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Repasamos o máis salientábel dos días pasados
en materia de xogos e
consolas
A Fundación Carlos Casares
e o MUVI fan historia cunha
exposición sobre videoxogos
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A

aceleradora
Business
Factory Aero (BFAero),
integrada no Polo Aeroespacial de Galicia
(no marco do Civil UAVs
Initiative da Xunta de
Galicia), atópase mergullada de cheo no proceso de captación da
súa terceira convocatoria, un programa de
emprendemento a través do cal seleccionaranse sete novos proxectos. En palabras do
Goberno galego (impulsor da BFAero a través do IGAPE, XesGalicia e a Axencia Galega
de Innovación, GAIN), a aceleradora confírmase un ano máis, por terceira vez, como
un polo de atracción de talento en materia
de tecnoloxías aéreas (drons, vehículos non
tripulados e as múltiples tecnoloxías de seguimento, voo, análise e monitoraxe que os
acompañan).
A Xunta engade que as candidaturas
poderán chegar de toda España e a nivel
internacional e que as empresas, entidades
e startups poderán presentar as súas candidaturas para os programas de incubación e
aceleración até o próximo 22 de outubro ás
14.00 horas.

Innovación a
vista de paxaro
BFAero captará sete novos proxectos con vehículos
non tripulados até o 22 de outubro

Unha ducia de proxectos voando
BFAero xa impulsa doce proxectos chegados de centros tecnolóxicos, universidades
e spin-out empresariais nas súas dúas primeiras convocatorias: nove deles galegos
e tres do resto de España. Como dixemos,
nesta terceira convocatoria escollerá sete
novas ideas, tres para o seu programa de incubación e catro para o de aceleración.
Nas dúas primeiras edicións do programa,
un total de 94 candidaturas optaron ás doce
prazas finais. Como novidade con respecto
ás dúas primeiras edicións, BFAero inclúe
unha nova área temática para a presentación de proxectos: a de ideas innovadoras
para combater a COVID-19 a través de solucións con vehículos non tripulados.
O Goberno galego engade que as empresas e startups “cunha idea que dalgún xeito
poida aplicarse aos vehículos non tripulados
(aéreos e mariños) teñen a oportunidade de
presentarse a esta convocatoria, que conta cun gran apoio de entidades públicas e
empresas multinacionais como Indra e Babcock”. Ademais, GAIN salienta que “existen
múltiples áreas temáticas que poden dar o
chimpo a este sector, aplicando e adaptando a súa solución tecnolóxica a este eido de
actividade”.
BFAero ofrece aos seus proxectos acelerados un completo plan para o desenvolvemento e lanzamento do seu produto no
4|

o seu plan de negocio nas instalacións da
Fundación CEL-iniciativas por Lugo, onde
se atopa o equipo xestor de BFAero.
Os proxectos contarán ademais con
asesoramento tecnolóxico e acceso a potenciais clientes de ámbito internacional.
Poderán dispor de UAVs de Indra e Babcock
de forma gratuíta, horas de voo bonificadas
e a opción de obter a certificación de piloto
de drons.

Importante apoio económico a
fondo perdido

mercado local, nacional e internacional, cunha duración total de 12 meses tanto para a
etapa de incubación como para a de aceleración. Desta maneira, as ideas que sexan seleccionadas terán á súa disposición sesións
de titorías e asesoramento (mentoring) con
expertos no sector, ademais de acceso ás
instalacións do aeródromo de Rozas e aos
equipos da Civil UAVS Initiative.
Tamén contarán con oficina e espazos
para realizar traballo colaborativo e innovador (coworking) e recibir unha completa
formación en todos os aspectos que afecten

A Xunta destaca que “BFAero é a aceleradora do sector que prevé unha maior dotación de apoio económico por proxecto de
toda a Unión Europea”. As iniciativas escollidas disporán do apoio económico da Administración autonómica, accedendo a un
financiamento de até 50.000 euros a fondo
perdido tanto na fase de acubillo como na
de aceleración. A maiores, optarán a un financiamento en forma de préstamos de
Indra (a través de Indradventures) de entre
50.000 e 500.000 euros en incubación e sen
límite en aceleración. Ademais, na fase de
aceleración terán acceso a préstamos participativos de até 250.000 euros de XesGalicia. 
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Un espazo de excelencia
chamado CITIC
O centro recibe financiamento por valor de máis dun millón de euros do
Ministerio de Ciencia para desenvolver dez proxectos de investigación

O

Centro de Investigación TIC (CITIC) da UDC
recibirá financiamento
por valor de máis dun
millón de euros, outorgado polo Ministerio
de Ciencia e Innovación do Goberno
de España, para o desenvolvemento
de dez proxectos de investigación durante os próximos anos. Gracias aos
fondos, que contan cun importe total
de 1.219.317, serán financiados, tamén,
catro contratos predoutorais asociados
a catro proxectos de investigación.
O apoio do Ministerio de Ciencia e Investigación axudará a potenciar a investigación e a excelencia en I+D+I que se
leva a cabo dende o CITIC, e impulsará o
avance de proxectos relacionados coas
áreas de Intelixencia Artificial, Ciencia
e Enxeñaría de Datos, Computación de
Altas Prestacións, Servizos e Redes Intelixentes e Ciberseguridade.
As axudas concedidas ao CITIC corresponden a Proxectos de I+D+I que
se engloban en dúas categorías: Retos
Investigación, no que se encadran seis
proxectos orientados á resolución de
problemas relacionados cos oito gran-

des retos da sociedade incluídos no
Plan Estatal de I+D+I 2017-2020; e Xeración de coñecemento, que engloba catro
proxectos que teñen como principal
obxectivo o avance do coñecemento,
deixando de lado a expectativa temporal e o ámbito de aplicación.

Os proxectos do CITIC que obtiveron financiamento, e os seus investigadores principais correspondentes, son os seguintes:
-- Aprendizaxe Automático Escalable e Explicable
- Amparo Alonso Betanzos
-- Estudo das combinacións léxicas nun corpus
académico de noveles para unha Ferramenta
de Axuda á Redacción de Textos Académicos Margarita Alonso Ramos
-- Detección temperá de intrusións e anomalías en
redes definidas por software - Víctor Manuel Carneiro Díaz
-- Análise de estratexias para incorporar humanos
ao proceso de aprendizaxe automático e a súa
aplicación á investigación do cancro pancreático - Eduardo Mosqueira Rey
-- Avances en codificación e procesado de sinal
para a sociedade dixital - Luis Castedo Ribas
-- Cuantificación e caracterización computacional
de imaxe multimodal oftalmolóxica: estudos en
esclerose múltiple - Manuel F. González Penedo
-- Avaliación e asesoramento para a mellor eficiencia e efectividade da tecnoloxía de apoio Thais Pousada García
-- Visualización e exploración baseada en fluxos
e analítica de Big Data espacial - Miguel Ángel
Rodríguez Luaces
-- Desafíos Actuais en HPC: Arquitecturas, Software e Aplicacións - Juan Touriño Domínguez
-- Métodos matemáticos e computacionais para
novos retos en finanzas cuantitativas, medio
ambiente, biotecnoloxía e enxeñaría - Carlos
Vázquez Cendón.

O Congreso XoveTIC celebrarase
online o 8 e 9 de outubro
or terceiro ano consecutivo, o CITIC
organiza o Congreso XoveTIC, que este
ano celebrarase por primeira vez de
xeito online os días 8 e 9 de outubro de 2020.
O Congreso XoveTIC consolidouse ano tras
ano como evento científico e cita obrigatoria
para o persoal investigador novo (predoutoral
e posdoutoral) do ámbito TIC.
O evento pretende crear un espazo onde
debater, reunirse e contribuír á formación, gracias á participación de investigadores con anos de experiencia. XoveTIC tenta fomentar o xurdimento de novos
proxectos a partir do encontro entre investigadores.

P

Cofinanciado pola Unión Europea. Programa Operativo FEDER Galicia
2014-2020. Promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e
unha investigación de calidade. Unha maneira de facer Europa
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De cando as
máquinas
tamén foron
protagonistas
O CiTIUS superou con éxito a
transformación tecnolóxica da convocatoria
2020 da Conferencia Europea en Intelixencia
Artificial (ECAI)

P

ara quen non o saiba, o CiTIUS-Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes da Universidade de Santiago de
Compostela é hoxe en día un dos grandes
referentes estatais e europeos en Intelixencia Artificial, e no punto de inflexión entre
o mes de agosto e o de setembro redobrou
aínda máis o seu papel relevante neste tipo
de tecnoloxías. O motivo? A celebración do
Digital ECAI 2020 (European Conference on
Artificial Intelligence), organizada polo centro
compostelán entre o 29 de agosto e o 8 de
setembro, con Senén Barro, director científico do CiTIUS, exercendo de presidente do
comité organizador.
O evento, que por mor da COVID tivo que
transformarse nun evento online, foi, malia a
adversidade da pandemia, un éxito de asistentes (concorreron 5.500 persoas de 103
países) e repercusións (o Digital ECAI supuxo
a emisión de máis de 500 horas de sesións
científicas, conferencias, seminarios, mesas
redondas, presentacións de empresas ou
eventos sociais).
Respecto das procedencias dos participantes no congreso, o 75% dos asistentes
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pertencían a algunha universidade, o 17%
eran profesionais e investigadores de IA en
empresas e o restante 8%, a outras audiencias como gobernos ou medios de comunicación. No que atinxe á natureza do seu traballo, o 34% foron investigadores doutores, o
22% estudantes doutorados, o 20% mestrados, o 13% licenciados e o 11% graduados.
Amais de polos devanditos números (o
alto número de asistes e horas científicas xeradas), a ECAI 2020 pasará á historia por outros e variados motivos, como por exemplo
o feito de que fose a primeira vez nos case
cincuenta anos de andaina do congreso europeo en que este se realizou online, ou polo
fito de terse conseguido recibir máis de 1.500
artigos científicos, dos que se se seleccionou
finalmente a cuarta parte dos mesmos.
Amais, o comité organizador, a cargo do
equipo do CiTIUS, foi pioneiro na creación
dun ecosistema dixital singular para crear,

nas súas palabras, “o que foi unha experiencia única a través da integración de tecnoloxías web”, entre as que se atopaban unha
axenda dixital e unha plataforma de contidos científicos ou a habilitación de servizos
de vídeo-conferencia e reunións virtuais,
ao que se sumou a instalación dun plató
virtual, entre outros recursos que resultaron ser de gran utilidade. Para complementar esta vertente, deseñáronse eventos sociais en directo e interactivos destinados a
“promover a inmersión dos asistentes nunha conferencia científica dixital na cultura,
a historia e a gastronomía da Universidade
de Santiago de Compostela, a cidade e Galicia”. Por se isto fose pouco, foi a primeira
vez que todos os contidos expostos na conferencia ficaron en formato de acceso libre
e de xeito ilimitado para a súa consulta a
través dunha web propia e da plataforma
de contidos científicos Underline.io.
Número 205

Mobilización a prol da presenza
feminina no eido da IA
asociación Women in Artificial
Intelligence (WAI) TIME -Mulleres no Tempo da Intelixencia
Artificial- participou na ECAI
2020 facendo un chamamento á mobilización de todo o colectivo de investigadores
e profesionais da Intelixencia Artificial para
“incrementar a presenza feminina neste
sector, xa que non supera o 22% dos profesionais a nivel mundial”. Durante a sesión,
as representantes de WAI TIME avogaron
por establecer medidas que incrementen
a presenza feminina neste eido, xa que as
mulleres están “infrarrepresentadas”. Esta circunstancia, comentaron, tamén se produce
no ámbito académico e das grandes empresas, onde non alcanzan a ser nin o 25%.
Entre as conclusións suscitadas no debate,
no que participaron as profesoras Kerstin
Bach (Noruega), Alice Othmani (Francia) e
Kristiina Jokinen (Finlandia), figura a necesidade de “establecer redes de asesoramento
e apoio ás investigadoras porque moitas se
senten soas no seu traballo e iso leva a que
se desanimen ou mesmo abandonen”.
As relatoras coincidiron en denunciar que,
do mesmo xeito que acontece noutros ámbitos profesionais e científicos, as mulleres
teñen que esforzarse moito máis cós homes
en demostrar a súa capacidade e a súa valía,
xa que teñen un problema de “credibilidade”

A

Facendo historia
Os retos asumidos e enfrontados nesta
edición do evento foron moitos e variados. Segundo nos conta o presidente do
comité organizador, Senén Barro, “cando
tiñamos deseñado un congreso presencial, como tiña sido nas edición previas, a
pandemia cambiou todos os nosos plans.
A maioría das conferencias e congresos
científicos suspendéronse ou aprazáronse alo menos ata o vindeiro ano. Nos quixemos reinventar a conferencia facéndoa
completamente dixital. Foi unha experiencia esgotadora, pero pagou a pena.
Temos feito historia e ademais, temos logrado que os mais de 5.500 asistentes de
máis de 100 países saiban que esta historia a escribiu o CiTIUS-Centro Singular de
Investigación en Tecnoloxías Intelixentes
da USC”. 

e “autoridade” só por razóns de xénero. Para
erradicar a fenda de xénero sosteñen que é
preciso establecer unha rede de titorías para
as mozas investigadoras, na que participen
tamén os colegas masculinos, para reducir a
taxa de abandono.
Outra das propostas avoga por fomentar
o interese das nenas no ámbito educativo
polos ensinos técnicos (STEM), aínda que
este esforzo tamén se debe trasladar á contorna familiar. Así mesmo, defenderon que
se deben promover a profesionais femininas
como modelos de éxito no ámbito da Intelixencia Artificial. Tamén reclamaron a necesidade de establecer “códigos de condutas e
políticas antiacoso ou antidiscriminatorias”
en todas as organizacións.
No caso da ECAI Digital 2020, a participación feminina conseguiu romper a devandita brecha de xénero coa presenza de mulleres no 47,4% nos postos da organización,
fronte ao 52,6% dos homes, e con 4 mulleres
dun total de 10 relatores principais na
conferencia. Con todo, de novo a reducida
presenza da muller no ámbito científico da
Intelixencia Artificial evidenciouse no feito
de que só un 22,1% dos artigos de investigación presentados neste congreso viñesen
asinados por mulleres. Polo que respecta á
asistencia, o 27% das 5.000 persoas inscritas
foron mulleres.

