás posibilidades que brin-
dan as TIC

Segundo lembra a Universidade de Vigo, as JAI, 
nun primeiro momento, e de forma preventiva 
ante a emerxencia sanitaria, ían aprazarse até vin-
deiro curso 2021. Porén, tralo interese mostrado 
por algunha das firmas participantes e unha vez 
confirmada con Vicente Goyanes, responsábel da 
dirección e mantemento de campus mulltimedia-
UVigo TV, a posibilidade de crear un xemelgo 
dixital das xornadas, os organizadores chegaron 
á conclusión de que “baseándonos nunha infraes-
trutura semellante á do Campus Remoto, viamos 
posíbel crear con bastante celeridade un prototipo 

técnico, http://digitaljai.teltek.es”, ex-
plica Ignacio Armesto, profesor do De-
partamento de Enxeñaría de Sistemas e 
Automática, e principal impulsor destas 

xornadas de automatización, engadindo que a edi-
ción virtual das JAI (as primeiras Digital JAI) desen-
volverase entre os días 26 e 30 de outubro, unha 
semana despois da data fixada inicialmente para 
o simposio presencial xa que “debido á COVID-19, 
outro evento do sector desprazou as súas datas a 
dita semana”.

O docente salienta que “non pretende que a par-
tir de agora as JAI pasen a ser un evento en liña, se-
nón que este ano a idea é experimentar o formato 
do xemelgo dixital para, nun futuro, construír un-
has xornadas híbridas, con compoñente presencial 
e virtual, que se celebrarían, coma sempre, cada 
dous anos”.

No que respecta ás empresas, o profesor Armes-
to asume que “o total de participantes será inferior 
ao das xornadas tradicionais, o que é lóxico dada a 
situación excepcional na que nos atopamos”, e que 
provoca que, moitas empresas pasen por grandes 
dificultades contextuais ao tempo que as accións 
globais de mercadotecnia redúcense. “A sorpresa 
chegou”, relata o organizador, “cando, xa nun pri-
meiro momento, tras realizar unha consulta ás 30 
firmas que confirmaran a súa participación para 
o 2021 sobre estarían interesadas en participar 
nunhas Digital JAI este ano 2020, máis de 15 con-
firmaron a súa asistencia inmediatamente”. Esta 
resposta positiva deu luz verde para comezar cos 
preparativos e coa organización do evento, lanzan-
do o chamamento oficial para a participación das 
empresas hai tan so tres días. 

O programa completo de conferencias inclúe 40 
sesións e 26 multinacionais confirmadas. 

Chegan as Digital JAI

sétima edi-
ción da Pont-
Up Store, a 
gran feira de 

emprendemento de 
Pontevedra, presentará 
46 startups galegas 
innovadoras e creativas. 
Así o vén de confirmar 
a UVigo (Campus Crea, 
co apoio do Concello de 
Pontevedra), logo dun 
proceso de selección 
no que se tiveron en 
conta as contribucións 
de case 150 candidatu-
ras de novas empresas 
galegas e máis do eido 
estatal. 

A feira celebrarase 
entre os días 17 e 19 
de setembro e farao en 
formato híbrido, com-
binando actividades en 
liña con presentacións 
ao vivo desde a carpa 
que se situará na praza 
de España e outras 
localizacións da cidade. 
En total van participar 
36 empresas con stand, 
dez empresas que 
desenvolverán activi-
dades demostrativas na 
carpa, e outra oito no 
Talent Business Pont-Up 
Exprés.

Representando o 
ámbito tecnolóxico 
participarán iniciativas 
como Smartwood, unha 
ferramenta tecnolóxica 
orientada á mellora 
da produtividade e 
o rendemento das 
explotacións agrícolas 
e forestais e, coa vista 
posta “na innovación a 
partir da tecnoloxía e o 
abastecemento enerxé-
tico e a mercadotecnia” 
estarán Weet Energy & 
Telecom, a plataforma 
de dixitalización Xermy 
e a consultoría de inno-
vación I+ADN.

A VII Pont-
Up Store 
presentará 
46 firmas 
innovadoras

A
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A s portas dun 
novo curso, 
político e es-
colar, é bo 
momento de 
r e f l e x i o n a r 
sobre as refor-

mas e cambios necesarios en am-
bos. Do ámbito escolar, xa teño 
falado tanto da actualización 
dos contidos como da precisa 
adaptación do modelo de ensino, 
especialmente nos difíciles tem-
pos que vivimos, marcados pola 
incerteza que a COVID introduce 
en todos os aspectos da nosa so-
ciedade.

En canto ao ámbito político, 
creo que como se adoita dicir en 
economía, cómpre unha refor-
ma estrutural. Aos políticos lles 
esiximos durante anos que foran 
quen de falar inglés. Nos tempos 
que corren, deberiamos esixirlles 
entender a revolución tecnolóxi-
ca que vivimos.

Un exemplo: a informática mo-
dificou por completo o sistema 
financeiro ata o punto de facelo 
tan complicado que poucos po-
den entendelo. Que pasará co 
imparable auxe da Intelixencia 
Artificial? Tan afastado está o 
momento en que un algoritmo 

deseñe os orzamentos xerais que 
os humanos teñan que votar? Se 
nos fixamos na banca, hai anos 
que son sistemas informáticos 
quen deciden se conceder un 
préstamos e, dificilmente o em-
pregado da sucursal ten capa-
cidade de explicarnos o motivo 
dunha eventual denegación do 
mesmo.

Cando despois de anos de in-
vestigación aínda non temos che-
gado a comprender o funciona-
mento do cerebro humano, imos 
desenvolver un sistema, máis 
complexo se cabe, que malia es-
tar creado por nós, non seremos 
capaces de entendelo. Para quen 
poida pensar que a complexida-
de non é tal, decatémonos de que 
estes sistemas non serán illados, 
como en certo modo é o pensa-
mento humano, senón que esta-
rán en continua conexión co seu 
entorno (tanto tecnolóxico como 
a nivel de persoas). Ademais, o 
progreso no ámbito das TIC ten 
un complemento fundamental 
no progreso científico, onde os 
avances a nivel neurolóxico, fi-
siolóxico ou cognitivo, abrindo 
eidos como a biotecnoloxia ou 
nanotecnoloxía, son fundamen-
tais para o avance da IA.

Temos que comezar a preparar 
un futuro que vemos con incerti-
dume polos cambios de vertixe 
que se están a producir. Podemos 
asumir unha sociedade na que 
as máquinas traballen por nós? 
É isto necesariamente malo? O 
problema desa nova sociedade 
sería como repartir a riqueza para 
evitar desigualdades. Tomará esa 
decisión a cobiza humana ou 
deixarémolo, de novo, en mans 
das máquinas?

O problema é que os humanos 
temos demostrado mais habili-
dade en inventar tecnoloxías que 
en usalas sabiamente. Xa dicía 
Asimov que “a ciencia reúne o co-
ñecemento máis rápido do que a 
sociedade reúne a sabedoría”. 

A revolución tecnolóxica a es-
tán a liderar enxeñeiros e cien-
tíficos, moitas veces sen valorar 
as consecuencias políticas das 
súas decisión. Tal vez deberíamos 
inventar un novo sistema de go-
berno para que as súas decisión, 
meramente racionais, teñan máis 
poder cás políticas, que moitas 
veces teñen demostrado unha 
clara vertente de interese persoal. 

Aínda ten que pasar un certo 
tempo para todo isto e, no ca-
miño, atoparemos retos como a  
deslocalizacion dos traballadores 
grazas ao auxe do teletraballo. 
Moitas grandes empresas tec-
nolóxicas están apostando por 
este modelo de forma absoluta. 
Podemos aproveitar o potencial 
da nosa terra en cuanto a calida-
de de vida e atraer o talento de 
empresas que, como Twitter ou 
Google,  permiten desde xa ao 
seus traballadores facelo desde 
calquera sitio. Tal vez esta pode 
ser una versión 2.0 de Silicon Va-
lley. 

Fernando Suárez, presidente do CPEIG, convídanos 
a reflexionar sobre os profundos cambios que nos 
deparan (e depararán) as novas tecnoloxías

Novo curso político
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 formación 
tecnolóxica 
prosegue 
na nosa 

terra este verán e o 
Colexio Profesional 
de Enxeñaría en 
Informática de Galicia 
(CPEIG) e a Axencia 
para a Modernización 
Tecnolóxica de Gali-
cia (AMTEGA) encar-
garanse de asegurar 
que a formación sexa 
útil, divertida e, ao 
mesmo tempo, segu-
ra dende o punto de 
vista sanitario. Este 
é o alicerce do seu 
programa conxunto 
TechKids, destinado 
a fomentar o interese 
pola ciencia e a tec-
noloxía da rapazada 
de máis de 6 anos. 
Inclúe campamentos 
tecnolóxicos a des-
envolver este verán 
(entre xullo e setem-
bro) sobre deseño de 
videoxogos, robó-
tica, programación, 
creación de aplica-
cións para móbil ou 
presentación dos 
traballos escolares. 
Esta nova edición Te-
chKids vaise celebrar 
en liña co campa-
mento tecnolóxico 
Constrúe na Casa, 
que engloba cinco 
actividades a elixir en 
función da idade dos 
rapaces. Celebraranse 
do 30 de xullo ata o 9 
de setembro e están 
dirixidas a nenos e 
nenas de 1º e 2º ciclo 
de Primaria e Secun-
daria, cunha ampla 
marxe de participa-
ción: até 200 familias.

Campamentos 
online para 
200 familias de 
toda Galicia

A



| 9| 9Número 204

A Axencia Galega de In-
novación (GAIN) depen-
dente da Consellería de 
Economía, Emprego e 
Industria vén de resol-
ver as convocatorias de 
axudas para a posta en 

marcha de novas Unidades Mixtas de In-
vestigación (un total de tres) e para a con-
solidación de catro xa existentes. Con estas 
dúas resolucións da sexta edición deste 
programa acádase xa a cifra de 46 unidades 
creadas dende 2014, que mobilizan máis de 
130 millóns de euros entre contribucións 
empresariais, dos organismos de investi-
gación e da Administración, cun apoio por 
parte da Xunta de máis de 39 millóns de 
euros.  

As tres novas UMI devanditas están fo-
calizadas no sector do motor e aliñadas 
cos obxectivos e prioridades do reto 2 da 
Estratexia de Especialización Intelixente de 
Galicia (RIS3 Galicia), que procura un novo 
modelo industrial sustentado na competiti-
vidade e no coñecemento. 

As UMI creadas son: a constituída polo 
Centro Tecnolóxico da Automoción de Ga-
licia (CTAG) e a empresa Borgwarner para 
desenvolver o proxecto G-Test: Novos sis-
temas de xestión térmica para a mobilida-

de sostible; a formada 
polo CTAG e o Grupo 
Antolín Ingeniería para 
executar o proxecto In-
SAI: Tecnoloxías para a 
monitoraxe intelixente 
do interior do vehículo; 
e, por último, a creada 
polo centro tecnolóxico 
Aimen e GKN Driveline 
Vigo para desenvolver a 
iniciativa F4ctoría: Inteli-
xencia Artificial aplicada 
á fabricación avanza-
da de compoñentes de 
transmisión. En total, 
Gain apoia con máis de 
2,5 millóns de euros a 
creación e o arrinque 

destas tres novas UMI 
para o período 2020-2023, que xerarán un 
investimento público-privado de máis de 8 
millóns de euros e nas que participarán ao 
redor de 70 persoas no desenvolvemento 
de forma conxunta e coordinada de activi-
dades de I+D+i por parte de organismos de 
investigación galegos e empresas. 

En canto á consolidación de unidades xa 
creadas con anterioridade, A Xunta apoia a 
continuidade de catro UMI nos sectores TIC, 
aeronáutica, enerxía e alimentación para 
o período 2020-2023. En concreto trátase 
das constituídas polo Centro Tecnolóxico 
de Telecomunicacións de Galicia, 
Gradiant, e Telefónica para o proxecto 
IRMAS: Information right management 
advanced systems; a formada polo Instituto 
Tecnolóxico de Galicia (ITG) e Star Defence 
Logistics para desenvolver FASTFLY 2035: 
Full autonomus systems for UAS; a formada 
por Energylab e a empresa Naturgy para 
consolidar a Unidade Mixta de Gas Natural; 
e, por último, a constituída polo centro 
tecnolóxico Anfaco-Cecopesca e Emenasa 
para executar o proxecto FFF4P: Future Food 
Factory 4P. 

Gain achega preto de 2,3 millóns de euros 
á consolidación destas catro UMI, que mo-
bilizarán máis de 7,6 millóns de euros e nas 
que participarán 50 persoas. 

A Xunta apoia a creación de tres novas Unidades Mixtas 
de Investigación (umi) centradas na transformación 
intelixente do motor

Novo impulso ás nosas 
Unidades Mixtas de 
Investigación

ain convocou a se-
gunda edición do 
Premio Emprega-
dos/as Públicos/as 

Innovadores/as, cuxo obxec-
tivo é recoñecer o traballo 
do persoal do servizo da 
Xunta que fai posíbel “unha 
Administración máis eficien-
te, moderna e innovadora”, 
con máis capacidade para 
satisfacer as necesidades da 
cidadanía. 

Esta actuación enmárcase 
no Programa de Impulso da 
Compra Pública de Inno-
vación (Programa Innpulsa 
CPI). Poderá presentarse a 
este certame todo o persoal 
funcionario e laboral ao ser-
vizo das seguintes entidades 
do sector público autonómi-
co: a Administración Xeral da 
Comunidade Autónoma, as 
entidades públicas instru-
mentais, así como as univer-
sidades públicas galegas.

