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anto máis software haxa en
galego, mellor. Sobre esta
base se apoia o novo número de Código Cero, no que
preferimos non meternos en debates
de ética na programación e de que
existan ferramentas libres e outras de
pago, centrándonos simplemente en
dar conta dos recursos de meirande
uso, sexan abertos ou non, que arestora temos dispoñibles no noso idioma. O proceso é clave, ao noso xuízo,
para dúas cousas: para proxectar cara
ao futuro a lingua e para quitarlle ferro ás novas tecnoloxías. Co obxecto
de facérmonos unha idea disto, se
cadra estaría ben preguntármonos
sobre o éxito de empresas como a
operadora R, que en estudos recentes
sobre o controvertido panorama da
calidade dos servizos das firmas de
telecomunicacións, figura como a me-

llor valorada polos clientes, proporcionalmente falando. A este respecto, e tendo en conta que R emprega
o galego e o contacto directo na súa
comunicación, deixamos a seguinte
pregunta no aire: será que valoramos
positivamente que nos falen de xeito
claro e familiar sobre cousas que aínda están en proceso de afianzamento
entre unha boa parte da cidadanía?
Cómpre non esquecelo nunca: as
novas tecnoloxías serán moi boas
para o galego, pero estas ferramentas
tampouco serían gran cousa se non
desen acubillo a tódalas linguas, identidades e puntos de vista. Nas páxinas
interiores deste número damos conta
do bo estado de saúde do noso xeito
de ver e falar as cousas no panorama
tecnolóxico-dixital, incluídas as recentes achegas da Secretaría Xeral de
Política Lingüística.

O humor de Henrique Neira

O Grupo Código Cero S. L. reserva para si mesmo tódolos
dereitos como autor colectivo desta publicación ao abeiro dos artigos 8 e 32.1 da Lei de Propiedade Intelectual.
Quedan expresamente prohibidas a reprodución, distribución e máis a comunicación pública da totalidade ou
parte dos contidos desta publicación con fins comerciais,
en calquera soporte ou por calquera medio técnico sen
autorización da editorial.
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Pulo dende Vigo para a web dos seis millóns de
topónimos

S

Empresas da primeira
liña participarán na
Xuntanza Tecnolóxica
da Politécnica de
Ferrol

A Escola Universitaria Politécnica
do Campus de Ferrol acolle os vindeiros 7 e 8 de abril un encontro destinado a fomentar o contacto entre as
empresas tecnolóxicas que operan na
nosa terra, sexan galegas ou non, e a
comunidade estudantil. Falamos da
Xuntanza Tecnolóxica (www.xuntanzatecnoloxica.com), que chega á
súa sétima edición e que vén da man
dos alumnos da Escola Universitaria
(organizadores do evento) coa colaboración da dirección deste centro e
diferentes departamentos da Universidade da Coruña. O encontro, que
tamén contará co apoio de compañías de primeira liña do ámbito tecnolóxico (Bosch, Endesa, Schneider,
Siemens, Sodeca, ABB, etc), diríxese
pois a fomentar unha comunicación o
máis directa posible entre empresas e
estudantes, levándose a cabo procuras
previas das compañías máis susceptibles de achegar formación innovadora
e contratación futura.
Este ano contarase cun bo número
de apoios empresariais. Ás multinacionais devanditas cómpre engadir a
participación este ano, por vez primeira de Red Eléctrica de España, Kuka
Robotics, LCI Sistemas e ARA Solutions, entre outras.
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en Rede non hai posibilidade
de preservar a nosa cultura,
incluíndo a extensa serie de
nomes de lugar que atesouramos, tan longa (no caso de sermos exhaustivos) como
se poida imaxinar. Poñela en valor e evitar
que este rico patrimonio se perda coa desaparición da xente que o usa e o coñece, é
un dos obxectivos dunha iniciativa da Universidade de Vigo que a partir de agora
contará co apoio do Instituto de Estudos
Miñoranos (minhor.org).
Esta arela compartida concretarase no
desenvolvemento dunha páxina web sobre microtoponimia e talasonimia, e máis
nunha topopedia, tarefas que contarán
coas achegas documentais do Instituto.
Estes servizos, que serán activados en breve, achegaranlle á comunidade internauta
a posibilidade ter máis de seis millóns de
termos galegos a un golpe de rato. Asemade, terán utilidade para os investigadores,
que poderán facer buscas de moi diferentes
xeitos, mesmo por sufixos.
A iniciativa insírese nun triplo acordo
de colaboración entre ámbalas dúas entidades. A participación do Instituto con
sede na vila de Gondomar será ben clara:
colaborará cedendo todo o material reco-

llido nos últimos anos a cambio do asesoramento dos investigadores da institución
educativa galega.
Con este acordo, informa a Universidade de Vigo, o IEM traballará na recollida
exhaustiva de materiais para enriquecer e
completar a web desenvolvida pola vicerreitoría de Extensión Universitaria, pero
tamén para ligar o Campus do Mar ao eido
cultural. Asemade, os convenios inclúen
traballos compartidos de estudo etnográfico, arqueoloxía e investigación da historia antiga. Xa nun eido máis concreto, o
instituto miñorano achegará asesoramento, entre outras cousas, para as escavacións
do xacemento neolítico do Monte das Pedreiras e no Monte das Cabanas.

Elogia estrea a oficina ideal en Galicia

E

logia, empresa centrada na publicidade en liña con ampla presenza de profesionais galegos (sobre
todo a través de GaliciaBanner, integrada
recentemente en Elogia), inaugurou na
recta final de marzo a súa nova oficina en
Vigo, máis polo miúdo no terceiro andar
do número 17 da Praza de Compostela.
As novas dependencias de Elogia, empresa recoñecida como mellor axencia do seu
sector segundo os e-Commerce Awards,
responden ao proceso de medre experimentado pola empresa nos últimos anos,

que en Vigo se materializou na incorporación de 19 traballadores novos no período
que vai de 2007 ao día de hoxe. A oficina,
de 380 metros cadrados, ocupa todo un andar e reserva espazo para un incremento
de persoal nos vindeiros meses. Segundo
informa a empresa, “inspírase en modernos
modelos de oficina aberta, xa instaurados dende hai dous anos na oficina de Elogia en Barcelona, que lembran na súa execución a outras
empresas do sector tecnolóxico coma a popular
Google, Facebook e outras compañías de Internet nos Estados Unidos”. Inclúe entre outras
cousas un espazo principal de
grandes dimensións abertas que
atesoura, en consonancia de tamaño, tres mesas de traballo,
tres salas de xuntanzas, cociña e
un comedor.
Tamén hai áreas de lecer, cunha zona con futbolín e asentos
informais para o merecido relax
entre tarefa e tarefa. As cores
que se impoñen son as propias
de Elogia e da súa imaxe de marca: o branco e o vermello. Para
Rubén Ferreiro, CEO de Elogia,
esta inauguración “é o froito do
traballo coidado de moitos meses no
deseño da nova oficina”.
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Sobrosoparty abre o
prazo de inscrición
para participar nos
torneos
No pasado mes de febreiro, a organización de Sobrosoparty (www.sobrosoparty.es), a festa informática por
excelencia de Ponteareas, confirmou
a través da súa web a celebración do
evento para os días 15, 16 e 17 de abril,
unha información que agardaban con
impaciencia os internautas de toda
Galicia que desexan achegarse un ano
máis ata a vila, senón para conectarse á
Rede, para participar nos distintos relatorios e torneos de videoxogos que se
van celebrar no recinto.

Pois ben, a organización xa vén de
adiantar os distintos xogos nos que
se poderá competir nesta edición de
Sobrosoparty, e entre eles destacan o
Counter Strike Source, o Age Of Empires II e o Call of Duty; así como o
Guitar Hero, que non podía faltar nun
evento de semellantes características.
As bases para participar en cada
unha das competicicións atópanse en
Sobrosoparty.es, e para inscribirse, as
persoas interesadas deberán enviar un
correo electrónico a xogos@sobrosoparty.es co seu nick e coa relación de
xogos nos que quere competir.
Asemade, dende Sobrosoparty acaban de facer públicos os concursos que
van ter lugar este ano e nos que poderá
participar calquera persoa interesada;
trátase dun de fotografía dixital, dun
para o deseño do logo e dun terceiro de
fotocomposición, que debe ter contido
relacionado coa party.
No tocante aos obradoiros, a organización vén de confirmar a celebración
do curso Introdución os Cartalumes,
impartido por un estudante da Universidade de Vigo e tamén un de Creación
de Videoxogos, impartido por unha
importante empresa galega do sector
que os responsables do evento aínda
non revelaron.
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As prazas públicas de Pontevedra estrean rede
Wi-Fi municipal

A

alcaldesa en funcións de Pontevedra, Teresa Casal, e o concelleiro
de Promoción Económica, Xosé
Antonio García Lores, estrearon recentemente o servizo de acceso de balde á Internet sen fíos na praza da Verdura, que curiosamente responden ao nome de PonteWifi
(coma o servizo existente en Ponteceso).
PonteWifi bota a andar na Alameda e nas
prazas de España, Ferrería e da Verdura. O
servizo nace en período de probas e coa arela de ir ampliando a área de cobertura se, no
futuro, se comproba que existe demanda.
As obras, incluídas dentro dunha actuación global de modernización da rede de
comunicacións do Concello, foron realizadas cun orzamento específico duns 30.000
euros. Para gozar do servizo municipal basta con facilitar un número de teléfono a través da propio portal de entrada, o que xerará o envío dun SMS coa clave de acceso.
Teresa Casal destacou que o servizo nace
despois dun traballo previo de constitución
en operador de Internet e petición de autorización á Comisión do Mercado das Telecomunicacións (CMT) e da aprobación
polo Pleno dunha memoria xustificativa
da conveniencia de explotación de redes e
prestación de servizos de comunicacións
electrónicas. PonteWifi estará operativo as

24 horas do día e ofrecerá un servizo que
terá como únicas restricións ás reguladas
pola CMT para as redes gratuítas ofrecidas
polas administracións públicas. Polo tanto,
non será posible navegar a unha velocidade superior aos 256 Kbps e tampouco será
posible compartir arquivos dentro de redes
P2P, nin ter acceso a servizos de VoIP. Ademais, estabelecerase un filtro preventivo
para contidos inadecuados para menores ou
perigosos. O acceso para os usuarios dados
de alta terá unha duración máxima de dúas
horas diarias.
O servizo dará acceso aos distintos portais web do Concello de Pontevedra con especial á información turística.