Premiado un proxecto para reducir
os riscos laborais con IA

A

ECAI Dixital 2020 premiou un proxecto que vai
directamente encamiñado a mellorar a saúde laboral
mediante sistemas intelixentes. Trátase de WearHealth,
unha contribución que permite ás empresas “unha
prevención proactiva e preditiva que reduce os riscos para a
saúde dos traballadores”. O proxecto vén da man da empresa
xermana do mesmo nome, con sedes en Luxemburgo e en
Nigrán. Na ECAI foi seleccionada como nova firma gañadora da
sección Lab to Market.
No concurso Pitch Competition da ECAI participaron startups innovadoras, spin-offs ou empresas en fase de incubación. De
feito, InVerbis, unha empresa en incubación do CiTIUS, dedicada á analítica de procesos de negocio, foi unha das 10 finalistas
nesta competición. Nel debían demostrar os beneficios dos seus proxectos mediante a aplicación de tecnoloxías avanzadas
con capacidade para avaliar información e tomar decisións.
O proxecto gañador consiste nunha plataforma para monitorizar, mediante a aplicación de Intelixencia Artificial, os postos de
traballo de empresas cuxa actividade requiran man de obra intensiva, co fin de ofrecer solucións de prevención dos riscos para
a saúde de traballadores. Faino recompilando datos para elaborar mapas dos posíbeis perigos físicos e mentais dos empregados, co obxetivo de anticipar as solucións.
WearHealth iniciou a súa andaina hai 10 anos como un proxecto do Instituto de Intelixencia Artificial da Universidade de
Bremen (Alemaña) para avaliar o estado de saúde de pacientes con enfermidades crónicas (pulmonar, renal, etc.). Ao longo da
súa traxectoria colaboraron con multinacionais do sector do motor, enerxéticas ou tecnolóxicas.
Número 205
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Rede solidaria e

responsábel

R lanza un paquete específico de conexión para as
familias con menos recursos: Internet Compromiso

C

o fin de botar unha man
aos estudantes de familias con menos recursos e
garantir que teñan pleno
acceso á teledocencia e
ao coñecemento online,
a operadora galega R lanzou a iniciativa Internet Compromiso, que
pon en xogo conexión á Rede de 100 Mbps
a un prezo de 14 euros. A promoción, moi
indicada para uns tempos (os que vivimos)
nos que se priorizan as comunicacións e
as formacións en liña, ao que se suma un
complexo contexto de crise económica e
sanitaria, ten o obxectivo de “evitar que as
familias con menos recursos fiquen atrás
no proceso de transición dixital”.
Con este plan, R asegura unha conexión
a internet de 100 Mbps de velocidade a
un prezo de 14 euros, un prezo que se sitúa, nas súas palabras, “moi por baixo do
mercado”, e engade “a vantaxe de que a
primeira factura é gratis para as contratacións que se realicen no mes de setembro,
ademais de que a instalación tamén é de
balde”.
Internet Compromiso é o produto deseñado para “responder ás necesidades de
conexión que se demostraron necesarias
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para esas familias nas que os/as estudantes
teñen que seguir os seus estudos de forma
telemática, e para seguir mantendo o contacto próximo cos/coas familiares mesmo
nas situacións de illamento xeradas pola
COVID-19”.
A promoción forma parte do proxecto
de responsabilidade empresarial da operadora galega. Nas súas palabras, é unha
contribución que “vai aló dunha oferta
específica para converterse nun proxecto
de responsabilidade empresarial porque,
ademais de responder a unha necesidade
moi presente na sociedade, ábrese á colaboración con institucións e organismos
de ámbito social, educativo, sanitario e
asistencial”. A este respecto, a compañía de
cable lembra que xa hai moitas entidades
que xa se mostraron interesadas en contar
cun servizo acorde ás necesidades da poboación á que atenden, coa finalidade de
distribuílo aos/ás seus beneficiarios/as.
Internet Compromiso conta cunha nova
páxina web específica que xorde na contorna en liña co propósito de “responder e
deseñar solucións tanto para particulares
como para organismos públicos que poden, na páxina, formular as súas dúbidas e
expor as súas necesidades”. 

A operadora
incrementa a súa
presenza en Noia,
Ribadumia e
Vilanova
operadora R vén de
incrementar a cantidade fogares e negocios
de Noia, Ribadumia
e Vilanova con posibilidade de
a conectarse á súa fibra óptica
FTTH.
Respecto a Noia, os núcleos de
Couto de Arriba, Xilvir, A Loxe,
Manle e O Pirillueiro xa dispoñen de accesos ultrarrápidos
a Internet de ata 500 Mbps e
pode desfrutar doutros servizos
avanzados de telecomunicacións
grazas ás redes de nova xeración
de R. Deste xeito, arredor de 151
novos fogares e negocios das
ditas localizacións quedaron preparados para recibir os servizos
avanzados de teléfono, Internet
de ata 500 Mbps simétricos e
televisión dixital multicanle de
R. A esta cantidade sumaránselle outros 725 inmóbeis que se
incorporarán en datas vindeiras (200 deles xa ao peche de
agosto).
No que atinxe a Ribadumia,
o núcleo de Carrasqueira xa
dispón de accesos ultrarrápidos
a Internet de ata 500 Mbps e
pode desfrutar doutros servizos
avanzados de telecomunicacións
grazas ás redes de nova xeración
de R. En total, falamos de 75
novos fogares e negocios do dito
núcleo incorporados á cobertura da operadora, aos que se
engadirán outros 112 inmóbeis
dos núcleos de Cruceiro Vello e
Tabueiros.
Polo que se refire a Vilanova,
os lugares de Currás, Tarrío e
Viñagrande xa dispoñen de accesos ultrarrápidos a Internet de
ata 500 Mbps e poden desfrutar
doutros servizos avanzados de
telecomunicacións grazas ás
redes de nova xeración de R. En
total, falamos de 150 unidades
inmobiliarias. A esta cantidade sumaránselle outros 275
inmóbeis que se incorporarán en
datas vindeiras, co que a peche
de ano haberá 427 residencias
particulares e empresas conectadas a estas redes avanzadas.

A
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Empresas galegas
a paso de xigante
O programa Fábrica Intelixente e Sostible vén
con 15 millóns de euros en axudas

O Polo Aeroespacial
contará cun parque
industrial de 31.000m²
Polo Aeroespacial
de Galicia,
impulsado
pola Xunta de Galicia
a través da Axencia
Galega de Innovación, vai seguir dando
pasos para converterse
definitivamente nun
referente estatal e
europeo na creación
de tecnoloxías ligadas
aos vehículos aéreos
non tripulados. Así o
fixo saber en setembro
o vicepresidente económico e conselleiro
de Economía, Empresa
e Innovación, Francisco
Conde, quen visitou o
complexo das Rozas
(Lugo) para verificar
as obras da primeira
fase da construción do
parque tecnolóxico e
industrial, que alcanzará unha superficie
de 31.000m² e terá
capacidade para acubillar unha quincena de
hangares.
Acompañado por
representantes do
Instituto de Técnica
Aeroespacial (INTA) e
das empresas Indra,
Babcock, Tragsa e o
director de obra de
urbanización, o vicepresidente económico
puido comprobar a
marcha desta primeira
fase, na cal se está a
traballar sobre unha
área inicial de 3.000m²
onde a multinacional
Babcock, con presenza
no complexo galego,

O

A

finais de agosto
publicáronse os
detalles da cuarta edición do
programa Fábrica Intelixente e
Sostible, un programa da Xunta de Galicia a través
da Axencia Galega de Innovación,
dependente da Vicepresidencia
Económica e Consellería de Economía, Empresa e Innovación que inclúe 15 millóns de euros en axudas
co-financiados polos Fondos FEDER
e ao abeiro do cal preténdense mobilizar 49 millóns de euros. A iniciativa apoiará proxectos de I+D que
contribúan a renovar o noso xeito
de producir, xerar riqueza, coñecemento e emprego, facéndoo máis
sustentábel, rendíbel, eficiente, automatizado, conectado e dixital. O
prazo de solicitudes ficará aberto
ata o vindeiro 28 de setembro.
Os proxectos, que poderán ser individuais ou en colaboración entre
empresas ou con organismos de investigación galegos, deben ter unha
duración mínima de tres anualidades, ser desenvolvidos en Galicia, facer un uso intensivo de tecnoloxías
facilitadoras para obter produtos e
procesos de alto valor engadido, en
liña coas tendencias internacionais
da fábrica do futuro, e contar cun
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efecto tractor e incentivador do investimento público sobre os sectores estratéxicos galegos.
Así mesmo, en coherencia co Pacto Verde Europeo, búscase impulsar
o desenvolvemento de proxectos
que permitan ás empresas avanzar
nos seus compromisos medioambientais e enfocar a súa actividade
cara a unha forma de producir máis
eficiente baseada no emprego de
tecnoloxías limpas. A intensidade
da axuda oscilará entre un 15 e un
80% segundo o tipo de proxecto e
empresa.
Entre as principais novidades desta edición atópase o aumento das
contías dos proxectos, que poderán
ser de entre 2 e 30 millóns de euros.
Fábrica Intelixente e Sostible está
aliñado co reto 2 da Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia,
orientado a acadar un novo modelo industrial para Galicia baseado
na innovación como ferramenta de
competitividade e cos principais
obxectivos da Axenda da Industria
4.0. Desde a súa posta en marcha en
2016, xa se concederon preto de 52
millóns de euros a 15 proxectos de
26 empresas e 4 centros tecnolóxicos que mobilizaron 218 millóns de
euros en sectores como o motor, as
TIC, o naval, o alimentario, o forestal
e a lousa. 

xa está a piques de
rematar a construción
do seu hangar e Indra
fará outro.
Conde salientou que
“contar con máis e mellores infraestruturas fai
do Polo Aeroespacial
un reclamo para atraer
novos investimentos e
fortalecer, así, o tecido
empresarial deste
sector en Galicia”.
O vicepresidente
económico dixo que
o devandito reto é
“xustamente un dos
desafíos para o vindeiro período 2021-2025”
no que se prevé un
investimento públicoprivado de 160 millóns
de euros para reforzar
as infraestruturas
existentes, consolidar
a industrialización de
equipos e sistemas, e
avanzar na busca de
solucións tanto para o
sector público como
privado. Unha nova
andaina que “vai permitir que Galicia poida
seguir na vangarda do
sector dos avións non
tripulados no eido do
coñecemento e da investigación”, engadiu.
Con ese fin, a Xunta,
a través da Axencia
Galega de Innovación
(Gain), lanzou o pasado
mes de xuño unha
consulta ao mercado
para identificar novas
tecnoloxías e tendencias no sector e deseñar o Polo Aeroespacial
do 2025.
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software libre

Contra a crise,
tecnoloxías abertas
O outono galego chega con diversos eventos de
traballo e divulgación arredor do software libre

MeLiSA organiza a
edición coruñesa do
festival FLISoL de
software libre

A OSHWDem2020 celébrase en liña

O

s grandes acontecementos
tecnolóxicos da nosa terra veñen
este ano marcados polas esixencias
da actual situación sanitaria, e, malia que
algúns non lles quedou outra vía que
cancelarse ou adiarse, outros están a
optar pola vía online e por tirar proveito
da actividade xerada nas redes polas
comunidades que lles dan sustento e
apoio. É o caso (este último) da feira maker

OSHWDem (https://oshwdem.
org/) da Coruña, que este ano
2020 terá lugar en formato en
liña. Será o 7 de novembro.
Segundo puidemos saber, a
organización está mobilizando as
concorridas fileiras de argalleiras
e argalleiros da nosa terra e do
ámbito estatal e internacional
para lucir proxectos no marco
do dito evento. Terán cabida,
como cada ano, contribucións
tecnolóxicas ligadas á educación,
a robótica, as comunicacións, a
música, a arte e a impresión 3D.
Segundo detalla o grupo de impulsores
da OSHWDem “buscamos e daremos preferencia a proxectos baseados en tecnoloxías
abertas, canto máis abertas, mellor. Valoramos tamén o grao de innovación do proxecto, a calidade da súa documentación, a súa
comunidade e, en xeral, calquera aspecto
que o faga interesante para a OSHWDem”.
De feito, mentres se redactaba este texto
aínda ficaba aberto o Call4Makers. 

A Xornada de Usuarios de R, o 15 de outubro

A

sétima Xornada de Usuarios de R en
Galicia celebrarase o 15 de outubro
de 2020 en formato virtual (por
primeira vez na historia desta xuntanza de
traballo e divulgación e como medida de
seguridade sanitaria anti-COVID para as e os
participantes). Polo tanto, as diferentes actividades retransmitiranse en vivo e en streaming. Ademais, os vídeos serán pendurados
ao remate da xornada no sitio en YouTube
da Xornada de Usuarios de R en Galicia.
Esta iniciativa enmárcase no convenio
de colaboración asinado entre a axencia
autonómica AMTEGA e o CIXUG para a
realización de actividades de fomento do
software libre en Galicia.
O evento ten como obxectivos a promoción da linguaxe R e as súas aplicacións,
ademais de facilitar o traballo en rede
entre a comunidade de persoas usuarias
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da linguaxe e aquelas outras interesadas
en coñecela ou en poñer en común as súas
experiencias.
Como lembraremos, R é un software
orixinariamente deseñado para a análise
estatística e a realización de gráficos e que
nestes intres estase a utilizar en numerosos
eidos relacionados coa estatística (xenómica, biomedicina, econometría, Big Data,
bioloxía, ...). R ten unha natureza dupla de
programa e de linguaxe de programación e
distribúese baixo licenza GNU-GPL. 