O concurso consta de dúas 
categorías: identificación de 
oportunidades ou retos de 
innovación dentro da Admi-
nistración, na que se deberá 
identificar unha problemá-
tica nun servizo prestado 
á cidadanía e motivar a 
necesidade e interese da súa 
resolución; e o proxecto coa 
temática máis innovadora 
xa realizado ou en curso, na 
que os participantes debe-
rán describir a iniciativa.

As candidaturas deberán 
presentarse a través da sede 
electrónica da Xunta até o 15 
de setembro, e os premios 
serán de 2.000 euros para 
quen gañe individualmente 
e 3.000 euros para quen 
gañe cunha candidatura 
grupal de ata 3 persoas. A 
Dirección Xeral de Función 
Pública incluirá o premio 
como un criterio de avalia-
ción para o recoñecemento 
da carreira profesional do 
persoal ao servizo da Xunta 
de Galicia.

Convocada a segunda 
edición do premio a 
empregados públicos 
innovadores

G



“Dende marzo até xuño impartimos 
formación online a máis de 300 profesionais”

 — A consultora galega Vitae consoli-
douse esta primavera-verán como un 
puntal de formación, especialización 
e adestramento tecnolóxico contra 
a adversidade da crise sanitaria, a 
COVID-19 e as súas consecuencias. 
Froito desta actividade de resisten-
cia, Vitae Consultores afianzou a súa 
área de formación online en directo, 
a Aula Virtual de Vitae, que foi quen 
de formar máis de 300 profesionais 
dende marzo deste ano 2020, ao 
mesmo que seguiu desenvolvendo 
sesións presenciais, en menor núme-
ro e baixo as máis rigorosas medidas 
de seguridade. Falamos con Marcos 
Carbonell, responsábel de Proxectos 
de Vitae, para que nos conte como 
foi o proceso de adaptación ao novo 
contexto.  

-Como se desenvolveu finalmente 
a adaptación de Vitae e do seu 
intenso programa formativo á 

nova situación de teledocencia marcada 
pola COVID e a necesidade de garantir a 
seguridade dos participantes nos vosos 
cursos? 
- En Vitae levamos xa algún tempo proban-
do plataformas online para impartir cursos 
e estabamos agardando a 2021 para co-
menzar con cursos a distancia ou en liña 
pero a situación da COVID acelerou este 
proceso e en menos de 48 horas adapta-
mos todas as nosas actividades formativas, 
tanto en aberto como In Company, de for-
mato presencial a formato online. 

- Sabemos que en marzo foi cando come-
zou a vosa liña de formación online, pero 
dádenos detalles das dúas modalidades 
que puxestes en xogo.
- Nós en formación temos dúas liñas de 
negocio, unha é a liña In Company para 
empresas, e outra é a liña en aberto para 
calquera profesional que desexe asistir e 
inscribirse libremente nos cursos. Estes e 
os formadores son os mesmos en ambas 
modalidades agás que na vertente In Com-
pany adáptanse os temarios ás necesida-
des de cada empresa en concreto, é dicir, 
personalízanse até onde se poida en rela-
ción ás necesidades de cada cliente. 

- Cando exactamente se converteu esta 
vertente de traballo en liña de servizo 
estábel?
- En maio de 2020, cando vimos que esta 
situación ía para longo e enchíamos todos 
os cursos en aberto e algúns clientes nos 
contrataron actividades In Company a dis-
tancia, e repetían, foi cando xa vimos que 
esta liña de formación online estábase a 
converter en estable, polo que decidimos 
seguir  con ela compaxinándoa coas se-
sións presenciais que continuamos im-
partindo, en este momento moi poucas e 
desenvolvéndose baixo estritas medidas 
de seguridade, con máscaras para todos 
os asistentes, distancia de seguridade e, a 
poder ser, en aulas continuamente venti-
ladas. 
 
- Como foi a resposta dos profesionais 
e das empresas que se beneficiaron das 
vosas contribucións formativas ao longo 
deste tempo de crise sanitaria?

responsábel de Proxectos de Vitae

- A resposta foi excelente. A chegar a xuño 
chegamos ao fito de ter impartido forma-
ción online a máis de 300 profesionais. En-
tre os meses de marzo e xuño puidemos 
encher todos os cursos en aberto e algúns 
clientes In Company repetiron varios cur-
sos en liña. Por outra banda, temos moitos 
clientes que son grandes multinacionais e 
xa culturalmente teñen moita experiencia 
en actividades formativas online e para 
eles estas sesións a distancia son habi-
tuais dende hai moitos anos, en algúns 
casos mesmo dende hai máis de 15 anos. 

- Que vantaxes ten a teledocencia para 
os ámbitos nos que vós traballades? Que 
problemas pon en xogo?
- Como en todo, hai vantaxes e inconve-
nientes. As vantaxes baséanse en que 
podes chegar a un mercado moito máis 
amplo que só o galego, é dicir, pódese 
inscribir calquera profesional de calquera 
recanto do mundo. Para as empresas po-
demos organizar e impartir actividades 
personalizadas para os seus profesionais, 
aínda que estean en localizacións diferen-
tes ao mesmo tempo. Outra vantaxe é que 
se abaratan custes, aínda que, como todo, 
isto pode variar co tempo. 

Os inconvenientes son que a compe-
tencia é agora é a nivel mundial, é dicir, 
os profesionais poden elixir realizar cursos 
doutros países ou comunidades de Espa-
ña o que a longo prazo é unha ameaza 
para os nosos profesionais como se esta 
vendo coa globalización, por exemplo 
con Amazon e outras compañías grandes. 
Deste xeito, o diñeiro e os investimentos 
pódense ir fóra se os nosos profesionais 
en Galicia non invisten en formación en 
empresas de aquí. 

- Considerades que este das aulas vir-
tuais é o futuro da formación avanzada 
para empresas e profesionais ou impora-
se unha fórmula mixta?
- A nosa opinión é que se imporá unha 
fórmula mixta, as clases presenciais apor-
tan unha serie de características aínda de 
máis calidade cá metodoloxía online, e 
máis para cursos avanzados, pero iso non 
significa que estas actividades formativas 
non se poidan impartir telematicamente, 
dende logo que se tamén se poden im-
partir con calidade, pero os cursos presen-
ciais seguirán sendo moi necesarios. 

MARCOS CARBONELL
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Víctor Coladas Bilbao, director xeral do CIXTEC (Centro 
Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e 
Contable), avalía os grandes retos post-COVID das administracións

Cara a un novo 
modelo produtivo

A recente crise sanitaria 
provocada pola CO-
VID-19 puxo a proba a 
capacidade das adminis-
tracións para flexibilizar o 
xeito en que os emprega-
dos públicos levan a cabo 

as súas tarefas e supuxo unha importante 
proba de estrés tanto para as infraestruturas 
tecnolóxicas que soportan os seus procesos, 
como para os modelos de organización e 
xestión da actividade dos seus profesionais.

Dende o punto de vista tecnolóxico o 
resultado acadado pola Administración 
autonómica foi máis que satisfactorio. As 
tecnoloxías que fan posible a deslocaliza-
ción segura dos postos de traballo como as 
VPNs ou o acceso a escritorios remotos están 
maduras e amplamente adoptadas. Coa vir-
tualización de escritorios a Consellería de Fa-
cenda da Xunta de Galicia completou unha 
implantación case inmediata do teletraballo 
(na primeira semana de Estado de Alarma a 
práctica totalidade dos 900 empregados da 
Consellería e dos seus entes tiñan os medios 
para traballar dende os seus fogares). Cun 
grado de adopción do teletraballo próximo 
ao 85%, durante as semanas transcorridas 
con posterioridade non se paralizou nin se 
resentiu de xeito substancial ningún dos pro-
cesos críticos da Consellería por mor de pro-
blemas ou indispoñibilidades relacionadas 
coa infraestrutura tecnolóxica. Non só iso, 
senón que iniciativas postas en marcha pola 
necesidade da situación, como por exemplo 
a realización e retransmisión de mesas de 
contratación por Internet, forman parte ago-
ra da normalidade e antóllase complicado 
pensar nunha volta aos modelos anteriores.

Por outra banda, durante este período 
púxose de manifesto a carencia de ferramen-
tas axeitadas (e sobre todo dunha cultura 
corporativa) nas administracións públicas 
para a planificación e asignación de tarefas 
e obxectivos a todo o persoal e para o se-
guimento e medición dos progresos e do 
traballo realizado. A incerteza sobre a correc-
ta distribución da carga de traballo entre o 
persoal e a dificultade para avaliar o desem-
peño real de cada traballador foi un ruído de 

fondo que nos acompañou durante todo o 
proceso. Esta se cadra é unha das leccións 
aprendidas máis importantes e que se evi-
dencia cando desaparece a falsa sensación 
de control que nos proporciona a presenza 
física dos empregados.

Co fin do Estado de Alarma e o regreso 
progresivo a normalidade atopámonos no 
momento idóneo para recoller esta expe-
riencia e modelar un novo xeito de prestar os 
servizos. Orientarnos cara a nun novo mode-
lo produtivo no que os paradigmas tradicio-
nais baseados no presentismo e no control 
de horario dean paso a cultura de planifica-
ción e xestión de equipos e ao seguimento 
do desempeño en función do cumprimento 
de obxectivos. Neste modelo será clave a fle-
xibilización e adecuación do posto, non so á 
natureza do servizo a prestar, senón tamén 
ás  preferencias persoais e necesidades de 
conciliación dos profesionais. 

Este cambio, que a maior ou menor velo-
cidade xa se está dando nas grandes corpo-

racións, permitirá mellorar sen dúbida as con-
dicións e motivación dos traballadores pero 
tamén coñecer os custes reais e detallados 
dos servizos que se prestan facilitando deste 
xeito un uso máis eficiente dos recursos pú-
blicos. Faise necesario para acadalo capacitar 
aos nosos profesionais e profesionalizar a fun-
ción de xestión da forza de traballo por parte 
dos mandos intermedios, actores esenciais 
nesta transformación. 

Cun grado de adopción 
do teletraballo cercano 
ao 85%, non se paralizou 
nin se resentiu ningún 
dos procesos críticos da 
Consellería.
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AMTEGA amplía o catálogo de servizos dixitais, como a posibilidade de 
autorizar a terceiros a realización de trámites coa Xunta

Novidades galegas en 
eAdministración   

A   axencia AMTEGA deu a 
coñecer novos pasos no 
proceso de dixitalización 
dos procesos tramitati-
vos e comunicativos da 
Administración autonó-
mica cos cidadáns: un 

novo paso para facer máis doada, áxil, se-
gura e inmediata a relación que manteñen 
entre si. Por exemplo a posibilidade de au-
torizarmos a terceiros (unha terceira persoa 
ou un funcionario público) para a realización 
dos nosos trámites dixitais coa Xunta. 

A articulación desta fórmula recóllese no 
Decreto que regulará o Rexistro Electrónico 
Xeral de Apoderamentos da Comunidade 
e cuxo prazo de exposición pública abriuse 
este verán. Segundo fai saber AMTEGA, “é un 
dos pasos previos para a súa a aprobación 
no último trimestre do ano, no que se prevé 
que estea operativo”.

As solicitudes de apoderamento poderán 
realizarse a través da sede electrónica da 
Xunta ou ben de xeito presencial nas ofici-
nas de atención e rexistro da Administración 
autonómica. A este respecto, o rexistro elec-
trónico xeral de apoderamentos estará dis-
poñíbel na eSede da Xunta de Galicia, onde 
constará a relación dos trámites, procesos e 
servizos que poden ser obxecto deste pro-
cedemento. Así mesmo, as persoas intere-
sadas poderán consultar os apoderamentos 
inscritos nos que figuren como outorgantes 
ou apoderados e o alcance de cada un deles. 

O decreto regula tamén o rexistro autonó-
mico no que constarán as persoas titulares 
de determinados órganos ou cargos, como  
alcaldes e presidentes das deputacións pro-
vinciais de Galicia; persoas titulares dos ór-
ganos das administracións públicas galegas 
cuxo nomeamento sexa publicado no Diario 
Oficial de Galicia ou no boletín oficial corres-
pondente; directores de centros educativos 
públicos e universidades autonómicas ou 
delegados da Xunta no exterior.

Segundo informa AMTEGA, “este decreto 
incrementa as garantías e facilidades para 
cidadáns e empresas no contexto actual 
de transformación dixital, no que a xestión 
online se está a consolidar entre os galegos 
como a opción maioritaria para relacionarse 
coa Administración”. A axencia engade que 
“máis do 53% das xestións rexistradas pola 
Administración autonómica presentáronse  

online, ben a través da sede electrónica da 
Xunta, das oficinas virtuais, ou a través o 
rexistro electrónico.

Dous novos servizos
Amais da posibilidade de autorizar a 

terceiros en materia de eAdministración, a 
sede electrónica da Xunta vén de incorpo-
rar dous novos servizos: a consulta das noti-
ficacións electrónicas que reciba o cidadán 
de calquera administración e a posibilidade 
de obter copias dixitais auténticas da docu-
mentación que presente en papel para os 
seus trámites. 

O incremento dos servizos dixitais é un 
dos obxectivos do Plan de Administración 
e Goberno Dixitais 2020 para conseguir 
“unha administración integramente dixital, 
aberta e proactiva”. A este respecto, AMTE-
GA lembra que máis de medio millóns de 
galegos realizaron as súas xestión online a 
través da sede electrónica no primeiro se-
mestre do ano.

