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Recoñecemento

á nosa aposta firme

polo galego

Código Cero e Ollar obteñen o Premio Lingua e
Empresa 2020 do Concello de Ames

O

xurado da terceira edición do Premio Lingua e
Empresa 2020 do Concello de Ames vén de recoñecer co dito galardón a
nosa empresa, o Grupo
Código Cero Comunicación, con sede no Polígono de Milladoiro
(Ames), polo uso irrenunciábel do galego
para o seu principal cometido como medio informativo: dar conta das principais novidades
do ámbito das novas tecnoloxías relacionadas
coa nosa terra e co noso progreso dixital.
O xurado decidiu por unanimidade distinguir co dito galardón a aposta dupla polo
galego de Código Cero: na súa vertente en
liña (a través de www.codigocero.com) e na
súa vertente en formato tradicional (a revista
mensual en papel de 32 páxinas).
O Premio Lingua e Empresa tamén recoñeceu a Ollar, centro óptico e auditivo.
Trátase da terceira edición deste premio
posto en marcha polas concellarías de Nor-
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A través desta iniciativa
preténdese recoñecer
publicamente a
contribución ao
aumento e á mellora
do uso social do
galego dende o ámbito
empresarial.

malización Lingüística e de Promoción Económica. A través desta iniciativa preténdese
“recoñecer publicamente a contribución ao
aumento e á mellora do uso social do galego
dende o ámbito empresarial, así como promover o uso da lingua galega na actividade
económica do concello de Ames”.

Nesta edición o premio establecía dúas
categorías, dotadas cada unha delas con
1.500€ máis unha campaña de difusión na
radio de Ames.
Na categoría A, de uso consolidade da
lingua, na que participaban “empresas que
realizan un uso estábel e continuado da lingua galega dende hai máis de dous anos”, a
empresa gañadora foi o noso grupo, Código
Cero, polo “seu labor decidido e comprometido a prol da normalización lingüística no
eido da comunicación, nomeadamente no
ámbito tecnolóxico”. O xurado destacou “a
aposta pola lingua galega como elemento
de marca, o impacto da publicación e a relevancia da súa actividade”.
Na categoría B, nova incorporación ou
creación, participaron “empresas que se
crearon nos últimos dous anos ou que se
incorporaron ao galego dentro dese mesmo período”. A firma premiada foi finalmente Ollar, por “incorporar a lingua á súa
actividade de maneira regular, coherente e
implicada, apostando claramente polo galego en todos os eidos, tanto internos como
externos”.
As entidades participantes deste 2020
pertencían a diferentes ámbitos: medios
de comunicación, parques infantís, centros
visuais e auditivos, clínicas dentais, estudos
fotográficos, grupos musicais, despachos
xurídicos, xestorías, empresas de deseño,
artes gráficas etc.
O xurado, reunido o pasado 1 de decembro para decidir os galardoados, estivo formado por Antía Cidre Pereira, de Pestiscos
Gastrobar, unha das empresas gañadoras
da pasada edición, Miguel López Crespo,
xecretario xeral da Unión de Consumidores
de Galicia e Antía Rei Martiz, graduada en
Lingua e Literatura Galegas e colaboradora no Servizo de Normalización Lingüística
do Concello de Ames. En representación do
Concello de Ames participaron na xuntanza
do xurado o técnico de Promoción Económica, Jorge Couñago Castro, e a técnica de
Normalización Lingüística, Rosa Moreiras
Cuñarro.
Os membros do xurado destacaron “a responsabilidade social, o gran traballo e a alta
calidade de todos as empresas candidatas
ao Premio Lingua e Empresa”, dado que “todas elas están a desenvolver un gran labor a
prol da normalización dos usos lingüísticos
en galego no ámbito empresarial e, máis
concretamente, no sector en que cada empresa se insire”.
Ademais, engadiron, “todas elas son unha
mostra de que o uso do galego no tecido
socioeconómico sempre suma e nunca resta calidade á oferta empresarial”. 
Número 208
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Centro de Investigación TIC
(CITIC) da Universidade da
Coruña acolleu o pasado
3 de decembro, Día Internacional das Persoas con
Discapacidade, a presentación do proxecto Talentos Inclusivos, desenvolvido en colaboración con ASPACE Coruña e apoio do Consello Social da UDC. Esta
iniciativa, que ten o obxectivo de fomentar
vocacións tecnolóxicas entre estudantes de
Secundaria e Bacharelato ao tempo que se
mostran os atrancos cos que se topan cada
día as persoas con diversidades funcionais,
recibiu unha axuda de 30.000 euros por parte da Fundación Española para a Ciencia e a
Tecnoloxía (FECYT), dependente do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades.
Ao abeiro do programa, diferentes centros
educativos participan nun proxecto colaborativo e diverso no que as e os estudantes
deberán aceptar os retos propostos polos
usuarios de ASPACE Coruña para tratar de
mellorar a calidade de vida das persoas dos
devanditos colectivos.
No acto de presentación, o investigador
principal do proxecto, Javier Pereira, explicou o fluxo de traballo da iniciativa, dende
que as usuarias e usuarios de ASPACE Coruña lanzan un desafío tecnolóxico ata que o
alumnado dos centros educativos coruñeses
propoñen unha solución, incidindo na importancia de “espertar vocacións científicotecnolóxicas entre a mocidade”.
A xerente de ASPACE Coruña, Sonia Ruiz,
agradeceu ao CITIC que a súa actividade “reverta nas persoas para conseguir solucións
para mellorar a vida das persoas con parálise
cerebral”.
O evento contou coa participación a través
de vídeo-conferencia do secretario xeral de
Universidades da Xunta, José Alberto Díez
de Castro, que quixo destacar a amplitude
deste proxecto que “implica a todo o sistema
educativo”.
Presidiu o acto o reitor da UDC, Julio Abalde, que sinalou que “esta iniciativa é un claro
exemplo das vantaxes que reporta a tecnoloxía para a xente baseándose en aspectos
humanísticos” e recordou a implicación do
CITIC en “actividades enfocadas a traballar
en favor da inclusión e a diversidade”.
Pola súa banda, o presidente do Consello
Social da UDC, Antonio Abril Abadín, puxo
en valor o “fomento da formación da mocidade en valores humanos” que se persegue
co proxecto Talentos Inclusivos.

Chegan os Talentos
Inclusivos
O CITIC e ASPACE Coruña xuntan forzas nun proxecto
de tecnoloxía integradora

A iniciativa ten
o obxectivo de
fomentar vocacións
tecnolóxicas
entre estudantes
de Secundaria e
Bacharelato ao tempo
que se mostran os
atrancos cos que
se topan as persoas
con diversidades
funcionais

Os centros educativos que xa confirmaron a súa implicación son: IES Miraflores
(Oleiros), Colexio Calasanz PP. Escolapios (A
Coruña), IES Terra de Trasancos (Narón), IES
de Ortigueira, IES Sofía Casanova (Ferrol),
Colexio Salesianos San Juan Bosco (A Coruña) e IES David Buján (Cambre).
Os alumnos de Tecnoloxía destes institutos procurarán ao longo do curso escolar
desenvolver e aplicar unha solución tecnolóxica ás diferentes problemáticas diarias

expostas polos usuarios de ASPACE Coruña. O alumnado estará asesorado por un
equipo de 20 investigadores do CITIC, á súa
vez profesores da Facultade de Informática,
xunto con terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e logopedas de ASPACE Coruña.
Facilitar o cambio de canais de televisión
nun mando a distancia ou evitar obstáculos
as cadeiras de rodas mediante un sistema
de avisos son algúns dos desafíos propostos. 

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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A nova folla de
ruta do progreso

tecnolóxico galego
A Estratexia Galicia Dixital 2030 mobilizará máis de
4.00 millóns no impulso de solucións intelixentes
para o noso desenvolvemento sustentábel

A

Xunta aprobou a Estratexia Galicia Dixital
2030 (EGD2030) coa que prevé mobilizar
máis de 4.000 millóns de euros no desenvolvemento de iniciativas que aproveiten todo
o potencial da tecnoloxías dixitais para dar
resposta aos retos sociais, económicos e ambientais da nova década e favorecer un desenvolvementos sustentábel en todas estas
vertentes.
Segundo informou a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), entidade impulsora da Estratexia, trátase “do maior investimento en materia dixital
en Galicia”, cunha achega pública de máis de
2.450 millóns de euros, entre fondos propios
da Xunta de Galicia e os novos instrumentos
de financiamento da Unión Europea (Next
Generation EU e Marco Financeiro Plurianual
2021 – 2027), que prevé mobilizar máis de
1.600 millóns de euros procedentes da iniciativa privada. Cada euro de investimento
público achegará 1,42€ ao PIB de Galicia, o
que supón en total un impacto na riqueza de
Galicia de case 3.500 millóns de euros.
A EGD2030 é unha estratexia deseñada
polo Goberno galego para Galicia como “un
marco dixital común que facilite a actuación
das tres administracións nun mesmo territorio de maneira complementaria, buscando
as sinerxías e a suma de esforzos para consolidar a transición dixital da Comunidade”.
Segundo explica AMTEGA, a nova estratexia, aliñada coas prioridades do novo mar-
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co europeo, estrutúrase en torno a 7 eixos estratéxicos e un transversal, que determinan
as áreas de actuación e 20 programas para
acadar os obxectivos marcados en cada eixo.

1: Goberno e Administración Intelixente
O primeiro eixo busca consolidar “un goberno dixital, máis eficaz e eficiente a través
de catro programas que contemplan, impulsar á automatización e transformación dixital
dos servizos públicos, a evolución cara a un
modelo intelixente do posto de traballo do
empregado público e avanzar na consolidación do expediente xudicial electrónico”.
Continuarase avanzando na transformación do modelo relacional das administracións coa sociedade, promovendo máis servizos públicos dixitais, inclusivos, proactivos,
personalizados e seguros, máis accesíbeis e
dispoñíbeis desde calquera lugar, “configurando unha Xunta no móbil”, e fixando como
meta intermedia para 2025 asegurar “que o
70% das persoas e o 85% das microempresas
usen a canle dixital coas administracións”.

2: Sociedade Dixital e Inclusiva
No segundo eixe, búscase dotar ao
conxunto da cidadanía da capacitación dixital necesaria para desenvolverse plenamente
con confianza e seguridade no contexto TIC,
incluíndo para iso programas que faciliten a
adquisición de competencias tecnolóxicas á
cidadanía para “non deixar a ninguén atrás”
e que os cidadáns potencien a educación
innovadora “consolidando o uso de tecnoloxías dixitais ao método docente”.
Coas accións establecidas espérase que no
2025 o 70% das persoas conten con competencias dixitais básicas, das que cando menos o 50% serán mulleres.

vizos sociosanitarios. Para iso, establécense
dous programas para impulsar unha sanidade máis preditiva e personalizada e para
propiciar un novo paradigma de atención
sociosanitaria que, facendo uso da innovación tecnolóxica, permita mellorar e calidade
do servizo asistencial, facilitar a participación
das familias nos coidados e fomentar servizos personalizados e autónomos.

3: Entorno Dixital para a saúde e o
benestar
Ao abeiro deste bloque promoverase o uso
eficiente das tecnoloxías dixitais para mellorar a saúde e a autonomía persoal e reforzar
a robustez e sostibilidade dos sistemas e serNúmero 207

5: Conectividade Dixital do Territorio
Ao abeiro do quinto eixe promoverase
unha Galicia “máis integrada e conectada” a
través de dous programas, por unha banda,
para impulsar o despregue de infraestruturas dixitais de altas prestacións que permitan asegurar o acceso a Internet de alta
velocidade para todos, e impulsar a conectividade 5G de alto rendemento e, por outro,
avanzar na transición cara a un sistema intelixente de transporte e mobilidade conectado, sustentábel e seguro. Como obxectivo
no 2025 márcase acadar o 100% de cobertura con redes de máis de 100Mbps.

No horizonte temporal de 2025 buscarase
potenciar o comercio electrónico, aumentando a porcentaxe de empresas que venden
por Internet do 18,2% a un 50%; e dun 6,1% a
un 15% para o caso das microempresas.

Eixo transversal: Reforzo de capacidades e infraestruturas dixitais estratéxicas

O eixo transversal promoverá a especialización tecnolóxica ao servizo do resto de
eixes estratéxicos. Para iso, a Estratexia asume a través de dous programas os desafíos
de impulsar a promoción de talento dixital;
fortalecer o hipersector TIC, potenciando o
emprendemento e a internacionalización; e
desenvolver maiores capacidades en torno
ás novas tecnoloxías disruptivas como Intelixencia Artificial, ciberseguridade, intelixencia do dato e 5G, favorecendo a súa adopción polos distintos sectores produtivos.
Fixa como meta para 2025 que o 25% das
empresas e o 50% das administracións usen
solucións dixitais baseadas en Intelixencia
Artificial, análise de información a gran escala (Big Data) e/ou ciberseguridade; e que
cando menos o 20% das empresas do sector
TIC galego conten con especialistas en ciberseguridade, Intelixencia Artificial ou datos.

Cogobernanza e Marco ético

4: Territorio Intelixente, Verde e Resiliente
Neste eixo a Estratexia contempla catro
programas para avanzar cara a un territorio
máis sustentábel, máis verde e conectado,
onde se faga un uso eficaz dos recursos
naturais. Entre as medidas previstas está
a xestión intelixente do territorio a través
dun uso intensivo das tecnoloxías que permita mellorar a toma de decisións para o
desenvolvemento rexional, tanto na definición das políticas públicas, como da vixilancia territorial e do desenvolvemento das
estratexias de sostibilidade ambiental.

6: Cultura e Turismo Intelixente
O sexto eixo céntrase en promover o uso
de tecnoloxías para avanzar na dixitalización
e conservación do patrimonio cultural galego potenciando a Memoria Dixital de Galicia
e consolidar o turismo intelixente en Galicia
a través de solucións dixitais innovadoras
que faciliten a interacción co visitante e incrementen a calidade da súa experiencia.