O

Festival Latinoamerciano de
Instalación de Software Libre
(FLISoL) celebrará unha nova
edición, a convocatoria FLISoL 2020
A Coruña, o vindeiro 26 de setembro, en formato online e da man da
Asociación MeLiSA. Trátase do evento
de divulgación e reivindicación de
software libre máis grande en Latinoamérica e está encamiñado a xuntar,
para o intercambio de coñecementos,
recursos, solucións e colaboracións, a
estudantes, académicos, empresarios,
traballadores, funcionarios públicos e,
en xeral, seareiros da informática sen
cancelas.
O FLISoL, que se leva celebrando
dende 2005, é un evento aberto,
argalleiro e colaborativo organizado
polas diversas comunidades locais de
software libre. Inclúe charlas, relatorios e obradoiros sobre proxectos de
informática non privativa tocando o
seu amplo abano de ventes: social,
cultural, filosófica, empresarial, etc.
Por mor da crise sanitaria e a COVID-19, durante o 2020, moitas comunidades pertencentes ao FLISoL, organizaron o evento de maneira virtual.
A edición 2020 do FLISoL organizada desde A Coruña, contará con
diferentes charlas emitidas en liña
que serán gravadas e posteriormente
penduradas para poder ser vistas.
Para máis información sobre o evento, podemos visitar a páxina web do
mesmo, xa habilitada: https://flisol2020acoruna.gitlab.io/.
Esta xornada forma parte das actividades que a Asociación MeLiSA
realiza no marco do convenio de
colaboración asinado coa Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de
Galicia (AMTEGA), e incluídas no Plan
de Acción de Software Libre 2020 da
Xunta de Galicia. 
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Punto de información
(e formación)
na nosa lingua

Presentación do
primeiro caderno
do FICBUEU

O Portal da Lingua Galega publica toda a
información relativa ás probas do CELGA 2020
(en setembro e outubro)

pasado 15 de setembro presentouse no Centro Social do
Mar de Bueu a edición bilingüe
galego-inglés do primeiro caderno do festival FICBUEU, que analiza os
formatos pequenos da vangarda cinematográfica francesa dos anos cincuenta e
sesenta: A Nouvelle Vague a través das súas
curtametraxes (1956-1965). Na cita, que
se reflicte en detalle no portal da lingua
www.lingua.gal, participaron o autor do
traballo e subdirector do festival de curtametraxes da vila pontevedresa, Severiano
Casalderrey, e máis o secretario xeral de
Política Lingüística, Valentín García, quen
saudou a creación dos cadernos do certame e mostrou a súa satisfacción de que
poidan abrollar estudos cinematográficos
en galego, de alcance internacional, “de
xeito que o traballo de documentación
e de escolma que se fai para o festival
permaneza no tempo e poida contribuír á
formación en galego das novas xeracións
que queiran achegarse á sétima arte”.
Por outra banda, o secretario xeral loou
a capacidade do autor para “escribir un
traballo que é, ao mesmo tempo, ameno,
claro e rigoroso”.
Xunto con eles participou na presentación de A Nouvelle Vague a través das súas
curtametraxes (1956-1965) Manuel Pena,
director do FICBUEU.
A publicación, que conta co apoio da
Secretaría de Política Lingüística, recompila o traballo de selección e de investigación realizado para a Sección Retrospectiva, unha das novidades da 12ª edición
do dito festival, recentemente celebrada,
mediante a que se lles quere dar protagonismo a obras de difícil acceso para o
público pero con grande valor histórico
no desenvolvemento do cinema e do
formato curtametraxe.

O

O

Portal da Lingua
Galega
(www.
lingua.gal) ofrece
dende este 4 de
setembro as listaxes definitivas
das persoas admitidas, un total de 1.780, para asistir ás
probas de acreditación do CELGA os
días 26 e 27 de setembro (CELGA 4) e
3 de outubro (CELGA 2), 4 (CELGA 3) e
10 de outubro (CELGA 1) nas localidades de Santiago de Compostela e Ponferrada. As probas, segundo fai saber a
Secretaría Xeral de Política Lingüística,
desenvolveranse baixo as máis estritas
medidas sanitarias de protección. O
Portal da Lingua Galega da Secretaría
Xeral adiantou na recta final deste verán toda esta información, engadindo
que a convocatoria estaba prevista
para desenvolverse entre os meses de
maio e xuño pero tivo que adiarse por
mor da crise da COVID-19.
Como dixemos, os exames desta
convocatoria 2020 realizaranse baixo
estritos protocolos, “co fin de protexer
a saúde propia e a das demais persoas”,
polo que se deberán respectar unha
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serie de disposicións: tomar a temperatura na véspera e no día da proba, observar posíbeis síntomas respiratorios,
acudir con máscara cirúrxica ou FFP2,
empregar xel hidroalcohólico ou manter unha distancia de seguridade de 1,5
metros.
Por niveis e localidades, examinaranse do CELGA 1, en Santiago, 74 persoas;
do CELGA 2, 228: 201 en Santiago e 27
en Ponferrada; do CELGA 3, 430: 356 en
Santiago e 74 en Ponferrada; e do CELGA 4, 1048: 835 en Santiago e 213 en
Ponferrada. Os centros de realización
das probas daranse a coñecer proximamente no Portal da Lingua Galega.
O CELGA é o certificado en lingua
galega que expide a Secretaría Xeral
de Política Lingüística da Xunta de
Galicia e que acredita o coñecemento
da lingua en cinco niveis. Trátase dun
modelo de aprendizaxe, ensino e avaliación de lingua galega adaptado ao
marco europeo común de referencia
para as linguas definido polo Consello
de Europa, no que se describen os coñecementos e habilidades que se contemplan en diferentes niveis para que a
comunicación sexa eficaz. 
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Internet en
practicamente todos os

O

observatorio OSIMGA,
dependente da axencia
autonómica AMTEGA,
vén de publicar un novo
estudo que confirma a
capacidade das novas
xeracións para dixitalizar as contornas familiares. En concreto,
na investigación acabada de publicar faise
saber que a porcentaxe de fogares galegos
con nenos ideades escolar que teñen contratada Internet é do 99%.
A taxa xeral (incluíndo domicilios sen nenos en idades escolar) é do 88,1%, segundo
se recolle no estudo A Sociedade da Información nos fogares galegos. Edición 2019.
Esta porcentaxe supón un incremento dun
11,9% respecto ao ano 2016. O observatorio salienta que no mesmo período, Galicia
presenta un ascenso superior ao observado
a nivel europeo (5,9%) e moi semellante ao
crecemento da media estatal (11,6%).
O informe amosa tamén que o medre na
contratación a Internet rexístrase especialmente nos núcleos de menos habitantes.
Deste xeito, nas entidades de poboación
con menos de 5.000 persoas, a porcentaxe
de fogares con servizo de internet sitúase no
79%, fronte ao 69,7% de 2018.
O estudo incide no tipo de conexión contratada. Así, máis da metade dos fogares
galegos (51%) que ten contratado Internet,
conta cunha conexión á Rede superior a 30
Mbps, o que supón un incremento do 6%
respecto ao ano anterior e, amosando a rápida evolución de velocidade dispoñible.
O informe tamén destaca o incremento do
81,7% experimentado pola porcentaxe de
fogares con velocidade de conexión a Internet contratada superior aos 100 Mbps no
último ano, situándose no 23,8%.

Máis uso de Internet
Respecto á utilización de Internet, a porcentaxe de usuarios incrementouse un 6,9%
respecto ao resultado do ano 2018 e sitúase
no 85,6%. No caso de convivencia con nenos e nenas en idade escolar obrigatoria a
porcentaxe de uso de internet ascende ao
95,8% No período 2016-2019, a evolución
de persoas que utilizaron Internet nos tres
últimos meses en Galicia foi dun 15,7% dende o ano 2016, fronte ao 12,5% do conxunto
de España e o 4,9% da UE. Entre os galegos/
as que utilizaron Internet nos últimos tres
meses, un 85,6% faino a diario e un 11,6%
todas as semanas, que sitúan a Galicia cuns
datos moi semellantes -mesmo un pouco
por riba- da media estatal.
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domicilios con escolares
O novo informe de OSIMGA confirma o importante
papel da xente máis nova para espallar a presenza e
uso da Rede

A investigación destaca que “o uso de Internet continúa a incrementarse en todos os tipos de hábitat analizados, e é de salientar que
nos concellos de menos de 5.000 habitantes
experimentouse a maior suba do indicador
desde o pasado ano (11,9 puntos porcentuais)”. Deste xeito, engádese, preto do 74%
das persoas que residen nestes municipios
utilizaron Internet nos últimos tres meses.

eAdministración
No referente á Administración Electrónica,
en 2019 o 70,6% dos internautas galegos interactuaron coas administracións públicas
a través de Internet nos últimos doce meses
para obter información, o que supón un incremento do 6,5% no último ano. No conxunto do Estado este indicador sitúase no 53,7%.
Ademais, o 66,8% das persoas que utilizaron
Internet nos últimos 12 meses e realizaron
xestións coa Administración, tamén enviaron formularios cumprimentados a través da
Rede.
Número 205

O tipo de interacción coas administracións que máis se incrementou o último ano foi a descarga de documentos
xerados polas propias administracións a
petición do cidadáns, que experimentou un crecemento do 44,4% e sitúase
no 52%.

Avanzamos en 5G
Galicia consegue un novo piloto desta tecnoloxía móbil
por importe de 9 millóns de euros

Factores determinantes
No estudo engádese que “con independencia do indicador que se estea a
analizar, atópase un denominador común: a influenza de determinados factores e características socio-demográficas na implantación e evolución das TIC
en Galicia”. Segundo se detalla, os factores que inciden máis intensamente nos
indicadores TIC analizados son a idade,
o nivel de estudos, a renda familiar e o
tamaño do hábitat.
A menor idade, maior uso da Internet,
acadando niveis de uso practicamente
universais nas idades máis temperás.
A comparativa entre Galicia e España amosa que, ata os 44 anos, Galicia
converxe coa media estatal e mesmo a
supera lixeiramente entre os 16 e os 34
anos.
Estudantes, ocupados e persoas con
nivel formativo secundario ou máis alto
son os colectivos que máis utilizaron Internet nos últimos tres meses.
Os fogares situados nos hábitats máis
poboados acadan porcentaxes superiores de contratación de Internet; situándose por riba do 90% nos concellos de
máis de 20.000 habitantes.
O número de persoas no fogar novamente afecta de maneira positiva á
contratación de Internet, superando o
98,6% de fogares con Internet contratado nas vivendas de 4 membros. 

O

Ministerio de Economía e Transformación
Dixital publicou a finais
de agosto a resolución
da adxudicación da
segunda convocatoria
de axudas para probar
a tecnoloxía 5G que outorga ao operador
Orange unha axuda pública de 9 millóns de
euros para realizar un piloto 5G que abrangue 14 casos de uso destas redes sen fíos,
correspondendo un dos mesmos ao territorio galego. Trátase do segundo proxecto
de maior importe dos oito concedidos en
España nesta nova convocatoria.
Este piloto súmase ao concedido a Telefónica na primeira convocatoria estatal, cun
importe de 11 millóns de euros e aos impulsados pola Administración autonómica
desde o Nodo 5G Galicia cos tres operadores, Telefónica, Vodafone e Orange cun investimento de 2 millóns de euros. En total,
desenvolveranse na Comunidade máis de
30 casos de uso baseado en tecnoloxía 5G
por importe de 22 millóns de euros.

Plan Galicia 5G
Estes pilotos dan resposta ao requisito
marcado por Europa de que os Estados
membros realicen casos de uso, é dicir,
escenarios nos que se teste e pilote esta
tecnoloxía, como paso previo ao seu despregamento. Consciente desta realidade a
Administración pública autonómica apostou por exercer un papel facilitador á hora
de abordar o desenvolvemento tecnolóxico
de Galicia. Por iso en xullo de 2018 foi a priNúmero 205

Desenvolveranse na
Comunidade máis de 30
casos de uso baseado
en tecnoloxía 5G
meira Comunidade en aprobar un Plan para
impulsar o ecosistema 5G galego e favorecer o espallamento e fornecemento destas
redes no territorio.
En menos dun ano puxéronse en marcha as principais liñas do plan. A primeira,
conformar un Nodo 5G co compromiso dos
tres principais operadores (Vodafone, Telefónica e Orange) de realizar 9 casos de uso
5G, actualmente en marcha.
Esta posición vantaxosa de Galicia na 5G
contribuíu a que fose unha das dúas Comunidades en conseguir a subvención estatal
para desenvolver un piloto de Telefónica,
ao que se engade agora o de Orange nesta
segunda convocatoria e que suman 22 casos de uso. En total, e grazas ao impulso de
ambas administracións, en Galicia desenvolveranse máis de 30 pilotos de 5 G repartidos nas sete grandes cidades en ámbitos
de especial interese para a Comunidade
como a sanidade, a loita contra os incendios, a industria, o vehículo conectado, o
turismo ou a educación.
Ademais, o Plan Galicia 5G aposta tamén
pola formación e puxo en marcha o primeiro curso de Especialista Universitario en 5G,
en colaboración coa Universidade de Vigo,
que vai iniciar a súa segunda edición. 
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IGNACIO
ARMESTO

O profesor da UVigo fálanos da decisión de transformar a edición 2020
das históricas Xornadas de Automatización Industrial nun evento online

—— As xa históricas Xornadas de Automatización Industrial da Universidade de Vigo (as JAI) celebrarán a súa vindeira
edición a través dun xemelgo dixital. As primeiras Digital JAI, un novo foco internacional de coñecemento e innovación arredor das tecnoloxías industriais intelixentes, desenvolverase entre os días 26 e 30 de outubro. Comandadas
novamente polo profesor Ignacio Armesto, son un exemplo de resistencia, continuidade e evolución. O propio Armesto debúllanos nesta entrevista todas as novidades que a actual convocatoria pon en xogo.