No que se refire á consulta de notificacións 
electrónicas, pode facerse a través do espa-
zo A miña sede, tendo acceso aos envíos da 
Xunta ou de calquera outra administración 
pública galega adherida ao Sistema de Noti-
ficación Electrónica de Galicia – Notifica.gal. 
Entre xaneiro e xuño deste ano a Administra-
ción autonómica enviou máis de 343.000 no-
tificacións electrónicas que o usuario recibe 
no móbil en lugar no buzo de correo postal, 
evitando así o envío en papel.

Ademais, como dixemos, a sede electróni-
ca da Xunta facilita xa a obtención das copias 
electrónicas auténticas daqueles documen-
tos en papel que o cidadán teña achegado 
na xestión dos trámites administrativos e 
que foran previamente dixitalizados nas ofi-
cinas de atención á cidadanía e rexistro. Estas 
copias poderanse obter a través do espazo A 
miña sede, dentro do apartado Os meus da-
tos, e reutilizalas para a súa presentación en 
calquera outro procedemento administrati-
vo da Xunta ou Administración pública. 
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A Axencia para a Mo-
dernización Tec-
nolóxica de Gali-
cia (AMTEGA) vén 
de ofrecer aos 28 
concellos galegos, 
que concentran 32 

conxuntos históricos, a apertura dun-
ha consulta aberta a operadores para 
despregar fibra nestas zonas protexi-
das. Esta proposta, explica a axencia, 
xurde “tras o caso de éxito de Santiago 

O Goberno galego convida aos concellos con centros 
históricos a sumarse a unha consulta aberta a operadores 
para despregar fibra

O exemplo de 
Santiago esténdese

Unha vez que se lance a consulta, 
os operadores formularán os posíbeis 
plans de equipamento tecnolóxico para 
os diferentes cascos históricos baseán-
dose nas alternativas que ofrece o Ca-
tálogo de Solucións Técnicas, elaborado 
pola AMTEGA, o operador público RETE-
GAL e a Dirección Xeral do Patrimonio 
Cultural. 

Como dixemos, para a elaboración 
desta guía partiuse do caso concreto de 
Santiago de Compostela e en colabora-
ción co Concello, co Consorcio de San-
tiago e cun equipo multidisciplinar (in-
tegrado por arquitectos, enxeñeiros de 
telecomunicación e técnicos proxectis-
tas especializados en despregamentos 
de fibra óptica), elaboráronse unha serie 
de propostas viábeis e con posibilidade 
de seren extrapolados a outros conxun-
tos históricos. 

AMTEGA explica que a chegada da fi-
bra ao casco histórico de Santiago é “re-
sultado dun proceso que comezou hai 
un ano coa elaboración do devandito 
Catálogo e o posterior lanzamento dun-
ha consulta aberta a operadores”.

Inicialmente sete operadores amosa-
ron o seu interese en presentar proxec-
tos e finalmente, o proceso pechouse 
coas propostas de R, Telefónica e Oran-
ge, valoradas positivamente pola comi-
sión de seguimento da consulta aberta, 
culminando coa solicitude de licenza 
por parte deste último o pasado mes de 
xuño. Este despregue conta cun investi-
mento privado de 2,4 millóns de euros 
e o seu alcance esténdese a todo o ám-
bito do Plan Especial do casco histórico.

Coa publicación do catálogo e a aper-
tura da consulta aos operadores, Galicia 
está a abordar unha problemática pre-
sente en toda a Unión Europea para a 
que ata agora non se ofrecera ningunha 
solución. 
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de Compostela, onde a colaboración 
institucional permitiu que o casco his-
tórico da capital de Galicia conte cun 
proxecto de despregamento de fibra 
en marcha”.

A Xunta remitiu este verán unha car-
ta aos 28 concellos con esta proposta 
solicitándolles “que manifestaran o 
seu interese en participar na iniciativa”. 
Unha vez se coñezan os municipios 
interesados se lanzaría unha consulta 
aberta a operadores. 

Combarro

Ribadavia

A CORUÑA
Conxunto histórico de Santiago de Compostela
Conxunto histórico de Muros
Conxunto histórico de Betanzos
Praza de Santa Bárbara (A Coruña)
Mosteiro de San Xiao de Moraime (Muxía)
Pazo de Láncara ou Mariñán cos seus parques e 
xardíns (Bergondo)
Conxunto histórico da Cidade Vella da Coruña
Conxunto histórico do Barrio da Madalena
Conxunto histórico de Corcubión
Conxunto histórico de Noia
Conxunto histórico de Ferrol Vello

LUGO
Vila asolagada de Portomarín
Conxunto histórico de Castro de Rei
Antigo complexo siderúrxico e cerámico de 
Sargadelos (Cervo)
Conxunto histórico de Monforte de Lemos
Conxunto histórico de Lugo
Conxunto histórico da Praza de Santa María do 
Campo de Viveiro
Conxunto histórico de Mondoñedo
Conxunto histórico de Ribadeo

OURENSE
Conxunto histórico de Ribadavia
Basílica da Asunción ou Forno da Santa e Castro de 
Armea en Santa Mariña de Augas Santas
Conxunto histórico de Allariz
Conxunto histórico de Pazos de Arenteiro (Boborás)
Conxunto histórico de Ourense
Conxunto histórico de Castro Caldelas

PONTEVEDRA
Conxunto histórico de Pontevedra
Conxunto histórico de Tui
Conxunto histórico de Combarro
Mercado popular de Agolada
Conxunto histórico de Baiona
Conxunto histórico de Cambados
Conxunto histórico de Vigo



Convocadas 10 bolsas de formación e proxectos de 
investigación no Centro Ramón Piñeiro 

14 | Número 204

A  Consellería 
de Cultura 
e Turismo 
publicou a 
convocato-
ria de dez 
bolsas de 

formación en proxectos de in-
vestigación no Centro Ramón 
Piñeiro para a Investigación 
en Humanidades (CRPIH), de-
pendente da Secretaría Xeral 
de Política Lingüística. A con-
vocatoria ten como obxectivo 
reforzar a investigación lin-
güística, literaria, histórica e 
antropolóxica sobre a lingua 
propia de Galicia, co fin de 
avanzar na súa normalización 
e promover o seu uso en todos 
os eidos profesionais e sociais.

En concreto, os proxectos 
para os que se convocan pra-
zas, moitos deles cunha clara 
vertente tecnolóxico e dixital, 
son o Dicionario galego-ita-
liano (Galita), Bibliografía da 
literatura galega, Corpus de 

referencia do galego actual 
(Corga), Cantigas de Santa 
María, Prosa literaria medieval, 
Terminoloxía científico-técni-
ca, Recursos para o desenvol-
vemento das tecnoloxías da 
fala, Proxecto Base de datos 
do Atlas Lingüístico Románi-
co (ALIR) e Dicionarios de lite-
ratura. A duración das bolsas 
abranguerá do 1 de novembro 
de 2020 ao 31 de outubro de 
2022, cunha retribución men-
sual de 990 euros.

As solicitudes deberán pre-
sentarse a través da sede elec-
trónica da Xunta de Galicia an-
tes do vindeiro 7 de setembro.

O Centro Ramón Piñeiro é 
un organismo dependente 
da Secretaría Xeral de Políti-
ca Lingüística (Consellería de 
Cultura e Turismo) que se en-
carga de impulsar e difundir 
proxectos de investigación 
lingüística, literaria, histórica 
e antropolóxica centrados en 
Galicia. Actualmente, as súas 

liñas de traballo xiran arredor 
da lingüística aplicada, a litera-
tura medieval, a recuperación 
de publicacións literarias ou a 
identidade colectiva desde o 
punto de vista antropolóxico. 
Desde a súa fundación, hai 26 
anos, pasaron máis de 500 in-
vestigadores ou bolseiros que 
formaron parte dos diferentes 
proxectos de investigación im-
pulsados desde o centro.

Do mesmo xeito, a Xunta, 
no marco da súa aposta pola 
formación e excelencia, vén 
ofertando nos últimos anos un 
amplo abano de programas 
formativos en todas as súas 
áreas. Así, no caso da Conse-
llería de Cultura e Turismo con-
vócanse anualmente máis dun 
cento de prazas que permiten 
ampliar a formación e coñece-
mentos nos ámbitos culturais 
e turísticos con estadías en 
bibliotecas, arquivos, oficinas 
de turismo ou universidades, 
entre outras. 

Novos talentos en 
cuestión de lingua

Secretaría 
Xeral de Política 
Lingüística pu-
blicou no seu 

portal os detalles da súa 
convocatoria de axudas 
ás entidades locais da 
Comunidade Autónoma 
destinadas á promoción 
e uso da lingua gale-
ga. Segundo indicou a 
secretaría xeral que dirixe 
Valentín García, as entida-
des beneficiarias destas 
subvencións serán, por 
unha banda, “entidades 
locais de Galicia” e, pola 
outra, “agrupamentos de 
concellos que xuntaran 
forzas para un proxecto 
común”. Quedan excluídas 
destas axudas as deputa-
cións provincias. 

O obxectivo específi-
co, segundo se informa 
nas bases, é “convocar 
axudas, en réxime de 
concorrencia competitiva, 
destinadas a fomentar a 
prestación dun servizo 
lingüístico, mediante o 
mantemento ou reforza-
mento dos existentes para 
o ano 2020, en concellos 
ou en agrupamentos con 
poboación igual ou supe-
rior aos 3.000 habitantes”.  

O importe total da con-
tía é de 100.000 euros.  

Respecto do terreo 
a cubrir polas axudas 
porase o foco nos servizos 
lingüísticos locais (depar-
tamentos das entidades 
que teñen as funcións de 
planificar, xestionar, exe-
cutar e avaliar medidas 
e accións co obxectivo 
de incrementar o uso da 
lingua galega en todos os 
ámbitos de actuación da 
organización, tanto inter-
na como externamente) e 
en apoiar o mantemento 
e o reforzamento destes 
servizos. 

100.000 euros a 
disposición das 
entidades locais

A
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Nun ano tan com-
plexo como o que 
estamos a vivir, un 
dos grandes desa-
fíos económicos, 
culturais, turísticos 
e sociais foi o de 

conseguir que o Camiño de Santiago 
ofrecese as máximas garantías de se-
guridade para todos aqueles que elixan 
camiñar e chegar a Compostela a través 
dos seus dez itinerarios en Galicia.

E é neste aspecto, na seguridade na 
peregrinación onde se estivo a traballar 
de maneira especial nos últimos me-
ses para axudar ao sector a adaptarse á 
nova situación, nun proceso que desde 
a Xunta de Galicia está a acompañarse 
con distintas medidas.  

No marco do Plan de Reactivación do 
sector cultural e turístico aprobado en 
abril e creado entre a Xunta e o sector 
para ofrecer solucións que xeren liqui-
dez no tecido empresarial e incentiven 
a actividade turística, cun orzamento de 
58 millóns de euros, inclúese o progra-
ma Camiño Seguro.

Trátase dunha iniciativa coa que se 
promove unha peregrinación adaptada 
á actual situación sanitaria a través dun 
protocolo integral nos itinerarios xaco-
beos. Inclúe medidas como limitacións 
de aforamento de entre o 50 e o 75% 
nos albergues, elaboración de guías 
e manuais de apoio, formación para 
máis de 300 albergueiros, axudas para 
a adaptación dos establecementos ás 
medidas hixiénico-sanitarias, un servizo 
de asesoramento aos negocios ou un 
novo sistema de reservas online.

Neste contexto, o 1 de xullo iniciou-
se da man da Xunta a reapertura dos 
albergues públicos de maneira gra-
dual e adaptada ás medidas contra a 
COVID-19. Ao fío deste proceso, forne-
ceuse aos establecementos da ruta dos 
recursos que lles axudasen a dotar de 
seguridade aos peregrinos a través de 
cartelaría informativa con recomenda-
cións e materiais de protección como 
xeles ou solucións desinfectantes, pa-
peleiras de pedal, luvas ou bolsas, entre 
outros dispositivos. 

De xeito complementario, o Gober-
no galego presentou alberguesxaco-
beo.gal, unha plataforma en liña para 
reservar praza nos albergues públicos 
do Camiño de Santiago e para achegar 
acceso a un buscador con todos os esta-
blecementos da rede pública mediante 
o cal os usuarios poden efectuar a súa 
reserva e no que tamén é posíbel loca-
lizar os albergues en función da ruta na 
que estean situados.

A Xunta impulsa un programa para adaptar a 
peregrinación á situación sanitaria

Camiño Seguro...
e Dixitalizado

O sistema facilita as reservas desde 
o día anterior até as 13.00 horas do día 
da pernoctación, o que se complemen-
ta coa posibilidade de obter praza ao 
chegar ao establecemento cando este 
dispoña de capacidade. Ademais, a pla-
taforma permite aos viaxeiros realizar 
reservas para grupos de até cinco per-
soas (non é necesario rexistrarse, aínda 
que está aberta esta opción para axilizar 
o proceso). 