7: Economía Dixital
O sétimo eixo busca contribuír a un cambio no modelo produtivo para o que se porán en marcha tres programas orientados a
fomentar a transformación dixital do servizo
público de emprego de Galicia, a favorecer
a transformación dixital das pequenas e
medianas empresas e a transición cara á Industria 4.0, e en especial, a mellorar a competitvidade do sector de produtores locais,
a través da xeración dun ecosistema dixital
que aborde toda a cadea de valor da produción, fabricación ou elaboración de produtos galegos.
Número 207

A estratexia establece un marco de gobernanza para asegurar a coordinación inter e
intra administrativa e cos diferentes axentes
socioeconómicos con dous novos instrumentos, o Consello Asesor para a Transformación Dixital de Galicia, que substitúe ao
Consello Asesor de Telecomunicacións e
Audiovisual de Galicia, e a Comisión de Cooperación Interadministrativa para o Desenvolvemento Dixital.
Para promover a innovación nun marco
fiábel e adaptado aos cambios elaborarase
a Lei de desenvolvemento de Galicia Rexión
Intelixente para facilitar a adopción de tecnoloxías dixitais de alto impacto, tanto no
sector público como nos diferentes sectores
económicos.
Tamén se deseñará un código ético para o
desenvolvemento da transformación dixital
en Galicia como instrumento de referencia
que estableza as directrices e recomendacións para un desenvolvemento seguro, responsábel e coidando non deixar a ninguén
atrás neste proceso.

O proceso
EGD2030

de

elaboración

da

Para a definición da Estratexia a AMTEGA
levou a cabo un amplo proceso de participación, tanto dende unha perspectiva interna
á propia Administración autonómica como
coas achegas doutras institucións públicas,
representantes do hipersector TIC galego,
axentes económico-sociais e representantes
da sociedade civil. 
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XAVIER ALCALÁ

escritor de A Nosa Cinza

-D

ado que A Nosa Cinza é practicamente un imprescindible da literatura xuvenil galega, podemos
entender que a publicación da súa edición
en español é o xeito de abrir ese texto a un
público máis amplo? A edición a través de
Amazon busca principalmente unha difusión máis ampla da que sería posible mediante unha editorial tradicional?
– O curioso de A nosa cinza é que non a pensei como novela para rapaces, nin moito menos. Don Ricardo Carvalho (que foi quen a
puxo en valor e fixo editala) xa o di no limiar
da primeira edición: é unha obra realista, moi
dura, con toques intimistas e líricos, si, pero
con escenas de sexo e violencia... Por iso foi
denunciada varias veces por APA (con grande alegría por parte do Carlos Casares, que
dicía que así vendiamos máis). Na versión en
BD do Manel Cráneo o sexo explícito canta... Leuno moita xente en galego, rapaces
e maiores. E, desde hai un tempo, persoas
“que sabe de Literatura” (nomeadamente a
profesora Isabel Vázquez) influíronme para
que publicase a versión en castelán. Fíxeno
da mellor maneira que hoxe se pode facer
na procura de público: a través de Amazon.
Contei coa guía de dúas autoras galegas que
traballan profesionalmente nese novo eido,
a filóloga Abril Camino e a psiquiatra Anabel
González (olla na web os seus perfís). “The
world in shrinking” grazas á telemática e á
loxistica, e eu teño seguidores das miñas vaidades polo mundo adiante.
– Entendemos que non serán poucos os
que ven a túa ousadía como unha traizón
pero, en vista dos teus obxectivos como
autor, podemos considerar que o sector
editorial galego non soubo adaptarse aos
novos tempos? Veremos unha revolución
nos vindeiros anos?
– Coido que, en xeral, non soubo... Como
ben dis, eu son socio accionista da Editorial
Galaxia, que aos 70 anos segue a mallar en
ferro frío: editar en galego cunha grande
produción anual, sobre os 180.000 libros. Ten
unha enormidade de títulos (máis de 2.300)
dos que centenas poden superar calquera barreira idiomática. Imaxina long-sellers
dos meus, coma A nosa cinza, Fábula, Alén
da desventura... Imaxina os clásicos absolutos de Cunqueiro ou Blanco-Amor... A miña
proposta como membro do consello de administración de Galaxia, que ben coñecen
o presidente e o conselleiro delegado, é a
que Galaxia procure a exportación de títulos traducidos aos tres idiomas europeos de
proxección global: inglés, castelán e portu-
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A NOSA CINZA

INCENDIA AMAZON
—— A aparición en Amazon do libro El calor de la ceniza de Xavier Alcalá supuxo todo
un revulsivo para o sector editorial galego. Como era posible que un membro
do consello de administración da Editorial Galaxia publicase unha versión en
español do clásico A Nosa Cinza a través dun xigante do comercio electrónico,
fuxindo do modelo tradicional de edición? Estamos ante a constatación de que
os vellos modelos están caducos e a transformación dixital é inevitable para
sectores tan protexidos como o do libro?
Para dilucidar estas cuestións achegámonos a conversar con Alcalá, a quen moitos tratarán polo seu traballo como enxeñeiro de telecomunicacións, pero a quen
moitos máis recoñecerán como autor de varias das obras literarias de lectura
obrigada no ensino secundario galego.

gués. ¿Como? Usando toda a potencia do
que defende Código Cero: a web. No mundo
actual “só existe o que se ve na web”
– Cando un autor se autopublica está colocando sobre os seus ombros moito peso,
xa que a obra é algo máis que o texto que a
compón, e hai que saber armar o produto
para que poidan funcionar nun mercado
competitivo. Como está a ser esa experiencia? Pon en perspectiva o valor do traballo
editorial? Axuda a entender como funciona o mercado actualmente e a tender pontes cos lectores?
– A miña experiencia (e contando coas de
Anabel Gónzález e Abril Camino) é que hai
dous tipos de autoedición e de autores que
autoeditan. Hai grandes plataformas de
autoedición, coma a Caligrama do grupo
Pinguin Random House, que editan minuciosamente os orixinais que se lle envían, e
en paralelo está Amazon, que fabrica libro e
vende calquera texto con calquera portada,
sen intervir na edición. Eu recomendaría as
do primeiro tipo para quen comeza, pero recomendaría Amazon aos autores con traxectoria. Neste caso (que é por agora o meu) hai
que “facer edición propia previa”. Eu estou
moi contento coa revisión do texto en detalle, e a súa maquetación, que me fixo a Abril
Camino, licenciada en Filoloxías Española e
Inglesa; e coa portada magnífica, suxestivísima, que me fixo Manel Cráneo. Con eses
compañeiros de viaxe, as pontes quedaron
tendidas.

Recoñezo que leo
en Kindle con moito
gusto, pero teño aínda
comigo a lembranza
do que significa o
libro-obxecto
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– Tendemos a pensar que editar a través de
Amazon limítase a libros electrónicos, pero
a plataforma tamén permite vender libros
en papel. A impresión baixo demanda, aínda que non é a máis axeitada para todas
as situacións, abre moitas oportunidades.
Veremos un futuro no que queden obsoletos conceptos como tiraxe e número de
edición, así como o desastre de imprimir e
distribuír volumes que rematan destruíndose porque non chegan a mans de ningún lector?
- Bingo, Marcus. Recoñezo que leo en Kindle
con moito gusto, como fas ti e tanta xente
fai, pero teño aínda comigo a lembranza
do que significa o libro-obxecto. De maneira que, por exemplo, conservo algúns dos
libros de infancia que menciono en A nosa
cinza – El calor de la ceniza. Con todo, acabas
de dicir unha verdade total: acabouse imprimir a vulto, por intuición. Galaxia xa hai tempo que practica unha impresión “case baixo
demanda”, que permite minimizar o almacén. E, coma ela, moitas editoriais andan á
procura do “just in time” do libro na librería
ou no sistema loxístico de entrega na man
do lector. A conversión en papelote é do
máis anti-ecolóxico que poidamos imaxinar.
– O libro electrónico, pola súa banda, parecía chamado a imporse, pero topou
moita resistencia por parte das editoriais,
que non estaban dispostas a eliminar elos
da súa cadea de produción. Estamos ante
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unha batalla perdida? É o libro electrónico
inevitable?
– Teño a percepción (en non é só miña: é a
do presidente de Galaxia e de membros do
consello de administración) de que vai haber unha longa convivencia de formatos. Por
exemplo, eu non vexo en formato electrónico
Cinza, a versión en BD de A nosa cinza que ultima xa Manel Cráneo. Lembro os meus tempos en Bruxelas, capital do “país do cómic”, e
como os rapaciños no metro lían historias en
cadriños que vían no móbil. Cando vou ao
estudio do Cráneo vemos as páxinas enteiras
nunha boa pantalla. Iso tamén me leva aos
meus tempos de profe de Fundamentos Teconolóxicos dos Multimedia: como explicaba
daquela, o cerebro integra non só cadriños de
cómic senón conxuntos deles... Un libro con
moito peso gráfico funciona en papel moi
ben. E non esquezamos o pracer de ter á man
un libro gardado con cariño na biblioteca da
casa. As librerías non van desaparecer; sempre haberá libreiros que coñecen obra e saiban recomendar. Ti e eu xa o temos falado: a
librería especializada é unha necesidade.
– Sobre a diversidade de formatos, tamén
está o fenómeno dos audiolibros, que en
España nunca foron populares nos seus formatos orixinais, pero que están a procurar
chegar ao grande público a través de plataformas dixitais de subscrición. É preciso
esforzarse para que a creación en galego
consiga facerse un oco nese mercado emer-

xente ou tal formato está condenado ao
fracaso na nosa sociedade?
– Segundo bingo, Marcus: estamos sempre
a falar de normalización lingüística e de loita
contra o “neocastrapo” pero neste terreo non
aparece unha iniciativa nin privada nin pública. Esa é outra das miñas propostas para Galaxia: organizar unha canle de obra lida (volvo ao caso dos clásicos) para acceso en liña
ou por descarga en aparello reprodutor. Os
servizos en modo web hoxe fano moi doado,
mesmo de pago por cota de acceso ou descarga. Imaxinemos tantas horas de exercicio
físico ou de condución, ou viaxe en medio
público, a escoitar marabillas coma Merlín e
familia ou A esmorga (e non digo A nosa cinza, pero si, tamén...)
– Volvendo a El calor de la ceniza, estamos
só ante a primeira de moitas publicacións
de Xavier Alcalá a través de Amazon?
– Estamos. Xa teño preparadas tres máis. A
seguinte é Calamity Bound, a versión inglesa de Alén da desventura. O meu obxectivo
é crear unha Biblioteca Xavier Alcalá, como
deberían procurar facer todos os autores galegos con obras dabondo. O sistema editorial
español é moi hispano-madrileño: coida que
“en dialezzztos de provincia” non se pode escribir nada bo. Hai que demostrar que están
errados a base de cifras de venda polo mundo desde Amazon ou desde as plataformas
específicas de Literatura que lle veñan facer
a competencia. 
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A lingua quere
estar nas redes
A frutífera confluencia entre tecnoloxías e galego
centrou a XVI Xornada de Normalización Lingüística

O

pasado 26 de novembro celebráronse as
sesións da XVI Xornada de Normalización
Lingüística, un encontro para potenciar a
presenza do galego
nas aulas e que puxo o foco, nesta convocatoria, nas posibilidades das novas
tecnoloxías da información para fortalecer
o devandito obxectivo educador e normalizador. Organizada por Escolas Católicas
co apoio da Secretaría Xeral de Política
Lingüística, está dirixida ao profesorado
de centros públicos e privados. As sesións
foron inauguradas polo secretario xeral de
Política Lingüística, Valentín García, e a secretaria autonómica de Escolas Católicas,
Juana Otero.
Valentín García explicou que os recursos e ferramentas presentados nas xornadas “terán unha dobre función: por unha
banda favorecer que os equipos de dinamización e o resto do profesorado poidan
seguir facendo o seu labor educativo en
galego mesmo cando o alumnado ten que
gardar corentena e, a maiores, aumentar o
uso do galego na rede e coas novas tecnoloxías, o que xa en si mesmo é unha ensinanza para o alumnado, que pode comprobar que a nosa é unha lingua moderna
que vale para desenvolverse no século XXI
e cos medios do século XXI”.
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Como dixemos, a XVI Xornada de Normalización Lingüística está organizada por Escolas Católicas en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Universidade.
Dadas as especiais circunstancias deste ano
de pandemia, celebrouse por primeira vez

en liña, adicándose, fundamentalmente, a
abordar os contidos, ferramentas e recursos
virtuais que permiten a continuidade da actividade educativa a distancia.
En detalle, incluíu un relatorio e de tres
experiencias de centros. O relatorio, titulado
O Museo Pedagóxico de Galicia achégase ás
aulas: ferramentas e recursos, correu a cargo de Beatriz Seco e María Pais, directora e
responsábel de didáctica do MUPEGA, respectivamente. A continuación presentáronse as experiencias O xeróglifo como recurso
para dinamizar as aulas de lingua, de Carlos
L. Medrano (CPR Plurilingüe Fogar Santa
Margarida, A Coruña); Pan comido. Xogando
en galego, de Anxo Gómez (IES de Carral), e
Gamificando co galego, de Ginés Vázquez e
David Méndez (CPR Plurilingüe Padres Franciscanos de Lugo).
A xornada pechouse coa entrega dos Premios Irmán Reboiras ás mellores iniciativas
-este ano, tamén virtuais- de fomento do galego. Os galardóns de 2020, que contan co
apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Editorial Santillana, recaeron nos
equipos de dinamización da lingua galega
do CPR Plurilingüe Esclavas Sagrado Corazón de Jesús da Coruña e do CPR Plurilingüe
Divino Maestro de Santiago de Compostela.
O primeiro dos centros foi premiado polas
actividades A Semana de Galicia, Presentación das Letras Galegas, Vocabulario Galego
e Xogo: A Granxa, mentres que o segundo foi
recoñecido polas propostas Escribimos poemas, Recuperamos os Maios e Realizamos un
proxecto kamishibai. 