-T

ras a difícil decisión de aprazar a celebración das JAI
até o ano que vén, finalmente optouse por celebrar
a finais deste mes de outubro un formato virtual da
mesma, por que se abordou esta vía?
- Foi unha decisión meditada e que quixemos tomar coas empresas participantes. No mes de maio, dado o transcurso dos
acontecementos, empezamos a barallar que o mes de outubro
sería un mes complicado para a celebración de eventos presenciais. E máis tendo en conta que as Xornadas JAI desenvólvense nun ambiente universitario, concretamente na sede Campus
da Escola de Enxeñaría Industrial, polo que a probabilidade de
que existisen grandes limitacións de aforamento ou, mesmo, se
producise a cancelación de actividade presencial considerámola
francamente elevada.
Por ese motivo, no mes de maio organizamos varias reunións
virtuais coas empresas participantes e barallamos diversos escenarios. Loxicamente, unha das opcións era a cancelación da súa
celebración nas datas previstas e o seu traslado ao ano 2021. Outra era a posibilidade de continuar adiante coa formulación presencial nas datas previstas e ter preparado unha especie de “plan
B” que consistiría na súa celebración en formato dixital.
A partir do mes de marzo, cando empezou o confinamento,
moitas empresas do sector comezaron a ofrecer actividades formativas e divulgativas en formato webinar (utilizando plataformas existentes como, por citar algunhas, GoToWebinar, WebEx,
Microsoft Teams, Zoom, etc.), E, tras a cancelación da Hannover
Messe, algunhas multinacionais lanzáronse a organizar eventos
máis estruturados, con programas de varios días de relatorios
e que incorporaban unha feira virtual en paralelo. Falamos, por
exemplo, dos Dialog Days de Phoenix Contact, Virtual Connect de
Rockwell Automation, We Are Cobots de Universal Robots, Digital
Industries de Siemens, etc. Esta clase de eventos foron a inspiración que nos fixeron comezar a pensar na creación dunhas JAI
dixitais, co selo persoal da Universidade de Vigo.
- Poderiamos dicir que as JAI estaban preparadas dalgunha
maneira para dar este chimpo....
- As JAI, desde os seus comezos, incluíron ese compoñente dixital, pois todos os relatorios emitíanse en directo e posteriormente ofrecíanse (e séguense ofrecendo) á carta grazas a UVigo-TV.
Por iso, tras analizar as posibilidades, UVigo-TV e a empresa concesionaria do servizo, Teltek, consideramos tecnicamente viable
potenciar a parte dixital das JAI. A este respecto, na Universidade
de Vigo, desde o mes de marzo até final de curso, impartiuse a
docencia na modalidade virtual (grazas a unha plataforma propia, Campus Remoto), sendo clave a experiencia de UVigo-TV
neste eido para ofrecer, en tempo record, un servizo fiable e escalable co que se atendeu satisfactoriamente a máis de 20.000
estudantes e 2.000 profesores.
Trala celebración das reunións, a decisión maioritaria foi apostar polo formato presencial e, por iso, trasladar as xornadas ao
ano 2021. A formulación de potenciar a parte dixital do evento en
futuras edicións foi unha proposta ben recibida e acordouse explorar a súa viabilidade técnica e custos para, en caso de ser facti14 |

“AS JAI TIVERON
SEMPRE, DENDE OS
SEUS COMEZOS, UN
COMPOÑENTE DIXITAL”


Presentación das Digital JAI no Reitorado de Vigo. Na
imaxe a estudante que actuará de guía do congreso
virtual xunto ao reitor, Manuel Reigosa

no showroom virtual cedémoslle unha aula
dixital na que poderán reunirse e interactuar
cos asistentes, realizar demostracións online
de produtos, etc.

Decidimos lanzar este ano
as Digital JAI cun formato
100% virtual pola incerteza
sobrevinda por COVID-19
e porque as empresas
propuxéronnos que así o
fixésemos.
ble, incorporala a futuras edicións das JAI presenciais e convertelas, deste xeito, nun evento
aínda máis híbrido. E isto foi o que se acordou,
polo que o primeiro que fixemos desde a organización foi informar da cancelación das JAI
presenciais do ano 2020.
Con todo, nesas mesmas reunións bastantes firmas mostraron un interese notable pola
proposta do xemelgo dixital das JAI e animáronnos a traballar nel. Dicían estar dispostas a participar nun evento 100% dixital se o
celebrabamos en 2020, entre outros motivos
porque era moi probable que os eventos presenciais previstos para final de ano se cancelaran. Aínda que é certo que outras firmas manifestaron non crer nos eventos 100% virtuais
ou, simplemente, consideraron que non tiña
demasiado sentido celebrar dúas edicións de
JAI en anos consecutivos.
Por este motivo, realizamos unha sondaxe
entre as firmas partner e, en pouco tempo,
confirmamos que máis da metade das 30 firmas partner das JAI presenciais manifestaron
que participarían nunhas JAI dixitais en 2020
se se organizaban. E ese foi o impulso definitivo para lanzar esta nova iniciativa, que bautizamos Digital JAI 2020 ou I Xornadas Dixitais
sobre Tecnoloxías e Solucións para a Automatización Industrial, en alusión ao formato de
xemelgo dixital das JAI tradicionais.
Á semana seguinte lanzamos a chamada á
participación e a resposta foi impresionante:
en menos de 2 días completamos o programa
de conferencias da semana, con máis de 20
horas de programa, 40 relatorios, 4 mesas redondas e case 30 multinacionais participantes.
- Cales son as súas principais características?
Que ofrece esta alternativa aos participantes?
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- Como comentabamos antes, a filosofía básica das Digital JAI é emular, a modo de xemelgo dixital, o formato das JAI presenciais.
Como ben coñecedes, a actividade máis relevante das xornadas é o programa de conferencias plenarias, que se desenvolve ao longo
da semana nunha única sala. Neste apartado
non temos previstas grandes diferenzas, unicamente acoutamos o tempo máximo por
relatorio a 30 minutos e incluímos unhas breves pausas no medio das sesións de mañá e
tarde. Loxicamente, nesta ocasión os relatores
intervirán de forma remota e, para iso, utilizaremos unha sala do Campus Remoto da Universidade de Vigo a xeito de salón de actos.
Desde esa sala, os contidos transmitiranse aos
servidores de UVigo-TV para, desde alí, ofrecelos mediante streaming en directo a todos
os asistentes que se rexistraron na plataforma
creada ao efecto.
O máis novo no apartado de conferencias
é que, ao final de todas as sesións de tarde,
imos organizar unhas mesas redondas moi
interesantes en colaboración con ISA Sección
Española e AER Automation. Contaremos coa
participación de directivos de empresas moi
relevantes e abordaranse temáticas de tanto
interese como: dixitalización industrial, automatización e robótica na Industria 4.0 e ciberseguridade entre outras.
Por outra banda, unha actividade que tivo
lugar por primeira vez en JAI2018 foi a organización dunha pequena feira tecnolóxica á que
denominamos “Showroom Industria 4.0”. Na
devandita feira, as empresas partner tiveron
ocasión de expor, nos corredores da Escola de
Industriais, boa parte dos produtos que presentaban ou tiñan que ver coa temática dos
seus relatorios. Para as Digital JAI, á maneira
de xemelgo dixital desta modalidade de participación, habemos replicado o concepto (xa
visto noutros eventos dixitais como os devanditos) de caseta virtual: unha serie de pequenos microsites nos que os fabricantes terán
ocasión de despregar material multimedia
relacionado co evento e interactuar cos asistentes a través de, algo que si consideramos
novo, unha sala remota semellante ás que utilizamos na Universidade de Vigo para impartir
as clases a distancia. Dalgún modo, poderiamos dicir que a cada empresa que participa

- Pode describirnos un pouco o programa?
Que temáticas abordaranse principalmente?
- O programa, a día de hoxe, está aínda en
proceso de definición. Hai que ter en conta
que a convocatoria vén de lanzarse aínda e
as empresas, probablemente, até mediados
de setembro (agora mesmo estamos en período vacacional para moitas delas) non nos
van a indicar de forma concreta as temáticas
que van abordar. En todo caso, non hai que
esquecer que serán case 30 as multinacionais
participantes, todas elas empresas de recoñecido prestixio no sector, que son, á fin e ao
cabo, as que definen e desenvolven as tecnoloxías e solucións que se aplican hoxe en día
na industria. Por tanto, non me cabe dúbida
de que serán relatorios de alto interese e impacto. Cando me reunín na última edición
JAI2018 cun directivo de CEAGA (o Clúster de
Automoción de Galicia) para presentarlle o
programa de relatorios, este comentou: “Aquí
trátanse todas as temáticas da Industria 4.0
que estamos a avaliar”. E eu contesteille: “Pois
claro, estas empresas son as que están a crear
todas as tecnoloxías e solucións da Industria
4.0!”.
- Pensan manter este formato no futuro ou é
unha alternativa puntual pola situación que
estamos a vivir este ano pola crise sanitaria?
- Nós entendémolo como unha situación de
ínterin: decidimos lanzar este ano 2020 as
Digital JAI cun formato 100% virtual pola incerteza sobrevinda por COVID-19 e porque
as empresas propuxéronnos que así o fixésemos. Supón unha oportunidade de crear
algo orixinal e único na súa especie: non nos
consta que existan este tipo de eventos online con tal variedade de participantes e, moito
menos, en español. E, ademais, abre as JAI a
todo o mundo porque, evidentemente, as
Xornadas JAI presenciais sempre estarán enmarcadas no seu lugar de celebración (Vigo),
pero a Digital JAI non teñen ese límite, poden
chegar a ser vistas e seguidas desde todos os
recantos do mundo.
A idea que estamos a barallar é experimentar en 2020 con este primeiro xemelgo dixital
e, se todo vai ben, incorporalo en próximas
edicións ás Xornadas JAI presenciais. De
modo que, a partir de 2021 e xa cada dous
anos (como habitualmente), celebrariamos
unhas Xornadas JAI en formato “híbrido”,
cunha compoñente presencial na Escola de
Enxeñaría Industrial (que é a esencia destas
xornadas) á que sumariamos a funcionalidade deste xemelgo dixital. 
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Un país chamado
dixitalización
Os nosos concellos, no contexto COVID,
están a facer un esforzo extra por favorecer
a transformación das pemes e a capacitación
dixital da veciñanza

En funcionamento a plataforma
Ribeira Store

plataforma Ribeira
Store (www.ribeirastore.com) xa é finalmente unha realidade
para usar e para tirarlle proveito.
O marketplace ribeirense, impulsado polo Concello, está a enfiar
o outono con preto de 150 negocios adscritos á plataforma. A
plataforma, que irá incorporando
máis negocios e máis artigos a
medida que se asente, está dispoñíbel tanto en galego como
en castelán.
Tal e como recordou na súa
presentación a finais de agosto a
concelleira Innovación Tecnolóxica, Ana Barreiro, “a idea de lanzar
esta plataforma xurdiu durante o
confinamento como unha forma
de axudar aos nosos empresarios
e autónomos nuns tempos nos
que os seus ingresos se viron
mermados drasticamente”. A edil
avanzou que logo de dous meses realizando unha campaña de
captación vaise poñer en marcha
agora unha campaña de marke-

A
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ting dixital para visualizar e priorizar a plataforma en Internet, en
tanto que o seu colega da área
de Promoción Económica, Ramón Doval, salientou que Ribeira
Store “está aquí para quedar”.
Edelmiro Justo, de TokApp (a
empresa responsábel de desenvolver o marketplace), explicou
que o lanzamento de Ribeira
Store é a primeira fase dun plan
que contempla tamén a próxima
posta en marcha dunha aplicación móbil (que, entre outras
prestacións, levará integrada a
propia ecommerce) así como a
construción dunha nova páxina
web institucional máis potente,
versátil e intuitiva que a actual.
O emprendedor tamén fixo
unha sinxela demostración de
como funciona Ribeira Store,
onde se pode buscar tanto por
produtos como por comercios e
inclúe a posibilidade de realizar
ofertas e promocións tal e como
de feito teñen realizado xa varias
tendas. 

Colle velocidade a plataforma do ecommerce de
Pontevedra
Concello de Pontevedra, a través de
#PonteLovers habilitou un portal de
comercio online para o tecido produtivo
local, o servizo E-Ponte.com. En paralelo
ao arrinque da plataforma o Goberno pontevedrés
desenvolve seminarios en formato streaming
para informar polo miúdo das vantaxes e usos do
servizo en liña. Tal e como lembrou estes días a
concelleira Yoya Blanco, o portal E-Ponte.com é
“unha ferramenta orientada a achegar os negocios á
cidadanía que xurdiu durante o confinamento como
parte do noso proxecto para reactivar e dinamizar
a economía do municipio”. Trátase dunha solución
tecnolóxica que permite dixitalizar o catálogo de
produtos e servizos dos empresarios pontevedreses
baixo un único dominio, www.e-ponte.com. Mentres
se elaborara este texto xa tiña preto dun centenar de
pemes de distintos sectores rexistradas. 

O

Arrinca o proxecto para facer evolucionar os negocios
de Ponteareas
Concello de Ponteareas os obxectivos
e funcionalidades de Dixitaliza o teu
negocio, unha iniciativa que, como
se indica no seu nome, vai dirixida a
facilitar a evolución tecnolóxica das pemes locais
de cara a unha meirande competitividade, un
desafío que adquire unha nova dimensión nun
contexto, o da COVID, que achega necesidades
extra de transformación. O programa inclúe plans
de formación e asesoramento individualizado para
os comercios de Ponteareas e a planificación de
estratexias empresariais adaptadas ao novo contexto.
Tamén pon en xogo unha plataforma-escaparate
para os establecementos locais que se dirixe a
mellorar a visualización dos comercios nas redes.
En palabras da concelleira de Promoción
Económica, Eva Gil, búscase “desenvolver o
potencial que ten todo o tecido empresarial do
municipio e axudar na súa adaptación ás novas
circunstancias do mercado e aos novos hábitos de
consumo, sen perder a esencia do comercio local,
de tempada e de proximidade”. Os empresarios e
autónomos que estean interesados en sumarse ao
proxecto Dixitaliza o teu negocio para participar
na fomación poderán inscribirse a través da web
específica da plataforma. 