Cisco presenta dúas innovadoras e manexables
videocámaras de alta definición

A multinacional Cisco vén de presentar
en España uns aparellos de gravación especialmente axeitados para quen desexe cumprir cos seguintes requirimentos no seu día
a día de lecer electrónico: comodidade, deseño e calidade de imaxe. Segundo nos conta o noso compañeiro o galego Javier Folla
dende a propia compañía (onde traballa no
departamento de electrónica de consumo),
as novas cámaras de Cisco son as que na
actualidade achegan a gravación de vídeo
máis nidia e estable de todo o mercado.
Falamos das videocámaras Flip, nas súas
modalidades Flip UltraHD e FlipMinoHD,
ámbolos dous aparellos incluíndo un amplo
abano de opcións para compartir imaxes e

vídeos grazas ao software preinstalado
FlipShare.
As cámaras, que recollen tamén a experiencia de Flip Video, están equipadas
con estabilización de imaxe e unha resolución de 720 píxeles a 50 fotogramas
por segundo achegándolles aos consumidores a posibilidade de tirar partido
de vídeos de alta definición (HD) con independencia da opción elixida para velos
ou compartilos: nun computador, na televisión en HD ou a través de cargas directas nas redes sociais. “Amais das ditas
prestacións de calidade e estabilización”,
informa Cisco, “Flip UltraHD achega
un deseño máis estilizado polo que colle
de xeito doado en calquera peto ou bolso,
sendo unha videocámara máis delgada cá
súa predecesora, até nun 25%, e poñendo en
xogo unha duración de carga de arredor de
dúas horas de vídeo”. Asemade, pode empregarse coa batería recargable que vén co
produto ou con pilas de litio AAA.
Polo que atinxe aos trebellos Flip MinoHD, dicir que subministran entre unha
e dúas horas de gravación, dependendo do
modelo. A súa feitura é miúda e elegante, sinala Cisco, ao que cómpre engadir as excelentes calidades de imaxe de alta definición
que achega.
Máis datos en www.theflip.com.

Código Cero
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A Tecnópole gaña en novas empresas e en
autonomía financeira

A Galipedia cumpre
hoxe oito anos de vida

A Galipedia xa ten oito anos. A versión galega da enciclopedia en liña
Wikipedia, que contou co impulso
orixinal de Antonio Gregorio Montes
e do profesor Miguel Bugallo (entre
outros) para converterse en realidade,
xa hai tempo que confirmou que ía ter
corda para rato, tanto como canle de
coñecemento propio (para nós os galegos) como presentándonos perante
o mundo. A Galipedia, que está en
proceso continuo de medre e de portas abertas para quen queira colaborar
(precisamente) neste proceso (e sen
que se requiran grandes coñecementos e habilidades informáticas), vén
de chegar aos 70.000 artigos, grazas
entre outras cousas á maratón colectivo do 12 de marzo para conmemorar
o aniversario da web, festexo no que
participou un bo número de internautas galegos achegando cadanseu
artigo.

6
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A Tecnópole de Ourense, tamén
coñecida como Parque Tecnolóxico
de Galicia, vén de emitir datos ben positivos sobre a súa actividade económica, en
boa medida sustentada por empresas ligadas de xeito máis ou menos directo ás novas tecnoloxías e á innovación. En termos
máis concretos e segundo fan saber fontes do complexo empresarial galego, este
acadou xa o 60% da autonomía financeira,
grazas entre outras cousas a un incremento en 2010 dos ingresos propios con respecto ao ano anterior (á marxe da subvención corrente da Xunta). Asemade, xa dá
emprazamento a cinco novas empresas.
A Tecnópole achegou estes datos na
xuntanza do Consello de Administración, onde se deu a coñecer a contía total
de ingresos percibida o ano pasado: 1,17
millóns de euros. Destes, informa o complexo empresarial, “924.500 euros correspóndense coa facturación por alugueres
e servizos prestados e máis de 221.000
euros con proxectos realizados, o que
supón un incremento do 10% respecto a
2009”. Desta maneira, engade, “o medre dos
ingresos conseguidos por servizos, alugueres e
proxectos non só permitiu reducir por cuarto
ano consecutivo o cociente de ingresos sobre a
subvención corrente, senón mesmo incrementar
en catro puntos sobre 2009 o nivel de autonomía financeira”.
Polo que respecta a outro tipo de incrementos, o do número de empresas ás que
dá acubillo o parque, dicir que en 2010
tamén houbo importantes incorporacións.
En total, deuse o visto bo á instalación na
Tecnópole de cinco novas firmas. Delas,

catro estarán na incubadora principal do
recinto.
• Enyiris Design Thinking Lab, que ten
como obxectivo desenvolver procesos innovadores de comunicación corporativa a
través de internet, as redes sociais e interfaces electrónicas.
• Consultoría de Técnicas Ambientais,
que se vai dedicar á auditoría e control de
calidade no aproveitamento de residuos,
en inventarios medioambientais e en barreiras integrais de impermeabilización
para líquidos e residuos, entre outros.
• Persal Consultoría, que ofrecerá asesoramento e formación sobre a Lei Oficial de
Protección de Datos (LOPD).
• Serantes Renovables, que centrará a
súa actividade no desenvolvemento, explotación, produción e venda de enerxía
solar e eólica.
A maiores, o Edificio Tecnópole I dará
acubillo a XEV Manufacturing, empresa de nova xeración promovida por Xero
Vehículos Eléctricos e creada para levar a
cabo proxectos de I+D+I relacionados coa
electromobilidade.

En marcha o xornal galego en liña sobre
responsabilidade social

H

ai empresas que o saben, e
outras que non: o único obxectivo dunha compañía non é nin
debe ser nunca facer beneficio. Isto é aplicable a outros moitos ámbitos deste tecido
económico neoliberal no que nos tocou vivir, só deste xeito, pensando no interese de
todas e todos antes de lanzarnos a facer
negocio con algo ou alguén, conseguirase
que o negocio perdure. Cousa paradoxal.
Sobre estes eixes da comunicación e a xestión responsable móvese unha nova web
no panorama dixital galego, falarse.com,
páxina concibida como un xornal dixital e
que se dirixe a abranguer información de
valor sobre unha práctica que debera ser
prioritaria nas empresas e institucións: a
práctica de pensar non só nelas mesmas
senón tamén na calidade de vida dos que

traballan no seu seo e da sociedade por enteiro.
“Trátase do primeiro xornal en liña galego especializado neste eido”, coméntanos
Beatriz Lorenzo, directora editorial deste
novo medio, dende a páxina en cuestión, á
que queren converter nun espazo referencial de consulta arredor das políticas sociais, sendo de utilidade para as empresas,
as institucións do sector público e o terceiro sector sobre cadanseus camiños estratéxicos neste terreo. Coincidindo coa súa
posta en marcha, e anunciando así cales
van ser as súas liñas de actividade principais, falarse.com achega un especial sobre
finanzas e responsabilidade social que se
estrea cunha entrevista a Miguel Bermejo,
que é o responsable nesta materia da entidade Novacaixagalicia.

Número 91
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Prosegue a conta atrás
para o XGN
A duodécima edición Xuventude Galicia Net celébrase
en Santiago do 15 ao 17 de abril

A

Dirección Xeral de
Xuventude e Voluntariado organiza de novo o encontro Xuventude
Galicia Net, que por chega xa
á súa 12ª edición, que este ano
desenvolverase unha vez máis
(igual que na anterior entrega)
no Pazo de Congresos e Exposicións de Santiago, do 15 ao 17
de abril. A party para a mocidade informática, organizada para
fomentar a amizade arredor do
coñecemento, combinará xogos
en rede (con torneos), intercambios de experiencias, obradoiros
(que de novo estarán abertos a
persoas que non estean inscritas na LAN Party), concursos…
funcionando todo o conxunto
coma un encontro no que o
contacto humano é chave para
afondar no mundo da informática, as TIC e o software libre, a fotografía e o vídeo dixital e outras
actividades. De feito, unha das
grandes novidades deste ano é
o fincapé que os responsables
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da party queren facer nos aspectos formativos.
Para máis información, cómpre consultar a web www.xuventudegalicia.net, xa chea de
contidos de utilidade para as
persoas interesadas en acudir
a esta xuntanza informática da
mocidade. Segundo nos avanzan dende a Dirección Xeral de
Xuventude, a utilidade da páxina web vai alén do simplemente
informativo, posto que dá acubillo ao proceso de inscrición na
xuntanza, mentres se escribía
este texto a piques de abrir.
Tamén pode ser práctico, con
vistas a ampliar os datos que
teñamos, botarlle un ollo ao
que se coce nas redes sociais,
e na devandita web tamén se
nos achega unha xanela a cada
unha das máis importantes,
onde XGN ten presenza. A xuízo
do que contan nela os internautas, non son poucas as gañas de
que comece a party. Por certo
que mentres se redactaba este
artigo, nas horas previas á aper-

tura do dito prazo (prevista para
comezos de abril), tíñanse contabilizadas máis de 500 persoas
pre-rexistradas.
A idea da organización é non
deixar a ninguén fóra, polo que
perante a circunstancia máis
que probable de que centos de
mozas e mozos non logren inscribirse neste evento (que ten
prazas limitadas), habilitaranse
para elas e eles un bo número
de actividades fóra da intranet,
o emprazamento reservado
para os que si que se fixeron cun
oco na party. O obxectivo, puntualizan os responsables da xuntanza, é converter a Xuventude
Galicia Net nun espazo para a
aprendizaxe tecnolóxica ao servizo do público en xeral en tódalas súas moitas facetas: deseño
web, software libre, linguaxes
de programación e outras materias de interese para os seareiros
da informática.
O encontro dividirase este
ano en tres sectores cun único
obxectivo: a aprendizaxe e o

manexo das novas tecnoloxías.
O primeiro espazo, denomínase intranet, que será o corazón da party. Para participar só
é necesario levar o ordenador
e alí poranse a disposición dos
asistentes 40 quilómetros de cable e velocidade de conexión de
1 Gbps.
O segundo dos espazos, extranet, supón outra forma de
participar no evento. O acceso
é de balde e aberto para todos
os públicos. Nesta organizaranse diversas actividades de lecer
dirixidas a toda a familia.
Na terceira das zonas de Xuventude Galicia Net emprazaranse os obradoiros. O obxectivo de todas as actividades que
se levarán a cabo neste espazo
é afondar un pouco máis nas
novas metodoloxías. Entre os talleres que se ofertarán destacan
temáticas de fotografía, redes
sociais, traballo e modelos de
negocio en Internet ou traballo
e modelos de negocio en Internet.
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REPORTAXE

Compostweets
pechou con éxito
de asistencia e
participación
Marcus Fernández
O sábado 26 de febreiro celebrouse no Palacio de Congresos
e Exposicións de Galicia en Santiago de Compostela a primeira
edición de Compostweets, que
nace coma un encontro anual
de social media en Galicia, e que
contou cuns 280 asistentes entre
profesionais e interesados no fenómeno das redes sociais.
A inauguración da xornada
correu a cargo de Alfonso Freire,
responsable de Lúdica 7 e principal promotor do evento, Carmen
Pardo, secretaria xeral para o Turismo da Xunta de Galicia, e Beatriz González, directora-xerente
da Fundación Cidade da Cultura
de Galicia. Freire comentou que
esta cita ten coma finalidade dar
a coñecer o uso das redes sociais
para empresas e institucións públicas, incidindo especialmente
na necesidade de estratexias en
liña profesionais e coherentes;
mentres que Pardo destacou a
«extraordinaria capacidade de
mobilización das redes sociais»
e centrou a súa intervención na
aplicación destas novas canles
de comunicación no sector turístico.
Así, a secretaria xeral de Turismo asegurou que «a comunidade galega foi pioneira en
crear unha canle social media
para un Contact Center Turístico