Camiñares, dispoñíbel en Youtube
ste mes de novembro presentouse o terceiro vídeo-clip da Triloxía
Meiga, que en outubro inaugurou a publicación de traballos dixitais
do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021 da Xunta. A estrea
da peza Camiñares, unha nova contribución de Queiman e Pousa,
contou coa presenza de Valentín García, secretario xeral
de Política Lingüística, que
salientou os valores do vídeoclip para “plasmar a beleza
do Camiño de Santiago e os
valores de autocoñecemento,
de amizade e máis de convivencia que esta rota propicia,
valores expresados ademais
en lingua galega, que é a que
usan todos os materiais do
Fondo de Proxectos Culturais
Xacobeo 2021”. Camiñares
xa pode verse no Youtube,
no sitio propio de Política
Lingüística.

E
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Traballos premiados
no concurso escolar
de podcasts

xurado da segunda edición do
Certame Escolar de Podcasts
en Galego Xosé Mosquera
Pérez vén de dar a coñecer os
traballos premiados nesta convocatoria.
Así, logo do período de valoración das
contribucións finalistas, acordouse por
unanimidade conceder os seguintes galardóns ao abeiro das diferentes modalidades establecidas: na categoría de Primaria,
o Primeiro Premio é para Sinécdoque, un
podcast do CEIP Raíña Fabiola de Santiago
de Compostela, o Premio Especial (o que
conmemora o 25 aniversario de Ponte nas
Ondas) foi para Ánimo, xente, contribución do CEIP Canosa-Rus de Coristanco. O
accésit desta categoría foi para Na verea
da igualdade, do CEIP Baamonde de
Begonte.
Na categoría de Secundaria, o Primeiro
Premio recaeu en O vello dos contos, un
podcast do IES de Foz, e o Premio Especial
25 Aniversario de Ponte nas Ondas foi
para Morriña, do IES Manuel García Barros
da Estrada.
O certame, como lembraremos, vén da
man do IES Plurilingüe Rosalía de Castro
de Santiago de Compostela, Arraianos
Producións e o colectivo Ponte nas Ondas,
coa colaboración da Secretaría Xeral de
Política Lingüística e doutras entidades
como o Museo do Pobo Galego, a Fundación Rosalía de Castro, Oral de Galicia,
a EASD Mestre Mateo, a Radio Galega, a
Real Academia Galega, a Fundación Antonio Fraguas e o Parlamento de Galicia.
Concorre nestes premios alumnado de
11 a 18 anos dos centros de ensino de
Primaria (de 6º curso) e doutros centros
de ensino non universitario de Galicia e
daqueles que imparten ensinanzas de
réxime xeral cursadas fóra da Comunidade Autónoma. Así mesmo, participa o
alumnado da mesma idade das escolas do
Norte de Portugal.

Marketing do país
Os Premios de Publicidade en Galego volverán
recoñecer as contribucións na nosa lingua á
promoción en Internet

O
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A

Consellería de Cultura
e Educación (Secretaría de Política
Lingüística), o Parlamento Galego e o
Foro Enrique Peinador
convocan conxuntamente a XXVII edición dos Premios de
Publicidade en Galego, uns galardóns
que, como de costume, inclúen os novos
formatos de comunicación nas modalidades contempladas. Os responsábeis
das tres entidades convocantes, Valentín
García, Miguel Ángel Santalices e Xosé
González, formalizaron nunha xuntanza
na sede parlamentaria os detalles desta
edición 2020 dos coñecidos galardóns
que recoñecen traballos que dinamizan
o uso do galego desde o ámbito da
publicidade.
Así, a convocatoria, de natureza aberta
e participación voluntaria, premiará
accións publicitarias difundidas ou transmitidas integramente en galego entre
o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de
2019. A modalidade dirixida ao alumnado recoñecerá traballos relacionados
coa publicidade e realizados no curso
2019-2020.
Farao desde cinco categorías: radio,
televisión, Internet, prensa escrita e cen-

tros de formación. O prazo de inscrición
na convocatoria e a presentación dos
traballos, que deben formalizar empresas
anunciantes e axencias de publicidade,
no caso das catro primeiras categorías, e
os centros de ensino, no caso da quinta,
rematará o vindeiro 30 de decembro. Os
premios serán entregados no Parlamento
de Galicia durante o primeiro trimestre
de 2021 e consistirán nunha certificación
e unha obra artística.
Os Premios de Publicidade en Galego,
impulsados ata o ano 2016 polo Consello
Asesor de RTVE-G e pola Corporación
RTVG, convócanos conxuntamente a
Xunta de Galicia, o Parlamento de Galicia
e o Foro Enrique Peinador e recoñecen na súa convocatoria 2020 accións
publicitarias difundidas ou transmitidas
integramente en galego entre o 1 de
xaneiro e o 31 de decembro de 2019.
Na pasada edición, resultaron premiados os proxectos Benvidos novos Larseiros!, da empresa Larsa e a axencia BAP
Conde; Martín Códax, Fillo do Atlántico, da
empresa Martín Códax e a axencia &Rosás (con dous galardóns, na categoría de
televisión e de prensa); Queixos Hoxe, da
Cooperativa HOXE e a axencia Pío García
Audiovisuais, S.L., e Stop_Bullyng, do IES
Leixa de Ferrol (A Coruña). 
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Barreiras anti-crise
A Xunta destina 97 millóns de euros ás axudas do Plan de
rescate dos sectores máis afectados pola COVID-19

A

A Xunta de Galicia abriu a convocatoria
das liñas de axuda para microempresas e
autónomos con persoal a cargo; e establecementos hostaleiros dentro do Plan
de rescate do Goberno autonómico para
apoiar aos sectores máis afectados pola
COVID-19 e que conta cunha dotación total de 97 millóns de euros.
As axudas pódense solicitar até o vindeiro 28 de decembro. As microempresas
e persoas autónomas con persoal contratado, así como os colectivos e pemes de
sectores especialmente paralizados (lecer
nocturno, atraccións de feira e determinadas actividades como transporte, axencias
de viaxe, cinemas, comidas preparadas
para eventos, parques de atraccións, etc.)
teñen ao seu alcance contías que irán dos
4.000 aos 5.000 euros, segundo o caso.
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Sector hostaleiro
En canto ao sector hostaleiro, as axudas
específicas para os establecementos pechados dende a implantación das medidas sanitarias do pasado mes de outubro beneficiarán a persoas traballadoras autónomas (con
ou sen persoal contratado), microempresas e
pemes inactivas durante un mínimo de quince días nos dous últimos meses. Ademais dos
negocios de comidas e bebidas, estes apoios
ábrense aos hoteis, hostais, casas rurais e
outros aloxamentos situados nos concellos
afectados polos peches perimetrais.
No caso dos hostaleiros, as axudas concederanse por establecemento e serán de
1.500 euros por mes de paralización da actividade desde o mes de outubro. Se os candidatos son empresarios con 10 ou máis traballadores percibirán a cantidade de 2.000
euros por mes de peche, ou ben a parte proporcional en ambos os casos se a actividade
permaneceu parada por un período menor,
nunca inferior ao quince días.
Estas axudas súmanse ás dirixidas a dotar
de maior liquidez ás persoas traballadoras
autónomas con ou sen persoal ao seu cargo.
Con Plan de rescate, a Xunta pretende
“contribuír ao mantemento do emprego e
da actividade económica de 30.000 persoas
traballadoras autónomas e de 10.000 microempresas”, así como “apoiar a actividade
dos establecementos da hostalaría afectados
polos peches recomendados polas autoridades sanitarias nos concellos que, no peor dos
casos, mantense inactivos desde o pasado
mes de outubro”.

Microempresas,
autónomos con persoal
e establecementos
hostaleiros poden
solicitar ata o 28 de
decembro as axudas
específicas

Por outra banda, abríronse as liñas de axuda para melloras de terrazas e servizo a domicilio, de 1.200 a 20.000 euros e de créditos
de entre 3.000 e 500.000 euros en préstamos
directos.

O factor da complementariedade
O Goberno galego puxo o foco nunha
das grandes características deste plan e
dos recursos que pon en xogo: a sua complementariedade e a posibilidade de seren
acumulábeis entre si. Deste xeito, no caso
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Plan de formación
tecnolóxica
o fin de facer avanzar a transformación e evolución dos
ámbitos produtivos máis castigados pola COVID-19, a Xunta,
a través de Turismo de Galicia, informou da
ampliación do programa de formación ao
dispor do sector turístico para “mellorar a
súa adaptación á nova realidade derivada
da pandemia”.
Este programa oferta até xaneiro de
2021 un amplo abano de cursos, seminarios virtuais (webinars) e obradoiros para
“dotar aos profesionais de novas capacidades e ás empresas turísticas de ferramentas que permitan dar resposta á nova
realidade turística”.
O plan inclúe distintas accións, todas
elas gratuítas para os profesionais, con programas de idiomas, finanzas, reconversión
e adaptación das empresas turísticas, de
transformación dixital, anfitrións, actualidade e aula aberta. A través deles búscase
mellorar as capacidades das traballadoras
e traballadores do sector, á vez que se lles
oferta aos empresarios turísticos ferramentas que lles permitan “revisar e adaptar os
seus modelos de negocio para afrontar
a nova realidade turística xurdida trala
chegada da COVID-19”.
O Plan de formación para o sector turístico inclúe catro programas relacionados
coa aprendizaxe e mellora das habilidades
en materia de idiomas, finanzas, reconversión e adaptación empresarial, e transformación dixital.

C

dos autónomos con establecementos hostaleiros, as contías das axudas poderán oscilar entre os 6.700 euros até os 9.200 euros, cifras que, en palabras da Xunta, sitúan
a Galicia “á cabeza das Comunidades Autónomas en canto aos apoios dispensados a
este sector”.
O plan de rescate deseñouse en colaboración cos colectivos profesionais e sectoriais. No caso dos hostaleiros, este acordo
referendouse nun documento conxunto
asinado por representantes da Xunta e a
Mesa de negociación da hostalaría de Galicia -na que están representadas as asociacións provinciais- e o Clúster de Turismo.
A Xunta avogou por un mecanismo de
tramitación sinxelo para as axudas, electrónico e por medio dunha declaración
responsábel dos candidatos. “Ao tratarse
dun sistema áxil”, explican dende a Administración autonómica, “estímase que as
primeiras contías poderán chegar aos seus
destinatarios nas vindeiras semanas de decembro”.
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Con Plan de
rescate, a Xunta
pretende “contribuír
ao mantemento
do emprego e da
actividade económica
de 30.000 persoas
traballadoras
autónomas
e de 10.000
microempresas”
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XII Noite da
Enxeñaría en
Informática de Galicia

O

O CPEIG entregou os seus galardóns nunha
concorrida (virtualmente) gala semi-presencial

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) celebrou o venres 27 de novembro a XII Noite da Enxeñaría
en Informática de Galicia, a gran gala das TIC
galegas adaptada este ano, co fin de garantir ao máximo a seguridade sanitaria, a un
formato híbrido (presencial e virtual). As actividades in situ tiveron lugar no Hotel OCA
Puerta del Camino de Santiago de Compostela, onde se entregaron os premios anuais
da profesión nun acto que contou coa presenza de trinta persoas. A actividade online
centrouse na emisión en directo da Noite, vía
streaming en Youtube, que foi seguida por
máis de 400 profesionais do sector TIC de
Galicia.
A xornalista María Almodóvar presentou
esta duodécima edición, que clausurou o
alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo.
O presidente do CPEIG, Fernando Suárez,
deu a benvida a todos os asistentes, tanto a
premiados e autoridades presentes como á
multitude que seguiu a gala virtual. Suárez
agradeceu especialmente o compromiso
de todas as empresas TIC colaboradoras, xa
que nestes momentos “o apoio, a unidade e
a solidariedade que sempre defendemos son
máis necesarias que nunca”.
Destacando a importancia da profesión
de enxeñaría en Informática para combater
a pandemia, Fernando Suárez incidiu no papel da tecnoloxía nestes meses para poder
manter un alto nivel de actividade en moitos
sectores, ademais da transcendencia das ferramentas informáticas para lograr a ansiada
vacina mediante técnicas como a computación de altas prestacións ou a simulación.
“Vivimos nun período de profundos cambios, no que os sistemas tecnolóxicos volvé-

14 |

ronse indivisíbeis das sociedades, empresas e
gobernos aos que serven. Os avances chegan
tan rápido e en cantidades tan grandes que
aqueles que non poden adaptarse quedan
atrás, mentres que os rivais máis áxiles móvense para gañarse os corazóns e as mentes
dunha poboación cada vez máis coñecedora
da tecnoloxía. O mundo está inmerso nunha carreira tecnolóxica acelerada, no medio
dunha revolución científica sen precedentes”,
sinalou.
Pero esta revolución, engadiu o presidente
do Colexio, non “é só tecnolóxica senón tamén social” e Suárez asegurou que “os cambios tecnolóxicos, económicos e sociais que
se están a vivir comportan enormes avances,
pero que tamén sitúan á sociedade ante novos retos”. En concreto, indicou “que o maior
desafío será xestionar a transición dixital
con éxito para que os beneficios desta dixitalización cheguen á maior parte dos cidadáns, unha cuestión máis necesaria se cabe
en situación de crise como a actual, onde a
informática se converte nunha ferramenta
esencial e verdadeiramente crítica para poder
seguir adiante”.