Transformación do sector 
turístico

Ademais de no Camiño de Santia-
go, a Xunta tamén está a traballar para 
garantir a seguridade de Galicia como 
destino. No marco do Plan de Reactiva-
ción do sector cultural e turístico leva a 
cabo o programa Galicia destino segu-
ro, que pretende que os viaxeiros que 
nos elixan atopen “unha Galicia segura 
e que permita ofrecer confianza para 
os propios galegos e traballadores do 
sector”. Galicia destino seguro é tamén 
o nome do programa do Goberno au-
tonómico que, cun investimento de 6 
millóns, ofrece axudas para que os ne-
gocios turísticos adopten medidas de 
seguridade hixiénico-sanitarias. Des-
tínanse case 2 millóns de euros para 
deseñar novos produtos e experiencias, 
adaptar formatos, dar formación e dina-
mizar o sector.
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Alberguesxacobeo.gal é 
unha plataforma en liña para 
reservar praza nos albergues 
públicos do Camiño de 
Santiago e para achegar 
acceso a un buscador con 
todos os establecementos 
da rede pública.



innovación galega
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Métodos tecnolóxicos 
de recuperación

   A  accesibilidade tecnolóxica 
expándese e as investigadoras 

e investigadores son en parte respon-
sábeis deste proceso. Por exemplo os 
integrantes do Grupo de Tecnoloxías da 
Información da UVIgo (Centro AtlantTIC, 
Campus de Vigo), que veñen de poñer a 
disposición dos usuarios de dispositivos 
móbiles Android a ferramenta TalkAAC-
tive, destinada a romper as barreiras, 
comunicativas e tamén sociais, que a 
sociedade pon arredor das persoas con 
trastorno autista. En concreto, diríxese 
a subministrar a este colectivo unha 
aplicación que lles permita, no ámbito 
laboral, practicar e autoavaliar a súa fala 
e escritura mediante pictogramas, e todo 
isto grazas a un sistema de xeración de 
linguaxe natural. 

A iniciativa foi seleccionada (xunto a 
outros dos proxectos das universidades 
de Salamanca e Málaga) na segunda 
convocatoria de axudas a proxectos de 
investigación aplicada ao desenvolve-
mento de tecnoloxías accesíbeis, lanzada 
pola empresa Indra e a Fundación Uni-
versia. 

Dispoñíbel no mercado a través de 
Google Play, a aplicación desenvolvida 
polo equipo vigués permite que cal-
quera persoa que teña dificultades de 

comunicación, xa sexa Transtornos do 
Espectro Autista (TEA) ou calquera outra 
dificultade (afasia, disartria, dislalia…) 
practiquen e/ou autoavalíen a súa fala 
ou escritura mediante pictogramas, 
grazas a un innovador sistema de xera-
ción de linguaxe natural de concepción 
propia e facilmente adaptábel a calquera 
contorna laboral. Xunto a isto, a app ten 
tamén a capacidade de funcionar coma 
un comunicador pictográfico para facili-
tar o proceso de aprendizaxe (comunica-
ción, práctica de escritura e práctica de 
fala) a través dunha única aplicación.

O Grupo de Tecnoloxías da Informa-
ción, que grazas á súa inclusión na dita 
convocatoria recibiu 24.000 
euros para o desenvolvemento 
do proxecto, está formado 
por Enrique Costa, Milagros 
Fernández, Silvia García e 
Jonathan Juncal e o director 
do mesmo, Javier González 
Castaño. 

Para o impulso da ferramen-
ta móbil, o equipo de AtlantTIC 
contou coa colaboración das 
asociacións Teavi e Autismo 
Ourense, con cuxos usuarias 
e usuarias puideron probar a 
aplicación e darlle forma. 

    O Instituto Tecnolóxico de Galicia 
presentou en Estremadura, na leira 

demostrativa da cooperativa ACOPAEX 
en Medellín, unha tecnoloxía que facilita 
o cultivo do tomate (o seguimento, a 
supervisión, a monitoraxe, a planificación 
e a xestión dos cultivos e das terras a 
sementar) con voos autónomos e drons e 
sistemas de comunicación autónomos de 
baixo custe e baixo consumo. O traballo 
foi desenvolvido polos profesionais do ITG 
ao abeiro da iniciativa SMARTOM, grupo 
operativo promovido pola Asociación 
Europea para a Innovación cuxo obxectivo 
foi acelerar a innovación no sector agro-
alimentario.

A finalidade do proxecto presentado 
o 29 de xullo en Medellín foi optimizar o 
uso de agroquímicos e outros elementos 
no cultivo de tomate de industria, 
mellorar a calidade do produto e facilitar 
a xestión integral do ciclo de cultivo de 
tomate de industria operando sobre 
diferentes procesos críticos tales como 
o estado sanitario, a rega, a fertilización 
e a recolección baseándose no punto de 
maduración óptimo.

Segundo informou o ITG, o agricultor, 
mediante unha plataforma de soporte á 
decisión adaptada ás súas necesidades, 
poderá coñecer con maior detalle e 
antelación o que precisa a planta, o 
momento máis idóneo para regala ou 
fertilizala ou os riscos dunha praga 
ou dunha enfermidade. Neste caso, 
traballarase con algoritmos de predición 
xerais en base a datos históricos sobre 
estas situacións, clima ou medio ambiente, 
“o que permitirá fixar probabilidades”, 
explicou o instituto galego, engadindo 
que os seus enxeñeiros achegaron neste 
proxecto a súa experiencia e tecnoloxía 
en Telecomunicacións, análise de datos a 
gran escala (Big Data), Intelixencia Artificial, 
voos autónomos de drons e sistemas de 
comunicación autónomos. 

Dispoñíbel para Android unha app para facilitar 
o día a día laboral das persoas con autismo

O ITG presenta un sistema 
para mellorar con drons o 
cultivo do tomate

As nosas empresas e investigador@s seguen a 
subministrar fitos tecnolóxicos no medio da complexa 
situación económica e sanitaria
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     A empresa galega 
authUSB, impulsada para 

facernos avanzar en cibersegu-
ridade (nestes tempos de máis 
teletraballo, máis teledocencia, 
máis eAdministración e máis 
actividade empresarial e comu-
nicativa na Rede), vén de pechar 
a súa primeira rolda de investi-
mento con Marine Instruments 
SL como principal fornecedor de 
financiamento. A operación, a 
primeira rolda de investimento 
para a empresa tecnolóxica vi-
guesa, supuxo unha inxección de 
capital de 250.000 euros. Como 
lembraremos, authUSB achega 
unha unha tecnoloxía chamada 
SafeDoor que protexe ás orga-
nizacións dos tres tipo tipos de 
ataques que poden vir a través 
das memorias USB: hardware 
(BadUSB), eléctrico (USBKiller) e 
software (malware).

authUSB pecha a súa primeira rolda 
de investimento con 250.000 euros

Peoople superou tralo confinamento os 
cinco millóns de usuarios

Certificado europeo de calida-
de para a galega Docuten

  Peoople, a startup de reco-
mendacións de orixe galega, 

chegou a este verán de 2020 coas 
mellores expectativas de crece-
mento: por unha banda ampliou os 
servizos que achega á súa comu-
nidade (poñendo en marcha unha 
funcionalidade de notas de voz 
para calquera smartphone) e, pola 
outra, vén de superar (trala coren-
tena) a cifra de cinco millóns de 
usuarios distribuídos nos 32 países 
nos que ten presenza activa. 

 A   empresa Docu-
ten vén de recibir 

un novo e importante 
recoñecemento ao 
seu labor tecnolóxico 
para mellorar, axilizar 
e facer máis segura a 
xestión documental das 
empresas. En termos 
máis concretos, a súa 
solución do mesmo 
nome (a solución Docu-
ten) para a facturación 
internacional recibiu 
o apoio da Comisión 
Europea a través de 
EURINV (proxecto de 
facturación electrónica 
co-financiado pola CE 
ao abeiro do Programa 
de Telecomunicacións 
CEF, administrado pola 
Axencia Executiva de 
Innovación e Redes). 
Segundo informou a 
firma galega, EURINV 
tiña como obxectivo 
potenciar a facturación 
supranacional mediante 

a adopción do estándar 
europeo. 

A participación de 
Docuten neste proxecto 
(onde foi a única 
empresa do ámbito 
estatal) saldouse cun 
importante éxito e 
coa consolidación da 
ferramenta do mesmo 
nome como “unha 
solución perfecta” para a 
actividade empresarial.   

“Grazas a este 
proxecto europeo”, 
engaden fontes da firma 
coruñesa, “os fornecedo-
res de EDI do consorcio, 
entre os que se atopa 
Docuten como único 
participante español, 
e os seus respectivos 
clientes, poden enviar e 
recibir facturas electró-
nicas transfronteirizas 
de conformidade co 
estándar europeo sobre 
facturación electróni-
ca”.  

A principios deste mes 
asinábase a  incorporación 
de tres novos socios: Marine 
Instruments, referente mundial 
no desenvolvemento e fabri-
cación de equipos electrónicos 
adaptados ao medio mariño 
e que nestes últimos anos 
desenvolveu unha forte estra-
texia de diversificación cara a 
sectores como a acuicultura, a 
seguridade e defensa; Xesga-
licia, entidade de capital risco 
da Xunta de Galicia orientada a 
apoiar o crecemento do tecido 
empresarial galego, a través do 
seu Fondo Galicia Iniciativas 
Emprendedoras; e VigoActivo, 
entidade de capital risco par-
ticipada principalmente polo 
Consorcio da Zona Franca de 
Vigo, que fomenta a renovación 
do tecido industrial galego 
apostando por proxectos inno-

vadores en sectores con tecno-
loxías emerxentes.

Como dixemos, trátase da 
primeira rolda de investimento 
de authUSB S.L, na que contou  
coa asesoría  legal e estratéxica 
de Pablo Taboada Villamil (Ta-
boada Avogados) vinculado á 

compañía desde as súas orixes.
Segundo fixeron saber os 

responsábeis da empresa, 
esta contribución de capital 
destinarase “á consolidación 
da compañía e á apertura de 
novos mercados, entre outras 
cuestións”. 

A app, posta en marcha polo 
vigués David Pena, desenvolveuse 
co obxectivo de coleccionar e 
recomendar todo tipo de servizos 
e produtos a través da súa plata-
forma, buscando dar forma a “un 
espazo de utilidade onde compar-
tirmos experiencias e gustos”. 

Peoople, máis en detalle, per-
mite aos usuarios xerar ingresos 
grazas á actividade e á interacción 
que reciban por parte dos seus 
seareiros como, por exemplo, 
polo número de likes ou as vendas 
completadas a través das súas 
recomendacións.

A aplicación, que dende o mes 
de xaneiro aumentou o número de 
usuarios un 42% mensual, foi quen 
de “adiantar a Twitter en materia 
de funcionalidades innovadoras”, 
ofrecendo aos usuarios facer 
recomendacións por audios desde 
calquera dispositivo móbil (iOS e 
Android), segundo nos conta o ga-
lego David Pena, director executi-
vo (CEO) de Peoople e responsábel 
da súa posta en marcha, xunto co 
madrileño Gonzalo Recio. 



    A empresa galega 
SIVSA, centrada en 

ferramentas informáticas 
avanzadas, será a encar-
gada de redeseñar a apli-
cación de clientes de FAIN 
Ascensores, referente esta-
tal no sector da elevación, 
que volve confiar na firma 
de Vigo para impulsar a 
súa vertente tecnolóxica, 
desta volta dando unha 
viraxe á arquitectura da 
súa aplicación de usuarios. 
O obxectivo é optimizar o 
rendemento da mesma e 
mellorar a experiencia dos 
destinatarios. 

Entre os cambios efec-
tuados na ferramenta, 
SIVSA salienta a carga do 
contido necesario por cada 
pantalla e a redución do 

tamaño dos ficheiros. Ou-
tro dos avances realizados 
reside na adaptación das 
páxinas á guía de estilo de 
FAIN Ascensores e na me-
llora da xestión do estado 
da aplicación. En canto ao 

redeseño da maquetación, 
modificouse o menú lateral, 
así como as pantallas de Ini-
cio, Resumo, Información, 
Facturas, Mantementos, 
Correctivos, Telemetría e 
Pantallas. 

    O Xardín Botánico-
Artístico de Padrón 

estreou estes días páxina 
web, un sitio online onde 
todos os elementos están 
dispostos para pór en valor 
o tesouro natural do dito 
concello, un refuxio medio-
ambiental urbano e, tamén, 
un lugar de lecer e reco-
llemento moi acaído para 
estes complexos tempos 
de crise sanitaria e distan-
ciamento. Precisamente, a 
posta en marcha da web e 
as visitas guiadas que orga-

niza o Concello para mostrar 
a riqueza do xardín son ac-
tividades que forman parte 
do Plan de Reactivación do 
Sector Comercial e Turístico 
elaborado polo Concello 
de Padrón fronte á crise da 
COVID-19.

O sitio web do espazo na-
tural urbano atópase dispo-
ñíbel xa en xardinbotanico.
padronturismo.gal. Trátase 
dunha iniciativa posta en 
marcha pola Concellaría de 
Turismo que dirixe Lorena 
Couso “para promover e 

poñer en valor, 
máis se cabe, este 
tesouro natural do 
noso municipio, 
declarado Ben de 
Interese Cultural no 
ano 1946 e que está 
considerado un dos 
primeiros xardíns de 
España”.

Ademais do 
plano dos xardíns 
(descargábel) ou 
a posibilidade de 
facermos reservas 

para as visitas guiadas, 
a web inclúe información 
de interese como as fichas 
do catálogo de especies 
presentes do xardín ou uni-
dades didácticas tanto para 
alumnado de infantil (de 3 a 
5 anos) como de 1º a 4º de 
primaria (de 6 a 9 anos). Así 
mesmo, achega unha guía 
de árbores senlleiras de 
Padrón. A páxina web, que 
se completa cun apartado 
de novas e un catálogo de 
imaxes, está accesíbel en 
galego, español e inglés. 