8

Código Cero

e converter os seus axentes en
community managers» e anunciou que o vindeiro mes porase
en marcha a nova páxina web de
Turgalicia, que contará coas características da renovada marca
de Turismo de Galicia e incluirá
adaptacións á web social.
Tras o acto de inauguración,
o director de social media de
Elogia, Rubén Bastón, impartiu
unha clase maxistral sobre a presenza das empresas nas redes
sociais, ilustrando o tema con
6 vantaxes e 6 inconvenientes
(estes últimos, corrixibles) nunha presentación que está dispoñible para a súa visualización a
través de SlideShare (a través do
enderezo web http://ir.gl/socialmedia).
O relatorio de Rubén Bastón
resultou ser o contido da xornada
que máis interesou á meirande
parte da audiencia, por centrase
máis no ámbito profesional das
redes sociais, pois aparte de profesionais do sector, tamén había
no auditorio moitos aspirantes a
entrar no negocio, de xeito que
as palabras de Bastón eran recibidas con moita atención.
Quedou patente que as redes
sociais achegan máis vantaxes
que inconvenientes, pero tamén
é preciso desbotar o mito de que
a presenza nestas plataformas é

de balde, pois
hai que dedicar recursos a
atender ao público,
podendo empregarse as redes sociais tanto
como mecanismos de promoción de marca como servizos
de atención ao cliente con certa
compoñente social. Poderiamos
resumir a intervención inicial de
Bastón coa frase de que «estar
sen saber estar é o único fake de
social media».
Á intervención de Bastón seguiu un coloquio moderado
por Alberto Seoane, no que Pablo Iglesias (Krasis), María Encinar (Iniciador Galicia) e Javier
Wicho Pedreira (Microsiervos)
pretendían relatar os seus casos
de aplicación de Twitter, achegando distintas perspectivas
sobre a mesma ferramenta, ilustrando dese xeito sobre a súa
versatilidade, aínda que a participación do público, que puido
interpelar aos polemistas dende
o primeiro momento levaron
a discusión cara ao ámbito da
empresa, deturpando o espírito
da mesa redonda e provocando
a volta a escena de Rubén Bastón, que seguiu a contribuír cos
seus comentarios a alimentar
as inquedanzas que xurdían do
auditorio. Xa pola tarde, Carlos

 Os participantes na
mesa redonda sobre Twitter instaron aos asistentes
a amosar os seus trebellos
para retratalos fotograficamente
Toural (Novos Medios da USC)
moderou unha mesa redonda
na que facíase un achegamento
aos casos reais de medios de comunicación e institucións na súa
adaptación ás novas estratexias
dixitais, comezando por insistir
no feito de que a web social mudou radicalmente a relación entre os medios de comunicación
e os usuarios, converténdose estes últimos no prazo da balanza
con máis peso, de aí que hai que
adaptarse ao novo paradigma,
algo ao que os medios tradicionais están a amosar moita resistencia, coma se veu nas posteriores intervencións por parte
de representantes dos distintos
medios.
Os grupos de comunicación
galegos presentes na mesa fo-
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reportaxe

ron a
Corporación Voz de
Galicia, o Grupo Correo Gallego
e Mediasiete, e foron respectivamente Francesc Pumarola, Juan
Martínez e Rebeca Munín os encargados de pórlles voz e cara,
para explicar as súas distintas
estratexias de cara á web social.
Francesc Pumarola comezou comentando que en La Voz de Galicia veñen de nomear a alguén
da casa coma Community Manager, labor que ata o momento asumían outros profesionais
do grupo sen unha atribución
concreta, pero que ao contar
cun profesional dedicado expresamente a tal tarefa (Nacho
de la Fuente) están a conseguir
unha mellor resposta do público, coma queda evidente no
crecemento que os seus medios
están a ter nas distintas plataformas de redes sociais. Tamén explicou que tanto o xornal La Voz
de Galicia coma RadioVoz están
a aproveitar de distintos xeitos
a web social na súa actividade
diaria, mentres que a nova canle
V Televisión integrouse en todo
este movemento tecnolóxicosocial dende o seu nacemento,
de xeito que os espectadores
puideron ver dende o casting
ata a montaxe dos platós a través de Facebook antes da mesma estrea da canle, contribuíndo
á fidelización da audiencia, que
vai sentíndose parte do medio
co que existe unha comunicación de proximidade.
Pumarola tamén comentou o
erro cometido ao informar sobre
a creación de Pervi.es, o que oca-
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sionou
unha crise
provocada
polo feito de
que agora o público ten canles
para amosar o seu rexeitamento a unha información, o que
noutros tempos podería chegar
como moito a unha Carta ao
Director, e que agora pode provocar un enorme rebumbio en
Twitter, Forocoches.com e outras
plataformas ao que cómpre responder dalgún xeito. Todo un
exemplo de autocrítica.
Entre as declaracións de Pumarola podemos destacar que asegurou que os seus medios non
teñen unha estratexia en redes
sociais fixa, senón que van adaptándose ao comportamento dos
seus lectores. Tamén asegurou
que nos seus medios reciben
máis visitas de Facebook que de
Twitter (aínda que consideran
que Twitter é unha mellor ferramenta para relacionarse cos blogueiros) e engadiu que «Tuenti é
o grande bluf do momento. Telefónica pagou 70 millóns por unha
rede que os mozos abandonas por
Facebook», co que coincidiu boa
parte do auditorio (e que podería fiarse con comentarios sobre
o fracaso de Keteke que fixera
Rubén Bastón pola mañá).
Menos optimista foi a intervención de Juan Martínez, responsable de medios dixitais do Grupo
Correo Gallego, que comezou
comentando que carecían de
Community Manager por non
contar de recursos suficientes
no seu departamento, por estar
os xornais aínda centrados nas
súas edicións en papel porque
son as que teñen o maior retorno de investimento, á vez que
destacou que as plataformas de
redes sociais aínda eran pouco
importantes á hora de achegar
visitas ás súas páxinas web, polo
que resultaba difícil xustificar o
investimento en tal área. Concretou que só o 4,33% dos lectores de El Correo Gallego chegan
á súa páxina web a través de
Facebook, aínda que resulta rechamante o feito de que Galicia

Hoxe mellore tal porcentaxe ata
o 14,20%, o que podería dar a
entender que o peso das redes
sociais depende moito do perfil
de usuario de cada páxina web.
Martínez chegou a asegurar
que a súa falta de recursos é o
que provoca que non comuniquen a través de Twitter (a súa
conta limítase a funcionar coma
un agregador de novas do seu
xornal dixital), polo que a súa exposición foi principalmente un
exemplo do que podemos atopar na meirande parte dos medios de comunicación galegos,
que aínda non conectaron co
público a través da web social.
Rebeca Munín, de Mediasiete
(editora do xornal Santiago 7),
destacou a importancia que está
a xogar Facebook para relacionarse cos seus lectores, aínda que
admite que cometeron o erro de
iniciarse en tal plataforma creando un perfil de usuario, en vez
dunha páxina (que é o que corresponde a entidades que non
sexan persoas físicas), o que tiveron que arranxar creando unha
páxina de Fans de Santiagosiete.
Pese aos erros cometidos e aos
poucos recursos, dende Santiago 7 buscan converter aos
seus xornalistas en auténticos
Community Managers, o que
chegou a indignar a algúns dos
presentes, que consideraban un
abuso as esixencias que se están
a facer aos xornalistas, que están actualmente afectados por
expedientes de regulamento de
emprego, teñen en moitos casos
un traballo precarios, e atopan
que tras ter que traballar para a
edición en papel e a dixital do
mesmo xornal, agora están a
pedirlles que tamén promovan
o seu traballo nas redes sociais,
o que segundo varios dos polemistas resultaría moi positivo
para as súas propias carreiras.
Jerónimo Pérez, responsable
do departamento de servizos
web de Novacaixagalicia, asegurou que estaban a apostar con
moita forza polas redes sociais,
aínda que quixo dar un baño de
realismo ao afirmar que os social



media aínda non gozan de popularidade entre o público xeral,
engadindo que os asistentes ao
Compostweets 2011 non serve
de exemplo da nosa sociedade
pois o cidadán medio descoñece
o que son as redes sociais.
Pérez tamén quixo desbotar
a figura idealizada do Community Manager asegurando que
«é imposible que haxa expertos
nesta material, en tres anos que
leva Twitter en España, para saber cómo vender a través das
redes sociais», o que quedou
perfectamente ilustrado polo
considerado coma mellor tuiteo
da xornada, publicado por Javier
Varela: «Vendo Renault 5 turbo.
Interesados enviar DM».
O último en intervir na mesa
de debate foi Jorge Barreiro, de
Turgalicia, que a través dunha
espesa presentación deu a coñecer a estratexia de fomento
do turismo galego mediante as
redes sociais, destacando o feito de que actualmente contan
con 5 Community Managers, o
que contrasta con outras institución no tocante á súa presenza
en liña, marcando os pasos que
poderían seguir moitas outras
axencias de promoción turística que entendan que as redes
sociais son chave para o seu futuro.
Tras a mesa redonda de medios e institucións, a organización tivo a ben pechar o encontro introducindo a Fidel Martín,
quen foi o encargado de presentar en sociedade unha nova asociación galega de profesionais
das redes sociais, Adouspuntocero, da que temos máis información en http://adouspuntocero.org/, e que busca contribuír
ao desenvolvemento da Sociedade da Información en Galicia a
través da creación de programas
de promoción das tecnoloxías e
aplicacións prácticas da web 2.0,
aglutinar a toda a comunidade
profesional dedicada aos Social
Media e defender os intereses
dun sector que consideran que
están en expansión tanto a nivel
autonómico coma estatal.
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REPORTAXE

Nova edición de
Navega con Rumbo
ABALAR potenciarase con actividades
formativas da man do CPEIG e AGASOL

A Xunta de Galicia, en colaboración co Colexio Profesional de
Enxeñaría Informática de Galicia
(CPEIG) e a Asociación Galega
de Empresas de Software Libre
(AGASOL), vaille dar un novo
empurrón ao coñecemento e a
difusión do Proxecto ABALAR no
noso país, ao pór en marcha tres
iniciativas formativas dirixidas a
pais, alumnos e profesores.
En primeiro lugar, levará a
cabo unha nova edición do Plan
Navega con Rumbo; tamén unhas xornadas divulgativas para
que pais e nais coñezan o portal espazoAbalar (que podemos
ver en www.edu.xunta.es/espazoAbalar), e por último, ofrecerá formación complementaria a
docentes sobre os contidos dixitais que pon á súa disposición
a web desta pioneria iniciativa
educativa.
As tres iniciativas contan cun
orzamento de 82.400 euros, que
achega a Secretaría Xeral de Modernización.
O obxectivo do acordo entre
Modernización, o CPEIG e Agasol
é, segundo afirmaron durante a
súa sinatura esta mesma mañá,
“ofrecer actividades complementarias ás xa previstas no proxecto
Abalar, que permitan á comunidade educativa aproveitar ao
máximo os recursos dispoñibles
ao seu alcance”.
Logo da experiencia achegada
pola súa primeira convocatoria,
o Plan Navega con Rumbo retoma as súas actividades na nosa
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Comunidade, cunha segunda
edición que chegará a 138 centros. Especialistas do Colexio
Profesional de Enxeñaría Informática de Galicia achegaranse
a estes centros onde impartirán
charlas divulgativas dunha hora
de duración nas que se ensinará
aos escolares a navegar por Internet de forma útil e responsable, implicando tamén aos profesores. Ao remate das xornadas
editaranse 22.000 Guías de Boas
Prácticas en Internet para alumnos, familias e profesores.
Coa finalidade de informar aos
pais sobre todas as funcionalidades do espazoAbalar, o CPEIG
realizará, por outra banda, unhas
xornadas divulgativas sobre esta
web para que os pais lle poidan
sacar o máximo partido. Paralelamente, realizarase outra xornada destinada aos profesores
de cursos ABALAR para amosar a
utilización deste espazo nas súas
clases e na comunicación cos
pais. Cada unha destas xornadas
terá unha hora de duración e
realizaranse un total de 220 repartidas noutros tantos centros
públicos Abalar.
A terceira actividade prevista
consiste na realización dunhas
xornadas que complementen a
formación que están a recibir os
docentes ABALAR.
Esta parte da formación incluirá exemplos prácticos de como
impartir unha clase empregando
estes recursos. O material divulgativo destas xornadas, imparti-

das por membros do CPEIG, será
elaborado pola Asociación de
Empresas Galegas de Software
Libre. Realizaranse un total de
sete xornadas cunha duración
de 50 horas cada unha.