O
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Concello e empresarios locais xuntan
forzas para lanzar Mercarianxo.gal
umar forzas contra a
crise sanitaria e económica e facelo botando
das ferramentas (as
tecnolóxicas) que axudaron a
moitas empresas, moitas familias
e moitos cidadáns a manter a súa
actividade económica-formativainformativa durante o máis cru da
crise da COVID. Este é o alicerce da
plataforma Mercarianxo.gal, que se
presentou nos seus detalles ante o
tecido produtivo local o venres 11
de setembro no salón do plenos
do Concello rianxeiro, un portal
de ecommerce no que envorcaron
esforzos o Goberno local e máis a
Asociación Rianxeira de Empresarios e que irrompe no panorama
online con dúas vertentes complementarias: un gran escaparate
virtual e máis un marketplace.

S

Por unha banda, o escaparate virtual vai permitir que tódolos negocios de Rianxo estean
localizados nun mesmo dominio a través do cal poidan amosar e promocionar produtos
e servizos, novidades, ofertas
ou promocións especiais, etc.
“A finalidade deste escaparate
virtual”, sinalaron a ARE e máis
o Concello, “é facilitar a localización de empresas, produtos
e/ou servizos por parte dos
rianxeiros co obxectivo de que
busquen aquilo que precisan
nos negocios da vila antes de
realizar as súas compras online
ou fóra da vila”.
A outra vertente da plataforma é un marketplace que permitirá que aqueles comercios
que o desexen poidan vender

en liña os seus produtos “aumentando así as súas opcións
de negocio e as súas ventas”.
Nesta parte do proxecto terán
cabida todo tipos de comercios, incluso a alimentación, e
tamén a hostalería. Ademais,
incluiranse os servizos de recollida de pedidos no propio
establecemento e a entrega no
domicilio.

Actividades online para os comercios da Coruña

O Concello e ARE informaron
de que a parte do proxecto que
está arestora en desenvolvemento, a creación da plataforma
que vai albergar o escaparate
virtual e o marketplace, vai ser
levada a cabo pola asociación de
empresarios, contando para este
fin cunha subvención da Xunta
de Galicia coa que se financiará
parte do investimento. 

Compostela Monumental achegará
un marketplace e
unha nova web
Asociación Compostela
Monumental vai pór
en marcha “de xeito
inmediato” varias iniciativas de carácter tecnolóxico para
contribuír á recuperación económica dos comercios e da hostalería da
cidade. Farao favorecendo a venda
online de todo tipo de produtos
dos negocios situados no centro
histórico mediante un marketplace
específico. A maiores, habilitarse
un escaparate virtual dos negocios
participantes por medio da nova
web da asociación.
Compostela Monumental lembra
que ao abeiro desta iniciativa
formarase de xeito individual a cada
comercio no uso, manexo e xestión
dos seus produtos na tenda online,
e contarán cun departamento
destinado a solucionar problemas e
dúbidas que estará a enteira disposición do empresario.
Os interesados en formar parte
do proxecto do marketplace compostelán poden comunicalo ao
correo electrónico cca@compostelamonumental.es cos datos do interesado e teléfonos de contacto. 

A

Concello da Coruña, a través do
Departamento de Promoción
Económica e Comercio, impulsou
o programa gratuíto e en
liña Tendas a Exame, unha iniciativa para
apoiar ao comercio local con todo tipo de
recursos e coñecementos sobre ferramentas
dixitais para mellorar a visibilidade dos
negocios. A iniciativa, abeirada á estratexia
municipal para impulsar e dinamizar os
establecementos de proximidade, implica
o chimpo ao universo virtual do programa
Tendas a Exame, tanto nos seus contidos
coma no sistema de consultoría.
Trátase, sinalou o Concello, de que as
persoas propietarias dos comercios coñezan
ferramentas online que poidan habilitar
nos seus negocios “de forma sinxela, co

O
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obxectivo de chegar a máis clientela e
mellorar a súa visibilidade na Rede”. Este
cambio, engade o Goberno local, “permitirá
que poida participar calquera comercio
de proximidade da cidade que teña
establecemento aberto ao público, con
independencia da zona na que se atope”.
Nunha primeira fase do programa
realizarase unha análise e diagnóstico
dos comercios no ámbito dixital, para lles
propor, de seguido, estratexias e accións
axeitadas que melloren a súa visibilidade
en liña. Levaranse a cabo consultorías
personalizadas de mercadotecnia en liña,
comercio electrónico, SEO, ecommerce e
social selling, entre outras temáticas, sempre
buscando aquelas que mellor encaixen cos
diferentes negocios participantes. 
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Supertecnoloxías
para supercidadáns
As administracións locais da nosa terra
fortalecen os seus servizos TIC para facer
fronte á adversidade da pandemia

O Concello de Poio
axiliza o despregue
de fibra óptica

O

Concello de Poio quere
acelerar os procesos para
despregar fibra óptica en
todos os recantos do termo
municipal e así garantir, nos fogares e
nas empresas, a total dispoñibilidade
das telecomunicacións máis avanzadas
con todas as vantaxes que isto implica:
comunicación, Internet de alta velocidade, acceso a coñecemento, teleformación, teledocencia, etc. Por este motivo,
o Goberno local está facilitar e axilizar
“dentro das súas posibilidades” os trámites administrativos e xestións precisas
para Telefónica continúe avanzando no
plan de fornecemento que ten activo
para dotar ás parroquias de redes de
acceso de nova xeración, a través de
tecnoloxía FTTH (fibra até o fogar polas
súas siglas en inglés).
Os traballos de despregue, que tiveron o seu arranque en 2015 cando
a empresa presentou ante a Administración local os detalles deste plan,
cubriron a día de hoxe o 70% do territorio municipal, aproximadamente. O
proxecto tivo continuidade este verán,
cando Telefónica presentou nova documentación para dar continuidade a este
plan de despregue. Segundo explica o
Concello, as previsións da empresa son
que se poida dotar deste servizo a unhas 320 unidades inmobiliarias. 

Ames habilita un sistema online de obtención
de cita previa
Concello de Ames deu un
novo paso en materia de
eAdministración e habilitou un
sistema online de obtención
de cita previa para a realización de
trámites presenciais no Rexistro, no
Padrón municipal e a través do Sistema de
Interconexión de Rexistros (SIR). O servizo
activouse a través da sede electrónica do
Concello este 3 de agosto.

O

O obxectivo desta medida é facilitar aos
veciños e ás veciñas a obtención de cita
previa e que o poidan facer “dunha forma
rápida e áxil”, e máis optimizar o traballo
dos empregados/as públicos.
A solicitude de cita realízase través da
web municipal, picando na pestana Sede
electrónica ou ben directamente no sitio
web sede.concellodeames.gal. Na nova
páxina que se abre, selecciónase a opción
de Cita previa, e a continuación débese
elixir se se desexa acudir á oficina de
Bertamiráns ou á do Milladoiro, ou se se
decide reservar cita específica para trámites
de padrón, urbanismo ou SIR. 

Lugo contará cun centro de datos
anti-incidencias
Concello de
Lugo vai destinar máis de
medio millón
de euros a equipar o seu
sistema de Administración
Electrónica dun centro
respaldo que o protexa
ante incidencias de toda
índole. O proxecto, cuxa
licitación será levada á
xunta de Goberno local,
consiste en detalle na posta en marcha dun Centro
de Procesamento de Datos
(CPD) de apoio para o
que se destinará unha
contía de 507.555 euros
e que terá capacidade
para salvagardar a información municipal
ante calquera situación
imprevista.
O Concello lembra
que na actualidade
dispón dunha sala CPD
no Centro de Servizos
Municipais emprazada
no Seminario, unha
sala que “conta cunhas

O

medidas especiais de seguridade, para evitar un posíbel apagamento”, ademais
“dunhas condicións específicas de climatización”.
A posta en marcha dun
novo sistema de respaldo
permitirá, en palabras do
Concello, “que en caso de
incidencias graves ou de
desastres que inutilicen
total ou parcialmente o
centro de datos actual, os
servidores do Concello
continúen funcionando, a

través deste segundo CPD”,
que permitirá manter o
acceso a múltiples datos
como o pago de recibos, o
padrón, a propiedade de
inmóbeis ou a propia Sede
Electrónica.
Tamén se garantirá a
continuidade do servizo
entre os traballadores
municipais, cidadáns, provedores ou empresas que
se relacionan coa Administración local a través de
Internet. 
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Preto de 80 de certificados
dixitais en Marín
Concello de Marín vén de facer
balance da súa
actividade recente
en Administración Electrónica
(unha cuestión na que o Concello quere seguir envorcando
importantes esforzos, “dada
a necesidade de ofrecer ás
veciñas e veciños ferramentas
dixitais que lles permitan realizar con rapidez e con normalidade os seus trámites”), e máis
concretamente da actividade
da Oficina de Rexistro para
a Expedición de Certificados
Electrónicos de Persoa Física
para a Cidadanía, creada ao
abeiro do convenio de colabo-

O

ración entre a Xunta de Galicia
e a FEGAMP. Dende a posta
en marcha deste mecanismo,
xa son preto de 80 os certificados dixitais tramitados pola
plataforma habilitada polo
Concello.
Segundo informou o Goberno local, “con esta iniciativa
trátase de dar todos os medios
electrónicos necesarios para
que os habitantes de Marín
poidan realizar os trámites
online, tanto na propia sede
virtual do Concello coma no
resto de portais das distintas
administracións, como a AEAT
(Axencia Tributaria) ou a Seguridade Social”. 

A Millennium da Coruña
converterase nunha identidade
dixital
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 actualidade”. Por
exemplo adquirir entradas para
espectáculos, formalizar a inscrición en programas de lecer

O

Telefónica, Orange e o Concello de Padrón achegan fibra a máis de 3.600 fogares e empresas
Concello de Padrón vén de
anunciar novos e importantes
avances en materia de
cobertura de Internet e fibra
óptica, que, segundo fai saber, chegarán
a máis de 3.600 fogares e empresas
en datas vindeiras. O fornecemento
tecnolóxico vén da man de dous
operadores de telecomunicacións,
Orange e Telefónica, con quen
colabora o Goberno local para o
desenvolvemento do proxecto,
fixando en aproximadamente tres
meses o prazo para rematar este
plan de cobertura. “A través del,
a cidadanía de Padrón poderá
acceder ás comunicacións fixas máis
avanzadas do mercado”, explicou.
O concelleiro de Servizos, Ángel
Rodríguez, detallou que “investir en
telecomunicacións é moi necesario,
xa que numerosas actividades do
noso día a día hoxe ocorren a través
de Internet, e incluso o éxito de
moitas empresas dependen desta
plataforma”. Segundo engadiu,
o despregue levarase a cabo en
“numerosos lugares do concello”,
entre os que se inclúen o centro do

O
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mesmo e lugares como A Igrexa, Herbón,
Extramundi de Abaixo, Vilar, Berxaos,
Outeiro, Rial, Ribadulla, Sande, Sinde,
Sobrerrivas, Baiuca, Vigo, Cortiñas, Rego
da Manga, Santa Cruz, Aduana, Barco,
Cambelas, Paraíso, Pousa, Rueiro, Calzada
e Lamas.
O mapa de cobertura poderase
ampliar en datas vindeiras, informou o
concelleiro. 

de centros cívicos ou acceder a
instalacións deportivas.
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 Millennium 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. 

Narón tramitou no
Rexistro preto dun
milleiro de eDocumentos
Concello de Narón fixo
balance da súa actividade
recente en Administración
Electrónica, centrando o
reconto na interoperabilidade con
outras administracións. Os datos foron
achegados pola alcaldesa Marián
Ferreiro, que salientou o labor que está
a realizar o Goberno local para “axilizar
á veciñanza da cidade e doutros concellos a tramitación de documentosA co
Sistema de Interconexión de Rexistros”.
Segundo fixo saber, nos últimos tres
meses o Concello de Narón tramitou a
través do Rexistro municipal un total
de 859 documentos co Sistema de
Interconexión de Rexistros (SIR)”.
Esta modalidade permite o intercambio de asentos electrónicos de
rexistros entre as diferentes administracións públicas e, no caso de Narón,
a alcaldesa, Marián Ferreiro, indicou
que da totalidade dos documentos, 38
dirixíronse ao Goberno central, 699 á
Xunta de Galicia e os 122 restantes a
outros concellos. 

O
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innovación galega

A engaiolante aventura
da innovación galega

A UVigo estrea dun novo
portal de teledocencia,
MooVi

Empresas e entidades desmenten a idea de que
a crise sanitaria ía facer decrecer a capacidade
creativa da nosa terra... máis ben o contrario

O módulo SmartEye de Gradiant recibe un
premio internacional





A tecnoloxía de análise intelixente de vídeo do Centro Tecnolóxico Gradiant logrou a máxima
puntuación no Drone-vs-Bird Detection
Challenge, unha proba celebrada no
marco da terceira edición do International Workshop on Small-Drone Surveillance, Detection and Counteraction
Techniques (WOSDETC2020) e da IEEE
International Conference on Advanced
Vídeo and Signal- based Surveillance
(AVSS 2020). A proba centrouse na detección e identificación de drons fronte a paxaros a gran distancia, segundo
informa o centro galego Gradiant “un
dos maiores retos aos que se enfrontan as tecnoloxías de vídeo analítica
nestes momentos”.
O investigador Miguel Méndez explica que malia “que participabamos
antes en competicións deste tipo,
neste reto puidemos probar a fiabilidade e o avanzados que son os nosos
algoritmos para dar solucións a problemas reais, como é a identificación
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de vehículos aéreos non tripulados
fronte a outros obxectos, neste caso
paxaros”.
Integrado no sistema Counter UAS,
o módulo SmartEye desenvolvido por
Gradiant e premiado no Drone-vs-Bird
Detection Challenge facilita a detección, clasificación e seguimento de
aeronaves non tripuladas, utilizando
tecnoloxía de análise intelixente de vídeo e sensores pasivos EO/IR. “O resultado que conseguimos é froito de máis
de 12 anos traballando en técnicas de
Visión por Computador e Intelixencia
Artificial e, máis recentemente, tamén
en técnicas de Deep Learning, ao que
cómpre engadir o adestramento dos
nosos algoritmos con moitas imaxes
de drons e paxaros durante os últimos
anos”, explica Iago Gómez, responsábel
de desenvolvemento de negocio internacional de Gradiant, engadindo que a
devandita bagaxe tecnolóxica foi “fundamental para o perfeccionamento do
sistema finalmente distinguido”. 