SIVSA redeseña a aplicación de clientes 
de FAIN Ascensores

En marcha a web do Xardín Botánico-Artístico 
de Padrón

Os premios 
Argos recoñecen 
un proxecto de 
comunicación TIC 
accesíbel

  A  sétima edición do 
programa Argos da 

Universidade de Santiago, des-
tinado a enxalzar e impulsar a 
creación de equipos empren-
dedores, xa ten gañadores 
dos seus premios: un proxecto 
para a comercialización de 
feromonas naturais, da man 
do proxecto BioPher, e unha 
proposta para contribuír á 
comunicación accesíbel, Sensa 
Comunicación. 

Os galardóns entregáronse 
a finais de xullo no Colexio de 
Fonseca en Santiago. No acto 
participaron, entre outros, o 
vicerreitor Gumersindo Feijoo, 
o alcalde compostelán, Xosé 
Sánchez Bugallo, a responsá-
bel da Área de Formación e 
Economía do Coñecemento 
da Deputación de Lugo, Ana 
González Abelleira, e máis o 
director da Área de Servizos 
da axencia GAIN, Pedro Arenas 
Barreiro.  

BioPher concíbese como 
unha empresa de base tecnoló-
xica que ten como obxectivo “a 
posa en marcha dun protocolo 
experimental pioneiro que 
permita o desenvolvemento e 
comercialización de produtos 
feromonais naturais como 
estratexia innovadora para 
a mellora do benestar e da 
produción animal”. 

Pola súa banda, Sensa 
Comunicación (Axencia de 
Comunicación Accesible) pre-
tende proporcionar produtos 
e servizos para administración 
pública e empresas, adaptando 
as novas tecnoloxías da infor-
mación para persoas con diver-
sidades funcionais. Mediante a 
produción e desenvolvemento 
de novas ferramentas dixitais, 
os contidos das páxinas web, 
aplicacións e da comunicación 
en xeral estarán en formato 
accesíbel para persoas con 
discapacidade auditiva, visual 
ou intelectual. 
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     A plataforma E-ponte.
com, portal de ecom-

merce de Pontevedra impul-
sado pola Concellería de Pro-
moción Económica e Turismo, 
vén de coller novos folgos na 
súa carreira para converterse 
nun marketplace de referencia 
para consumidores e esta-
blecementos comerciais do 
municipio. A Concellería vén 
de informar que o portal, ao 
tempo que organiza e des-
envolve formacións virtuais 
e presenciais sobre o uso de 
ferramentas para dixitalizar 
a xestión administrativa das 

empresas, quere xuntar forzas 
coa nova plataforma Pontea-
bastos.com, que integraría no 
seo seo para, en palabras do 
Concello, “optimizar a visibili-
dade e a xestión das vendas 
dos produtos do Mercado de 
Abastos”.

O portal E-ponte.com, xurdi-
do no confinamento e a día de 
hoxe con máis de 80 empresas 
adheridas, está a pechar acor-
dos coa entidade bancaria 
Abanca para a xestión da 
plataforma de pagamentos e 
con Correos para o servizo de 
reparto dos produtos. 

     A Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) vai seguir 
dando pasos relevantes no seu proceso de transformación 

dixital co apoio da empresa TIC Macrocopia. A firma achegará á 
organización unha solución integral #360it, mediante a cal qué-
rense afrontar os grandes desafíos tecnolóxicos da entidade en 
temas como a protección dixital, a comunicación ou o traballo 
telemático. Segundo fan saber dende Macrocopia, unha das 34 
firmas que constitúe o consello asesor da CEL, a solución infor-
mática que se porá en xogo é unha ferramenta “á medida dos 
requirimentos das empresas, con equipamento, ferramentas, 
servizos e profesionais especializados para ofrecer soporte rápi-
do e personalizado”. 

E-ponte.com xa xunta 80 empresas 
pontevedresas

Novo impulso dixital da Confederación 
de Empresarios de Lugo  

SIVSA fará avanzar a 
transformación das lonxas galegas 

Lanzada en formato 
móbil a aplicación 
dos percebeiros 

  A empresa de novas 
tecnoloxías SIVSA 

confirmou que será a en-
cargada do mantemento 
do proxecto para a moder-
nización tecnolóxica das 
lonxas galegas, un proxecto 
da Axencia para a Moder-
nización Tecnolóxica de 
Galicia (AMTEGA) que busca 
en última instancia a plena 
dixitalización das rulas dos 
nosos portos.  O contrato 
recentemente asinado entre 

AMTEGA e SIVSA permitirá á 
empresa proseguir coas ta-
refas de evolución, soporte 
e mantemento en sistemas 
de información, accións que 
firma con sede en Vigo xes-
tionaba no ámbito funcional 
asociado á Consellería do 
Mar.

Segundo explica SIVSA, 
este acordo está relacio-
nado coas actividades de 
desenvolvemento evolutivo 
e soporte da solución de 

comercialización, que 
permiten, a partir da 
información obtida na 
identificación, clasificar e 

pesar as capturas descar-
gadas na lonxa, tanto a súa 
primeira venda nas distintas 
modalidades (incluída a 
poxa), como a emisión dos 
documentos relacionados 
coa comercialización dos 
produtos (SISCOM) das 
lonxas galegas (proxecto 
Lonxas Galegas 4.0).

Esta actuación está co-
financiada polo Fondo Eu-
ropeo Marítimo e de Pesca 
(FEMP) e ten unha dotación 
económica de 615.330 euros 
(IVE incluído) e vixencia até 
o 30 de novembro de 2021.

SIVSA lembra que a día de 
hoxe xa hai vinte lonxas be-
neficiándose da utilización 
do novo sistema de informa-
ción. O obxectivo concreto 
deste novo contrato é “dar 
cobertura ás necesidades 
de soporte e evolución do 
citado sistema de informa-
ción para os vindeiros dous 
exercicios”. 

 A Consellería do Mar vén 
activar unha aplicación móbil, a 

ferramenta Percegurú, para facilitar o 
traballo do noso colectivo percebeiro 
e incrementar as condicións de seguri-
dade nas que desenvolven o seu labor. 
En concreto, facilítalles información, a 
calquera hora do día, sobre as condi-
cións do mar e climáticas que teñen 
en cada zona onde se explota este ma-
risco. Segundo fixo saber a Consellería, 
o obxectivo é permitir ás percebeiras 
e percebeiros orientar o seu traballo 
e axudalos na toma de decisións para 
aumentar a súa seguridade no mar. 

Esta ferramenta súmase á aplica-
ción do mesmo nome que existe en 
formato web desde o ano 2012 e á 
que se pode acceder dende a ligazón 
dos mapas de INTECMAR. Esta opción 
web foi actualizada no 2018, mellorán-
dose a súa resolución, ampliándose os 
graos de risco de actividade por zona 
de traballo -había tres e engadiuse 
un máis- pasándose a actualizar a 
información automaticamente, sen 
interrupción na fin de semana. 



20 | Número 195Número 204

“AS NOSAS LANZADEIRAS 
SON UNHA APOSTA POLA 
INNOVACIÓN TECNOLÓXICA 
AO SERVIZO DA 
EMPREGABILIDADE”

Coordinadora das Lanzadeiras Conecta Emprego (LCE) 
de Santiago de Compostela

AMANDA
FONOLL

-Amanda, que son as LCE e como fo-
ron creadas?  
- As Lanzadeiras Conecta Emprego 

xurdiron en 2020 da man de Fundación San-
ta María A Real e a Fundación Telefónica, co 
apoio e o co-financiamento do Fondo Social 
Europeo, a través do programa operativo POI-
SES. Diferéncianse doutras iniciativas porque 
teñen máis compoñentes dixitais para axu-
dar, guiar e orientar a persoas en desemprego 
a adaptarse ao novo mercado laboral, para 
que reforcen as súas competencias transver-
sais e para posicionarse mellor nos procesos 
de selección.

- Cóntanos un pouco a túa traxectoria pro-
fesional e como chegas ao proxecto. 
- Son psicóloga de formación e a miña traxec-
toria estivo relacionada coa orientación labo-
ral e a formación para mellorar habilidades 
para o emprego. Empecei traballando como 
técnica de RRHH e logo especialiceime en 
orientación e formación. Os meus vencellos 
co proxecto empezan como participante da 
Lanzadeira de Santiago, iso significa que es-
taba en desemprego e a lanzadeira axúdome 
a idear unha estratexia para impulsar a miña 
marca. Considero que é unha metodoloxía 
que pon no centro á persoa, que busca em-
poderala e entendela para poder acompañala 
no seu proceso de procura. 

- Cantas Lanzadeiras Conecta Emprego 
funcionan neste momento en España?
- O programa xurdiu no ano 2013. Desde 
entón ata a actualidade, a Fundación Santa 
María A Real xestionou máis de 600 lanzadei-
ras por todo o país, con preto de 15.000 par-
ticipantes e unha media de inserción laboral 
do 60%... Agora mesmo hai 25 Lanzadeiras 
Conecta Emprego operativas por 25 cidades 
de 9 Comunidades Autónomas: Galicia, An-
dalucía, Asturias, Castela-A Mancha, Castela 
e León, Comunidade de Madrid, Comunidade 
Valenciana, Navarra e Murcia. En total, entre 
2020 e 2023, faremos 193 Lanzadeiras Co-
necta Emprego por todo o país, para axudar 
a máis de 6.000 persoas a reactivar a súa pro-
cura de traballo. 

- Polo que nos dis son moitos os desempre-
gados interesados en participar nesta for-
mación. Como se chega a ela?
- Para implantar o programa Lanzadeiras Co-
necta Emprego en cada territorio buscamos o 
apoio das administracións públicas. No caso 
de Galicia, logramos a implicación da Xun-
ta, a través da Consellería de Emprego, con 
quen alcancei un convenio de colaboración. 

Cada LCE conta con 20 prazas. Poden apun-
tarse persoas de calquera nivel formativo e 
procedentes de todos os sectores. O reto é 
configurar equipos moi variados, heteroxé-
neos e multidisciplinares, para que entre os 
seus participantes non exista competencia á 
hora de buscar traballo, senón unha cultura 
solidaria e colaborativa. É un dos alicerces da 
nosa metodoloxía. Unha vez que se pecha o 
prazo de inscrición, os técnicos de cada te-
rritorio contactamos con todas as persoas 
rexistradas e desenvolvemos o proceso de 
selección para elixir aos 20 finalistas. 

Unha vez que seleccionamos ás 20 per-
soas, comeza a funcionar a Lanzadeira Co-
necta Emprego. Os primeiros días son vitais, 
porque se trata de que se coñezan entre si, 
de que compartan as súas vivencias, coñece-
mentos e experiencias; de que fagan piña e 
constrúan as bases do seu equipo, para loi-
tar xuntos por un obxectivo común, atopar 
traballo. 

- O formato de LCE está pensado en princi-
pio para ser presencial. Como superastes o 
illamento imposto pola COVID? 
- Con moita flexibilidade, adaptación e, por 
que non, con sentido do humor. Todos os 
programas que tiñamos previsto desenvol-

ver en formato presencial pasaron a ser dixi-
tais en tempo récord. Temos un equipo me-
todolóxico moi bo que soubo transformar a 
situación nunha oportunidade para incorpo-
rar e adaptar o formato presencial ao formato 
dixital.
 
- E que recursos aprenden os participantes 
que faciliten a súa empregabilidade nun 
mercado laboral tan complexo como o es-
pañol? 
- As lanzadeiras son existenciais, o que real-

 — O problema do emprego en España arrástrase desde fai xa moito tempo e para 
tentar solucionalo puxéronse en marcha numerosas iniciativas máis ou menos 
frutíferas. Unha das máis novas e interesantes nestes últimos anos é a das Lan-
zadeiras Conecta Emprego (LCE), que se desenvolven en toda España e das 
cales temos tres bos exemplos en Galicia, en concreto na Coruña, Arteixo e San-
tiago. Amanda Fonoll Aymerich, coordinadora LCE de Santiago de Compostela, 
explícanos esta iniciativa que parece tan necesaria sobre todo agora mesmo, en 
tempos de pandemia. 

As Lanzadeiras Conecta 
Emprego teñen máis 
compoñentes dixitais 
para axudar, guiar e 
orientar a persoas en 
desemprego a adaptarse 
ao novo mercado laboral, 
para que reforcen as 
súas competencias 
transversais.

Por Miguel Rey Losada



Número 204 | 21| 21

tribuído en salas está a funcionarnos ben 
para a realización das sesións en grupos 
de traballo, o Trello ou Google Keep para a 
organización, o Slack para comunicarnos, o 
Jamboard ou Padelet a modo de taboleiro 
dixital, o Mentimeter para choiva de ideas, o 
Drive e Google Docs para compartir e editar 
en liña, o Canva para a edición dos currícu-
los., o Classroom para compartir material, e 
moitas máis que nos quedan aínda por co-
ñecer! 

- O traballo en liña creceu considerable-
mente. Amanda, crees que se consolidará 
despois da pandemia?
- Rotundamente si. Considero que o te-
letraballo e a metodoloxía dixital viñeron 
quedar. Obviamente con medidas máis 
pautadas, máis recursos, con límites hora-
rios e facilitando a conciliación. 