ción, Mar Pereira, quen salientou
a principal finalidade do documento: “Definir un modelo de
contratación transparente no que
se consigan importantes aforros e
se mellore a xestión das compras,
centralizando os contratos e aplicando a economía da escala”.
Guía para a
Para a secretaria xeral, o estutransparencia na
do pon de manifesto un interese
contratación pública por crear un escenario de contratación no que todo fique visible
de servizos TIC
para uns e outros. As empresas,
A Escola Galega de Adminis- deste xeito, “poderán ver con clatración Pública (EGAP) acolleu ridade os criterios de contratación
o pasado martes 22 a presenta- da Administración, profesionalición dun
e s t u d o zando así a función informática
na Adminisencamiñatración Púdo a simAs tres iniciativas blica”. Os
plificar e
profesionais
optimizar
contan cun
das TIC seo camiño
da busca e
orzamento de 82.400 rán, polo
tanto,
os
obtención
euros, que achega
principais
de
novas
beneficiatecnoloxías
Modernización
rios desta
e
servizos
guía de boas
dixitais máis
axeitados para as nosas admi- prácticas, amais dos órganos de
nistracións públicas. Máis polo contratación do múltiple tecido
miúdo, trátase da Guía de Boas de departamentos, organismos
Prácticas nos procedementos e sociedades da Administración.
Amais de fomentar a visibide contratación das tecnoloxías
da información e as comunica- lidade e a transparencia, o que
se pretende con esta iniciativa é
cións.
A posta en longo do estudo, encher o baleiro dunha base coque foi aprobado no Consello da mún para a licitación, valoración
xunta o 17 de febreiro co obxec- e execución dos contratos. En
to de mellorar a xestión e a subs- definitiva, búscase fortalecer o
tentabilidade dos proxectos TIC emprego común de ferramentas
no eido público, veu da man da entre departamentos para a mesecretaria xeral de Moderniza- llora dos servizos e o aforro.
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Internet sen trabas
TIC TAC Galicia achégalle as novas tecnoloxías ás
persoas con diversidades funcionais

p Presentación dos dispositivos na Biblioteca Ánxel Casal

p Juan Lamas traballando cun ordenador TICTAC detalle
Redacción

Ata 149 centros públicos de
acceso á Rede na nosa Comunidade dispoñen xa, grazas ao programa TIC TAC Galicia, de dispositivos tecnolóxicos adaptados,
para que as persoas con algún
tipo de diversidade funcional,
teñan as mesmas oportunidades de conectarse a Internet que
o resto da poboación galega,
aproveitando desta maneira tódalas vantaxes que lles ofrecen
as novas tecnoloxías para mellorar a súa calidade de vida.
A secretaria xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica,
Mar Pereira, foi a encargada de
presentar a mediados de marzo
esta iniciativa, na que colabora
co Ministerio de Industria, Turismo e Comercio (a través de Red.
es), que se levará a cabo noutras
oito comunidades e unha cidade
autónoma, e que achega un investimento de 820.000 euros.
O programa TIC TAC ten como
obxectivo reforzar con novo
equipamento tecnolóxico os
centros públicos de todo o país,
para mellorar a accesibilidade
á Sociedade da Información de
toda a cidadanía, facendo fincapé nas persoas con diversidades
funcionais, que agora poderán,
entre outras cousas, facer uso da
Administración Electrónica de
maneira doada e sen atrancos.
A iniciativa tamén pretende
levar a cabo accións formativas
entre as persoas con característi-
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cas visuais, auditivas, cognitivas
ou motoras diversas; así como
entre os profesionais que asesorarán ás devanditas persoas no
uso diario destes dispositivos.
Entre os centros beneficiarios
desta iniciativa no noso país inclúense 20 bibliotecas públicas,
89 centros adheridos á Rede de
aulas de Modernización e Inclusión Tecnolóxica (CeMIT), 14
centros hospitalarios, 8 parques
naturais, 17 centros de atención
a discapacitados e diversas aulas
de formación, nos que se instalaron un total de 150 ordenadores
e 153 portátiles adaptados, así
como 181 kits de discapacidade
e 60 lectores de DNI electrónicos.
Este equipamento, que permite facer uso dun PC ao 60-70 por
cento dos devanditos colectivos,
combina software específico e
elementos periféricos tales como
teclados de teclas grandes con
cobertor, ratos de bola grande
adaptados, conmutadores tipo
botón (que facilitan o manexo
para usuarios con dificultades
motoras), ratos para queixo, sistemas de soporte e colocación
tipo brazo ou pantallas táctiles,
entre outros dispositivos.
Coa axuda desta tecnoloxía, as
persoas integrantes destes colectivos tan só terán que poñer
un pouco de vontade e moitas
ganas de aprender para integrarse plenamente na Sociedade da

Información, e colaborar así na
mellora tecnolóxica de todo
o país. CESGA Computational
Science Summer School 2011.

A Biblioteca Ánxel
Casal avanza na
accesibilidade
Francisco López, director xeral
do Libro, Bibliotecas e Arquivos,
presentou na recta final de marzo o novo servizo Biblioteca Accesible da Biblioteca Ánxel Casal,
que pretende que calquera persoa con eiva física poida acceder
á biblioteca e aos seus recursos
informativos. A biblioteca compostelá consolídase como “un
lugar para o libro moderno, actualizado e orientado a todos os
públicos” en palabras do director xeral do Libro, e co servizo
Biblioteca Accesible contribúe a
“mellorar a accesibilidade e permitir que as persoas con circunstancias físicas especiais poidan
gozar do pracer da lectura e dos
recursos audiovisuais que lles poidan interesar”.
Concretamente os novos recursos informáticos dispoñibles
na Biblioteca Ánxel Casal son 2
ordenadores de sobremesa con
periféricos e programas especialmente adaptados a persoas
con problemas físicos ou cognitivos achegados polo Programa
TIC TAC Adapta. A Biblioteca
tamén conta con 20 netbooks

para todo o público, que tamén
están equipados con programas
accesibles.
Asemade, tamén existe unha
pequena colección de libros,
audiovisuais e documentos electrónicos está dirixida a colectivos que precisan unha atención
diferenciada. Os libros de lectura
doada foron elaborados con especial coidado para poder ser lidos e comprendidos por persoas
que teñen dificultades lectoras
ou de comprensión e xeralmente son adaptacións de obras
literarias famosas. Empregan
unha linguaxe sinxela e concreta e frases breves. En ocasións,
o texto acompáñase de breves
anotacións para explicar o significado dalgúns vocábulos. O público ao que se dirixe é: persoas
xordas de nacemento ou con
xordeira precoz, discapacitados
psíquicos e persoas con outras
doenzas como dislexia, autismo,
afasia, etc.
Para os usuarios invidentes
tamén hai unha sección de lecturas con textos en Braille ou en
formato DAISY (para unha boa
conversión texto a voz), así como
audiolibros.
Tamén están dispoñibles CDROM multimedia con xogos para
persoas con algunha discapacidade cognitiva. Diríxense a discapacitados psíquicos e persoas
con outras doenzas como autismo, afasia, Asperger, etc.
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Máis mares onde navegar
Novos espazos de acceso web en Noia, Fisterra, Viana do
Bolo, Tui, Padrón e Narón
Redacción
O secretario xeral de Medios, de Modernización e Inclusión
Alfonso Cabaleiro, inaugurou ao Tecnolóxica abrangue xa todas
longo do mes de marzo as aulas as comarcas de Galicia “onde
da rede CeMIT dos os concellos funcionan como lugares de ende Noia, Viana do Bolo, Fisterra, contro, de formación e promoción multimedia”. Aludiu, así, á
Tui, Padrón e Narón.
Esta rede, que xa conta con campaña Comunícate, posta en
94 aulas presentes en 88 conce- marcha pola Secretaría Xeral de
llos galegos, tense convertido, Medios, que conseguiu integrar
en palabras de Cabaleiro “nun asociacións, centros educativos
referente tecnolóxico na nosa Co- e outras entidades no uso destes
munidade”, e é mostra de que espazos.
Salientou, ademais, que “pono noso país “se está a superar a
ñen a tecnoloxía ao servizo de tofenda dixital”.
dos os galegos”, incluso na emiCabaleiro cogración
nectouse
ao
coas aulas
Medios centra os grazas
uso da videstas vilas
seus esforzos en deocona través de
ferencia,
videocon- mellorar o acceso á Rede e
e que no
ferencia,
en reorganizar o espectro p a s a d o
e mantivo
mes de
unha conradioeléctrico galego
febreiro
versac i ó n
albergacon integrantes da vida pública das ditas ron 200 eventos cun uso horario
localidades, que valoraron posi- diario nalgunhas aulas de ata 8
tivamente esta iniciativa. Asema- horas.
Polo que respecta á inaugude, xa na recta final do mes de
marzo, mantivo comunicación ración das aulas de Padrón e
directa cos usuarios das aulas de
Padrón e Narón, incorporadas
tamén á rede CeMIT. Amais de
Cabaleiro, no acto de inauguración destas dúas infraestruturas
participou o delegado territorial
da Xunta na Coruña, Diego Calvo.
O secretario destacou na apertura dos espazos de Noia e Fisterra que “a Xunta está a cumprir o
compromiso de que cada cidadán
poida contar cunha aula CeMIT a
menos de trinta minutos do seu
lugar de residencia”, e garantiu o
apoio da Xunta aos concellos no
mantemento tecnolóxico destas
aulas, para o que se destinan
anualmente 560.000 euros, segundo indicou, “para o servizo de
centro de atención a usuarios e de
soporte técnico”.
Na súa intervención, Cabaleiro destacou que as 96 aulas que
compoñen a Rede de Centros
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Narón, Cabaleiro informou polo
miúdo do orzamento destinado
polo departamento que dirixe
para estes emprazamentos de
acceso á Rede: 120.000 euros
para cada un. Máis en detalle,
dispoñen xa de 20 computadores e con tódolos equipamentos
físicos e tecnolóxicos precisos
para que “os cidadáns poidan
empregar internet de balde e participar en tódalas actividades e
cursos que nestas aulas organicen
empresas e colectivos do concello
e a Xunta”.