O curso comeza na Universidade
de Vigo cunha serie de novidades
tecnolóxicas importantes que xorden en
boa medida para impulsar a adaptación da
actividade docente e investigadora á nova
realidade da COVID e para dar resposta ás
novas demandas dixitais. Unha das principais novidades é un novo portal de teledocencia que substituirá a FaiTIC. Bautizado
como MooVi, está baseado nunha instalación na nube da última versión dispoñible
de Moodle, que é a plataforma estándar
dentro das tecnoloxías de software libre no
ámbito do elearning.
Esta medida enmárcase nun plan de mellora deseñado pola Reitoría para “facilitar o
proceso de adaptación á docencia en liña”.
Como dixemos, con ela renóvase a actual
plataforma de teledocencia, FaiTIC, creada
en 2003, que actualmente integra versións
obsoletas de dous LMS (Learning Management System) como son Claroline e Moodle,
o que dificulta a súa xestión, provocando
entre outras cousas problemas de seguridade e protección fronte a ciberataques, de
rendemento na conexión ou imposibilidade de instalación de funcionalidades adicionais, segundo informou a Universidade
de Vigo, salientando que o novo portal de
teledocencia está operativo en http://moovi.uvigo.gal.
Respecto das vantaxes principais, MooVi
permitirá que a comunidade universitaria
dispoña dun conxunto de funcionalidades
que non soportaba a anterior plataforma,
como a integración do software antiplaxio
Turnitin nas actividades dos cursos, así
como o uso dunha aplicación móbil con
notificacións ao móbil e acceso a contido
offline. Por outra banda, MooVi tamén permitirá a integración con Campus Remoto, o
que fará innecesarios os mini-Moodles utilizados o curso pasado, así como a integración con futuros servizos da UVigo, como
un sistema de identidade centralizada
(SSO-Single Sign On), que estará dispoñíbel
entre setembro e outubro. 
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Altia achega á Unión Europea un
innovador sistema de xestión green



A empresa tecnolóxica Altia, con sede en
Oleiros, e máis a firma navarra
Tracasa son as encargadas do
desenvolvemento do sistema Reportnet 3.0 da Axencia
Europea de Medio Ambiente
(o novo sistema de xestión
de datos en materia green
dos país membros da UE). A
tecnoloxía materializada polo
consorcio formado polas dúas
ditas empresas permitirá que
os informes nos que se detallan
datos como a polución do aire,
as augas residuais ou o ruído,
sexan tratados “dunha maneira
máis áxil, segura e eficiente”.

En concreto, os usuarios terán a
posibilidade de definir e manipular de xeito gráfico as estruturas
de información e as regras de validación dos informes procedentes
de cada territorio.
Respecto das novidades e vantaxes que pon en xogo a actualización, a empresa galega lembra
que até o de agora, a versión Reportnet 2.0 requiría un novo desenvolvemento ad hoc das estruturas de almacenamento, regras
de validación, recepción de datos,
etc, ao que compre engadir que
a propia metodoloxía de funcionamento do sistema provocaba
longos períodos de espera.

Pola contra, a solución proposta por Altia-Tracasa admite a
creación de bases datos ao voo
que recollan datos correspondentes a todos os países participantes no proxecto, “facilitando
así o seu arquivo e mellorando
a axilidade da xestión”. De feito,
o obxectivo é que a tecnoloxía
permita que todas as transac-

O Celta subirá contidos á nube de xeito
automático grazas a Cinfo



A empresa galega Cinfo deu
a coñecer este verán un novo
e relevante proxecto que atinxe
directamente ao seu sistema Tiivii, a
súa tecnoloxía accesíbel destinada
á produción de eventos na nube
asistida con Intelixencia Artificial. O
seu produto Tiivii está na base dun
programa de automatización desenvolvido polo RC Celta e máis LaLiga,
que inclúe a habilitación da tecnoloxía nos campos de adestramento
da Madroa e que poderá trasladarse
á nova cidade deportiva e ás salas
de prensa do club vigués para, en
palabras de Cinfo, “crear contido que
poida ser gravado, reproducido e
editado na nube de forma autómata,
sen necesidade de que ningunha
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persoa se desprace
ás instalacións do RC
Celta”.
Desta forma, explica
a empresa galega, os
seareiros do club poderán ver os partidos
da canteira en tempo
real ou a demanda,
podendo os xornalistas asistir de
forma virtual a todas
as roldas de prensa
que o club ofreza,
así como acceder a
ese contido sempre
que queiran. “Este proxecto permítenos dar un chimpo de calidade en
materia de innovación e tecnoloxía
e ofrecer un contido diferencial
tanto a nivel interno, para facer un
maior seguimento dos xogadores,
como a nivel externo, para facilitar o
acceso aos medios ás nosas roldas de
prensa”, explicou a finais de agosto
Carlos Salvador, director comercial
do RC Celta, quen destacou tamén as
posibilidades que Tiivii ofrece para
combinar produción con Intelixencia
Artificial e detectar persoas, obxectos e clasificar escenas en tempo
real, algo que poderá ser utilizado
polo RC Celta para seguir de preto a
evolución de cada xogador nos seus
adestramentos ou partidos. 

cións se leven a cabo en menos
de 400 milisegundos. Ademais,
para os servizos de negocio e
infraestrutura, desenvolveuse
un sistema arquitectónico que
permita que, no caso de que
algún dos servizos caese, outro
puidese seguir operando no
punto exacto onde o outro
caeu. 

O Centro de Intelixencia
Artificial inicia dende
Ourense a súa andaina



O Centro de
Intelixencia
Artificial de Ourense
tiña proxectado recibir no mes de setembro a incorporación
de tres enxeñeiros
informáticos, os
primeiros que traballarán no centro, a
día de hoxe en fase
de materialización
definitiva. Os tres
técnicos acompañarán ao director xeral
de Innovación, Tecnoloxía e Intelixencia
Artificial, David Olivieri, para avanzar na
posta en marcha do
novo proxecto que
desenvolve o Concello en La Molinera. A
eles uniranse trinta
técnicos máis que se
prevén incorporar ao
centro antes de que
remate o ano.
“Queremos ser os
mellores de España
con este Centro de
Intelixencia Artificial,
unha disciplina pola
que desde hai tem-

po apostamos como
partido político de
forma pioneira e
que agora estamos
facendo realidade”,
explicou o alcalde Gonzalo Pérez
Jácome, engadindo
que as instalacións
coas que conta
La Molinera son
inmellorábeis para o
devandito obxectivo,
“ás que estamos
reconvertendo en
colaboración cun
dos mellores científicos deste país, David
Olivieri”.
Como dixemos,
aos enxeñeiros que
se incorporan o día
15 uniranse en datas
vindeiras outros
trinta, a través
dunha convocatoria que o Concello
prevé lanzar no mes
de outubro, coa
finalidade de que
os técnicos elixidos
estean operativos en
Ourense no mes de
decembro. 
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Recoñecemento ao gran

proxecto tecnolóxico

da nosa terra

O

proxecto da Cidade das TIC, a gran iniciativa
institucional e empresarial para converter a
Fábrica de Armas da Coruña nun gran complexo de innovación arredor do coñecemento
tecnolóxico (un centro referencial que sitúe a
Galicia na zona máis activa do mundo dixital),
vai recibir un importante pulo da man do Colexio de Enxeñaría en Informática de Galicia
(CPEIG), que anunciou que incluirá o proxecto
nos galardóns da súa 12 Noite da Enxeñaría
en Informática de Galicia. Concretamente entregaralle o Premio Grandes Proxectos TIC.
A distinción recaerá no máis que completo
equipo de entidades, institucións e organizacións empresariais que impulsan a devandita transformación da Fábrica de Armas: a
Universidade da Coruña (UDC) e o Clúster
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A Cidade das TIC será distinguida
polo CPEIG na Noite da Enxeñaría en
Informática de Galicia

TIC de Galicia, coa colaboración do Goberno
central, a Xunta de Galicia, a Deputación da
Coruña e o Concello da Coruña.
Os premios da Noite corresponden a dez
categorías onde os colexiados e colexiadas
recoñecen as iniciativas ou persoas destacadas no ámbito da enxeñaría en informática.
A gala celebrarase o 30 de outubro no Hotel
OCA Puerta del Camino de Santiago de Compostela.
Segundo explica a xunta de goberno do
CPEIG, esta distinción premia concretamente a iniciativa, pero asegura que “é satisfactorio ver como distintas administracións, de
distintos ámbitos, póñense de acordo nun
proxecto de país, que demostra a importancia que cobran as TIC nos nosos días”.
O presidente do colexio profesional, Fernando Suárez, lembra que xa no seu discurso institucional da Noite de 2019 facía referencia a que “esta unión é a única forma de
avanzar, colaborando para ser máis fortes,
aproveitando sinerxías e compartindo información e recursos”. Nesta liña, Fernando
Suárez asegura que as e os profesionais da

Enxeñaría en Informática comparten a profesión “máis social que existe”, porque están
obrigadas e obrigados a entenderse con expertos de todos os ámbitos. “Fuximos das actitudes excluíntes doutros colectivos e apostamos pola unión, da que a Noite é referencia
e que se ve levada ao seu máximo expoñente
neste premio”, salienta, engadindo que “na
ecuación da Sociedade da Información, a
tecnoloxía é tan só un compoñente, o outro,
e sen dúbida o máis importante, son as persoas”, e recalca que “o futuro non é un asunto
unicamente tecnolóxico, tamén é cuestión
de actitude e de talento, de curiosidade, de
vocación por probalo todo, de inquietude e
de ganas de mellorar”.
Segundo fai saber a respecto do proxecto
premiado e dos porqués da devandita distinción, “a filosofía da Cidade das TIC céntrase na economía do coñecemento, onde os
recursos máis importantes son as persoas e
o talento, que podemos educar e atraer ao
noso país para medrar máis, crear mellores
postos de traballo e unha mellor calidade de
vida para todos”.
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A hora da
Administración
Electrónica

Obxectivos da conversión da
Fábrica de Armas
Segundo lembra o CPEIG, a Cidade
das TIC será un espazo de encontro
entre empresas e Universidade, de
instalación de startups tecnolóxicas e
un punto de apoio para o investimento tecnolóxico en Galicia. “Trátase dun
proxecto ambicioso, sustentado pola
puxanza do sector TIC galego e o seu
alto crecemento nos últimos anos,
que busca converterse nun dos centros neurálxicos da innovación e o negocio tecnolóxico en Galicia, a través
dun modelo que permita a todos os
axentes implicados compartir experiencias e coñecemento empresarial
das compañías socias e os seus partners, sempre co apoio do ecosistema
de investigación da UDC e do sistema
universitario galego en xeral, constituíndo un escaparate único para a tecnoloxía made in Galicia”.
O pasado 18 de febreiro asinouse
a cesión da Fábrica de Armas, situada
no barrio coruñés de Pedralonga, entre o Ministerio de Defensa e a UDC.
Este convenio permitirá reconverter a
Fábrica de Armas nun polo tecnolóxico único en Galicia. E o pasado xoves,
25 de xuño, aprobouse no Consello da
Xunta, unha achega de 4,82 millóns
de euros ao ao proxecto do primeiro
dos edificios da Cidade das TIC, o Centro de Fabricación Avanzada, que entrará en funcionamento nun prazo de
dous anos logo de que o Concello da
Coruña habilite e urbanice os accesos.
Segundo datos do Clúster TIC, o 55
por cento de todos os empregos xerados polo sector das novas tecnoloxías
proceden da provincia da Coruña, e a
súa maior parte da área metropolitana
da Coruña (A Coruña, Abegondo, Arteixo, Cambre, Carral, Culleredo, Sada
e Oleiros), onde hai situadas actualmente 505 firmas vinculadas á nova
economía, que suman máis de 7.700
empregos e unha facturación conxunta de 1.097.105.597 euros.
O CPEIG tamén quere destacar que
“o proxecto inclúe un parque emNúmero 205

A Cidade das TIC
será un espazo
de encontro
entre empresas
e Universidade,
de instalación de
startups tecnolóxicas
e un punto de apoio
para o investimento
tecnolóxico en Galicia
presarial, infraestruturas de servizos
e investigación compartida e centros
tecnolóxicos TIC”. Os contidos iniciais
da Cidade das TIC, engade a entidade,
“pasan pola dinamización da infraestrutura actual dun centro de fabricación avanzada, unha instalación na
Fábrica de Armas de 4.000 metros cadrados que reúna servizos de alto valor
engadido, que actualmente non están
dispoñíbeis de forma sinxela a todas
as empresas do ecosistema de Galicia,
tanto a nivel tecnolóxico como industrial”.
Nesta primeira fase, hoxe en definición, crearanse neste centro unha serie
de infraestruturas con equipamento
propio, denominadas Labs, con financiamento da Xunta e baixo a responsabilidade da UDC e o Clúster TIC, que
darán servizos a todas as empresas demandantes, con independencia do seu
sector e tamaño. Segundo lembra o
CPEIG, o centro terá cinco liñas innovadoras: dispositivos intelixentes, tecnoloxía multimedia, Intelixencia Artificial,
computación cuántica e Internet das
Cousas. En cada unha haberá demostracións, produtos funcionando e un
servizo de prototipado.
Tras esta fase inicial, acometeranse
outras accións programadas, como o
aloxamento específico para empresas
e institucións nos terreos da Cidade
das TIC. 