- Para terminar, Amanda, pensas que este 
formato terá continuidade? 
- Nesta edición, as Lanzadeiras Conecta 
Emprego xa apostaran por ter un compo-
ñente máis dixital fronte ás lanzadeiras de 
anos anteriores. Iremos vendo como avanza 
a pandemia para saber se as próximas rol-
das de Lanzadeiras Conecta Emprego que 
están previstas para finais deste ano e para 
2021 teranse que levar a cabo de forma onli-
ne pola COVID19, ou se poden ir pasando de 
forma progresiva a un modelo mixto online-
presencial, ata chegar ao seu formato orixi-
nal, que é o presencial. Iremos vendo aos 
poucos, segundo o que vaia sucedendo co 
coronavirus, que nos obrigou a traballar con 
escenarios máis flexibles e menos certeiros. 
Hai que adaptarse a todo. 

mente buscamos é que adquiran recursos e 
ferramentas para afrontar a procura de em-
prego ao longo de toda a súa vida laboral e, 
en consecuencia, atopen un emprego por 
conta propia ou por conta allea. Trabállase 
moito con eles as competencias transversais 
e especialmente as habilidades dixitais, tan 
demandadas hoxe en día polas empresas. 
Aprenden novos programas ou aplicacións 
informáticas; ademais de ferramentas para 
elaborar uns bos currículos ou pasar unha 
entrevista laboral. Ademais, poñemos o foco 
na crecente necesidade de utilizar as redes 
como medio para a procura de emprego e 
traballar a súa propia marca persoal. Outra 
compoñente clave é o contacto con profesio-
nais de distintos sectores que nos achegan a 
súa visión do mercado laboral e o contacto 
con empresas. 

- Desde a túa experiencia crees que a actual 
pandemia complica moito a situación dos 
parados e das empresas?
- A COVID- 19 supuxo unha complicación 
para moitas empresas e afectou a moitas fa-
milias. Non podemos facer coma se esta situa-
ción non estivese a pasar: perdéronse millóns 
de empregos e pecháronse moitas empresas. 
E isto afecta a nivel psicolóxico (á parte do 
económico) a todo un país. Con todo, desde 
o meu punto de vista hai que saber identificar 
as oportunidades e non quedarnos co discur-
so de “que mal está todo”. A palabra “crise” en 
chinés significa “oportunidade”. E eu pénsoo 
así. En toda crise hai unha oportunidade. 

- Pódesnos dicir, Amanda, que sectores es-
tán a ofrecer máis emprego nas actuais cir-
cunstancias?

- Segundo os informes de varias consulto-
ras e empresas de selección especializadas 
como Adecco, Infojobs ou Synergie, entre 
outras, varios sectores están a crear em-
prego: sanitario, servizos sociais e atención 
a persoas dependentes; limpeza, loxística 
ou telemarketing, entre outros. O comercio 
electrónico, a aceleración das compras onli-
ne, levou á necesidade de incorporar novos 
postos para satisfacer a demanda de pedi-
dos: persoal de loxística, transporte e aten-
ción en remoto. 

- Que perfís profesionais hai agora mes-
mo na Lanzadeira de Santiago?
- Temos profesionais de distintos secto-
res: bioloxía, química, comercio, enxeñería, 
educación, informática, sector social, etc. 
Podedes atopalos na páxina web do pro-
grama na que se definen profesionalmente: 
https://www.lanzaderasconectaempleo.
es/lanzaderas/lce- santiago-de- composte-
la-2020.

- En LCE insistides moito na metodoloxía 
de traballo en equipo. Por algunha razón 
en especial? Que recursos dixitais crees 
que son útiles para este tipo de traballo?
- O traballo en equipo é unha das compe-
tencias máis demandadas polas empresas. 
O traballo en equipo para o logro de obxec-
tivos paréceme fundamental e constitúe 
unha das pezas clave polas que funciona 
este programa. Non busco traballo para 
min unicamente, buscamos traballo para 
todas as persoas que forman parte do gru-
po. Ferramentas dixitais útiles? Unha chea 
delas, algunhas por exemplo que estamos 
a usar de maneira habitual: o Meet dis-



 Estes días con-
firmáronse os 

nomes das dez primei-
ras empresas que que 
van participar direc-
tamente no Centro de 
Servizos Avanzados 
da Cidade das TIC, o 
primeiro servizo que 
se vai poñer en marcha  
ao abeiro da transfor-
mación da Fábrica de 
Armas da Coruña en 
centro de coñecemen-
to e innovación (unha 
transformación impul-
sada pola Universidade 
da Coruña, o Concello, 
a Deputación, o Clúster 
TIC Galicia e máis a 
Xunta). En concreto, 
o Centro de Servizos 
Avanzados contará 
coa participación das 
empresas tecnolóxicas 
galegas Altia, Aldaba, 
Cinfo, Xoia Software 
Development, Librebit, 
Visual Publinet, Dos 
Espacios, Imatia, Tecno-
loxías Plexus e Itelsis.

O Centro de Servizos 
Avanzados da Cidade 
das TIC é un dos gran-
des proxectos aos que 
dará acubillo a nova 
andaina da Fábrica de 
Armas na Coruña. Será 
unha infraestrutura 
aberta que permitirá ás 
pequenas e media-
nas empresas e aos 
autónomos acceder 
a recursos extra para 
desenvolver novos 
produtos. 

O Clúster TIC Galicia 
é o promotor do 
Centro de Servizos 
Avanzados Cidade das 
TIC, que, cunha achega 
da Xunta de 4,82 mi-
llóns de euros, contará 
con catro laboratorios 
para a realización de 
probas e con espazos 
para aloxar empresas 
do sector. 

A Rede Provincial de 
Espazos de Traballo 

Colaborativo da Deputación 
da Coruña está a piques de 
dar un novo paso en materia 
cuantitativa e cualitativa. Así 
o fixeron saber o pasado 21 
de agosto a entidade provin-
cial e máis o Concello da Po-
bra do Caramiñal, que man-
tiveron unha primeira toma 
de contacto para integrar o 
espazo de traballo colabo-
rativo da vila barbanzá (o 
coworking da Casa da Moci-
dade no Lagar) na devandita 
rede provincial, conformán-
dose un tecido de traballo 
innovador no que tamén 
se integran Boiro, Oleiros, 
Carballo, Brión, Moeche ou 
Ames (Milladoiro), concellos 
que aglutinan espazos de 
emprendemento ligados a 

aqueles sectores nos que 
teñen meirandes fortalezas e 
potencial. 

A xuntanza celebrouse na 
sede da Deputación. Parti-
ciparon o deputado da área 
de emprego, Xosé Ramón 
Riobóo, o alcalde pobrense 
Xosé Lois Piñeiro, a concellei-
ra de Promoción Económica, 
Charo Varela, a concelleira 
de Cultura, Sanidade e 
Relacións Institucionais, 
Patricia Lojo e a coordinado-
ra do Plan de Emprego Local 
da Deputación da Coruña, 
Marisa Lista.

O coworking da Pobra, 
emprazando no antigo Res-
taurante Lagar, conta cunha 
superficie de 265 metros 
cadrados e catro áreas dife-
renciadas: unha para usos 
múltiples, unha sala para 

cursos e informática e dúas 
zonas Fab-Lab (laboratorios 
de creatividade) nas que se 
poderá acceder as novas 
tecnoloxías, como á impre-
sión 3D. Segundo fixo saber 
na xuntanza o rexedor da 
Pobra, “O Fab-Lab é unha ins-
talación que vive da mesma 
filosofía que a do coworking, 
a do traballo colaborativo 
e de aprender de outros”. 
Piñeiro salientou a reunión 
como “moi positiva, cremos 
que vamos a conseguir o 
pulo que estábamos buscan-
do para o noso coworking 
grazas ao asesoramento da 
Deputación.

Con esta iniciativa, o 
Concello quere dar, en co-
laboración coa Deputación, 
un paso máis no ámbito 
da promoción económi-
ca e empresarial que vén 
desenvolvendo e incidir máis 
“no fomento da cultura do 
emprendemento”. 

Dez empresas 
galegas no Centro 
de Servizos 
Avanzados da 
Cidade das TIC

A Pobra sumará un novo centro 
colaborativo á rede provincial de 
coworking

NOVAS TIC

Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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 NOVAS TIC

 O Consello da 
Cultura Galega 

lembrou a figura de Díaz 
Pardo no centenario do 
seu nacemento (o pasado 
22 de agosto) e fíxoo rei-
vindicándoo na Rede cun 
memorial (http://conse-
llodacultura.gal/especiais/
centenario-diaz-pardo/) 
para, nas súas palabras, 
“revisitar e difundir a 
figura deste intelectual 
e emprendedor”. Entre 
as accións previstas ao 
abeiro deste memorial 
destaca a posta en liña do 
epistolario cruzado entre 
Díaz Pardo e Luís Seoane. 
Rosario Álvarez, presiden-
ta do CCG, salientou que 
as cartas agora dixitaliza-
das e habilitadas online 
“desvelan a intrahistoria, 
sempre desde o punto de 
vista dos dous corres-
pondentes, de enormes 
proxectos de moderni-
zación cultural de Galicia 
como foron Sargadelos, o 
Laboratorio de Formas ou 
o Museo Carlos Maside”. O 
dito epistolario xa se ato-
pa dispoñíbel no portal do 
Consello da Cultura. 

  O Concello da Coruña vai facer que 
a Tarxeta Millennium suba un novo 

chanzo en innovación e en funcionalidades. 
E farao converténdoa “nunha verdadeira 
identidade dixital” que poderá carrexarse 
no móbil de cada quen, o que permitirá, 
en palabras do Goberno local, “ampliar o 
número de servizos que presta na actuali-
dade”. Por exemplo adquirir entradas para 
espectáculos, formalizar a inscrición en 
programas de lecer de centros cívicos ou 
acceder a instalacións deportivas. 

O CCG homenaxea na 
Rede a Díaz Pardo 
no centenario do seu 
nacemento 

A Tartexa Millennium da 
Coruña será unha identidade 
dixital 

 As ligazóns da Cate-
dral de Santiago co 

máis avanzado do universo 
online non paran de for-
talecerse. Así, dende o 20 
de xuño están dispoñíbeis 
en Google catro novas 
exposicións desenvolvidas 
pola entidade, desta volta 
poñendo o foco no Pórtico 
da Gloria. Esta iniciativa 
é froito dunha colabora-
ción entre a fundación e 

o coñecido buscador de 
Internet que se remontan 
ao ano 2017: un programa 
de traballo conxunto que 
permitiu a difusión dalgúns 
dos aspectos máis destaca-
dos do patrimonio cultural 
da Catedral de Santiago a 
través dun apartado mo-
nográfico en Google Arts & 
Culture.

Neste apartado ofrecían-
se até agora catro mostras 

virtuais dedicadas ao 
Camiño de Santiago, 
o Museo Catedral, o 
proxecto do Mestre 
Mateo e os tapices de 
Goya, os cales foron 
fotografados coa 
tecnoloxía Gigapixel. 
Tamén se achegaron 
percorridos virtuais por 
espazos do Museo, o 
Palacio de Xelmírez e o 
Museo de Arte Sacra de 
Santa María A  Real de 
Sar, espazo xestiona-
do pola Fundación 
Catedral a través do seu 
programa Compostela 
Sacra.

Completando esta pre-
senza virtual do patrimonio 
catedralicio, a Fundación 
Catedral presenta agora en 
Google Arts & Culture unha 
nova fase no seu programa 
de colaboración, que é o 
resultado dun importante 
traballo de investigación 
levado a cabo nos últimos 
meses, co Pórtico da Gloria 
como elemento de referen-
cia. 

Exposicións virtuais sobre o Pórtico da 
Gloria en Google Arts & Culture

O requisito para botar man destas 
posibilidades é facilitar unha conta 
de correo ou móbil ou ben usando as 
credenciais de acceso dalgunha rede 
social (Twitter, Google, Facebook) que 
xa teña a persoa usuaria.

O Concello explicou que a identidade 
dixital incorpora un código QR que se 
poderá xerar desde calquera teléfono 
móbil (Android / IOS) e que permitirá 
o acceso aos servizos municipais. Os 
trámites para obter a Tarxeta Millen-
nium, que agora precisan de cita previa 
e do desprazamento das persoas 
usuarias a algunha oficina municipal, 

tamén serán obxecto de simplificación, 
“xa que tanto as novas solicitudes como 
as substitucións por deterioro ou perda 
da tarxeta se realizarán a través de 
Internet”, apuntaron fontes do Goberno 
local, engadindo que o proxecto licita-
rase os días vindeiros por un importe 
de 200.000 euros, co-financiado polo 
Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional (FEDER) no marco do progra-
ma operativo plurirrexional de España 
2014-2020. 
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Mathesis Biceps,  
inclúe unha descrición 
pioneira do sistema 
binario nas páxinas XLV 
a XLVIII, polo que é 
considerada a primeira 
publicación moderna 
na Europa occidental 
sobre este tema.

Neste 2020 cúm-
prense nada me-
nos que 350 anos 
da publicación 
do libro de Juan 
Caramuel Lo-
bkowitz titulado 

Mathesis Biceps, unha obra que inclúe 
o que varios estudos consideran o pri-
meiro traballo moderno do mundo 
occidental sobre as posibilidades de 
uso dun sistema binario no mundo do 
cálculo e as matemáticas.

Non era nova a idea de efectuar 
cálculos cun sistema binario, é dicir, 
baseado no emprego de soamente 
dous elementos. Unha lectura do arti-
go Binary number da Wikipedia xa nos 
permite ver precedentes nas antigas 
civilización exipcia, chinesa ou india, 
e mesmo a utilización dun sistema hí-
brido binario-decimal na illa de Man-
gareva na Polinesia francesa, antes do 
ano 1450.

Os precedentes máis directos no 
mundo occidental atopámolos por 
exemplo nos traballos do mallorqui-
no Ramon Llull, quen por certo pere-
grinou a Santiago de Compostela en 
1265. Llull  deseñou a finais do século 
XIII unha “máquina lóxica” que podería 
probar por si mesma a verdade ou mentira 
dun enunciado, empregando para chegar a 
ese resultado unha serie de combinacións bi-
narias; foi un traballo de varios anos e a versión 
máis completa da súa idea inclúese na súa 
obra Ars Magna Generalis de 1313, pola que 
nalgúns estudos é considerado un pioneiro da 
informática e mesmo da intelixencia artificial.