Neste contexto, o presidente explicou
que outro desafío será a adecuación da
educación e a formación continua á actual
realidade dixital. “Debemos fomentar o
desenvolvemento de iniciativas que impulsen as competencias dixitais como base da
educación do cidadán do século XXI, renegociando e redefinindo valores comúns
para construír o noso futuro dixital sobre a
base de principios como a equidade, a non
discriminación, a responsabilidade e a inclusividade, que necesitan aplicarse da mesma
forma no mundo online e offline, sentando
as bases dunha Carta de Dereitos Dixitais
que protexa os nosos valores e dereitos
fundamentais, e en paralelo, modernizar as
nosas políticas e institucións” –manifestou–.
Neste punto do exponencial desenvolvemento tecnolóxico, subliñou que as enxeñeiras e enxeñeiros en Informática terán novas responsabilidades que deberán asumir
“con valentía, compromiso e ilusión”.
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Premios anuais do CPEIG

O
•

Solidariedade para os máis pequenos con Cáritas
Ademais, neste ano marcado pola COVID-19, A NOITE servirá de apoio a tantas
familias que máis están a sufrir pola crise
sanitaria e económica. Así, fíxose entrega
dun 5% da recadación dos patrocinadores da Noite á organización benéfica Cáritas para “que a entidade solidaria poida
agasallar aos pequenos máis necesitados con material tecnolóxico para a súa
educación neste Nadal”. O presidente de
Cáritas Interparroquial de Santiago, Luis
Calviño, recolleu o talón solidario.
Outro sector gravemente prexudicado
pola crise sanitaria foi a hostalería, polo
que o CPEIG decidiu agasallar ao público
presente e virtual cunha caixa de produtos galegos de alimentación gourmet.
Como detalle, no kit figura un código QR
que os destinatarios poderán escanear
para acceder ao sitio dos premios anuais
do CPEIG, un tour virtual de 360º, creado
pola empresa Ilux, no que visualizará a
gravación da NOITE 2020 e unha galería
fotográfica da gala e dun concurso de
selfies dos participantes da retransmisión
online.

•

•

•

O mago Jorge Blass
A xeito de espectáculo lúdico, o evento contou coa actuación do mago Jorge
Blass que ofreceu un espectáculo no que
uniu maxia e tecnoloxía. Aproveitando
a interacción directa que ofrece o streaming, Blass fixo varios trucos de maxia
con cartas (sobre a temática dos premios
e de diversas cuestións do contexto actual das novas tecnoloxías) para os que
contou con voluntarios afeccionados a
esta arte. 
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•

CPEIG fixo entrega na cita deste
venres 27 dos seus galardóns
anuais, que xa foron dados a coñecer ao longo destas semanas.
Na categoría de Grandes Proxectos TIC, o
premio foi para a Cidade das TIC, proxecto que se situará na Fábrica de Armas da
Coruña, impulsado pola Universidade da
Coruña (UDC) e o Clúster TIC de Galicia
co apoio do Goberno central, Xunta
de Galicia, Deputación e Concello da
Coruña. Recolleron o galardón o reitor
da UDC, Julio Abalde; o presidente do
Clúster TIC de Galicia, Antonio Rodríguez
del Corral; e o subdirector de Desenvolvemento de Negocio do Igape, José
Manuel Fernández.
Na categoría Iniciativa da Administración o premio foi para Smartiago, proxecto do Concello de Santiago que sitúa a
Compostela na vangarda da innovación
municipal. Recolleu a distinción o alcalde
da cidade, Xosé A. Sánchez Bugallo.
O premio Iniciativa Empresarial concedeuse á aplicación móbil Localsafe,
a primeira app española que permite
aos cidadáns buscar establecementos
seguros fronte á COVID-19. Recolleu
o galardón o CEO de Localsafe, Diego
González.
A distinción e-Inclusión foi para a Confederación ASPACE, polo seu proxecto
colaborativo #ASPACEnet destinado a
mellorar a calidade de vida e a autonomía das persoas con parálise cerebral a
través do uso de solucións tecnolóxicas.
Asistiu ao acto de entrega a presidenta
da Federación Aspace Galicia, Mónica
Touriño.
O premio Proxecto Fin de Mestrado
recaeu en Aida Vidal Balea (Cambados, 1995), enxeñeira en Informática e
investigadora de novas tecnoloxías de
Realidade Aumentada, polo seu proxecto
Aplicación gamificada mediante realidade
aumentada para incentivar a actividade
física de pacientes pediátricos de longa estancia, como Traballo Fin de Mestrado na
Universidade da Coruña (UDC). A propia

Aida Vidal recolleu a súa distinción.
• O premio Innovación Tecnolóxica no
Ensino foi para a Tecnópole, pola súa vocación na divulgación científica entre os
máis novos. O Parque Tecnolóxico desenvolve Galiciencia, a maior feira científica
da comunidade, aulas e campamentos
tecnolóxicos para rapaces e proxectos
para animar ás rapazas a estudar carreiras
STEM. Recolleu o premio o director xerente da Tecnópole, Ricardo Capilla.
• O galardón da Iniciativa Emprendedora
foi para a compañía tecnolóxica coruñesa
Appentra, polo seu traballo en computación paralela e o espectacular crecemento desde o seu nacemento en 2012
como spin-off da Universidade da Coruña
(UDC). O seu CEO, Manuel Arenaz, non
puido estar en persoa no evento pero
acompañou a todos os asistentes en
directo por online.
• O Colexio profesional recoñece a Traxectoria Profesional do doutor en Informática Miguel Rodríguez Rubio, catedrático
da Escola Universitaria na Universidade
da Coruña (UDC), con ampla experiencia
docente e no sector privado, que asistiu á
gala para recoller a distinción.
• O premio Ada Byron foi este ano para a
enxeñeira en informática Sabela Ramos.
Traballa en Google Research, onde desenvolve actualmente ferramentas para
Reinforcement Learning (aprendizaxe por
reforzo), unha rama do Machine Learning.
Forma parte do colectivo Google Women
in Engineering, onde se estimula a presenza feminina no sector TIC. Por cuestións
laborais e a situación actual que afecta a
todos os países, Sabela Ramos non puido
estar no evento.
• O premio Colexiado de Honra foi para
Miguel A. Amutio, director da División de
Planificación e Coordinación de Ciberseguridade do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, pola
súa contribución ao desenvolvemento
da administración electrónica en España.
Miguel A. Amutio estivo presente na gala
do CPEIG.
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Solución para
supervisar vías de
tren con 5G e drons

En voo directo
cara a un posto de

traballo

174 persoas participan na media ducia de
lanzadeiras galegas de emprego de Telefónica

A

té 174 persoas (116
mulleres e 58 homes
en desemprego de
idades comprendidas
entre os 20 e os 59
anos) preparan a súa
saída ao mercado laboral nas novas Lanzadeiras Conecta Emprego de Galicia, impulsadas polas fundacións Telefónica e Santa María La Real
e con presenzas, nesta edición, en Santiago, A Coruña, Vigo, Pontevedra, Ourense
e Carballo. Unha vez máis, o obxectivo é
“achegar ás e aos participantes recursos
para atopar traballo con novas técnicas
e ferramentas acordes ao novo mercado
laboral”.
A partir de agora e até o mes de abril de
2021, as persoas que se inscribiron nesta
nova convocatoria das lanzadeiras (unha
iniciativa con cobertura estatal e que conta con financiamento do Fondo Social
Europeo e, no caso galego, coa colaboración da Xunta) aprenderán a facer un plan
integral de procura de emprego, actualizarán o seu currículo, ensaiarán entrevistas de traballo, reforzarán competencias
transversais e dixitais, e contactarán con
empresas.
Sandra Villaverde, Amanda Fonoll, Verónica Guarda, Laura Nereida, Yolanda
García e Patricia Torrado son as técnicas
que realizaron o proceso de selección e
as encargadas de xestionar as lanzadeiras da Coruña, Santiago de Compostela,
Carballo, Ourense, Pontevedra e Vigo, res-
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pectivamente, durante o vindeiros cinco
meses. Explican que os participantes teñen “perfís moi diversos, pero moi complementarios”.
O formato das Lanzadeiras Conecta
Emprego da Coruña e Pontevedra é mixto. Os seus participantes teñen sesións
virtuais, a través de diferentes aplicacións;
e sesións presenciais, que levan a cabo
en locais cedidos de balde pola Xunta de
Galicia. Alí, están distribuídos en grupos
reducidos, “cumprindo todas as medidas
de seguridade, hixiene e distancia social
establecidas pola pandemia”, explican
dende a Fundación Telefónica, engadindo
que as iniciativas de Ourense, Vigo, Santiago de Compostela e Carballo desenvólvense nun formato 100% online. É dicir, os
seus participantes reúnense varios días á
semana en sesións virtuais, a través de diferentes aplicacións, como Meet.
Nestas sesións, as e os participantes realizarán dinámicas de intelixencia
emocional para aprender a desenvolver
un plan integral de procura de emprego
e enfocar o seu obxectivo profesional;
aprenderán novos programas para actualizar o seu currículo; ensaiarán entrevistas
de traballo para gañar confianza e seguridade nos procesos de selección; reforzarán as súas competencias transversais
e habilidades dixitais; sacarán partido ao
smartphone e as redes sociais para a procura de emprego online, realizarán mapas
de empregabilidade e contactarán con
empresas. 

elefónica anunciou a implantación en Ourense e Pontevedra
dunha solución de inspección
en remoto das vías ferroviarias con 5G e drons que se converte,
en palabras da operadora, “na primeira
experiencia de voo máis aló da liña de
vista do piloto de vehículos aéreos non
tripulados con tecnoloxía 5G para inspección de infraestruturas”.
Este caso de uso, desenvolvido en
colaboración con Ineco, Adif e Huawei, é
un dos proxectos gañadores da primeira
convocatoria de axudas ao desenvolvemento do 5G do Ministerio de Asuntos
Económicos e Transformación Dixital, cofinanciado por Red.es con fondos FEDER.
A súa finalidade é “dixitalizar as tarefas de
inspección de infraestruturas ferroviarias
para facelas de forma máis eficiente”.
En concreto, o servizo permite pilotar
en remoto un dron equipado con cámaras de alta resolución e un módem 5G
para recoller as imaxes das vías férreas
de Adif ao seu paso polas localidades
de Barra do Miño (Ourense), Os Peares
(Ourense) e Filgueira (Pontevedra) e
transmitilas en tempo real grazas ás
características da nova tecnoloxía do
estándar móbil. Así mesmo, estas imaxes
son procesadas con Intelixencia Artificial
(IA) o que permite a automatización
da inspección da vía. Para facer posíbel
este sistema, equipáronse con cobertura
5G dous traxectos ferroviarios duns 10
quilómetros de lonxitude cada un (os
traxectos Monforte de Lemos-Ourense e
Ourense-Guillarei) e equipouse un dron
con conectividade 5G e varias cámaras:
unha de visión 360 graos, outra para
a inspección con resolución 4K e un
potente zoom, e unha terceira para a
pilotaxe remota.

T
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A

directora da Axencia Galega de Innovación (Gain),
Patricia Argerey, participou no evento online de
peche do proxecto Galician Skyway, no que a
Xunta e a empresa Boeing
Research & Technology Europe (BR&T-E) colaboraron no desenvolvemento de solucións
tecnolóxicas para avanzar na xestión e seguridade do tráfico de drons en espazos aéreos
compartidos. No evento interviñeron tamén
representantes de Boeing como das distintas
empresas e centros subcontratados para explicar os resultados técnicos.
Argerey salientou o “carácter estratéxico e
pioneiro” deste proxecto para a industria aeroespacial galega e agradeceu a BR&T-E a súa
contribución á visualización de Galicia como
referente a nivel internacional no ámbito dos
vehículos non tripulados.
A directora da Axencia tamén destacou o
papel despregado por Boeing como un dos
principais socios da Xunta no Polo Aeroespacial de Galicia e apuntou que este proxecto
marcará "un antes e un despois" no sector
aeroespacial.
Tamén lembrou que o proxecto Galician
Skyway, que se enmarca dentro do Polo Aeroespacial de Galicia e que rematou o pasado
mes de setembro, supuxo un investimento
mobilizado de 10,2 millóns de euros (cofinanciado con fondos FEDER do programa
operativo crecemento intelixente 2014-2020,
POCInt) e a creación de 94 empregos. Na realización do mesmo participaron entidades
como Enaire, o Inta ou o centro tecnolóxico
Gradiant e empresas como Televés, Centum e
Soticol.
Este proxecto incluíu o desenvolvemento
de solucións a situacións clave no ámbito da
xestión e seguridade do tráfico aéreo como a
perda das ligazóns de comunicación coa estación base (Loss of Link); a incapacidade de detectar e evitar colisións (Loss of Separation); a
perda de sinal procedente das infraestruturas
de axuda á navegación e xeolocalización (Loss
of GPS); a perda de impulso do motor (Loss of
Engine); a perda de enerxía (Loss of Power); e a
perda de control sobre o vehículo non tripulado (UAV) por actos de interferencias (Loss of
Ownership).
As solucións desenvolvidas considéranse
de gran relevancia para todo o sector aeroespacial porque, segundo apuntou a directora
de Gain, poderán integrarse no futuro en
calquera aeronave non tripulada ou sistema
para a súa xestión. Entre os fitos acadados
polo proxecto Galician Skyway, Argerey recordou a instalación en Rozas dun laboratorio de
simulación de continxencias en voo para UAV,
que “supón unha importante contribución
ao equipamento do Centro de Investigación
Aeroportada de Rozas (CIAR) e que fortalece
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Un proxecto
estratéxico, pioneiro
e referencial
Galician Skyway, co-impulsado pola Xunta e Boeing, achega
novas solucións á xestión do tráfico aéreo compartido


Patricia Argerey, directora
da Axencia Galega de
Innovación

Torre de Control das Rozas

a súa competitividade como infraestrutura
científico-tecnolóxica para a I+D+i no ámbito dos vehículos aéreos non tripulados”.
Neste laboratorio despregouse unha infraestrutura de simulación para a realización
de probas de diferentes solucións de Detect
and Avoid (Detectar e Evitar). Asemade, levouse a cabo o primeiro desenvolvemento
dun sistema de continxencias para UAV totalmente autónomo en voo que permite avaliar
as alertas identificadas polos diferentes sistemas de continxencias de abordo e tomar a
decisión máis axeitada segundo os criterios
adoptados en cada caso seguindo diferentes
requisitos de seguridade, operacionais ou de
misión.
Así mesmo, desenvolveuse un sistema de
navegación alternativo á navegación convencional con sinais GNSS (Global Navigation