Máis oferta
radiofónica á vista
Durante a presentación do
libro Galicia pola radio. A historia falada. 1993-2008, que conmemora os 75 anos da radio en
Galicia, Alfonso Cabaleiro, secretario xeral de Medios, anunciou
que a finais do vindeiro mes de
abril convocarase un concurso
no que se outorgarán 84 licenzas para outras tantas emisoras
radiofónicas de frecuencia mo-

dulada (FM), dispoñibles para a
Comunidade Autónoma de Galicia no Plan Técnico Nacional do
ano 2006.
O obxectivo da Xunta de Galicia tras a resolución do concurso da radiodifusión é a reorganización e racionalización do
espectro radioeléctrico, pois a
resolución deste concurso permitirá ampliar a oferta radiofónica dispoñible en Galicia, “favorecendo o pluralismo informativo
coa entrada de novos operadores
no mercado”. Amais disto, sinalou
Cabaleiro, contribuirase “a que
moitos cidadáns que non tiñan
acceso ás actuais cadeas de radiodifusión poidan ampliar o dial e
fomentará a difusión do idioma e
a cultura galega nas ondas radiofónicas”.
O secretario xeral de Medios
concretou que un total de 40
concellos de Galicia se beneficiarán deste concurso. Así, na
provincia da Coruña ofertaranse
frecuencias nos concellos de Arzúa, Carballo, Cariño, Cee, Coruña, Ferrol, Muros, Ordes, Santiago e Vimianzo. Na provincia de
Lugo, nos municipios de Becerreá, Chantada, Fonsagrada, Foz,
Lugo, Monforte de Lemos, Navia
de Suarna, Palas de Rei, Quiroga,
Ribadeo, Sarria, Vilalba e Viveiro.
No que respecta á provincia
de Ourense, os concellos que
disporán de frecuencias serán
o de Allariz, Avión, O Barco de
Valdeorras, Carballiño, Celanova, Lobios, Ourense, Ribadavia,
Verín, Viana do Bolo e Xinzo de
Limia. Por último, en Pontevedra,
ofertaranse en Arbo, Estrada, Lalín, Pontevedra, Tui e Vilagarcía
de Arousa.

t O secretario xeral de
Medios, Alfonso Cabaleiro (á
dereita) durante a presentación do libro Galicia pola
radio, en Compostela
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Cada opinión conta
EGANET presenta unha aplicación para facilitar o voto
electrónico e a implicación dos socios dun colectivo
Redacción
Ser a primeira das asociacións
empresariais TIC posta en marcha na nosa terra obrígache a facer camiño social, empresarial e
tecnoloxicamente. Así o entende
EGANET (www.eganet.org), para
quen hai unha serie de elementos especialmente vantaxosos
para a cidadanía dentro da Sociedade do Coñecemento que
non se poden deixar de lado. Un
destes elementos que EGANET
vese no compromiso de impulsar e promover é sen dúbida a
participación social que poñen
en xogo as TIC. Nesta liña insírese o servizo presentado pola
asociación galega recentemente en Santiago: na liña de recordarnos, pola vía das redes, que a
nosa opinión conta. Falamos de
e-democracia, servizo que vai
ser empregado en breve pola
propia EGANET e que se dirixe
a facilitar, dentro dunha asociación, a concorrencia dos socios
na vida cotiá, na organización e
no futuro do ente ao que pertencen. “A clave”, comentaron os
responsables da asociación galega na súa cita cos medios no
Centro ON (Novacaixagalicia) de
Santiago, “é darlle a entender a
calquera persoa que a súa participación é importante”.
Máis polo miúdo, trátase dunha plataforma tecnolóxica desenvolvida por Enxendra (firma
integrante de EGANET) e que
permite, entre outras cousas, o
dereito ao voto por Internet dos
membros dun colectivo, todo
avalado por recursos como a sinatura dixital e a capacidade de
identificación que achega o DNI
electrónico. “A nosa idea”, comentou Víctor López, presidente de EGANET, “é partir de algo xa
estendido entre unha boa parte
da cidadanía galega, ou piques
de selo, como é o DNI electrónico,
para amosar as moitas vantaxes
que ten este recurso no eido da
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p Daniel Cerqueiro, Alejandro Lamas e Juan Manuel Méndez
durante a presentación en Compostela da nova ferramenta
participación democrática, neste
caso dentro dunha asociación”.
Ao seu xuízo, o labor disto ten
valor duplo, xa que se contribúe
tamén a expoñer claramente e
dunha vez por todas os beneficios da tarxeta electrónica que
nos identifica, hoxe en día por
debaixo do seu potencial de
uso.
Víctor López estivo acompañado na cita por Daniel Cerqueiro, vicepresidente de EGANET, e
máis por Brais Méndez, membro
da firma Enxendra Technologies, quen fixo un percorrido
detallado polo funcionamento
e vantaxes da plataforma, entre
as que se conta a fonda transformación que imprime nos métodos tradicionais de votación,
até o de agora suxeitos a unha
presenza obrigada do votante e
a outros requirimentos que por
forza dan máis traballo e obrigan a máis desprazamentos do
que sería desexable.
A cuestión clave é que grazas
á simplificación do labor de votación, de xeito paradoxal acá-

dase unha meirande implicación
do socio na toma de decisións.
“O día a día de cada quen”, sinalou Cerqueiro perante os medios,
“complica a marxe de participación na actividade asociativa;
desprazamentos, reunións, debates e finalmente as votacións, é
un procedemento que leva tempo
de máis”. A solución que achega
EGANET permite pois unha toma
de determinacións máis consensuada, meirande facilidade
para formar parte dun debate e
máis o voto a través de Internet.
Con isto, infórmase, camíñase
cara a supresión de xuntanzas
de obrigada concorrencia física,
evita desprazamentos e achega
axilidade e eficacia no día a día
asociativo.
Na rolda de prensa convocada
por EGANET tamén participaron
Juan Manuel Méndez (membro
da empresa socia Iterdata Networks, pioneira á hora de establecer os alicerces do proxecto)
e Alejandro Lamas, secretario da
asociación empresarial galega.
Xuntos fixeron fincapé no feito

de que a plataforma presentada en Santiago, que non xorde
con arela de lucro, responde a
necesidades ben concretas que
nos afectan a todas e todos. De
feito, todo integrante dunha
asociación, colectivo, corporación, administración, entidade
ou empresa sabe ben o que significa que se gañe en axilidade,
comodidade e eficacia na toma
de decisións do ente no que se
integra.
Asemade, a aplicación garante
un maior peso democrático e de
transparencia ao tempo “que se
salvagardan os principios básicos
do asociacionismo”, comentou
Alejandro Lamas. A plataforma
presentada, que como dixemos
permite efectuar xeiras continuas de voto electrónico (cuxos
resultados se rexistran para poder consultalos logo e optimizar
o rumbo do colectivo), baséase
en servizos de sinatura dixital
avanzada, “todo substentado na
lei de sinatura electrónica actualmente vixente”, explicou Brais
Méndez. A idea de Enxendra e
EGANET acerca do futuro deste recurso é tirarlle o máximo
partido dentro da asociación,
a partir de xa, e compartir con
outras entidades semellantes o
seu emprego e as súas vantaxes.
Como se dixo, non haberá arela
de lucro, polo que os posibles
pagos reduciríanse só a cubrir
os custes de implantación.
A plataforma, informaron, ten
potencialidades no eido privado, nas empresas, e tamén nas
institucións públicas, aínda que
esta vertente está aínda por desenvolver nunha segunda fase.
Por certo que e-democracia,
tamén coñecida como Democracia Dixital, contou para o seu
desenvolvemento co apoio e
colaboración da Secretaría Xeral
de Modernización da Xunta de
Galicia.

Código Cero
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Robots do país

A Universidade de Vigo asina un convenio coa compañía Kuka Ibérica
para traballar no eido da formación e a mobilidade
A Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo, na
súa arela de perfeccionar dispositivos que melloren a nosa calidade de vida e realicen os traballos
máis pesados por nós (labor que
comezou hai dous anos co robot
Rato), vén de asinar un convenio
de colaboración coa empresa
Kuka Robots Ibérica, para traballar cóbado con cóbado no eido
da formación e a mobilidade.
Segundo apuntan dende o
DUVI, o diario online da entidade académica, a sinatura deste
convenio ten como obxectivo
prioritario formar tanto ao alumnado como ao profesorado “en
alta tecnoloxía e en innovación
tecnolóxica”, e entre outras cousas, permitirá a creación dunha
Aula Kuka para a formación específica dos alumnos e alumnas
no eido da robótica.
Trátase dun laboratorio no
que, segundo indica o xornal online, “se instalará un robot industrial e varias licenzas de software
relacionado coa robótica que a
empresa se compromete a actualizar anualmente”.
Nesta Escola de Enxeñería Industrial, berce doutros prototipos como o botóns BellBot, (do
que damos conta nesta mesma
páxina), xa estaban en funcionamento a aula Siemens e a Schneider Electric, que agora suma-
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rán esforzos coa aula Kuka para
consolidar a aposta da entidade
pola automatización industrial e
a robótica con empresas “de primeira liña internacional”.
Asemade, a firma comprométese a ofrecer formación de
balde para o profesorado nas
tecnoloxías e produtos comercializados por Kuka así como
cursos formativos para o alumnado que a Universidade poderá
programar anualmente ou cada
vez que a empresa desenvolva
tecnoloxía nova.
A firma tamén se compromete
a dar apoio a aqueles proxectos
fin de carreira que os alumnos
e alumnas leven a cabo no eido
da robótica e a automatización
industrial, e mesmo a realizar
prácticas na empresa tanto en
España como en Alemaña.
Isto último, tamén é da idea do
profesor da Área de Enxeñaría
de Siemens e Automática, José
Ignacio Armesto, quen destacou
“o elevado interese do alumnado
en realizar estancias Erasmus en
Alemaña”.
O responsable en España de
Kuka, Gustavo Moscardó, mostrou a súa satisfacción por ter
asinado este acordo coa Universidade de Vigo e subliñou
a importancia de que os seus
enxeñeiros coñezan de primeira
man todo o que se move no eido

da automatización industrial e a
robótica.

O asistente mecánico
para hoteis
Froito dun proxecto de investigación levado a cabo de maneira
conxunta entre a Universidade
de Vigo e o Centro Tecnolóxico
Cartif de Valladolid, vén de ver a
luz o primeiro botóns robotizado do noso país: BellBot, creado
a canda o seu homólogo vallesoletano, Sacarino, para realizar as
funcións propias dun empregado da hostalería.
Trátase dun prototipo de robot que conta con tecnoloxía de
última xeración e que está destinado a converterse na “nova
xeración de botóns para os hoteis”, xa que desenvolverá tarefas
propias destes empregados do
sector hoteleiro.
O grupo de Robótica Móbil e
Sistemas Intelixentes da Universidade de Vigo, que leva dous
anos traballando neste innovador proxecto, habilitou a BellBot
para que, entre outras cousas,
acompañe aos clientes ás habitacións, transporte as súas equipaxes ou incluso se faga cargo
do servizo de habitacións, actividade que poderá levar a cabo
grazas á súa capacidade de interacción cos clientes.