O filósofo inglés Francis Bacon estudou en 
1605 un sistema no que as letras do alfabe-
to podían ser reducidas a díxitos binarios, e 
o mesmo que as letras indicou que se podía 
traballar con outros obxectos. Mentres, o ma-
temático escocés John Napier describía en 
1617 un sistema para facer cálculos binarios 
e o matemático inglés Thomas Harriot inves-

Henrique Neira Pereira lévanos da man a 
1670 e á publicación de Mathesis Biceps de 
Juan Caramuel

O pioneiro do sistema 
binario que estudou filosofía 
en Montederramo

tigaba pola mesma época os sistemas de posi-
cionamento numérico, aínda que non chegou 
a publicar as súas conclusións.

Chegamos así a 1670, cando o madrileño 
Juan Caramuel Lobkowitz publica en Cam-
pagna (Italia) o seu libro Mathesis Biceps, no 
que inclúe unha descrición pioneira do siste-
ma binario nas páxinas XLV a XLVIII, polo que é 
considerada a primeira publicación moderna 
na Europa occidental sobre este tema.

Adiantábase así nalgúns anos a Gottfried 
Leibniz, matemático alemán que a diferenza 
de Caramuel obtivo unha enorme difusión 

dos seus traballos, ata tal punto que son 
considerados o fundamento das arqui-
tecturas informáticas actuais, especial-
mente o seu libro de 1703 Explication 
de l'Arithmétique Binaire; hoxe non se 
descarta que Leibniz coñecera o traba-
llo de Caramuel ou o de Harriot malia 
que o deste último non se publicou, e 
que a súa obra se baseara nalgún de-
les. 

A curiosidade en toda esta historia é 
a relación de Caramuel con terras ga-
legas. O seu nome completo era Juan 
Caramuel Lobkovitz e naceu en Ma-
drid o 23 de maio de 1606 e faleceu en 
Vigevano, Lombardía (Italia) o 8 de se-
tembro de 1682. Era fillo do enxeñeiro 
luxemburgués Lorenzo Caramuel e da 
súa esposa Catalina de Frisia, natural 
de Bohemia.

Foi filósofo, matemático, lóxico, lin-
güista e tamén monxe cisterciense. 
Ingresou na Orde Cisterciense no mos-
teiro da Santa Espina en Valladolid e 
posteriormente formouse en filosofía 
no mosteiro de Santa María de Monte-
derramo en terras ourensás e en teo-
loxía no de Santa María del Destierro, 
en Salamanca. 

Temos, pois, que pasou unha tem-
pada en Montederramo e quizais nesa 
estadía foi desenvolvendo algunha 
das ideas que máis adiante publicou, 

coma o libro Mathesis biceps, do que ago-
ra conmemoramos o 350 aniversario da súa 
publicación. Nel, como dixemos, aborda o 
sistema binario pero tamén inclúe 22 páxinas 
que representan o segundo tratado coñecido 
sobre cálculo de probabilidades da historia, 
despois do De ratiociniis in ludo aleae (1656) do 
matemático e astrónomo holandés Christiaan 
Huygens. 

Caramuel foi tamén o primeiro matemático 
español que publicou unha táboa de logarit-
mos e outra das súas achegas científicas foi no 
eido da astronomía, un método para determi-
nar a lonxitude utilizando a posición da Lúa. 
Mentres, en trigonometría propuxo un méto-
do novo para a trisección dun ángulo. 




Senén Barro, director científico do CiTIUS
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Segundo explicou Senén 
Barro, “será sen dúbida 
unha cita histórica, non 
só por ser a primeira 
vez que se elabora un 
programa de actividades 
plenamente online, 
senón por vir con máis 
contidos e participación 
ca nunca”

O CiTIUS organiza online o 
evento de IA máis relevante 
de Europa: o ECAI2020

Facendo 
historia en 
Intelixencia 
Artificial 

Xa queda menos para o 
encontro científico-tec-
nolóxico máis relevante 
de Europa dos que se 
celebran centrándose 
na Intelixencia Artificial 
e nas sas posibilidades 

prácticas (moitas e variadas) para superar 
calquera adversidade que nos xurda no ca-
miño, por exemplo, sen ir máis lonxe, unha 
adversidade sanitaria, económica e social 
como a da crise sanitaria que estamos a vi-
vir. Estamos a falar do encontro ECAI2020, a 
Conferencia Europea en Intelixencia Artificial 
(polas súas siglas en inglés), un evento de 
referencia mundial cuxa nova edición, a 24, 
comeza a súas actividades este 29 de agosto. 
Virá da man do CiTIUS (Centro Singular de 
Investigación en Tecnoloxías Intelixentes da 
Universidade de Santiago de Compostela) e, 
por primeira vez na historia, desenvolverase 
como un evento dixital. Así o confirmaron os 
organizadores deste encontro bienal o pasa-
do mes de xuño. 

Segundo explicou o presidente do co-
mité organizador do congreso, o director 
científico do CiTIUS, Senén Barro, “será sen 
dúbida unha cita histórica, non só por ser a 
primeira vez que se elabora un programa de 
actividades plenamente online, senón por vir 
con máis contidos e participación ca nunca”. 
Barro engadiu que esta reformulación terá 
un impacto moi positivo sobre o número 
de asistentes: “Agardabamos un milleiro de 
persoas en Compostela e agora serán va-
rios miles os que poderán participar”. Na súa 
opinión, este que vivimos é o intre axeitado 
para formalizar a transformación do even-
to: “Hai uns anos isto non tería sido posíbel, 
pero hoxe as tecnoloxías á nosa disposición, 
algunhas delas propias mesmo do ámbito 
da Intelixencia Artificial, permitirannos orga-
nizar un congreso cunha participación que 
será varias veces maior á que esperabamos 
na súa versión presencial”.

Adaptarse ás circunstancias
Segundo explican fontes do CiTIUS, a or-

ganización decidiu dirixir o congreso cara 
ao plenamente dixital tras “unha minuciosa 
análise da situación derivada da pandemia 
no mundo, co obxectivo de garantir a cele-
bración da conferencia, pero sen as severas 
limitacións e riscos que suporía a súa organi-
zación presencial”. 

Os contidos do congreso repartiranse en-
tre o 29 de agosto e o 5 de setembro, nas 
franxas horarias mellor adaptadas á dispari-
dade de fusos en todo o mundo, “algo moi 
importante nos eventos de ámbito global”, 
explica o CiTIUS. 

Digital ECAI2020 contará con relatores da 
elite científica mundial en Intelixencia Arti-
ficial, cuxas charlas serán en directo. A pre-
sentación de traballos científicos (só un de 
cada catro artigos foi aceptado, dun total de 
máis de 1.500 propostas recibidas) consistirá 
nun vídeo pre-gravado polo autor, que po-
derá ser visualizado en calquera momento e 
dará lugar a un debate en directo a través de 
vídeo-conferencia, ademais dunha canle de 
texto (chat).

Finalizada a conferencia, Digital ECAI2020 
permitirá o acceso indefinido e gratuíto aos 
seus contidos principais, en particular aque-
les de carácter científico, en liña co compro-
miso da Asociación Europea de Intelixencia 
Artificial (EurAI), entidade que auspicia o 
congreso e que agrupa ás asociacións de IA 
dos distintos países de Europa.

O CiTIUS tamén informa que “en liña coa 
actividade habitual dos congresos presen-
ciais”, Digital ECAI2020 contempla tamén a 
celebración de eventos sociais interactivos 
en vivo, nos que os asistentes terán ocasión 
de participar activamente. O programa in-
cluirá unha xornada polo Camiño de Santia-
go, concertos musicais, un percorrido históri-
co pola Universidade de Santiago ou mesmo 
coñecer algúns dos pratos máis singulares 

da gastronomía galega a través dunha visita 
en vivo ao Mercado de Abastos, situado no 
casco antigo da cidade de Santiago de Com-
postela.

Para máis información sobre as activida-
des e os relatores que confirmaron a súa 
asistencia, cómpre visitar a páxina web do 
evento: https://ecai2020.eu/. 

Por certo que está prevista a participación 
(entre outros grandes referentes da IA mun-
dial) de Stuart Russel, profesor de Ciencia 
Computacional da Universidade de Berkeley, 
Luc De Raedt (profesor da Örebro Universi-
ty), Carme Torras (profesora do Instituto de 
Investigación de Robótica e Informática In-
dustrial), Sylvie Thiébaux (profesora da Uni-
versidade Nacional de Australia) e Moshe 
Varid (profesor de enxeñeira computacional 
da Rice University). 
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TREBELLOS

O produto estrela presentado por 
Samsung en agosto é o Galaxy Note20, 
para moitos é o mellor smartphone de 
cara á produtividade, que desta volta 
conta cunha versión Ultra para usuarios 
máis esixentes. Para a produtividade 
tamén pode resultar moi práctico o uso 
de Samsung DeX, xa que pode conectar-
se o móbil a unha pantalla externa para 
empregalo coma se fose un equipo infor-
mático completo, e como novidade desta 
nova versión temos tamén a posibilidade 
de proxectar o escritorio sen fíos nun 
Smart TV, o que incluso podería aprovei-
tarse para enviar mensaxes de texto ou 
ler comentarios mentres se xoga en liña 
ou se comparte un vídeo.

O Galaxy Note20 ten unha pantalla Full 
HD+ Super AMOLED Plus de 6,7 polgadas 
con certificación HDR10+, mentres que 
o Galaxy Note20 Ultra leva a súa pantalla 
Dynamic AMOLED 2X até as 6,9 polgadas, 
aproveitando este cambio de tecnoloxía 
para contar con resolución Quad HD+ e 
velocidade de refresco de 120 Hz, con-
verténdose probablemente na pantalla 
de máis calidade do mercado. Ambos 
modelos contan cunha cámara frontal de 
10 Mpíxeles, mentres que nas cámaras 
traseiras triplas destacan polos seus gran-

des sensores. No Galaxy Note20 teriamos 
sensores grande angular e ultra grande 
angular de 12 Mpíxeles e un teleobxecti-
vo de 64 Mpíxeles, conseguindo un zoom 
híbrido óptico de 3x e un zoom dixital 
de até 30x; mentres que o Galaxy Note20 
Ultra opta por sensores ultra grande 
angular e teleobxectivo de 12 Mpíxeles 
e un sensor principal de 108 Mpíxeles, 
conseguindo un zoom óptico de 5x e un 
zoom dixital de até 50x. O modelo normal 
tamén está equipado con 8 GB de RAM e 
256 GB de almacenamento interno, men-
tres que o Ultra conta con 12 GB de RAM 
e 256/512 GB de almacenamento interno.

Para conseguir autonomía dabondo 
para un día completo o Galaxy Note20 
conta cunha batería de 4.300 mAh con 
carga rápida por cable e sen fíos, así 
como carga inversa, mentres que o Gala-
xy Note20 Ultra chega até os 4.500 mAh.

O Galaxy Note20 véndese por 959 
euros no seu modelo 4G con 256 GB de 
almacenamento, incrementando o seu 
prezo en 100 euros para o modelo 5G; 
mentres que o Galaxy Note20 Ultra custa 
1.309 euros no seu modelo con 5G e 256 
GB de almacenamento, incrementando o 
seu prezo en 100 euros se queremos go-
zar de 512 GB de almacenamento interno.

O Samsung Galaxy Note20 leva a 
produtividade a un novo nivel
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Hai algo máis dun ano Google poñía á venda 
os seus móbiles Pixel 3a e 3a XL, que chegaban 
como unha alternativa económica aos Pixel 3 
XL, de xeito que pola metade de prezo e con 
certas concesións permitía gozar da experien-
cia dun smartphone con software actualizado 
directamente por Google e cunha das cámaras 
máis competentes do mercado, pero este ano 
a xogada sorprende polo feito de que o Google 
Pixel 4a chega nun único tamaño.

Temos unha vez máis que o Pixel 4a é un 
produto claramente dirixido a usuarios que 
dan moita importancia a unha experiencia 
de uso de Android pura (sen capas de per-
sonalización), con actualizacións frecuentes 

e rápidas, e cunha cámara que, sen contar 
con varios sensores, consegue unhas imaxes 
incribles. Este móbil con pantalla OLED Full 
HD+ de 5,81 polgadas, procesador Qualcomm 
Snapdragon 730, 6 GB de RAM LPDDR4x, 128 
GB de almacenamento interno, cámara traseira 
de 12,2 Mpíxeles con tecnoloxía Dual Pixel e 
gravación de vídeo en Full HD, cámara frontal 
de 8 Mpíxeles, Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0 e lector 
traseiro de impresións dixitais, ten como prin-
cipal eiva unah batería de 3.140 mAh con carga 
de 18 watts, elemento que sitúa a este terminal 
bastante lonxe dos seus competidores, que nos 
últimos anos conseguiron autonomías magnífi-
cas e cargas moi rápidas.

O Pixel 4a sairá á venda en outubro por 389 euros

>

A solución de consumo de 
realidade aumentada de Nreal 
chega ás tendas surcoreanas 
como produto autónomo a un 
prezo de 699.000 wons (501 
euros), aínda que de adquirir as 
lentes cun smartphone Samsung 
Galaxy Note20 ou LG Velvet cun 
plan de datos 5G o prezo queda 
en 349.500 wons (251 euros), 
converténdose nun produto moi 
asumible para estarmos a falar 
dunha tecnoloxía tan avanzada.