Satellite System); desenvolveuse unha infraestrutura HW/SW experimental facilmente adaptábel a calquera dron que permite a
toma simultánea e sincronizada de imaxes
capturadas desde diferentes sensores de
visión e sensores inerciais con alto grao de
sincronización; propuxéronse para patente
unha serie de ideas novas para a prevención
e mitigación do risco ante unha continxencia que implique un descenso incontrolado,
así como un protocolo de actuación; desenvolveuse unha metodoloxía de cálculo
de traxectorias seguras para a aterraxe de
emerxencia en UAV de á fixa en caso de perda de motor; e púxose en marcha unha nova
solución ao problema da perda de comunicacións durante o voo que implica a integración de diferentes equipos embarcados e en
terra. 
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Actividade
municipal,
actividade dixital

San Sadurniño bota man da Intelixencia Artificial para o seu
almanaque 2021

Ferve a vida tecnolóxica nos concellos
con novas contribucións para apoiar o
comercio local ou a capacitación TIC da
cidadanía

As Bibliotecas da Coruña axudan
ás persoas en risco a facer trámites
online

o fin de rachar coas
barreiras dixitais
que (agora máis ca
nunca coa crise económica e
social da COVID-19) separan
ás persoas con recursos para
vivir online das que non dispoñen deles, as Bibliotecas
Municipais da Coruña ofrecen
un servizo de consulta para
axudar aos cidadáns vulnerábeis cos trámites en liña. O
obxectivo é “contribuír coas
novas competencias a axudar
a paliar a situación actual que
está a ameazar os colectivos
en risco”.
Segundo lembra o Concello da Coruña, o proceso de
dixitalización dos trámites

C
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administrativos impulsado
polas medidas fronte á crise
sanitaria está a aumentar a
fenda dixital entre os colectivos máis vulnerábeis, que ao
mesmo tempo viron como se
incrementou a urxencia para
realizaren online todo tipo de
procedementos dirixidos a recibir servizos básicos. En base
a este problema, o Concello
e as Bibliotecas Municipais
da Coruña acordaron subministrar atención tecnolóxica
para a resolución de dúbidas
e problemas, tanto para tramitar en liña prestacións sociais
básicas como para obter os
documentos e certificados
esixidos. 

an Sadurniño anunciou que agasallará
á veciñanza cun
almanaque que reflectirá
polo miúdo o día a día das
e dos residentes neste ano
marcado pola pandemia e as
restricións. Segundo informou o Goberno local, un dos
grandes puntais da iniciativa
reside na súa vertente tecnolóxica: as diferentes imaxes
cotiás que integran o almanaque foron convertidas en
lenzos ao estilo de Vang Gogh
mediante algoritmos de Intelixencia Artificial. O álbum vén
cunha tirada de 500 exemplares. A idea é repetir a experiencia do ano pasado, que,
segundo informa o Concello,
tivo unha gran acollida.

S

As persoas encargadas da
edición foron o fotógrafo
César Galdo e o deseñador
Juanlu Fernández. Para a súa
elaboración, encargóuselles
“que plasmasen recordos
vivos dun ano que quedará
marcado para sempre na
historia e na nosa cabeza”.
Por iso todas as imaxes, malia
ser fotos, simulan un lenzo
pintado ao óleo que reproduciu mediante algoritmos de
Intelixencia Artificial o estilo
pictórico de Van Gogh.
O almanaque poderá recollerse a partir do 15 de decembro na Casa da Cultura e na
Casa do Concello ata esgotar
os 500 exemplares que se van
imprimir para repartilos totalmente de balde. 

Padrón converte a súa web nun
acubillo de lendas e costumes
Concello de Padrón, a través da súa Concellería de
Turismo, quere seguir tirando partido das novas tecnoloxías para documentar, rexistrar, divulgar e pór en
valor o rico patrimonio do termo municipal. Agora é a quenda
da tradición oral: as lendas e costumes das que son principais
custodios e transmisores os veciños e veciñas. O obxectivo do
Goberno local é recompilar toda esta inxente información (contos, lendas, ritos, costumes, usos sociais, actos festivos, coñecementos ancestrais ou técnicas de artesanía) para compoñer un
banco de historias online no que se recolla toda “a tradición oral
que vive na memoria da cidadanía”.
A concelleira de Turismo, Lorena Couso, explica que “a iniciativa pretende reunir toda a información para xerar documentos
da tradición padronesa, que poidan ilustrar nun futuro a nosas
costumes”.
Todas as narracións que a veciñanza de Padrón envíen ao
enderezo electrónico de turismo@padron.gal serán publicadas
na páxina web de Turismo Padrón. 

O
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Ames convoca á cidadanía para
mellorar o sitio municipal
Concello
de Ames
lanzou unha
enquisa para a veciñanza co obxectivo
de mellorar, coa axuda das contribucións
das veciñas e veciños,
a páxina web municipal. O inquérito pon
o foco no deseño,
nos contidos, na
frecuencia e no destino das visitas, a facilidade de acceso aos
distintos apartados e
o uso particular que
cada usuaria/o fai da páxina
web municipal.
Ademais, a enquisa deixa
aberta a opción de facer
algún comentario adicional
ou algunha suxestión que
axude a mellorar este portal.
A enquisa publicouse na
propia web municipal (www.
concellodeames.gal) e estará

O

En marcha o portal Mercarianxo.gal
Asociación de Empresarios de Rianxo informou
de que xa está en marcha o portal de comercio electrónico do tecido empresarial
rianxeiro: a plataforma de venda
en liña Mercarianxo.gal, impulsada en colaboración coa Xunta,
a Deputación da Coruña e máis
o Concello. Segundo indicaron
a ARE e máis o Goberno local, a
plataforma dará acubillo e servizo a calquera establecemento
con sede fiscal no municipio,
achegándose como un recurso
extra para avanzar na transformación das empresas cara a
nova realidade (unha realidade
con presenza cada vez maior
das novas ferramentas comerciais) e, tamén, para achandar o

A

aberta durante varias semanas. Con ela preténdese saber
a periodicidade e frecuencia
das visitas, a valoración dos
diferentes elementos da páxina web, a utilidade dos seus
apartados, os usos que lles dá
a estes elementos ou os posíbeis elementos que cumpriría
incorporar. 

terreo da recuperación e a revitalización no actual contexto de
crise sanitaria e económica. As
persoas usuarias do portal poderán mercar nas distintas tendas que operen na plataforma e
solicitar o envío ao domicilio de
seu ou ben optar por recoller o
pedido no establecemento.
Mercarianxo.gal salienta por
achegar catro importantes vantaxes para os establecementos:
presenta menor gasto que unha
web propia (a ARE e os técnicos
encárganse do mantemento),
inclúe asesoramento e axuda
personalizada, constitúese
como unha canle de venda
adicional e permite ter abertas
as portas (virtuais) dun establecemento os 365 días do ano. 

Mercalalín rolda o centenar de negocios
adheridos
ercalalin.
gal, plataforma que
impulsa o comercio
local de Lalín, comezou novembro
con máis de 2.500
produtos en venda
a través da Rede e
preto dun centenar
de negocios adheridos dende a súa
posta en marcha
en outubro, estando aberto o prazo
para novas incorporacións nesta
campaña previa do Nadal.
Trátase dunha iniciativa impulsada polo Concello de Lalín, con vistas
a poñer a disposición do tecido produtivo do termo municipal “unha
plataforma de comercio electrónico
para facilitar a dixitalización dos
comercios”.
Mercalalín naceu do plan Lalín
por Vir, ao abeiro da estratexia DUSI
e do programa Lalín Sima 21. A súa
presentación oficial celebrouse en
outubro, nun acto ante o empresariado local e a cidadanía que contou
coa presenza do alcalde José Crespo, a tenente de alcalde, Paz Pérez, a

M

Allariz presenta unha web
para fomentar a igualdade
Concello de Allariz, coincidindo coa celebración da loita mundial contra a violencia
de xénero, presentou unha nova plataforma
web para facer avanzar a igualdade e a convivencia
a nivel local e global: www.allariz.gal/igualdade. O
espazo en liña ten a súa orixe na “situación que estamos a vivir coa COVID-19” e “na necesidade de seguir
traballando pola igualdade e a prevención das violencias”, en palabras da concelleira de Benestar Social,
Maribel Poisa, que engadiu que se trata dunha “ferramenta para a consulta, para achegar información,
para dar difusión e formación e para asesorar a toda
a veciñanza”. Nela, engadiu, atoparemos contidos
que “nos axuden a vivir, expresarnos, relacionarnos e
conducir a nosa vida dende unha actitude máis compresiva e máis convivinte”. 

O
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edil de Comercio, Karen Fernández,
e o responsábel do desenvolvemento da plataforma, Daniel González.
Segundo fixeron saber daquela, o
obxectivo é que a proposta servise
“como ferramenta gratuíta de enganche para os comercios locais de
Lalín durante a nova normalidade”,
dándolles a opción de “dixitalizárense e así dispor dunha nova canle de
venda”. Doutra banda, o proxecto
busca “promover entre os lalinenses
a compra de proximidade agora
coas vantaxes da canle online”.
A empresa responsábel do desenvolvemento de Mercalalín é a Tiendealo, creada polo lalinense Daniel
González. 
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Hackeando o
patriarcado
As expertas en TIC fan un chamamento a defender
ás mulleres do ciberacoso

O

pasado 3 de decembrou
celebrouse a segunda
edición dunha xornada
de traballo encamiñada
a derrubar desigualdades no ámbito tecnolóxico: o workshop Sociedade dixital e xénero. Hackeando o patriarcado
organizado no marco da Cátedra de Feminismos 4.0 en formato virtual, unha iniciativa
da Universidade de Vigo e a Deputación de
Pontevedra. Participaron mulleres expertas
en economía dixital e TIC (Tecnoloxías da
Información e a Comunicación), xuntando
forzas, na compaña do elevado número de
participantes online, para erguer “a bandeira
violenta fronte aos machitroles do mundo
dixital”.
O acto de apertura contou con Carmela
Silva, presidenta da Deputación, e Manuel
Reigosa, reitor da UVigo, que alertaron sobre
as “novas formas de exercer violencia sobre
a mulleres” que aparecen no mundo dixital e
referiuse a un estudo da ONG Plan Internacional que sostén que o 60% de nenas e adolescentes sofren acoso en liña. Delas, o 25%
delas sinte que está en perigo físico como
resultado dese acoso; o 42% manifesta ter
perdido a confianza a raíz do acoso e unha
de cada dúas sinte que o acoso en Internet é
mais forte que o que sofren na rúa.
A xornada abriuse coa intervención da xornalista Montserrat Boix sobre sexismo e desinformación nos novos escenarios dixitais.
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Boix comezou deste xeito: “Non estamos
hackeando ao patriarcado, en realidade o sistema patriarcal está hackeando ás mulleres
e ao feminismo porque baixamos a garda”.
Segundo a xornalista “non somos capaces
de protexernos e unha das nosas vulnerabilidades son as emocións e os sentimentos,
porque tiramos de vivencias individuais e isto
fai que perdamos a perspectiva do colectivo

que tiñamos hai 15 ou 20 anos”. Dende o
seu punto de vista, o feminismo cría que as
novas tecnoloxías podían axudar a que se
escoitase a voz das mulleres pero, lonxe diso,
o que se produciu foi unha “democratización
da desinformación”.
Boix fixo un chamamento para “seguir poñendo en valor o coñecemento colectivo e
libre, temos que aprender a defendernos do
ciberacoso contra as feministas, de insultos,
noticias falsas, ameazas, intimidacións, etc.
Non podemos esperar a que nos maten para
tomar medidas, temos que establecer mecanismos para defendernos e esixir unha resposta contundente da xustiza”.
Tras a conferencia de apertura foi a quenda da catedrática da UVigo Coral del Río que
se centrou nas diferencias entre homes e mulleres no mercado laboral. Segundo explicou,
a fenda salarial vai en aumento a partires do
nacemento do primeiro fillo ou filla no seo
dunha parella heterosexual, o que representa unha especie de “imposto á maternidade”
que ten que ver máis con factores culturais
que naturais.
Tamén interveu a enxeñeira Ana Freire,
quen falou sobre estereotipos de xénero
vencellados aos estudos científico-tecnolóxicos. Ademais, houbo unha mesa redonda
sobre a fenda dixital e as novas formas de
fascismo. Pola tarde celebrouse un wikimaratón feminista para xerar biografías de mulleres e poñer en valor o seu traballo e un
obradoiro virtual para combater machitroles,
que achegou ferramentas para dar respostas
aos comentarios machistas e misóxinos nas
redes. 

O Día da Muller e a Nena na Ciencia
o gallo da celebración, o vindeiro
11 de febreiro, do Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia,
a Facultade de Ciencias, a Escola
de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo e a
Escola Superior de Enxeñaría Informática
do Campus de Ourense volverán traballar
conxuntamente para organizar diversas
actividades conmemorativas e, tamén, con
capacidade para aumentar as vocacións
femininas no ámbito STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas).
No marco destas iniciativas, veñen de
convocar o V Concurso de Creación Artística do Día Internacional da Muller e a
Nena na Ciencia, aberto á participación de
alumnado de Primaria e ESO da provincia
de Ourense. A data límite para presentar
propostas é o 20 de xaneiro de 2021.