Ámbolos dous robots, segundo achegan ao detalle no DUVI,
“poden ser controlados tamén a
través dunha web dende a recepción ou dende as habitacións”, de
maneira que tanto empregados
como hóspedes poden comprobar en cada momento onde se
atopan e solicitarlle os seus servizos.
Segundo informan dende a
entidade académica, “a versión
da Universidade de Valladolid (Sacarino) desenvolve máis a parte
social xa que dispón dun recoñecedor de voz e programación específica de certos comportamentos sociais mentres que a viguesa
se centra máis na funcionalidade
e interacción con posibles elementos do edificio”.
O Novotel de Valladolid foi o
centro escollido para que BellBot e Sacarino fagan as súas primeiras “prácticas”, é dicir, “onde
se avaliará a calidade do servizo
e a capacidade de interacción dos
robots cos clientes”.
Malia que xa se leva moito
camiño andado neste eido, dende as dúas entidades académicas informan que “queda moito
traballo por facer no campo da
robótica móbil, sobre todo no relativo ao tempo de autonomía da
batería e nos desprazamentos en
superficies irregulares como escaleiras”.
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Obradoiro vivinte
Abre as súas portas en Lugo un centro TIC a prol
da calidade de vida dos dependentes

p Sobre estas liñas, imaxe da inauguración do Centro de
Innovación Social de Galicia, tamén coñecido como InLugo
A Deputación de Lugo vén de
presentar unha serie de iniciativas dirixidas ao fomento laboral
entre a cidadanía da provincia.
De todo o dado a coñecer, unha
das liñas de actividade que máis
nos collen de preto é a posta en
marcha do Centro de Innovación
Social de Galicia, tamén coñecido como In Lugo, un espazo de
investigación que se apoia no
uso das novas tecnoloxías para
mellorar a calidade de vida dos
lucenses e dos galegos en xeral,
facendo especial fincapé nos colectivos dependentes, na terceira idade e nas persoas con diversidades funcionais. O centro,
habilitado no edificio da Fundación TIC (www.fundaciontic.org),
oriéntase a ter utilidade para as
empresas do sector, posto que
servirá para probar os seus recursos tecnolóxicos entre os futuros
usuarios antes de que saian ao
mercado, cos conseguintes aforros de custes e melloras na calidade que isto supón.
A iniciativa, promovida pola
Deputación e cofinanciada polo
Ministerio de Industria (con case
o 90% do orzamento) a través
do Plan Avanza, tamén servirá
para crear e impulsar ferramentas propias, produtos e servizos
baseados nas novas tecnoloxías
que axuden á inserción social
dos ditos colectivos e ao seu desenvolvemento persoal. Segundo
apunta a Deputación, en España
só están en activo dous centros
semellantes, un en Catalunya e
outro en Euskadi, pero ningún
deles atesoura unha vertente
social tan marcada, engade. Coa
súa posta en marcha, sinalou a
Número 91

Deputación, o organismo provincial xa inseriu laboralmente a
27 desempregados da provincia,
“que conforman o equipo de xente
que atende o centro, traballando cóbado con cóbado cos cidadáns”.
O orzamento do CIS é de 1,5
millóns de euros, dos que o Plan
Avanza achega 1,3 e o resto da
Deputación. Está emprazado no
segundo andar da Fundación
TIC, nun edificio coñecido como
“antiga casa cuna”, un antigo departamento que requiriu importantes traballos de rehabilitación
e acondicionamento (non se
tocaba dende o peche da casa,
en 1981). A posta en marcha da
iniciativa coincidiu cunha visita
ao obradoiro Lembranza Fotográfica, unha actividade dirixida
a favorecer o uso das novas tecnoloxías da información entre
os cidadáns de Lugo que máis o
precisan, neste caso a través de
algo tan familiar e demostrativo
como a recuperación e posta en
valor das fotos antigas dos participantes, cidadáns maiores de
45 anos que poderán habilitar as
imaxes dixitalizadas en cadanseu
blog persoal.
Por certo que no mesmo acto
de apertura e co fin de botar
luz sobre o cometido do CIS, a
empresa lucense Colabora Ingenieros amosou o funcionamento dun produto pensado para
mellorar a calidade de vida dos
anciáns e persoas con mobilidade reducida, como exemplo
-precisamente- das iniciativas
ás que dará acubillo o centro. O
servizo dado a coñecer foi Cuidado myJoice, un recurso enca-

miñado a favorecer o día a día de
empresas de servizos sociais e
tamén de usuarios particulares,
permitíndolles entre outras cousas ver na pantalla de televisión a
imaxe da persoa que chama por
teléfono e falar con ela, sen que
sexan precisos desprazamentos
para este usuario do servizo. “A
aplicación dá maior seguridade ás
persoas que o usan e ós seus familiares, evita o illamento e mellora
a calidade asistencial”, informa a
Deputación.

Filosofía de traballo
dos living labs
O Centro In Lugo aplicará no
seu seo a filosofía de traballo dos
living labs. Para facérmonos unha
idea, terá puntos en común cunha iniciativa que xa coñecen ben
os lectores de Código Cero, Ruraislab, probablemente o primeiro servizo destas características
posto en marcha na nosa terra,
neste caso co obxectivo de impulsar o papel da muller galega a
través da colaboración e o traballo en liña. Esta filosofía, aplicada
a In Lugo, dará como resultado
unha plataforma de investigación que busca non deixar unha
fronte sen cubrir. Ou sexa, que a
través da colaboración de todas/
os (non só das empresas que
desenvolven ferramentas TIC no
social, senón tamén dos futuros
usuarios), conseguiranse servizos máis eficaces e competitivos.
De feito, a gran liña de actividade
do centro será probar proxectos
empresariais de software para
persoas con dependencia ou con
diversidade funcional.

Segundo fai saber a Deputación de Lugo, responsable do
dito centro de investigación,
para a posta en funcionamento
desta iniciativa traballouse ao
longo de varios meses cos responsables de Citilab, proxecto
habilitado en Cornellà de Llobregat, Barcelona, que se orienta a
divulgar as vantaxes das novas
ferramentas da información entre a cidadanía, sempre atendendo ás vantaxes sociais e de inclusión. Por certo que o Citilab pasa
hoxe en día por ser o primeiro
laboratorio cidadán dixital de
Europa, centrándose unha boa
parte dos seus obxectivos en sacarlle o máximo rendemento ás
redes sociais.
Volvendo ao Centro In Lugo e
as actividades ás que vai dar acubillo, dicir que estas xa deron comezo co obradoiro Lembranza
Fotográfica e terán continuidade
con cursos sobre as vantaxes
do DNI electrónico, ofimática
básica, redes sociais, alfabetización informática, seguridade en
Internet, manexo de teléfono
móbil, vídeo e fotografía dixital,
e iniciación á fotografía réflex.
Amais disto, informa a Deputación, impartiranse seminarios
sobre prevención de riscos domésticos, políticas de igualdade,
axudas e subvencións, e busca
activa de emprego, así como de
seguridade en Internet e organización das horas de estudo, estes dous últimos dirixidos ó máis
pequenos.
Máis en : http://inlugo.deputacionlugo.org
Código Cero
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A Nintendo 3DS
preséntase en sociedade

O

pasado 11 de
marzo a sala New
Garamond
de
Madrid acolleu
un evento organizado por Nintendo para centos
de xornalistas e blogueiros para
presentar oficialmente en España a súa nova consola portátil.
Para que o acto fose máis alá de
deixar probar a Nintendo 3DS
aos presentes, comezouse cunha réplica do programa de televisión de Buenafuente, na que o
coñecido presentador comezou
cun monólogo sobre videoxogos para encadear logo unha
serie de entrevistas moi amenas
nas que adiantaron detalles sobre a nova consola e a impresión
que tiñan sobre a mesma distintos convidados.
O primeiro en enfrontarse ás
preguntas de Andreu Buenafuente foi Nicolás Wegnez, o director de Marketing de Nintendo
España, quen comentou moitas
das prestacións da Nintendo
3DS, pero que tamén aproveitou
o momento para avanzar que o
xogo The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D estará totalmente
traducido ao español (pese a que
o xogo orixinal para Nintendo 64
vendérase en España en inglés).
Tras o paso polo plató de
varios desenvolvedores de videoxogos, saíu a escena un convidado moi especial, o coñecido
divulgador científico Eduard
Punset, que falou moi positivamente da experiencia tridimensional da 3DS no que definiu
que era unha «quinta dimensión», á vez que insistiu en que
leva tempo insistindo en que os
pais non deben ter unha postura negativa ante os videoxogos,
pois é preciso desmitificar o seu

16

Código Cero

uso por parte dos cativos, xa que
asegurou que «é absolutamente
imprescindible para profundizar
no coñecemento das cousas» e
que os videoxogos non fan que
os rapaces perdan a súa capacidade de concentración, senón
que enriquecen como aprender
un idioma.
Tras o espectáculo inicial, Nintendo puxo a disposición dos
presentes numerosas consolas
Nintendo 3DS para poder probar en primeira persoa non só os
títulos que van saír no seu lanzamento, senón tamén gozar de
vídeos conceptuais que adiantan o que serán futuros títulos
como Mario Kart, Paper Mario ou
Metal Gear Solid 3DS: Snake Eater
(que destacaba por facer un uso
realmente intensivo das 3D), así
como poder experimentar da
realidade aumentada que ofrece
a 3DS mediante o uso de tarxetas que facilitan a representación de imaxes tridimensionais
na súa pantalla que aparecen
mesturadas coas imaxes captadas polas súas cámaras, o que
permite, dende xogar a apuntar

e disparar a dianas integradas
virtualmente nunha mesa que
tiñamos diante, ata poder tirar
fotografías xunto a Mario, Link
ou Kirby.
Os xogos que puideron probarse a fondo ían dende Los Sims
3 (unha adaptación bastante
modesta do xogo, que non destaca especialmente no catálogo
da nova portátil de Nintendo)
ata unha impresionante conversión ás 3D de Rayman 2, aínda
que un dos xogos máis representativos da Nintendo 3DS será
sen dúbida Nintendogs + Cats,
que sorprende polo feito de que
as 3D non só afectan ao contorno, senón que tamén dan certo
volume ás mascotas que protagonizan o xogo, o que fará gozar
aos moitos seareiros desta franquía. Tamén había moitos interesados en probar o mencionado
The Legend of Zelda: Ocarina of
Time, no que podemos considerar que é unha conversión
máis que correcta, na que as 3D
déixanse notar, aínda que a súa
maior virtude é a de permitir ás
novas xeracións gozar dun dos

mellores xogos de Nintendo de
todos os tempos.
Cómpre destacar que as 3D
xogaban un papel moi importante á hora de enfrontarse a
títulos como Pilotwings ou Kid
Icarus, que ao amosar imaxes de
voo transmitían unha sensación
de profundidade impresionante
(o que tamén pasaba na demostración do Starfox 64 adaptado
á 3DS); os xogos de condución,
pese a estar limitados á pequena
pantalla da portátil, conseguían
certa sensación inmersiva moi
enriquecedora; o Pro Evolution
Soccer 3DS non destacaba precisamente polo seu uso das 3D,
senón polo feito de acadar un
nivel gráfico máis propio dunha
PSP que dunha consola portátil
de Nintendo; Resident Evil: The
Mercenaries 3D demostraba que
os xogos de tiros funcionan realmente ben na nova consola, o
que pode contribuír a que certo
público habitualmente alleo ás
consolas portátiles decidan darlle unha oportunidade á 3DS; e
incluso os títulos de loita poñían
a proba non só as 3D, senón tamén o sistema de control da
consola, que aproba o exame, de
xeito que tanto o Dead or Alive:
Dimensions coma o Super Street
Fighter IV: 3D Edition podían manexarse con fluidez, resultando
doado realizar combos, deixando claro que o stick analóxico da
3DS é considerablemente máis
cómodo que o da PSP de Sony.
No vindeiro número desta
publicación procuraremos facer
unha análise máis en profundidade do que ofrece a Nintendo
3DS (e o seu catálogo de xogos)
que aspira a convertese no trebello electrónico máis relevante
do ano.
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Fidelidade recompensada
Damos conta das novidades máis recentes en relación á
actividade das letras galegas na Internet
Libros de agasallo para os fieis
de Redelibros
Redelibros (redelibros.com), a rede social galega do libro creada para reunir nun
mesmo punto virtual a seareiros da lectura
cos mesmos gustos e afeccións, quere recompensar a participación dos seus usuarios
(que por cento xa suman máis de 700), cunha
peculiar iniciativa que lles permitirá mercar
libros sen gastar un peso.

soalmente a calquera das librarías colaboradoras (neste momento, Libraría Cartabón e
Mazinger en Vigo e Libraría Paz e Cronopios
en Pontevedra).
Cada usuario poderá mercar tantos libros
como desexe, sempre e cando teña suficientes redepuntos.
Cabe lembrar que esta ferramenta, creada
no noso país a finais do pasado ano, permítelle aos seus usuarios entrar en calquera das
librarías asociadas e descargar obras para
eReaders, teléfonos móbiles, tablets, ordenadores ou iPhones, así como acceder a obras
en formato impreso e adquirilas para seren
recibidas por correo postal.

tura e non require grandes coñecementos
informáticos para o seu uso: simplemente
facer clic onde se nos ofrece a lectura do capítulo, que de contado teremos na pantalla
en formato pdf.