Por Fernando Suárez,
presidente do CPEIG

pandemia que nos ven asolando
nos últimos meses ten todos os
visos de permanecer entre nós
durante moitos máis. Témonos
pois, que acostumar a vivir con ela e entendela en termos de oportunidade. Se durante este ano 2020 vimos que a informática
permitiu soster tanto a educación como a
economía, sen esquecer as relacións persoais, a administración non foi unha excepción, demostrando a importancia do servizo público. Unha importante lección da
situación vivida é que en momentos como
este, a dixitalización nos permite achegar a
administración ao cidadán.
Existe un proverbio que di que “canto
máis grande é o caos, máis preto está a solución”. Polo tanto, é o momento do paso
definitivo á acción dende a xestión pública, partindo dunha premisa básica: que un
proxecto pode ser político, pero non debe
abordarse para satisfacer un interese político, senón o interese xeral.
É o momento dos principios que empezan por “e”: eficacia, eficiencia, economía,
ética; tamén son necesarios os que comezan por “co”, como cooperación, cocreación,
colaboración… unidos aos de avaliación,
simplificación, transparencia ou interoperabilidade.
E se a pandemia pode marcar un antes e
un despois na visión global destes cambios,
o que realmente tarda é o cambio cultural,
algo que debe chegar a cada un dos empregados e responsables públicos, para dar o
xiro necesario na organización e funcionamento das administracións.
Temos en marcha a 10ª edición do Curso Superior de Administración Electrónica,
organizado conxuntamente por AMTEGA,
EGAP e CPEIG. Até 50 alumnos recibirán
formación avanzada tanto teórica como
práctica da man de expertos na materia.
É fundamental compartir experiencias e
aprender dos pioneiros para que entre todos poidamos implementar as mellores solucións para os desafíos que afronta a administración pública. 

A
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NOVAS TIC
Nova edición, en virtual, do curso de
dirección baixo PMI 6 de Vitae



En materia de
proxectos tecnolóxicos, agora máis ca nunca,
é importante que o chan
que pisamos sexa firme, e

que isto sexa aplicábel a
toda a cadea produtiva.
Vitae Consultores vén de
convocar unha nova edición
dun curso de seu que nos

axuda a asegurar o noso
traballo de desenvolvemento tecnolóxico nun panorama que se complica por
momentos: crise económica,
conflitos sociais, cambios
políticos, normas e regulamentos restritivos, meirande
presión para o cumprimento
de obxectivos ou límites aos
recursos. Estamos a falar da
edición 21 do Curso de Dirección e Xestión de Proxectos baixo a metodoloxía PMI
6. Celebrarase en formato
de aula virtual os días 13,
15, 16, 20, 22, 23, 26 e 29 de
outubro e máis os días 3, 5,
10 e 12 de novembro.
O curso, válido para o
exame de Certificación PMP
do PMI, inclúe 35 horas de
sesións de adestramento
teórico pero sobre todo
práctico. 

O CPEIG convoca o premio ao mellor
proxecto de fin de carreira e mestrado



O Colexio Profesional
de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG)
convocou a undécima
edición do Premio Proxecto
Fin de Carreira e Mestrado
en Enxeñaría Informática.
O galardón quere ser “un
estímulo para os estudantes
e recentemente titulados
ou mestrados en Enxeñaría
en Informática”. Entregarase
na duodécima edición da

Noite da Enxeñaría
en Informática de Galicia, que se celebra
o 30 de outubro en
Santiago.
Tal e como se
recolle nas bases do
devandito premio,
“poden concorrer a el todas
aquelas enxeñeiras e enxeñeiros en Informática que
presentaran nunha universidade galega o proxecto fin

Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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de carreira da Enxeñaría en
Informática ou o traballo fin
de Mestrado en Enxeñaría
Informática nos anos 2018,
2019 e 2020”. 

A Mesa require
unha app de
Xabarín con series,
programas e xogos



A Mesa pola
Normalización
Lingüística presentou
unha proposición ao
Parlamento galego co
obxectivo de instar ao
Executivo autonómico
a incrementar a grella
infantil e xuvenil de contidos de TV en galego,
concretamente a través
dunha canle específica
Xabarín con “programación atractiva, educativa
e de produción galega”.
A Mesa quere tamén que
a canle estea dispoñíbel
en todas plataformas
dixitais e, tamén, a través
dunha aplicación móbil
actualizada que inclúa
programas e xogos.
A proposta, que se
tramitará ao longo dos
próximos meses, tamén
instará ao Goberno
galego a “adoptar as medidas e accións precisas
para garantir a opción
dobrada e lexendada ao
galego nas plataformas
dixitais e que TVE emita
con opción dobrada ao
galego todos os contidos da súa canle infantil
e xuvenil e da súa app
para o público infantil”.
Por outra banda, A Mesa
instará ao Executivo de
Núñez Feijóo a “facilitar
a recepción mutua RTP TVG en Galiza e Portugal
segundo o contemplado
na Carta Europea de
Linguas Rexionais ou
Minoritarias”. 
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A Deputación de Lugo contribuirá á
renovación tecnolóxica da sede da UNED



A Deputación de Lugo
destinará 185.000 euros á renovación do equipamento tecnolóxico do Centro
Asociado da Universidade
de Educación a Distancia
(UNED) en Lugo. Así o fixo
saber a voceira socialista do
Goberno da Deputación,

Pilar García Porto, quen
comunicou a aprobación da
licitación do contrato para
o subministro de material
informático e de novas
tecnoloxías para o devandito
centro.
Trátase dunha partida de
equipamento integrado por

computadores, impresoras
de alto rendemento e sistemas de vídeo-conferencia,
que pasarán a ocupar diferentes estancias da UNED,
como o salón de actos, a
aula de extensión, o Centro
de Proceso de Datos (CPD)
e a sala de AVIP, con vistas
ao inicio do vindeiro curso
universitario.
“Esta nova dotación”, explicou a entidade provincial,
“axudará aos docentes a
mellorar a calidade dos contidos dixitais da plataforma
telemática da Universidade
de Educación a Distancia,
como as emisións en directo
e as gravacións das clases
impartidas”. 

Marín reivindica cunha web o tesouro
cultural e social dos seus lavadoiros



O Concello de Marín
presentou un portal
web para dar a coñecer a

importante riqueza patrimonial dos lavadoiros do termo
municipal, en palabras do
Goberno local “espazos
funcionais vencellados á cultura da auga que atesouran
centos de anos de existencia
e que foron perdendo protagonismo fronte as novas
tecnoloxías e electrodomésticos”. Devolverlles este esplendor en parte perdido (só

Os nosos futuros makers xa poden
inscribirse nas Aulas Tecnópole e en
STEAM Kids Tecnópole



O Parque Tecnolóxico
de Galicia (San Cibrao
das Viñas, Ourense) ten
aberto o prazo de inscrición
en Aulas Tecnópole e STEAM
Kids Tecnópole, os cursos de
formación en habilidades
científicas e innovadoras
para estudantes de 8 a 18
anos. A matrícula poderá
realizarse ata o 30 de setembro. O obxectivo é ofrecer ás
novas xeracións, por sexto
ano consecutivo, “unha
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aproximación innovadora
ao mundo da ciencia e a tecnoloxía desde unha óptica
artística e creativa”. Haberá
un límite de 25 asistentes.
Os participantes levarán a
cabo pequenas
investigacións,
construirán
robots programábeis, aprenderán a crear
aplicacións e
funcionalida-

“en parte”, porque en Marín
aínda seguen a ser empregados pola veciñanza, sobre
todo as mulleres) e reivindicar a súa vertente de espazos
históricos, sociais e cidadáns
é un dos grandes obxectivos
da iniciativa. A web www.
lavadoirosdemarin.com permítenos saber todo o relativo
a estes históricos espazos de
Marín. 

des informáticas, terán a
oportunidade de voar drons,
deseñarán instalacións
artísticas de base tecnolóxica, superarán retos interdisciplinares e descubrirán a
maxia das matemáticas. As
inscricións poden facerse a
través da web da Tecnópole,
www.tecnopole.gal. 

Youtubeiras
incrementará
a contía dos
premios en 1.000
euros



O proxecto
Youtubeir@s
vén de abrir o prazo
de presentación
de audiovisuais. O
obxectivo desta nova
edición do certame é,
novamente, fomentar
a creación de vídeos
con temáticas e formatos diversos e de
dar visibilidade á produción en galego na
Rede e á comunidade
youtubeira. Repartiranse un total de 7.500
euros en premios, cun
incremento de 1.000
euros con respecto á
pasada edición.
O prazo para participar neste certame está
aberto ata o 23 de
outubro. Repartiranse un total de 7.500
euros en premios, cun
incremento de 1.000
euros con respecto á
pasada edición.
Esta cuarta convocatoria do proxecto
Youtubeir@s organízana os servizos de
normalización lingüística dos concellos de
Ames, A Baña, Moaña,
O Grove, Ourense,
Pontevedra, Rianxo,
Ribadeo, Santiago e
Teo; ademais das tres
universidades galegas
e da Deputación da
Coruña.
Cómpre recalcar
que na pasada edición
houbo 252 inscricións
de vídeos e canles,
o que se traduciu en
máis de 1.000 minutos
creados en galego e
incorporados á plataforma mundial de
Youtube. 
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TREBELLOS

As Oculus Quest 2 servirán como casco de
realidade virtual autónomo e para PC
Dende Facebook celebran por fin o seu
evento anual dedicado ás tecnoloxías de
realidade virtual e realidade aumentada,
que desta volta xirou en boa medida ao
redor da presentación das Oculus Quest 2,
o novo casco de realidade virtual que desta
volta é máis ambicioso que nunca, xa que
preséntase como unha solución autónoma
sen fíos que, valéndose dun cable, pode
transformarse nun casco de realidade
virtual para ordenadores persoais cun nivel
de calidade tal que fai que non vaiamos ver
unha nova xeración cos cascos Oculus Rift.
As novas Oculus Quest 2 poden xa
reservarse a un prezo de 349 euros cun
almacenamento interno de 64 GB, mentres
que por 449 euros podemos facernos
coa versión de 256 GB, sendo importante
indicar que estarán dispoñibles a través
da páxina web de Oculus e na tenda en
liña de Amazon. Cómpre lembrar que a
primeira edición das Quest tivo problemas
de abastecemento constantes, polo que
o interesados en facerse con este produto
farían ben en compralo anticipadamente,
estando previsto que as entregas comecen
a realizarse o 13 de outubro.
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O novo casco de realidade virtual
está equipado cun procesador Qualcomm Snapdragon XR2, 6 GB de RAM,
novas pantallas con 1.832 x 1.920 píxeles por ollo (o que supón unha mellora
de resolución do 50%) e unha velocidade de refresco de 90 Hz. Os seus
mandos tamén mudaron lixeiramente
para contar cunha mellor autonomía.
Este casco tamén permite o axuste
da distancia interpupilar (conta con 3
posicións) e conta con diversos accesorios que facilitan o axuste do casco de
distintos xeitos para que resulte confortable incluso empregando lentes.
A redución do prezo en 100 euros
con respecto á anterior xeración das
Quest pode axudar á popularización
desta solución que, ao poder aproveitarse como casto de realidade
virtual para PC é un dos produtos máis
atractivos do mercado, o que podería
contribuír a unha mellor implantación
da realidade virtual, algo moi necesario para que os avances cara a unha
realidade aumentada solvente non se
eternicen.

>
O novo estabilizador de DJI suxeita o noso
smartphone magneticamente
Os estabilizadores para smartphones de DJI
convertéronse nos grandes referentes do seu
sector, e a cada versión do DJI Osmo Mobil
sorpréndennos con algunha innovación rechamante. No caso do Osmo Mobile 3 o deseño
do estabilizador destacaba polo seu formato
encartable, que facilita enormemente o seu
transporte, e agora o DJI OM 4 revoluciona a
súa categoría de produtos ao optar por suxeitar
o noso smartphone de xeito magnético.
Para que o noso móbil poida conectarse
magneticamente co estabilizador é preciso
que o noso dispositivo móbil teña colocada
na súa parte exterior traseira unha abrazadeira
magnética fina e lixeira que mantén seguro o

teléfono durante o uso do estabilizador,
aínda que se non temos previsto utilizar
más dun dispositivo co DJI OM 4 temos
a opción de adherir á traseira do noso
teléfono un soporte de anel magnético.
O DJI Osmo 4 é así un produto moi práctico
e versátil, que vai máis aló de estabilizar os
movementos dun dispositivo, abrindo a porta
a moitas posibilidades creativas, e que podemos mercar por 149 euros, prezo polo que
inclúen como complementos dos estabilizador
o soporte de anel magnético, unha abrazadeira magnética, unha empuñadura trípode, un
cable de alimentación, unha bolsa de almacenamento e una correa de mostra.

O Samsung Galaxy M51 ten unha batería de 7.000 mAh
A familia de móbiles Galaxy M destaca historicamente polas súas xenerosas baterías, e o
Samsung Galaxy M51 leva esta prestacións a
un novo nivel, xa que este smartphone conta
cunha batería de 7.000 mAh, capacidade máis
propia dunha tableta que dun teléfono, que
vén acompañada por unha moi necesaria
carga rápida de 25 watts.
Aínda que outros móbiles que hai no
mercado con baterías xenerosas teñen a ter
deseños espartanos, no Galaxy M51 atopamos
un smartphone acorde coa súa familia, cunha
pantalla Super AMOLED Plus de 6,7 polgadas
cun orificio superior central que agocha unha
cámara frontal de 32 Mpíxeles con enfoque
en vivo (ou sexa, que permite comprobar o

efecto de desenfoque de fondo en tempo
real), sitúa o seu lector de impresións dixitais
nun lateral e coida especialmente a súa cámara traseira cuádrupla, equipada cun sensor
principal de 64 Mpíxeles, un grande angular
de 123 graos e 12 Mpíxeles, unha cámara de
profundidade de 5 Mpíxeles e un macro de 5
Mpíxeles.
Aínda que non esteamos ante un móbil de
grandes prestacións, a súa configuración é
máis que dabondo para a grande maioría de
usuarios, cun procesador de 8 núcleos, 6 GB
de RAM e 128 GB de almacenamento interno
(ampliable mediante tarxetas microSD de
até 512 GB). O seu prezo de lanzamento en
Alemaña é de 360,01 euros.