C
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Javier Fontaíña

Administrador da empresa ribeirense Toxo Telecom

—— En boa maneira, Toxo Telecom dá aos usuarios de servizos de telecomunicacións as mesmas cousas que daría unha tenda
de proximidade, un establecemento local coñecido onde che deran trato personalizado e onde, ante unha incidencia con
algún produto ou servizo, non tiveras que repetir unha vez tras outra os detalles desa incidencia. Este é sen dúbida un dos
puntos fortes da operadora de Ribeira, que remata o ano con importantes novidades, como a preparación dunha nova web
ou a estrea dunha liña de venda de terminais e todo tipo de dispositivos. Falamos destas e outras cousas con Javier Fontaíña
Falque, administrador de Toxo Telecom.

“NA NOSA OFERTA DE SERVIZOS
DE TELECOMUNICACIÓNS NON
HAI PREZOS TRAMPA”

-T

oxo Telecom diferénciase nunha
serie de cousas das grandes operadoras. Cales son?
- Unha das diferencias que saltan á vista
de calquera ao ver a nosa oferta é que non
damos prezos trampa, camuflados de promocións, e a cliente ou o cliente sabe dende
o primeiro día o que vai pagar durante o
tempo que estea a desfrutar do servizo. Outra diferencia significativa é a nosa atención,
todas as reseñas que temos fan mención
deste punto. Unha vez chamas a Toxo temos
sempre as mesmas persoas ao teléfono,
polo que se contactas con nós para unha
contratación ou un problema, a próxima
vez que o fagas, a persoa que atende saberá
do que se lle fala. Engadir tamén que todo
isto está libre de esperas e de centraliñas e,
que se ofrece en galego. Pódese dicir, como
temos mencionado nós nalgunha ocasión,
que somos "o operador da casa". Mentiría se
vos dixera que coñecemos a todxs xs nosxs
clientxs, xa que hai moita contratación
online, pero si á gran maioría.
- En que vos distinguides a día de hoxe das
compañías low-cost?
- Principalmente o que nos diferencia das
compañías low-cost é a nosa oferta de servizos, de feito o noso paquete básico de fibra
leva fibra, TV e teléfono fixo. Ademais diso
contamos con fixo/móbil, TV con canles premium, bonos de chamadas internacionais,
IP fixa, a pegada de fibra, que é das máis
amplas, a cobertura móbil...
- Este pasado verán iniciastes nova
andaina coa estrea dunha moi
destacada páxina web. Como está
a ser aceptación entre usuarios e
clientes?
- Certo é que este verán lanzamos unha
web, facía falta e foi un avance importante.
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A antiga non permitía as combinacións nin
estaba preparada para a contratación de
fibra ou fixo. Por desgraza esta páxina non
chegou a cubrir ó 100% as necesidades, e
moito menos á hora de introducir a venta
de terminais. Un dos problemas de ir medrando é que as cousas van quedando
obsoletas, neste caso moi rápido, pero
se os cambios son para mellor benvidos sexan. Esperamos en decembro
poder xa presentar a web 3.0.

- O capítulo de novidades de Toxo non está
acabado e non creo que o estea en moito
tempo, empezamos cunha meta, ser o operador referencia en Galicia e demostrar que
o produto autóctono é igual ou mellor có
das multinacionais. Podemos adiantar que
para finais do 2020 e principios do 2021, xs
clientxs de Toxo poderán ter fútbol no seu
paquete de televisión. Estamos falando das
categorías de ata Segunda B, na cal xogan
equipos galegos importantes pero nos
gustaría ver algún día un derbi galego de
primeira en ToxoTV. 

- Comentades tamén que a vosa liña
de negocio estase a ampliar coa
venda de terminais...
- Efectivamente, era un servizo moi
reclamado. Non foi doado, xa que a nosa
competencia ofrecía prezos baixos e facilidades de pago. Para conseguir isto dende
unha empresa tan nova coma a nosa
houbo moitas negociacións, non todas elas
frutíferas, pero finalmente conseguímolo.
Non só temos servizo de venda de móbiles,
a día de hoxe podemos ofertar tanto
TVBox, TV e unha ampla variedade de
gatgets.
- Distribuídes terminais, achegades
mobilidade, fibra, TV, telefonía fixa
convencional e virtual, unha canle
propia de TV, ADSL, tecnoloxía
4G.... Que vos queda por ofrecer?
Este inverno tendes algunha
novidade máis que presentarnos
ou xa está esgotado o capítulo de
novidades?
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innovación galega

Historias
de afouteza
empresarial
Firmas e entidades da nosa terra contrarrestan
a crise sanitaria con innovación e creatividade

ITG, centro de excelencia en
transición enerxética
Colle impulso o proxecto de
Gradiant para acelerar a revolución 5G





O Instituto Tecnolóxico de
Galicia (ITG) é o único centro
tecnolóxico galego que participa
na rede de excelencia HysGrid +,
unha alianza española de entidades para o desenvolvemento de
comunidades locais enerxeticamente positivas. Tamén interveñen
neste proxecto outros 4 centros
tecnolóxicos nacionais.
Co fin de dar resposta ás necesidades que xorden do notábel
crecemento das urbes, HysGrid+
traballará na creación dun sistema
de control centralizado que permita a xestión óptima de todos os recursos enerxéticos, tanto eléctricos
como térmicos, en comunidades
enerxéticas locais a través da creación de sistemas híbridos capaces
de xerar enerxías renovables e de
almacenalas ao mesmo tempo.
Como socios de HysGrid+ pódese
citar ao Instituto Tecnológico de
Energía (ITE), Instituto Tecnolóxi-
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co de Galicia (ITG), ou a centros
tecnolóxicos especializados como
IKERLAN, AICIA ou CARTIF.
O director da División de Enerxía
de ITG, Santiago Rodríguez Charlón, afirma que “os sistemas de
enerxía urbanos teñen un papel
especialmente importante no desenvolvemento de sistemas enerxéticos sustentábeis, xa que as redes
de enerxía nas cidades reúnen
unhas características particulares
que permiten a utilización de almacenamento de forma eficiente e
a exploración de sinerxías entre os
diferentes recursos, axentes e sistemas (eléctrico e térmico)”.
HySGrid+ é a única rede de
excelencia con esta finalidade
promovida no marco do Programa
Cervera para Centros Tecnolóxicos que impulsa o Ministerio de
Ciencia e Innovación e o Centro
de Desenvolvemento Tecnolóxico
Industrial (CDTI). 

O Centro Tecnolóxico Gradiant informou
da posta en marcha da web de OpenVERSO (www.openverso.org), un proxecto a
tres bandas (impulsado por Vicontech, i2CAT e
Gradiant) para facer avanzar a evolución das redes
móbiles de tecnoloxía 5G. O portal será un punto
de encontro virtual onde se exporán as bases
da Rede de Excelencia Cervera (Open-VERSO) e
poranse a disposición das empresas os resultados
obtidos no proxecto.
“Constituirase como unha ferramenta moi
orientada ao mercado”, confirma Gradiant, que
engade a súa vontade de “situala ao servizo
das empresas que están chamadas a acelerar o
proceso de dixitalización en diversos sectores con
aplicabilidade de tecnoloxías 5G e futuras”.
Segundo explica Gradiant, Open-VERSO
deseñará e desenvolverá unha arquitectura
con capacidade de adaptarse a todo tipo de
contornas mediante a evolución dun conxunto
de tecnoloxías transversais base que permitirán
a aplicación de conceptos avanzados non
dispoñíbeis comercialmente. Por exemplo, a serie
de tecnoloxías que se habilitarán no proxecto
estará relacionada coa Intelixencia Artificial, a
xestión avanzada de redes 5G e a propia evolución
de tecnoloxías dos estándares nas que se basean.
“Nunha rede orientada ao servizo como é
5G resulta fundamental proporcionar recursos
diferenciados a cada un dos sectores nos que fará
impacto a tecnoloxía”, apunta o centro tecnolóxico
vigués, engadindo que Open-VERSO contempla
realizar probas de concepto e desenvolvemento
de prototipos que se validarán mediante
aplicacións funcionais e visualmente atractivas. 
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Altia participa na meirande base de
datos sobre o románico español



A Fundación Santa María
La Real presentou en
novembro unha iniciativa para
permitir, online, o desfrute e
coñecemento da totalidade da
arte románica en España. Trátase
dun servizo de balde que se
presenta baixo o lema Todo o
románico ao teu alcance e que
podemos consultar xa a través
dun portal renovado, Románico
Dixital (www.romanicodigital.
com), a maior base de datos en
liña sobre o devandito estilo
artístico no ámbito xeográfico
estatal. A renovación do sitio
web levouse a cabo grazas ao
apoio e a colaboración de Fun-

dación Telefónica, cuxa sede
acolleu a presentación. Tamén participou arreo a empresa tecnolóxica Altia, con
sede principal en Oleiros.
Altia foi de feito a encargada de adaptar, converter e
importar os datos do sitio web
de Santa María A Real para que
poidan ser xestionados desde a
nova ferramenta instalada. Ademais, elaborou a web, incorporando as distintas informacións
ao novo sistema de xestión de
contidos.
A entidade fixo saber na presentación que a iniciativa Románico Dixital naceu hai case unha

década ligada á Enciclopedia do
Románico e que se trata “dun
auténtico proxecto cultural que
implicou a máis de 2.000 investigadores ao longo de case catro
décadas de traballo de estudo,
catalogación e dixitalización de
testemuños desta arte”. Como
resultado dese inxente labor,
recompiláronse máis de 9.000
testemuños do dito estilo artísti-

Primux crea unha nova liña de
produción en San Cibrao das Viñas



A empresa galega
Primux, con sede
principal na Tecnópole e
centrada no subministro
de material informático (computadores,
portátiles, tabletas,
smartphones, cámaras
e accesorios informáticos diversos), vén de
crear unha nova liña de
traballo que segundo
as previsións do equipo
directivo permitiralle
achegar ao mercado
máis de 400 computadores dende o seu novo
centro de operacións no
Polígono de San Cibrao
das Viñas (Ourense). En
palabras dos responsábeis de Primux, esta
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nova vertente converte
á empresa galega “en
fabricante español de
ordenadores, a través do
certificado CE, emitido
por laboratorios estatais
independentes”.
En concreto, dispor
do marcado CE -de Conformidade Europea- nos
equipos resultantes da
nova liña de produción
supón “un certificado
de calidade que garante
que os nosos equipos
se producen en España”,
explican dende Primux,
engadindo que nas naves do Polígono de San
Cibrao están xa a pleno
rendemento desenvolvendo ordenadores de

sobremesa, tanto dedicados ao gaming e aos
videoxogos, como PCs
de fogar e de empresa, e tamén realizan a
ensamblaxe de torres. A
empresa galega engade
que a ampliación das
instalacións incrementará a competitividade da compañía “ao
acelerar e mellorar os
procesos de produción
e ensamblaxe dos produtos, procesos que ata
o de agora se realizaban
en Asia; ademais, supón
un importante aforro en
loxística, ao tempo que
se mellora no control de
calidade dos produtos”.
Primux indica que nas
novas instalacións
xa comezaron a
producirse máis
de 400 equipos
diarios e que,
ademais, teñen
capacidade para
ser ampliadas con catro
liñas máis, o que
suporía unha
produción de ata
1.600 unidades
por día. 

co da Península Ibérica, aos que
a partir de agora poderase acceder de maneira gratuíta e desde
calquera lugar. Neste momento
están envorcados todos os
exemplos románicos de España,
pero como se trata dun portal
“vivo”, iranse ampliando paulatinamente os datos relativos a
Portugal. 

R achega un servizo pioneiro
de gravación e difusión de
plenos



A operadora galega R puxo a disposición
dos concellos galegos un servizo pioneiro e
innovador para gravar e difundir plenos municipais,
que ten, en palabras da compañía, a vantaxe de
reducir ao máximo os custes de produción de vídeo
e ofrecer a posibilidade de transmitir automaticamente as sesións.
A través deste servizo tamén se deixará marxe
para a participación remota, os comentarios en
directo e a tradución de signos en liña. Trátase
dunha ferramenta abeirada ao proceso actual de
transformación da actividade das administracións,
acelerado tralo inicio da pandemia de COVID-19.
Consiste, explica R, “nunha proposta innovadora baseada na Intelixencia Artificial, que permite
gravar, almacenar e emitir os plenos municipais
dos concellos”, amais de estar avalada pola Unión
Europea e achegar importantes compoñentes de
facilidade de uso e sinxeleza. O sistema, engade a
operadora, “aforra moito traballo ao secretario á
hora de efectuar as actas e outorga máis transparencia ao Concello, xa que a cidadanía pode seguir
en vivo as sesións plenarias e, ademais, simplifica tamén a xestión porque unha vez instalado
está dispoñíbel 24 horas 365 días ao ano e pode
emitirse de forma simultánea por diferentes canles,
como por exemplo Youtube, a web municipal ou a
TV local”.
A retransmisión en directo dos plenos e outros
eventos municipais é posíbel grazas á alianza de
R con CINFO, empresa galega especializada en
sistemas intelixentes de produción automática de
vídeo na nube mediante a súa tecnoloxía propia
denominada Tiivii, unha tecnoloxía moi empregada
até o de agora en ámbitos deportivos. 
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NOVAS TIC
Nova páxina web sobre o
universo de Isaac Díaz
Pardo



A Xunta presentou
este mes de decembro a páxina web Isaac
Díaz Pardo. Memoria viva,
dispoñíbel en www.isaacdiazpardo.gal. O sitio procura
ser “un espazo de referencia
onde concentrar todo o
universo do impulsor de
achegas tan relevantes para
Galicia como Sargadelos,
o Laboratorio de Formas,
Ediciós do Castro, o Instituto
Galego de Información ou o
Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside”.