Galegolab presenta a curta
gañadora do seu certame
audiovisual

A web de Baía Edicións
permítenos asomarnos aos
seus libros

Este peculiar comercio funciona da seguinte maneira: cada membro ten asociada
ao seu perfil unha conta persoal de redepuntos que se vai incrementando a medida
que o usuario ou usuaria interactúa en Redelibros, é dicir, publica entradas no seu perfil,
engade comentarios en calquera das páxinas
ou achega fichas de libros, textos ou artigos
á rede social; en definitiva, axuda á construción da ferramenta a partir das súas achegas
en forma de comentarios, publicacións ou
contidos.
Estes redepuntos son indicadores da actividade que realiza cada usuario na web e
funcionan a modo de moeda interna para
trocar por libros cedidos de balde por editoriais como Xerais, Kalandraka, Faktoría K ou
NigraTrea para a Tenda de Redepuntos.
A medida que os usuarios e usuarias colaboren coas súas achegas, verán incrementados os seus redepuntos, e canto máis comentarios e achegas realicen, máis puntos
recibirán nas súas contas particulares.
Para “mercar” os libros, as persoas usuarias
só terán que seleccionar aqueles que lles
gustan da tenda virtual e premer no botón
Mercar agora. O sistema descontará automaticamente os seus redepuntos e enviaralle
unha mensaxe por correo electrónico para
que indique se quere recibilo por correo a
portes debidos ou ben pasar a recollelo per-
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A empresa galega Baía Edicións (www.
baiaedicions.net) vén de introducir unha
serie de melloras na súa face web. Ás incorporacións precisas para achegarlles aos
internautas visualizacións do interior dos
libros do seu catálogo (co fin de axudar aos
usuarios da Rede a facerse unha idea clara do
conxunto total da obra, case igualiño que se
estiveran na libraría remexendo e esculcando nos volumes), incorporacións postas en
marcha ao longo deste ano, hai que sumarlle
agora un novo reclamo para os seareiros da
lectura en galego. Falamos da posta en funcionamento, na sección de narrativa da web
de Baía Edicións, dun servizo que nos permite introducírmonos nun capítulo de cada
un dos libros de narrativa que a editorial ten
habilitados en liña.

O obxectivo é semellante ao anterior e
comparte certos elementos coa posibilidade ofrecida por algunhas iniciativas web de
ofrecer escoitas de obras musicais antes de
compralas. A novidade ten un gran interese
para calquera persoa que estea afeita á lec-

O día a día dun galego falante é un mundo
por descubrir, e hai tantos como galegos se
moven por esta terra, e por outras máis afastadas. Co obxectivo de botar unha ollada ás
circunstancias positivas e negativas que ten
que roer unha persoa que teime en falar na
lingua da terra na que vive, a plataforma GalegoLab (galegolab.org) convocou o certame 24 horas galego fullscreen, un concurso
de curtametraxes dirixido a dar voz a tódalas persoas que quixeran compartir as súas
experiencias coa lingua. Pois ben, segundo
informa GalegoLab (que, por certo, está nomeada aos Premios Mestre Mateo na categoría de obra interactiva), xa hai gañador do
concurso en liña. Trátase de Roberto Conde,
que se impuxo coa peza Co galego… ata o
inferno, un vídeo que xa podemos ver en eufalo.tv e que representa, entre outras moitas
cousas, os problemas de comunicación aos
que nos podemos ver sometidos en determinadas situacións.
Como por exemplo entrevistas de traballo
(nas que se nos pide ás veces que deixemos
de lado a lingua nai) ou hipotéticas entradas
no paraíso celestial (que no vídeo semella un
espazo kafkiano onde pobre do que se poña
a falar algo distinto da norma).
Segundo informa GalegoLab, o galardón
inclúe unha contía en metálico de 300 euros,
cantidade que foi posible recadar en Internet
grazas en boa medida ás canles de colaboración e participación que propón a propia
GalegoLab, con cada un dos integrantes da
comunidade en liña achegando o seu gran
de area.
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factura electrónica

eAdministración galega a exame
Máis ou menos hai un mes, decidimos dende
Código Cero esculcar no miolo dun servizo
posto en marcha pola Xunta para permitirlles
aos seus provedores cursar as súas facturas á
Administración autonómica “sen esperas nin
desprazamentos e con total seguridade”, todo isto
de xeito dixital e a distancia. Falamos do Sistema
Electrónico de Facturación, un servizo que foi

ALTIA

IGNACIO

u

avaliado polo miúdo pola conselleira de Facenda,
Marta Fernández Currás, e máis polo director
xeral do CIXTEC, Mauro Fernández Dabouza.
Agora, neste número 91 de Código Cero, é hora
de ver as cousas dende o outro punto de vista. É
a quenda de deixar falar as empresas.
Máis información sobre estas ferramentas en
www.conselleriadefacenda.es.

CABANAS LÓPEZ

“O tempo de cobro reduciuse
de xeito importante”

-Pensa adoitar en breve un sistema que
xere directamente facturas no estándar
Facturae?
-Na actualidade estamos a facer as probas
finais precisas para que a nosa aplicación de
facturación adopte o estándar Facturae e así
poder enviar os arquivos directamente.

Falamos nesta pequena entrevista con
Ignacio Cabanas López, director EconómicoFinanceiro de Altia Consultores, empresa
galega especializada en consultoría informática e servizos ligados ás novas tecnoloxías
da información. Altia, que cotiza no MBA, ten
sedes en Santiago, Coruña (dúas sedes), Vigo
e máis nun bo número de cidades españolas.
A xuízo de Ignacio Cabanas, as devanditas
canles electrónicas de facturación achéganlles ás empresas “importantes beneficios”,
sobre todo porque melloran, e moito, os
tempos de cobro das facturas.
-Dende cando a súa empresa o Sistema
Electrónico de Facturación da Xunta de
Galicia?
-Altia foi unha das primeiras empresas en
empregar o Sistema Electrónico de Facturación da Xunta de Galicia. A primeira factura
que a compañía emitiu por este método data
de febreiro de 2010. Na actualidade facemos
un uso diario do mesmo.
-Considera que melloraron os tempos
de pagamento das facturas dende que a
Xunta de Galicia puxo en marcha este sistema?
-Si, a implantación deste sistema ten reportado destacados beneficios para nós.
Ata a súa implantación, o período medio de
cobro era de 90 días, mentres que na actualidade é de 45 días. Polo tanto, a instauración
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-Emprega a funcionalidade de consulta
do estado de facturas?
-Si, dada a relación comercial existente coa
Xunta de Galicia, facemos unha consulta diaria do estado das facturas.

da factura electrónica contribuíu a mellorar
de xeito ostensible os tempos de cobro das
facturas.
-Que modalidade de presentación é a
que emprega a súa empresa para a presentación das facturas directamente no
portelo, ou a través de arquivos?
-Traballamos coa presentación directamente no portal, pero estamos a modificar
a nosa aplicación de facturación electrónica
para permitir o envío directo de arquivos,
feito que teremos listo nun breve período de
tempo.
-No caso de entrar as facturas directa
ente no portal, considera que é doado?
-Si, é un sistema moi sinxelo.

-Que vantaxes lle ve e que melloras
suxire?
-Entre as vantaxes que este sistema comporta cómpre salientar a posibilidade de
consultar en todo intre o estado das facturas, permitíndonos, en caso de que algunha
estea rexeitada, resolver o problema de contado; e cando a factura se aproba contamos
cun indicador temporal aproximado de cando podemos ter cobradas as facturas.
Como unha mellora menor, atrévome a
propoñer que a aplicación permita axustar o
decimal calculado ao meter a base impoñible
para que o importe facturado se corresponda co especificado no contrato, xa que estes
reflicten importes totais, incluíndo o IVE, e o
sistema calcula o importe total da factura a
partir da base impoñible. Isto, ás veces, produce a imposibilidade de cadrar ao céntimo
o importe da factura co do contrato.
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-Ve interesante que a Xunta envíe o
estado das facturas por correo electrónico?
-Aínda que nós consultamos a aplicación
todos os días para comprobar o estado das
facturas, toda xestión que se realice para
mellorar o sistema é benvida.

INDRA
“O tempo de cobro reduciuse
de xeito importante”

Indra, multinacional española con sedes
en todo o mundo (incluídas catro galegas)
centrada sobre todo en solucións tecnolóxicas avanzadas para o transporte ou as
institucións públicas, tira partido do Sistema
Electrónico de Facturación Electrónico da
Xunta dende mediados de 2010. A experiencia é positiva, tal e como nos conta dende as
oficinas de Coruña o xerente de Administracións Públicas e Sanidade, José Luis Albo.

-Suxire algunha outra mellora?
-Unha vez que a factura estea aprobada,
sería interesante que a Xunta de Galicia, a
través do sistema, facilitase unha data estimada de pago da mesma para poder mellorar os sistemas de previsión de tesourería das empresas.

ALBO

JOSÉ
LUÍS

Ademais, o feito de poder consultar en todo
intre o estado da tramitación das mesmas,
incluso as presentadas previamente en papel, foi a todas luces un paso adiante.
-Que modalidade de presentación é a
que emprega a súa empresa para a presentación das facturas, directamente no
portelo ou a través de arquivos?

-Primeira pregunta (a mesma que no
caso de Altia e Plexus).
-Indra emprega o sistema de factura electrónica da Xunta dende mediados do ano
2010. Os tempos de cobro das facturas reducíronse de xeito importante dende ese intre.

En opinión de Plexus, empresa galega que
centra a súa actividade en todo tipo de servizos tecnolóxicos y de consultoría (para empresas, institucións públicas, sanidade, áreas
portuarias), o servizo de factura electrónica
pon en xogo importantes vantaxes, aínda
que é preciso mellorar os tempos de cobro,
xa que segue habendo casos nos se
adían alén dos 45 días. Segundo nos
conta Maribel Baz dende Santiago,
unha das grandes vantaxes de
todo isto é a facilidade de coñecer o estado da factura enviada.
-Dende cando a súa empresa o sistema de facturación
electrónica da Xunta de Galicia?
-Dende que entrou en funcionamento
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-A día de hoxe as facturas preséntanse
de forma manual a través do portelo. Dado
o número elevado de facturas que Indra lle
presenta á Xunta de Galicia e que o noso sistema Económico-Financeiro é quen de xerar
ficheiros XML Facturae, estamos a traballar
nunha meirande integración coa plataforma
posta en marcha polo Goberno galego.
-Emprega a funcionalidade de consulta
do estado de facturas? Que vantaxes lle
ve e que melloras suxire?
-Si que a empregamos decote. Unha mellora lóxica sería a capacidade de integración cos nosos sistemas a través de ficheiros
XML.
-Ve interesante que a Xunta envíe o estado das facturas por correo electrónico?
¿Suxire algunha outra mellora?
No noso caso concreto, non sería práctico.