O Poco X3 NFC quere ser o rei dos móbiles sen 5G
Xiaomi presentou un smartphone que
busca conseguir grande éxito nos vindeiros
meses mantendo un prezo contido, o Poco X3
NFC, que saíu á venda a prezo promocional
de 199 euros para o modelo con 6 GB de RAM
e 64 GB de almacenamento interno, mentres
que o modelo con 128 GB de almacenamento
venderase a 249 euros.
Este novo smartphone funciona cun procesador Qualcomm Snapdragon 732G (cun
rendemento próximo ao do Poco F1, que viña
cun procesador Qualcomm Snapdragon 845,
ou sexa, o procesador insignia de hai 2 anos),
conta cunha xenerosa pantalla Full HD+ de
6,67 polgadas cunha velocidade de refresco de
120 Hz, a súa cámara traseira cuádrupla ten un
sensor principal de 64 Mpíxeles, a súa cámara
frontal de 20 Mpíxeles está albergada nun
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orificio superior central, o seu lector de impresións dixitais está nun lateral e a súa xenerosa
batería de 5.160 mAh (que achegaría autonomía para 2 días de uso) conta con carga rápida
de 33 watts. Temos así un dos smartphones 4G
máis completos do mercado, de aí que o seu
fabricante o promocione como "exactamente
o que precisas" e, de feito, destaca fronte a
moitos competidores por contar con altofalantes estéreo. Tamén ten protección contra
salpicaduras (IP53), conector para auriculares,
emisor de infravermellos e, como non, NFC
para os cada vez máis habituais pagamentos
sen contacto.
Para dar confianza aos consumidores aseguran que o Poco X3 NFC recibirá actualizacións
de software consistentes durante un mínimo
de 3 anos.

O Samsung Galaxy Z
Fold2 custará 2.009
euros
O Samsung Galaxy Z Fold2
incorpora numerosas melloras con
respecto ao primeiro Fold, sendo a
máis importante o incremento de
tamaño da súa pantalla externa,
que ao ser agora unha pantalla
Super AMOLED de 6,2 polgadas
cunha resolución de 2.260 x 816
píxeles permite un uso efectivo do
terminal encartado, mentres que a
pantalla principal Dynamic AMOLED 2X de 7,6 polgadas ten unha
resolución de 2.208 x 1.768 píxeles
que, ao ser encartable pode operar
incluso como dúas pantallas á vez
grazas ao novo deseño de bisagra
que facilita o uso do dispositivo
coa pantalla aberta en distintos
ángulos (modo Flex).
Aínda que o primeiro Fold
estaba moi orientado ao uso da
súa pantalla principal, desta volta
Samsung quixo aproveitar máis a
pantalla externa, de xeito que cando esteamos disparando fotografías coa cámara traseira a pantalla
externa tamén pode amosar o
que se está a enfocar, o que pode
resultar de grande utilidade, para
poder realizar autorretratos de alta
calidade, xa que empregaríase a
cámara principal (con 3 sensores
de 12 Mpíxeles e diferentes distancias focais) para estas instantáneas,
en vez de as reducidas cámaras
frontais (de 10 Mpíxeles e apertura
f/2.2) que quedarían limitadas ao
uso durante videoconferencias.
Este smartphone ten unha batería de 4.500 mAh con carga rápida
tanto por cable como sen fíos, e
a nivel de conectividade inclúe
dende WiFi 6 até 5G, polo que
entendemos que é un dispositivo
deseñado para ter bastante vida
por diante. De feito, aínda que
chega con Android 10, ten garantidos 3 actualizacións de xeración
de Android. En España só está
dispoñible nunha versión con 12
GB de RAM e 256 GB de almacenamento interno.
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videoxogos
PS4 | PS5 | Xbox One | Xbox Series X | PC

Terá remake en xaneiro
clásico de 2003 Prince
of Persia: Las Arenas
del Tiempo, marcou a
toda unha xeración de xogadores grazas á súa historia, os
seus personaxes carismáticos e
certas características de xogo
innovadoras, e para permitirnos
revivir esta aventura de lenda o
vindeiro 21 de xaneiro chegará a
PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Uplay, Uplay+ e Epic
Games o seu remake.
Neste xogo controlaremos ao príncipe unha
aventura para salvar o seu reino
dun malvado visir, podendo
gozarse cuns gráficos propios
de xogos de nova xeración, xa
que optimizáronse as voces, os
sons, as animacións de parkour e
a banda sonora para lucir como
merecen.
O xogo mantén a súa principal
característica, as areas do tempo,

O

PC | Xbox Series X | PS5

O

Protagonizará un xogo para consolas da vindeira
xeración
s responsables dos
xogos principais da
franquía Batman Arkham,
Rocksteady Studios, está a traballar
nun xogo do Escuadrón Suicida
ambientado no mesmo universo
superheroico.
Suicide Squad: Kill the Justice League ten previsto chegar a PlayStation 5, Xbox Series X e PC en 2022, e
estaría protagonizado por un grupo
de viláns convertidos en heroes
forzosos (Harley Quinn, Deadshot,
King Shark e o Capitán Boomerang)
terán que enfrontase a un grande
reto: derrotar a Superman (e o resto
da Liga da Xustiza) tras o ataque do
Brainiac a Metrópolis, dando a entender que o desalmado alieníxena
toma o control da vontade dos
principais heroes do Universo DC.
Os catro integrantes do Escuadrón Suicida serían xogables,
podendo o usuario saltar dun

O
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personaxe a outro en función das
necesidade de cada situación, xa
que terán cadansúas habilidades
que resultarán prácticas en distintos momentos deste shooter en
terceira persoa que permitirá tanto
xogo individual como partidas
cooperativas para até 4 xogadores
á vez.
Aínda que o vídeo de presentación non achega moitos detalles sobre como será o xogo na
práctica, aseguran que contará coa
presenza de importantes personaxes do Universo DC, ou sexa, que
como dá a entender o seu título,
aparte de Superman o Escuadrón
Suicida terá que enfrontarse ao
resto da Liga da Xustiza, o que
promete dar pé a batallas épicas
que tardaremos bastante en poder
experimentar, xa que estamos ante
un título proxectado para consolas
da vindeira xeración.

que permiten empregar unha
daga para acelerar, deter e minorar o tempo, chegando incluso a
retroceder no mesmo, mentres
se resolven quebracabezas sobre
a marcha. Pero o xogo orixinal
non estivo afastado do paso
do tempo, e claramente non é
un título actual, de aí que o seu
remake renovase e actualizase
completamente a cámara, os
controis e o combate para adaptalos aos estándares de calidade
actuais, aínda que o xogador poderá elixir entre a configuración
orixinal ou a modernizada.
Un detalle a agradecer deste
novo título é que permite desbloquear o Prince of Persia orixinal de 1989 na súa versión para
Mac de 1992, que permanecerá
accesible dende o menú principal, para que os máis nostálxicos
poidan revisar un xogo que foi
totalmente revolucionario.

videoxogos
Xbox One | PS4 | Nintendo Switch | PC

O xogo regresará ás tendas dixitais para celebrar o
seu 10º aniversario
emerxencia das consolas
sen unidade de disco está
a reavivar o debate sobre
a preservación dos videoxogos, e
un grande exemplo dese problema era o xogo Scott Pilgrim vs. The
World: The Game, editado en 2010
para Xbox 360 e PlayStation 3, e
actualmente ausente das tendas
dixitais de ambas plataformas, de
xeito que non é posible adquirir o
xogo dende 2014 para desgraza dos
moitos seareiros da banda deseñada orixinal e da súa adaptación a
pantalla grande.
Pero este beat’em up que imita
a estética de xogos de 8/16 bits e
conta cunha banda sonora con máis

A

de 30 cancións orixinais de ANAMANAGUCHI vai deixar de ser vítima
das súas circunstancias xa que, para
celebrar o seu 10º aniversario van
publicar a súa edición completa de
cara ao Nadal non só para PlayStation 4 e Xbox One, senón tamén
con versións para Nintendo Switch,
Stadia, Windows e UPLAY+.
O xogo permítenos encarnar a
personaxes como Scott Pilgrim, Ramona Flowers e Knives Chau na súa
loita contra a Liga dos Ex Malvados
de Ramona a través de niveis moi
variados que fixeron que este título
conseguise unha consideración
como xogo de culto á altura do
cómic no que se inspira.

Android | IOS

Terá un xogo de realidade aumentada para
móbiles
índa que estamos
afeitos a que os
xogos móbiles de
realidade aumentada cheguen
da man de Niantic (compañía
detrás de Ingress, Pokémon GO
e Harry Potter: Wizards Unite),
dende CD Projekt Red sorprenderon anunciando que a súa
filial Spokko está a traballar en
The Witcher: Monster Slayer, un
xogo free-to-play de realidade
aumentada e rol baseado na
localización (ou sexa, un título
na liña do Wizards Unite) que
chegará para iOS e Android en
breve.
Este xogo ambientado no
universo de The Witcher (actualmente tan popular pola serie
de Netflix, aínda que inicial-

A
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mente foi o xogo de CD Projekt
Red o que fixo célebre esta
franquía literaria) convídanos
a percorrer o Continente como
cazador de monstros, recollendo así o manto de Geralt de
Rivia. Prometen que este título
contará con gráficos ao nivel
dun xogo de consola; presentará numerosos retos para os que
será preciso seguir, estudar e
loitar contra monstros; haberá
que equiparse con pocións e
outros elementos que axuden
nos combates e incluso poderá
tirarse proveito das horas do
día ou das condicións meteorolóxicas para derrotar a algún
dos monstros que teremos que
cazar seguindo certos elementos de historia.
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Party informática
anti-COVID

Chegou a primeira
mostra virtual galega
sobre videoxogos

A vindeira edición de XGN R Encounter será virtual

Museo MARCO de Vigo acolleu
en setembro a exposición
virtual A historia dos videoxogos
en 360º. Creada pola Fundación
Museo do Videoxogo de Galicia para a
Fundación Carlos Casares, no marco das
II Xornadas Videoxogo e Literatura, foi,
segundo indican estas dúas entidades,
a primeira mostra virtual de videoxogos
que se organiza na nosa terra. Nela explorouse o medio século de historia que vai
cumprindo o sector do lecer interactivo.
Quen non tivera ocasión de vela in situ,
pode visitala a través da web das xornadas
(www.videoxogoeliteratura.gal) e do
museo (muvi.gal)
O seu punto de orixe estivo na pegada imprimida polo lecer interactivo nas
últimas décadas, unha breve pero intensa
de historia de produtos tecnolóxicos
que foron quen de chegar a millóns de
persoas e exercer un impacto maiúsculo
a nivel sociocultural. En palabras das ditas
fundacións, “a historia do videoxogo é
unha historia apaixonante que combina
os ingredientes dos produtos tecnolóxicos máis avanzados coa creatividade e o
empeño dos creadores, deseñadores e
publicistas, nun camiño de humildes comezos pero con resultados sorprendentes
nesta nova industria cultural”.
Na visita á exposición puidemos atopar
deseños de consolas, o universo arcade,
produtos móbiles, Realidade Virtual, mandos de control revolucionarios, videoxogos que marcaron épocas e os principais
fitos no emerxente sector do videoxogo
en Galicia.
A exposición foi coordinada por Jacobo
e Galo Martínez, da Fundación Museo do
Videoxogo de Galicia (MUVI).

O

A

XGN R Encounter, a
meirande festa LAN
de Galicia, celebrarase en liña os días
10 e 11 de outubro.
Non faltará así á súa
cita anual coa informática e as novas tecnoloxías, aínda
que adaptará o seu formato á actual
situación derivada da COVID-19, que
non aconsella desenvolvela de forma
presencial.
Así, esta edición número vinte contará con 1.080 prazas virtuais para aqueles que queiran participar na party, para
os cales a organización creou un evento
no que poderán inscribirse de forma
gratuíta. O día 22 de setembro abriranse as preinscricións na web do evento,
mentres que o día 25 de setembro realizaranse as reservas definitivas.
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A XGN R
Encounter,
a meirande
festa LAN
de Galicia,
celebrarase
en liña os días
10 e 11 de
outubro
Esta edición contará cun amplo
programa de actividades para os inscritos, do mesmo xeito que nas pasadas citas na chamada Intranet, o cal
incluirá durante os dous días actividades formativas e lúdicas, ademais
de competicións de videoxogos e
arte dixital. Todas elas serán realizadas a través de internet.
Ademais, a denominada Extranet,
que é a zona do evento aberta ao
público, converterase tamén nunha
área virtual con multitude de propostas.
Moitas das actividades, tanto dirixidas aos inscritos como abertas ao
público xeral, serán retransmitidas e
comentadas nun extenso programa
que se emitirá en streaming durante
os dous días do evento, a través de
Twitch. 
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Toda a actualidade
da comarca nas
túas mans
Síguenos en:
obarbanza

@obarbanzagal

@o_barbanza

608 240 160

obarbanza.gal

Visita a nosa web

O Barbanza
Diario dixital

O teu espazo na Rede

codigocero.com
D I A R I O D E N O VA S T E C N O LÓ X I C A S D E G A L I C I A
Sigue a última hora de todo o que che interesa en materia de I+D+i.
O noso boletín diario é o de maior difusión por subscrición en Galicia, tal como
o amosan os máis de 3.000 subscritores que reciben no seu correo electrónico un
resumo de xeito gratuíto do máis destacado en materia de novas tecnolóxicas.
A que agardas? Subscríbete XA! É de balde.
Síguenos en:

www.codigocero.com