O conselleiro de Cultura,
Educación e Universidade,
Román Rodríguez, explicou
a importancia deste viveiro
virtual, desenvolvido en
colaboración coa axencia
AMTEGA, que achegará a
figura de Díaz Pardo tanto
ao público xeral como aos
investigadores especializados na súa obra. Neste senso,
adiantou que funcionará
como centro dixital de recursos (documentos históricos,
vídeos, fotografías, material

Até 3.000 rapazas e rapaces de toda
España participaron en Galiciencia



O 9 de decembro
abriu as súas portas a
15ª edición de Galiciencia, a
maior feira científica que se

celebra na nosa terra
e que busca achegar
a ciencia e as tecnoloxías á sociedade, en
particular a estudantes
de Primaria, Secundaria, FP e Bacharelato. A
feira, promovida polo
Parque Tecnolóxico de
Galicia (Tecnópole), veu
co lema A innovación
do futuro e cun formato online, podéndose
seguir en directo a
través do Youtube de
Tecnópole e da web www.
galiciencia.online. Contou
co apoio da Consellería de

Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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O CPEIG convoca a
novena edición do
Concurso de Postais
para Nadal

didáctico) e como “complemento que reforce e amplíe”
a primeira grande exposición
sobre Díaz Pardo tras o seu
falecemento en 2012, As
miradas de Isaac.
A web, que se achega en
galego e castelán, estará
en breve en inglés. Inclúe
oito seccións baseadas nas
seguintes temáticas: Vida, Familia, Amizades, Obra, Laboratorio de formas, Empresas,
Fontes de estudo e Ao redor
de Isaac. 

Economía, Empresa e Innovación, a través da Axencia
Galega de Innovación (GAIN).
O presidente da Xunta,
Alberto Núñez Feijóo, deu a
benvida telemática aos máis
de 3.000 rapaces de toda
España participantes nesta
edición.
A feira comezou cun grande
espectáculo de ciencia no
que os participantes tiveron
a oportunidade de coñecer
cales serán as tecnoloxías
máis innovadoras no futuro.
Achegáronse á Intelixencia
Artificial, á Realidade Aumentada e Realidade Virtual,
á neurociencia e mesmo á
ciberseguridade e ao mundo
hacking ou pirateo informático. 



O Colexio
Profesional de
Enxeñaría en Informática (CPEIG) abre o
prazo para apuntarse
á novena edición do
Concurso de Postais de
Nadal, convocado para
estimular (e premiar) a
creatividade e o talento
da rapazada e da mocidade de entre 3 e 18
anos.
Os participantes
deberán ser familiares
de persoas colexiadas.
O número máximo de
participantes por colexiado é de 3 persoas.
Ademais, os grupos
dividiranse en 2. Dunha
banda competirán os
rapaces de 3 a 12 anos
e doutra, os adolescentes ( 13 – 18 anos).
Segundo as bases do
certame poderase
utilizar a técnica que se
desexe e os utensilios
que sexan necesarios
(cores, acuarelas, témperas).
A xunta do CPEIG
elixirá a 2 gañadores.
O primeiro recibirá
unha tableta e a súa
obra será a elixida para
a felicitación destas
festas, e o segundo, uns
auriculares sen fíos.
As persoas que queiran participar poderán
enviar as súas postais a
informacion@cpeig.gal
ata o 11 de decembro
as 16:00 horas. Na solicitude deberán indicar
os datos do candidato,
ademais de anexar a
obra con calidade e en
formato jpg ou png.
A decisión do xurado
farase pública o 13 de
decembro na web do
Colexio, www.cpeig.
gal. 
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NOVAS TIC

En marcha Biolumen, a iluminación
intelixente de Smartiago



O proxecto de alumeado innovador
de Compostela, abeirado
ao proxecto intelixente
Smartiago, comezou
finalmente a súa andaina. Trátase de Biolumen,
proxecto de CPI (Compra
Pública de Innovación)
que ten como obxectivo o
desenvolvemento e aplicación real de sistemas de
alumeado avanzados en
edificios patrimoniais, que

“permitirán reducir o consumo enerxético nun 80%
e influír no crecemento da
biodiversidade sobre as
súas fachadas”, segundo
informou o Concello,
engadindo que o sistema,
pioneiro a nivel mundial,
adxudicouse a un consorcio do que forman parte a
empresa Televés, Ferrovial
e a USC por un importe
de 613.581 euros, IVE engadido, co-financiado nun

Dez proxectos pasan á segunda fase
de Emprende Lab Barbanza



O Concello de Boiro
vén de informar
do remate da primeira
fase do seu programa de
formación-aceleración de
empresas innovadoras,
o programa de traballo
colaborativo (coworking)
Emprende Lab Barbanza, posto en marcha no
mes de setembro grazas
ao financiamento da
Deputación da Coruña e a colaboración da
Asociación Boirense de
Empresarios (ABE). Dez
proxectos, dos dezaoito
participantes no programa, foron seleccionados
para pasar á segunda fase,
a aceleración, tras a xornada Demoday celebrada
a pasada semana. Todos
eles teñen en común
unha marcada vertente
tecnolóxica (ofrecendo
produtos e servizos TIC
e, tamén, unha clara
vocación de empregar
as novas ferramentas
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para vender, promover,
distribuír e comunicarse)
e todos abéiranse, e maior
ou menor medida, ao
sustentábel, ao desenvolvemento territorial, ao
formativo e ao solidario.
Estas son finalmente as
iniciativas emprendedoras
seleccionadas: Fortem
Hub, Laflora, Orenpay,
E-commerce, NadadeNada, Arándanos Barbanza,
Esteos, GastroLab Arousa,
Naturalmente e Fashion
School.
Para a selección dos
proxectos que pasan á
seguinte fase o xurado tivo

80% polo Fondo Europeo
de Desenvolvemento
Rexional.
Biolumen ten como
obxectivos concretos un
aforro enerxético en torno
ao 80% anual; reducir o
gasto de mantemento da
iluminación ornamental
nun 60%, minimizar o
gasto empregado na
conservación tamén á
metade, desenvolver
solucións baseadas nos
principios da economía
circular; e respectar a
biodiversidade.
A empresa Televés ten
previsto desenvolver un
sistema de alumeado
ornamental a través dun
bioproxector (biofilm), que
poida controlar as lonxitudes de onda, o largo de
banda, o fluxo de luz e a
duración da exposición,
co fin de mitigar o medre
da biodiversidade nas
fachadas. 

en conta a madurez do
proxecto alcanzado nesta
primeira fase de formación, seguindo criterios
como a súa posta en valor,
a definición do mercado ao que vai dirixido, o
modo de comercialización
ou a escalabilidade.
Os dez proxectos seleccionados do programa
Emprende Lab Barbanza
pasan agora a unha segunda fase, a de aceleración.
As persoas emprendedoras teñen á súa disposición
as instalacións do Espazo
Coworking para seguir
traballando na posta en
marcha dos proxectos, así
como recibir asesoramento personalizado. 

Camiñantes do noso
estrearanse no Portal da
Lingua Galega



O actor e director Rubén
Riós e o secretario xeral
de Política Lingüística, Valentín
García, participaron o pasado 1
de decembro na presentación
de Camiñantes do noso, unha
miniserie documental xurdida
ao abeiro do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021
da Xunta de Galicia que pon
en valor a visión dos anciáns
sobre o Camiño de Santiago.
A cita celebrouse no salón de
actos do Pazo de San Roque,
en Compostela.
Segundo explicou Valentín
García, Camiñantes do noso
“ten o acerto de poñer en valor
o papel da xeración dos nosos
anciáns e anciás na creación
da Galicia presente e futura, en
destacar todo o que nos transmitiron”, indicou, salientando o
acerto desta produción audiovisual á hora de pór as antigas
xeracións como modelo, “porque as xeracións máis novas
temos a responsabilidade de
recoller ese legado e entregarllo aos que veñen atrás nosa”.
Xunto co secretario xeral de
Política Lingüística participou
na presentación Rubén Riós,
protagonista, autor e produtor
do proxecto.
Camiñantes do noso, produción de Claqueta Coqueta
é unha miniserie documental
de 10 capítulos no que o autor
percorre as dez etapas da Vía
da Prata que separan A Canda
de Santiago.
Os 10 capítulos de Camiñantes do noso iranse publicando
semanalmente ata o 5 de
febreiro de 2021, no Portal da
Lingua Galega (www.lingua.
gal). 
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A Rede é nosa

Os Premios Youtubeir@s entregan os galardóns da
edición máis online e máis concorrida do certame

O

xurado
da
terceira
ediOs cuartos Premios
Youtubeir@s (www.youtubeiras.gal) xa teñen
gañadoras e gañadores.
Neste 2020, no que se
rexistrou a máxima participación ao pasar de 240 vídeos inscritos
en 2019 a un total de 536, a gala de entrega está a ser substituída (por mor da situación sanitaria) pola emisión dunha serie de
entrevistas con finalistas e gañadoras conducidas polas poetas galegas Lucía Aldao e
María Lado a través do sitio de Youtubeiras
no Youtube. Este ano houbo un total de doce
galardóns.
O xurado estivo constituído por Matías Tarrío, Mabel Montes, Rosa Moreiras, Xoana e
Brais Romero. Unha vez máis, o certame veu
da man dos servizos de normalización lingüística dos concellos da Baña, Ames, O Grove, Moaña, Ourense, Pontevedra, Ribadeo,
Rianxo, Santiago e Teo, das universidades da
Coruña, Santiago e Vigo e da Deputación da
Coruña.
A continuación damos conta das propostas
finalmente galardoadas:
1. O Premio á Mellor Canle é para a canle
Pradorua. O xurado decidiuno así pola
súa oferta de “contidos variados, orixinais e de calidade” que proporciona “a
ollada dunha muller nova cun enfoque
moi actual”.
2. O Premio Youtubeir@ é para Olaxonmario, de quen o xurado destaca o labor
que desenvolve en galego no Youtube,
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3.

4.

5.

6.

sendo de “grande impacto” ao “non pasar desapercibido en canto a novidoso e
orixinal”.
O Premio ao Mellor Vídeo é para O cabalo
de Alberte Merlo, que para o xurado significa unha “mestura da historia da literatura galega e os conflitos lingüísticos de
Galicia” chea de “enxeño e retranca”.
O Premio á Calidade Lingüística recoñece
o vídeo As patacas do Paraíso, de Cativos
na Cociña. O xurado ve nesta proposta
“un uso coidado da lingua” e “unha riqueza lingüística que reflicte, especialmente
no ámbito fonético e lexical, un rexistro
coloquial dentro dunha variante dialectal”, o cal lle dá un “plus de calidade, de
frescura e de proximidade” á produción.
O Premio Impacto é para o vídeo Xogando
con Ana Pontón aos Sims, do youtubeiro
Aquel-e en colaboración con Olaxonmario, no cal entrevistan a candidada do
BNG á presidencia da Xunta nas últimas
eleccións xerais. Para o xurado, o vídeo
representa “unha maneira orixinal e eficaz de achegar a política aos máis novos
usando outro tipo de canles e linguaxes
diferentes ás tradicionais”.
O Premio á Calidade Técnica é para Os vinte de XX. Capítulo II. As Irmandades da Fala,
vídeo de Antón Varela. O xurado destacou
desta proposta que se trata “dunha mostra representativa da serie Os vinte dos
XX, que ofrece unha panorámica galega
polos anos vinte do século XX cunha excelente calidade técnica, sobre todo no
referido á edición e ao traballo gráfico”.

7. O Premio Comunicación recaeu en Un
rapá transquilo, canle de Éric Dopazo.
O xurado destaca a “absoluta solvencia, naturalidade, desdramatización e
mesmo tirando do humor” ao relatar
en primeira persoa unha realidade tan
complexa como é o proceso de tránsito
de xénero.
8. O Premio Creatividade pon en valor a
canle O Son das Ideas, de Darío Lago. O
xurado subliña a capacidade de trasladar a explicación de complexas leis
físicas ao ámbito do cotián e aplaude
“o emprego de recursos tecnolóxicos
de xeito divertido e ameno”. Ademais,
por se quedasen prexuízos, esta canle
“promove o galego como lingua perfectamente válida para a divulgación
científica”.
9. O Premio ao mellor vídeo musical é para
Lume, de FØ Records, unha produción
moderna cun tema propio que, a ollos
do xurado, “actualiza a música galega a
ritmo de trap”.
10. O Premio Didáctico recoñece o traballo
de Naturiza, canle de Diego Ferraz que,
para o xurado, “achega dun xeito ameno, claro e entretido contido científico
relacionado co medio natural”.
11. O Premio Pioneiro recoñece a canle Cousas rarismASMR, de Helena Antía López.
Para o xurado, a canle leva “o noso idioma e, con el, a comunidade Youtube en
galego, a terreos moi pouco explorados,
pero facéndoo con gran calidade e xeito”.
12. Por último, o Premio do Público, votado
virtualmente polo público de Youtube,
recaeu en Apps para docentes, de Titoriais para profesorado de Galicia, de Pablo Rodríguez Vila.
Os tres primeiros premios (Canle,
Youtubeir@s e Vídeo) contan cunha dotación económica de 1.000 euros, mentres
que os demais galardóns ascenden a 500
euros. En total, os IV Premios Youtubeir@s
repartiron 7.500 euros. 
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videoxogos
Xbox One | PS4 | PC | Nintendo Switch | Android

Estrea subscrición mensual
ende Fortnite
teñen afeitos
aos xogadores
a mercar pases de batalla
para acceder a novos contidos e, aínda que manterán
ese modelo de negocio,
dende 2 de decembro, data
de estrea do Capítulo 2 da
Tempada 5, está dispoñible
o Club de Fortnite, un servizo de subscrición que por
11,99 euros/mes ofrece o
pase de batalla para toda a
tempada, 1.000 paVos cada
mes, e un lote exclusivo que
incluirá un accesorio como
mínimo e novos traxes.
Un exemplo do que ofrece
o Club de Fornite é Universo, un novo traxe exclusivo
que chega xunto ao pico

D

Xbox One | PS4 | PC

Pode mercarse de xeito independente
ockstar Games leva
tempo comprobando
como os seus xogos
conseguen ter unha longa vida
comercial grazas ao seu modo
de xogo en liña, e no caso de
Red Dead Redemption 2 quixeron ir un paso máis aló e así permiten agora mercar Red Dead
Online de xeito independente
para Xbox One e PlayStation
4 (que grazas á retrocompatibilidade tamén funcionan en
Xbox Series e PS5) así como
para PC a través das tendas de
Epic Games e Steam, contando en todos os casos cunha
promoción de lanzamento que
permite a compra cun 75% de
desconto, de xeito que o título
tería un prezo de 4,99 euros.
A promoción de lanzamento
durará até o 15 de febreiro, o
que probablemente axudará

R
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a que moitos xogadores se sumen á experiencia de Red Dead
Online, xuntando a millóns de
xogadores no Oeste americano, onde gozar de distintos
modos de xogo, atopar moitos
contidos novos e explorar un
inmenso mundo en solitario ou
formando unha cuadrilla.
Cómpre lembrar que este
tipo de títulos basean o seu
éxito comercial nas compras
dentro da aplicación, ou sexa,
que Rockstar Games o que pretende é achegar ao meirande
número de xogadores para que
realicen compras ao longo do
tempo, o que non só fai viable
o mantemento do xogo a longo
prazo, senón que incluso resulta
máis rendible que o modelo
de negocio no que os consumidores pagan por un xogo
completo.