As Nreal Light teñen unha 
aparencia semellante a unhas 
lentes de sol, e analizan o con-
torno do usuario para proxectar 
imaxes sobre o mesmo dando 
unha impresión de integración, o 
que permitiría ver vídeos, xogar, 
consultar páxinas web e gozar 
de redes sociais en pantallas 
virtuais. As lentes tamén inclúen 
unha cuberta de cor escura para 
tapar a realidade e que así as 
lentes teña un comportamento 
semellante ao dun casco de 
realidade virtual, aínda que máis 
limitado, xa que o campo de 
visión sería de só 52 graos.

O feito de que as lentes de 
Nreal poidan integrar aplica-
cións de Android no contorno 
virtual fai que este produto 
teña utilidade dende o primei-
ro momento, empregándose 
inicialmente o smartphone como 
sistema de control (como se fose 
un trackpad) aínda que no futuro 
podería ser posible o control 
mediante o seguimento das 
mans ou empregando mandos 
como os dos cascos de realidade 
virtual.

Tras un tempo apostando polos reloxos 
conectados de corte deportivo, Samsung re-
cupera o seu modelo máis clásico, e así temos 
o Galaxy Watch3, smartwatch premium que 
destaca polo seu bisel xiratorio que resulta tan 
práctico como agradable de empregar.

Este reloxo resulta atractivo á vista por 
presentar unha aparencia semellante á dun 
reloxo de pulso tradicional, e sen mudar esta 
condición dá un importante salto no ámbi-
to da saúde electrónica, xa que, aparte do 
habitual monitor cardíaco conta tamén con 
medición da saturación de osíxeno en sangue 
ao longo do tempo, integra detección de caí-
das (para alertar aos contactos seleccionados 

en caso de incidentes) e a través da aplicación 
Samsung Health Monitor permitirá a medición 
da tensión arterial e a realización de electro-
cardiogramas (prestacións xa dispoñibles en 
Corea do Sur, pero que están agardando á 
autorización dos reguladores sanitarios para 
poder activalas en Europa).

O Galaxy Watch3 parte dun modelo de 41 
milímetros que conta cunha pantalla de 1,2 
polgadas e batería de 247 mAh que poderá 
mercarse por 439 euros con Bluetooth ou 
489 euros con 4G, mentres que o modelo de 
45 milímetros con pantalla de 1,4 polgadas 
e batería de 340 mAh custará 469 euros con 
Bluetooth e 519 euros con 4G.

Cando OnePlus presentou o OnePlus 8 como 
o seu novo móbil insignia en abril, o feito de 
que os seus distintos modelos partisen de 
prezos de 709 e 909 euros facía pensar a moitos 
que a marca perdera o norte, e para corrixir o 
rumbo temos aquí o OnePlus Nord, smartpho-
ne que sae á venda por 399 euros con 8 GB de 
RAM e 128 GB de almacenamento ou por 499 
euros con 12 GB de RAM e 256 GB de almace-
namento.

Se ben o OnePlus Nord está lonxe de ser un 
móbil de alta gama como o OnePlus 8 e o One 
Plus 8 Pro, é un smartphone moi equilibrado, 
equipado cun procesador Qualcomm Snapdra-
gon 765G (ou sexa, compatible coas redes 5G), 
pantalla AMOLED de 6,44 polgadas cunha ve-
locidade de refresco de 90 Hz, cámara traseira 

cuádrupla cun sensor principal de 48 Mpíxe-
les que presume de grande calidade en boa 
medida polo seu estabilizador óptico de imaxe, 
cámara frontal dual (cun sensor principal de 32 
Mpíxeles e outro de 8 Mpíxeles cun campo de 
visión de 105 graos), Wi-Fi AC, Bluetooth 5.1, 
NFC, e unha batería de 4.115 mAh con carga 
rápida Warp Charge 30T que permite comple-
tar o 70% da súa capacidade en só media hora 
de carga. En definitiva, un móbil moi completo 
e competente, que resulta especialmente 
atractivo para quen quere dar o salto á 5G e 
gozar igualmente dunha experiencia de uso 
moi fluída (que é unha das grandes promesas 
de OnePlus, compañía que coida moito a súa 
capa de personalización para non sobrecargar 
o sistema).

Presentan unhas 
lentes de realidade 
aumentada que 
chegarán ao mercado 
a prezos asumibles

O Galaxy Watch3 trae de volta o bisel xiratorio e incorpora 
medición da tensión e electrocardiograma

OnePlus Nord: un completo móbil 5G que parte dos 399 euros
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n 2017 chegou a Xbox 
One e PC un fermoso 
xogo inspirado nos 

debuxos animados dos anos 30, 
contando co apoio de Microsoft 
(que amosara este título na súa 
conferencia do E3 dous anos 
antes, provocando a que esta 
creación conseguise grande 
relevancia), conseguindo que 
Cuphead pasase a verse como 
todo un referente do que pode 
chegar a facer un estudio inde-
pendente con moita paixón e 
traballo.

O apoio de Microsoft a este 
xogo daba a entender que sería 
difícil velo en consolas de Sony, 
o que confirmouse ao ver que 
en 2019 deu o salto a Ninten-
do Switch, pero finalmente os 
usuarios de PlayStation 4 poden 
gozar deste xogo de correr e 
disparar que está dispoñible na 

PlayStation Store por 19,99 
euros.

Os usuarios poden 
optar por xogar como 
Cuphead ou Mugman, en 
individual ou cooperativo, 
explorando curiosos mun-
dos e derrotando a inimigos 
sorprendentes mentres se goza 
de coidadas animacións feitas 
a man, decorados pintados 
a acuarela e unha banda 
sonora de jazz que non 
pasa inadvertida, e 
da que por fin pódese 
gozar na PlayStation 4, 
pechando así o círculo de 
plataformas nas que está 
dispoñible Cuphead, o que 
debería facer máis doado 
que de cara á vindeira xera-
ción de consolas o Studio 
MDHR poida sorprender-
nos coas súas creacións.

2

E

Xbox One | PC

 6 anos despois 
de que o clásico 
xogo de loita Ba-

ttletoads chegase a salóns 
recreativos, Dlala Studios 
en colaboración con Rare 
recuperan a franquía cun 
xogo homónimo que 
chega a Xbox Game Pass, 
Xbox One e PC (Windows 
10 e Steam), de xeito que 
pode adquirirse por 19,99 
euros ou gozarse do mes-

mo mediante unha 
subscrición a Game 
Pass.

Este xogo de para 
até 3 xogadores permite 
controlar a Zitz, Rash e 
Pimple, as Battletoads, que 
protagonizaran todo un 
brawler clásico (incluído na 
recompilación Rare Replay), 
e que agora recuperan ese 

tipo de xogo cun estilo 
gráfico debuxado a man 
e cunha historia narrada 
a través de cinemáticas 
totalmente animadas e 
dobraxe profesional, ou 
sexa, que estamos ante 
unha produción de peso 
que ofrece doses de acción 
e humor a partes iguais.

Estamos ante un xogo de 
loita tipo beat’em up que 
agradecerán os amantes do 
xénero que tan popular foi 
en máquinas recreativas a 
finais dos 80 e comezos dos 
90, así como todos aqueles 
que gozan de xogos moi 
tolos e absurdos, así como 
os que buscan simplemen-
te un xogo co que xogar 
cos amigos en modo coo-
perativo, para o que este 
tipo de título resulta ideal.

Está de volta

Estrea versión para PlayStation 4

videoxogos

  PS4 | Xbox One | PC | Nintendo Switch
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estudio de videoxogos 
especializado en móbiles e 
realidade virtual, Ivanovich 

Games, vén de pór fecha de estrea ao 
acceso anticipado en Steam para o 
seu novo xogo Pangman, que vén a 
ser un xogo claramente inspirado no 
clásico Pang de 1989, pero cun cam-
bio moi importante consistente en 
levar a mecánica do xogo á realidade 
virtual.

A partir do 25 de agosto será 
posible desbloquear este xogo cunha 
estética inspirada en Matrix e con 140 
niveis no seu modo historia nos que 
armados cun par de pistolas haberá 
que destruír a esferas alieníxenas 
que atacan o noso planeta. Ao igual 
que o xogo orixinal, tamén é posible 
xogar en cooperativo, só que desta 
volta non se limita a 2 participantes 

cooperativos, senón que será posible 
botar frenéticas partidas competitivas 
multixogador con até 8 xogadores.

Pangman non só permite disparar 
ás bolas, senón que tamén conta 
con armas clásicas como o gancho, 
mantendo así detalles propios de 
Pang baixo a perspectiva da primeira 
persoa que ofrece a realidade virtual, 
combinando así nostalxia coas inno-
vacións propias da VR, destacando 
este título tamén pola súa versatili-
dade, xa que pode xogarse con 1 ou 
2 mans, sentando ou a escala real, e 
con numerosas solucións de realida-
de virtual). 

Unha produción á que pagará a 
pena botar unha ollada para compro-
bar como vellas mecánicas de xogo 
poden modernizarse para conseguir 
creacións novas bastante atractivas.

 

videoxogos

a temos nas tendas 
o xogo Paper Mario: 
The Origami King, 

unha nova entrega desta fer-
mosa serie de xogos de Mario 
que nesta ocasión chega a 
Switch cunha proposta estéti-
ca diferente, xa que aparte da 
aparencia de libre infantil de 
adhesivos, agora temos tamén 
personaxes de papel que en 
vez de ser 2D son 3D grazas 
ao seu encartado mediante a 
técnica do origami, o que afec-
ta tanto a nivel visual como 
xogable (por exemplo, Mario 
poderá usar transformacións 
de papel para ter un maior 
alcance cos seus brazos).

O malvado rei Olly trans-
formou á princesa Peach en 

origami e pechou o seu castelo 
con serpentinas de papel, polo 
que Mario xunto coa súa nova 
compañeira Olivia terán que 
solucionar esta difícil situación 
percorrendo un amplo mundo 
no que recrutar a un equipo 
de compañeiros para rachar as 
sinistras serpentinas de papel 
e rescatar aos amigos de Mario 
antes de que se transformen 
en secuaces de origami.

Desta volta os combates 
serán bastante distintos a ou-
tras entregas de Paper Mario, 
de xeito que non contará só a 
estratexia, senón que tamén 
haberá que resolver quebraca-
bezas para derrotar ao exército 
de origami de Olly e aos seus 
temibles xefes.

X

Preparan un xogo de VR inspirado en Pang

Nintendo Switch  

Novo xogo para Nintendo Switch
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A Fundación Carlos 
Casares organiza 
os días 11 e 12 
de setembro a 
segunda edición 
duns encontros 
que poñen o foco 

na interesante confluencia entre 
libros e lecer dixital, dous ám-
bitos en aparencia contrapos-
tos pero moito máis relacio-
nados entre si do que pode 
parecer a primeira vista (por 
exemplo á hora de enrique-
cerse mutuamente con linguaxes, 
formatos, contidos e códigos em-
prestados). As II Xornadas Videoxogo 
e Literatura. Unha mirada transversal 
incluirán impartirán faladoiros espe-
cializados sobre como impulsar a boa 
sintonía amosada entre os dous de-
vanditos ámbitos de comunicación, 
tan separados no tempo e agora, 
máis ca nunca tralo confinamento, 
tan próximos un do outro. O evento 
celebrarase, igual que a convocato-
ria do ano pasado, no Museo de Arte 
Contemporánea de Vigo, o MARCO. 

Segundo informan fontes da or-
ganización, este ano achegouse 
unha importante novidade: o apoio 
á creación de contidos culturais que 
mesturen as facetas do videoxogo, as 
disciplinas artísticas e mais a literatu-
ra, con dúas competicións, unha de 
arte pixelada ou pixel art e outra para 
o desenvolvemento de videoxogos 
ou game jam. O obxectivo, en ambos 
casos, é a creación de contido artís-
tico dixital relacionado coa obra de 
Carlos Casares.

Para o concurso de arte pixelada, o 
prazo vai do día 20 de agosto ata o 
10 de setembro, e poderán participar 
nel todas as persoas maiores de 18 
anos que presenten unha obra orixi-
nal, de ata un máximo de 512*512 
píxeles, sobre os episodios ou per-
sonaxes da novela Ilustrísima, da que 
este ano se celebra o 40 aniversario 
da súa saída ao prelo. O primeiro pre-
mio está dotado de 250 €, e o segun-

A Fundación Carlos Casares volve mesturar libros 
e lecer interactivo nas súas segundas Xornadas 
Videoxogo e Literatura

Das páxinas 
aos píxeles 

do de 125 €. Ademais, as creacións 
artísticas poderán contemplarse no 
MARCO de Vigo ademais de na web 
das Xornadas.

Polo que se refire ao certame para 
desenvolvemento de videoxogos, 
ou game jam, ten como finalidade “a 
creación dun videoxogo, en equipos 
de tres persoas maiores de 18 anos”, 
e nun prazo dunha semana, cun 
tema concreto que está relacionado 
coa obra de Carlos Casares e que só 
saberán as  persoas participantes en 
canto empece o período de progra-
mación. Establécese un premio de 

500€ para o equipo gañador e de 
250 € para o segundo equipo clasifi-
cado. O prazo para apuntarse come-
za o día 20 de agosto e remata o día 
31 de agosto.

As bases dos concursos poden 
visitarse nas web das xornadas, na 
web da Fundación Carlos Casares e 
na do MARCO. 

Web Xornadas: www.videoxo-
goeliteratura.gal 

Web Fundación: www.fundacion-
carloscasares.org 

Web MARCO: www.marcovigo.
com. 
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