Llamacornio e o accesorio
mochileiro Mundo fracturado. Antes do remate de cada
mes Epic Games desvelará o
contido que incluirá o Club
de Fortnite o seguinte mes.
Os usuarios que xa mercaran
o pase de tempada actual
ou obxectos do pack de
Club antes de subscribirse
recibirán 950 paVos en compensación, e tamén cómpre
advertir que no momento
de subscribirse ao Club de
Fortnite hai que ter moi en
conta a plataforma principal
na que queiramos gozar do
servizo xa que, aínda que os
obxectos estarán presentes
en todas as plataformas, os
paVos só poderán utilizarse
na plataforma principal.

TREBELLOS

Vodafone traerá a España as lentes
de realidade aumentada Nreal Light
Dende Nreal levan anos apostando pola realidade aumentada
de cara ao mercado de consumo,
chegando a fabricar unhas lentes
lixeiras e económicas que ao longo do presente ano levaron aos
mercados xaponés e surcoreano
da man de distintas operadoras
de telecomunicacións, e na vindeira primavera chegarán tamén
a Alemaña e España grazas a un
acordo con Vodafone, compañía
que venderá as lentes Nreal Light
como un xeito de ofrecer experiencias de realidade aumentada
e realidade mixta aproveitando
as posibilidades da 5G.
As lentes Nreal Light proxectan
unha pantalla xigante fronte
aos ollos do usuario, correndo
os contidos presentados pola
conta dun smartphone de última
xeración conectado por USB-C,
de xeito que consegue ser unha
solución relativamente económica. As lentes fan uso da realidade
aumentada para poder presentar
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aplicacións correndo nunha
especie de pantalla xigante
transparente, mentres que con
aplicacións de realidade mixta
poden amosar contido dixital
sobre o noso contorno visible,
combinando o mundo real co
contido dixitais, permitindo que
o usuario interactúe con obxectos virtuais en 3D.
Ao estarmos ante unha solución que proxecta unha grande
pantalla virtual os usuarios
poden correr até 3 aplicacións
de xeito simultáneo, facilitando
o consumo audiovisual, o acceso
a redes sociais, a visualización de
fotografías ou incluso a utilización de ferramentas ofimáticas,
achegando unha experiencia
única que serve de anticipo do
que estas tecnoloxías ofrecerán
no futuro, para o que resulta
crucial que vaian desenvolvéndose aplicacións que exploren as
moitas posibilidades e a reacción
dos usuarios.
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Novos auriculares sen fíos de Razer con certificación THX
A marca de accesorios para gamers
Razer conta no seu catálogo con novos
auriculares sen fíos, os Razer Hammerhead
True Wireless Pro, que presumen de son
con certificación THX para gozar de audio
de alta fidelidade, e tamén cun sistema
híbrido de cancelación de ruído activa,
permitindo así poder escoitar música sen
molestias.
Estes novos auriculares integran
controis táctiles, compatibilidade con
asistentes de voz, conexión Bluetooth 5.1
cun modo personalizado de baixa latencia
(pensado principalmente no uso de
videoxogos), teñen resistencia IPX4 (pensando na suor e en salpicaduras) e tamén
inclúe 6 conxuntos de almofadas para

elixir entre varios talles e opcións acústicas
(entre as que destacan unhas almofadas
viscoelásticas medianas de Comply que se
adaptan á forma do ouvido).
Mediante o control táctil os Razer Hammerhear True Wireless Pro permiten activar
a cancelación de ruído e o modo de
atención rápida (que recolle o son externo
para que, por exemplo, podamos falar con
outra persoa sen sacar os auricualres), controlar a música e as chamadas e activar o
asistente de voz. A súa batería achega até
4 horas de batería que, grazas ao estoxo
de carga, pode chegar até as 16 horas.
Está xa dispoñibles para a súa compra
por 209,99 euros con gastos de envío de
balde para España.

Movistar comercializa un amplificador WiFi 6
aproveitar mellor a banda larga no fogar
Ante a previsión de que a primeiros de
xaneiro vai incrementar a velocidade da súa
fibra óptica até 1 Gbps, Movistar incorpora
ao seu catálogo de produtos para o ámbito
doméstico o amplificador Smart WiFi 6, un
dispositivo que permite mellorar a cobertura da rede sen fíos do fogar (até un 30%)
grazas principalmente á adopción da última
tecnoloxía Wi-Fi á vez que tamén incrementa as velocidades de transferencia, para que
os dispositivos sen fíos poidan aproveitar a
velocidade da banda larga fixa.
Este novo amplificador en un prezo para
o usuario de 129 euros e supón unha importante mellor fronte ao anterior amplificador comercializado por Movistar (con WiFi
5) xa que agora conta cunha configuración

de 12 antenas internas, achega velocidades
de conexión de até 4 Gbps, pode mover
até 4 veces máis tráfico de datos, fai uso do
protocolo WPA3 (para garantir a súa seguridade) e está optimizado para asegurar o
consumo mínimo de enerxía dos dispositivos conectados.
Este dispositivo autoinstalable pode
empregarse como punto de acceso para
crear unha Wi-Fi para o fogar, substituíndo
así o sinal Wi-Fi do router (ou amplificador
conta con 2 portos Ethernet para facilitar a
conexión por cable co router sen perder un
porto Ethernet), ou tamén como repetidor
(o que permitiría mellorar o alcance da
rede). Pode xestionarse dende a aplicación
móbil Smart WiFi.

O Poco M3 estréase cun prezo moi axustado
e unha batería moi xenerosa
O Poco M3 é todo un exemplo de móbil
que cun prezo axustado pode ofrecer moito, xa que temos un smartphone equipado
cun procesador Qualcomm Snapdragon
662, pantalla Full HD+ de 6,53 polgadas
cunha pequena pestana superior central
na que se agocha unha cámara frontal de 8
Mpíxeles, cámara traseira tripla cun sensor
principal de 48 Mpíxeles (capaz de gravar
vídeo Full HD e con funcións de time-lapse
e cámara lenta a 120 imaxes por segundo),
altofalantes duais, toma para auriculares,
lector lateral de impresións dixitais, bandexa para 2 tarxetas SIM e unha tarxeta de
memoria de até 512 GB e, como prestación
máis destacada, unha batería de 6.000
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mAh (que podería facilitar até 17 horas de
reprodución de vídeo) con carga rápida de
18 watts. Amais, dende Xiaomi aseguran
que a batería soporta un milleiro de ciclos
de carga, ou sexa, que non experimentaría
unha degradación significativa en dous
anos e medio.
O Poco M3 estreouse cunha oferta de
lanzamento coa que o seu modelo con 4 GB
de RAM e 64 GB de almacenamento ten un
prezo de 129 euros, mentres que o modelo
con 4 GB de RAM e 128 GB de capacidade
vendeuse a 149 euros, o que supón un
aforro de 30 euros sobre os seus prezos oficiais, aínda que é de esperar que os prezos
promocionais se repitan en breve.

O Realme 7 5G sae á
venda a un prezo de 229
euros
Dende hai meses vemos como no
mercado chinés saen á venda smartphones con 5G e prezos de saída por
debaixo dos 300 euros, e esa tendencia
chega agora a España co lanzamento
do Realme 7 5G, teléfono que aínda que
aseguren que ten un prezo de 279, até
o remate do mes venderase a 229 euros
en Amazon.es, converténdose claramente no smartphone 5G máis económico
do mercado español. Cómpre salientar
que móbiles como o Realme X50 5G e o
Samsung Galaxy A51 5G poden adquirirse actualmente por 279 e 289 euros
respectivamente, o que leva a entender
que o novo terminal de Realme manterá
un prezo axustado, converténdose
nunha magnífica opción para quen
queira dar o salto á 5G ou, simplemente,
adquirir un móbil coa previsión de que
vaia aproveitar a banda larga móbil que
moitos operadores normalizarán ao
longo do ano que vén.
Aínda que sexa un smartphone
relativamente económico, o Realme 7
5G é un dispositivo bastante completo,
cun procesador MediaTek 800U, 6 GB
de RAM LPDDR4x, 128 GB de almacenamento UFS 2.1, pantalla Full HD+ de 6,5
polgadas cunha velocidade de refresco
de 120 Hz, unha cámara traseira cuádrupla cun sensor principal de 48 Mpíxeles,
unha cámara frontal de 16 Mpíxeles
integrada nun orificio en pantalla, lector
de impresións dixitais lateral e unha xenerosa batería de 5.000 mAh con carga
rápida de 30 watts capaz de completar
unha carga en 65 minutos e de manter
unha autonomía de até 35 horas de
chamada ou de 15 horas consumindo
contidos de TikTok. Tamén conta cun
modo de aforro de enerxía que con só
o 5% de batería aguanta en espera até
28 horas.
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Lecer +
Divulgación +
Galego

Filament2Print lanza o primeiro xogo divulgativo
do mercado sobre impresión 3D

F

ilament2Print, empresa de ecommerce galega especializada en
impresión 3D, lanzou ao mercado o pasado 4 de decembro un
xogo de cartas divulgativo sobre
impresión 3D, que amais de ter
carácter pioneiro no panorama
comercial, serve para axudarnos a descubrir
a manchea de aplicacións que ten o devandito concepto de fabricación por adición, un
conxunto de tecnoloxías que, en palabras dos
responsábeis de Filament2Print, xa está presente en múltiples sectores (industria, enxeñaría, médico-odontolóxico, aeroespacial...) e que
promete “ser fundamental no desenvolvemento tecnolóxico e industrial dos vindeiros anos”.
O xogo está ideado en colaboración con outra
empresa galega referente no seu sector (Troquel Games) e fabricado tamén en Galicia.
En concreto, trátase “dun orixinal xogo de
cartas divulgativo que inclúe unha versión en
galego e que está ambientado nunha misión
espacial que pretende dar a coñecer as grandes posibilidades e aplicacións da impresión
3D, unha tecnoloxía que xa non é só a base
para imprimir maquetas ou figuras decorativas,
senón que se está a integrar cada vez máis nos
eidos industriais, médicos e odontolóxicos, na
enxeñaría e na aeronáutica, entre outros moitos ámbitos”.
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Como dixemos, o xogo xorde da colaboración con outra empresa galega referente
no sector dos xogos de mesa (Troquel Games), para “que calquera persoa, sen necesidade de contar con coñecementos previos
sobre impresión 3D, poida pasar momentos
divertidos a través dunha trepidante misión
espacial”.
O obxectivo dos xogadores será conseguir os materiais necesarios para completar
e imprimir en 3D diferentes pezas e poder
reparar a nave antes da chegada dunha
choiva de meteoritos que se achega perigosamente á Estación Espacial Internacional.
Mentres tentan converterse nos heroes da
misión, descubrirán as diferentes tecnoloxías que existen a día de hoxe no eido da
impresión 3D, para que se usa cada unha,
que materiais existen e os seus principais
características...
O xogo xa está dispoñíbel para a súa
compra na tenda online na web da empresa
galega (filament2print.com) en 5 idiomas
diferentes (español, galego, inglés, francés
e portugués), na que ademais están accesíbeis outros recursos como o deseño da nave
espacial do xogo para que calquera usuario
que dispoña dunha impresora 3D poida
descargalo libremente e imprimilo como un
pequeno quebracabezas de 4 pezas. 

A UVigo aposta
polos videoxogos
para capacitar ao
alumnado
Universidade de
Vigo participa
nun proxecto
internacional
que fomenta a aprendizaxe
baseada en videoxogos para
o alumnado de enxeñaría
e economía. A iniciativa, na
que participa a UVigo con
outros cinco socios, chámase
Higher Education Re-engineering through Active Learning
for Growth e baséase nas
vantaxes da gamificación
para que as e os estudantes
combinen habilidades de
diversas materias e sexan
quen de resolver algúns dos
principais problemas aos
que se enfronta a sociedade
actual, problemas que van
dende o medre sustentábel
á mitigación do cambio
climático, pasando pola loita
contra a pobreza ou cuestións relacionadas con saúde
mundial.
“Queremos desenvolver
xogos que poidamos utilizar
entre o alumnado, principalmente de enxeñaría e
empresariais/económicas,
para desenvolver competencias transversais”, explica
o profesor da Escola de
Enxeñaría de Telecomunicación Manuel Caeiro,
responsábel do proxecto na
UVigo, que informa que o
produto interactivo no que
trataba o equipo local HERA
é un xogo baseado nunha cidade virtual, “tipo o popular
videoxogo SimCity”, no que
poden participar varios xogadores, cada un deles nun
rol específico e no que teñen
que conseguir acadar determinados obxectivos, para o
que precisan coordinarse e
ter en conta as problemáticas e casuísticas dun escenario particular. “Por exemplo:
mellorar a reciclaxe e os
temas de compostaxe e a
economía circular nunha
cidade”, explica Caeiro.
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