BAZ

MARIBEL

PLEXUS
“A gran vantaxe é o doado que
resulta o seguimento”



-Considera que melloraron os tempos de pagamento das facturas dende
que a Xunta de Galicia puxo en marcha
este sistema?
-En xeral si, aínda que segue habendo casos nos que a data de pagamento demórase
máis dos 45 días.
-Que modalidade de presentación é a
que emprega a súa empresa para a presentación das facturas, directamente no
portelo ou a través de arquivos?
-Directamente no portelo.
No caso de entrar as factura directamente no portal, considera que é doado?
-Si, considero que é doado
-Pensa adoitar en breve un sistema que
xere directamente facturas no estándar
Facturae?
-Non.

-Emprega a funcionalidade de consulta
do estado de facturas?
-Si que o emprego.
-Que vantaxes lle ve e que melloras suxire?
-A principal vantaxe radica en poder coñecer en todo intre o estado no que se atopa a
factura enviada, telefonicamente facíase bastante complicado.
-Considera interesante que a Xunta envíe o estado das facturas por correo electrónico?
-Creo que non. Con poder facer o seguimento a través do portelo coido que é de
abondo.
-Suxire algunha outra mellora?
-No envío das facturas a través do portelo,
incluír algún apartado no que se poidan indicar os datos para o pagamento da factura. Ao
ter que introducilo en “descrición” resta espazo para os comentarios que haxa que facer.
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tic en galego

Código QR

O vídeo emitido
na presentación

Mellor en

Mellor... e
Presentan a localización ao
galego das principais aplicacións
informáticas de Microsoft

p O encontro puido
seguirse dende 20 países a través de videoconferencias con galegos

O pasado 24 de febreiro ás 19:00 horas botou a andar no Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) de Santiago de Compostela o acto de
presentación da campaña Vive en galego a tecnoloxía, co que a Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria, a través da Secretaría Xeral de
Política Lingüística e Microsoft, buscan difundir na sociedade as últimas
ferramentas tecnolóxicas dispoñibles na nosa lingua, concretamente os
paquetes de idioma que achegan o galego Windows 7, Office 2010, Microsoft Dynamics CRM 2011 e 4.0 e SharePoint Foundation/Server 2010.
u O secretario xeral de Política Lingüística
reivindicou a importancia de que o noso contorno tecnolóxico estea tamén en galego
20
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n galego

tic en galego

en galego!
O

s devanditos paquetes de idioma están
xa dispoñibles para
a súa descarga dende a páxina web da Secretaría
Xeral de Política Lingüística e na
sección da web de Microsoft dedicada á nosa lingua (microsoft.
es/gal).
O acto desa tarde contou
como condutor de luxo co actor
Rubén Riós, que soubo manter o
dinamismo do evento con soltura e bo sentido do humor, participando tamén nun vídeo que
puido verse no CGAC e no que
se ilustraba como é posible vivir
en galego a tecnoloxía, posto
que as ferramentas informáticas
máis habituais xa están dispoñibles na nosa lingua, facilitando
o uso destas solucións para as
nosas comunicacións persoais e
no noso día a día (destacando a
posibilidade de integrar con normalidade o galego no traballo).
Para abrir e pechar o evento, a
gaiteira Susana Seivane deleitou
os asistentes coa súa música, que
tamén quixo empregarse como
exemplo da cultura galega á
vez que para amenizar a velada,
dándolle un aire de festa, para
fuxir así da formalidade da meirande parte das presentacións
nas que habitualmente participan os nosos políticos, deixando
así claro que a localización do
software á nosa lingua é motivo de celebración, aínda que
agora cómpre darlle difusión a
tal feito, para que os usuarios
configuren as súas ferramentas
informáticas en galego.
Pero non só os presentes
puideron ver a presentación da
galeguización dos produtos de
Microsoft, senón que durante o
evento insistiuse en que había
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público de 20 países seguindo o
acto a través de Internet, o que
tivo unha escenificación coa realización de varias videoconferencias con galegos espallados polo
mundo (ao que seguiu unha
incidencia co xornalista Arturo
Lezcano, co que non foi posible
comunicarse
axeitadamente,
dando lugar a unha divertida situación). Os asistentes remotos
puideron conversar co secretario xeral de Política Lingüística
e Rubén Riós, para comentar o
avance da nosa lingua na tecnoloxía coma algo positivo ao que
daban a benvida dende a morriña que crea a distancia.
Para representar a Microsoft
neste evento festivo, visitounos
a xerente de Relacións Institucionais de Microsoft, Monserrat
Pardo, quen comezou destacando o valor da cultura galega (procurando incluso falar en galego),
e asegurou que a súa
compañía está a
favor de fomentar a
diversi-

dade cultural e
protexer as distintas linguas oficiais, destacando
tamén que «Windows 7, Office 2010,
SharePoint 2010 e Microsoft Dynamics CRM
nos achegan unhas novas
experiencias enriquecedoras
cos sistemas de información, e
á súa vez contribúen a mellorar
a nosa produtividade», á vez que
defendeu a liberdade dos usuarios na «elección da lingua na que
queren estudar, traballar e vivir.
Dende agora todos os cidadáns de
Galicia poden gozar da tecnoloxía
máis innovadora en galego».
Pola súa banda, o secretario
xeral de Política Lingüística, Anxo
Lorenzo, comentou que «para as
empresas que crean tecnoloxía xa
non é posible mirar para o mercado de Galicia sen mirar para o
galego e, por suposto, é
impensable falar
de vitalidade lingüísti-



q Montserrat Pardo enmarcou a
presentación como unha iniciativa
a prol da cultura galega

c a
sen
que
a
nosa lingua estea no carro da
innovación tecnolóxica», o que
considera que debe de ser «a
nosa aposta colectiva, de empresas, institucións e cidadáns». Lorenzo destacou que «os galegos
e galegas temos que amosar que
nos importa que o noso contorno
tecnolóxico de traballo, de lecer,
de relación social estea tamén en
galego, nunha continuidade natural cos usos habituais que temos
nas nosas relacións cotiás».
Pechou as intervencións formais o conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria,
Xesús Vázquez Abad, que tivo
a ben incidir en que «a incorporación da lingua galega ás novas
tecnoloxías e, particularmente,
aos programas de maior uso social destinados ao desenvolvemento profesional e á comunicación en tempo de lecer, constitúe
un obxectivo prioritario para a
difusión do galego na sociedade» e para que «galego e novas
tecnoloxías sigan crecendo xuntos», mensaxe coa que parecían
coincidir os asistentes, entre os
que había unha ampla representación dos sectores da lingua e a
cultura galegas e das tecnoloxías
da información e a comunicación.
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tic en galego

Por qu

Por que non

Damos cont
traducidos q
súa web

u A gaiteira Susana Seivane é
unha das facianas da campaña
de Política Lingüística na Rede

Empreguemos software libre ou con licenza pechada, van esmorecendo con paso
firme as escusas para non apostar polo galego no noso día a día con estas ferramentas. Aos importantes traballos de localización ao galego de todo tipo de programas
que levan a cabo os nosos colectivos de
usuarios e desenvolvedores de programas
abertos, cómpre engadir o labor de tradución, nos programas e noutros, que está a
levar a cabo a Xunta a través da Secretaría
Xeral de Política Lingüística. Este labor, que
se insire na iniciativa Vive en galego, inclúe
entre outras cousas a adaptación ao noso
idioma de produtos de Microsoft, como por
exemplo Windows7, Office 2010, Dynamics
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CRM e Sharepoint. Como xa apuntamos nas
páxinas anteriores, estas aplicacións son de
balde e xa están accesibles cun sinxelo clic a
través de microsoft.es/gal, sendo o proceso
de descarga e instalación particularmente
doado. Con todo, este impulso á tradución e
á adaptación non fica aí, xa que se completa
cunha longa listaxe de ferramentas de todo
tipo (libres e privativas) das que iremos dando detalles no texto que vén a continuación.
A achega, sinala Política Lingüística, é froito
do diálogo mantido entre o devandito departamento da Xunta e as empresas tecnolóxicas, “facilitándolles asesoramento e revisión no que se refire á localización ao galego
dos seus produtos”.
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en galego?

ta da listaxe completa de programas
que Política Lingüística habilita na
Descargas dispoñibles
de produtos de Microsoft
(microsoft.es/gal)

e recursos informáticos en galego”
e “potenciar a presenza do idioma
en internet”.

Windows 7 en galego
Windows Vista en galego
Windows XP en galego
Office 2010 en galego
Microsoft Dinamycs CRM 2011
Microsoft Dynamics CRM 4.0
Paquete de idiomas para SharePoint Foundation 2010
Paquete de idiomas para SharePoint Server 2010

Paquetes Ofimáticos

O galego nas novas
tecnoloxías
As campañas de Política Lingüística para favorecer a inclusión do galego nas novas tecnoloxías apóianse, en palabras do
propio departamento da Xunta,
nos seguintes piares: trátase dun
proceso positivo para a lingua
(que gaña pulo e mais modernidade), para os propios galegos
(que melloran o seu coñecemento da lingua escrita ou, en caso
de dominala xa, adquiren maior
familiaridade coas novas ferramentas) e para as TIC mesmas,
que amplían e aseguran a súa razón de ser: a universalización do
coñecemento e a comunicación.
Froito disto é a colaboración do
dito departamento da Xunta coas
empresas tecnolóxicas, “facilitándolles asesoramento e revisión na
localización á lingua propia dos
seus produtos”. Estas iniciativas
para favorecer a incorporación
do galego ao eido tecnolóxico
enmárcanse nos obxectivos recollidos no Plan xeral de normalización da lingua galega de “fomentar a presenza do galego nas novas
tecnoloxías”, “lograr unha oferta
ampla e competitiva de produtos
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• O paquete en galego para Microsoft Office 2003 ofrece unha
interface de usuario en galego
para os seus programas Word,
Outlook, PowerPoint e Excel. Tamén o paquete de interface do
Windows XP e, agora, o Vista. Xa
se pode ter o Office 2007 en galego e tamén o sistema operativo
Windows. Todo en http://www.
microsoft.es/gal
• OpenOffice é un conxunto de
aplicacións de oficina que están
dispoñibles na Rede de xeito gratuíto (software libre) e que conta
con procesador de texto, folla
de cálculo, programa de deseño
gráfico, de presentacións, base
de datos, editor visual de páxinas
web... Ten todos os programas
máis usados e dispoñible para
todas as plataformas. Máis en
gl.openoffice.org.
• LibreOffice tamén é un
conxunto de aplicacións ofimáticas que se pode descargar de
balde na Rede (software libre).
Dispón dun procesador de texto,
dun editor de follas de cálculo,
dun xestor de bases de datos,
dun editor de gráficos vectoriais
e dun editor de fórmulas matemáticas. Máis en libreoffice.org.

Sistemas operativos
• GNU/Linux en galego: os que
decote usen o sistema operativo
Linux, poden baixar moitos programas en galego, como o procesador de textos Abiword, o cliente
de mensaxería, configurar o Emule, un xerador de fotos, o cliente

FTP e moitas outras aplicacións.
Máis en www.mancomun.org.
• Windows en galego: ao igual
que nos outros sistemas operativos, en Windows tamén se pode
dispor xa de moitos programas
traducidos ao galego, dende o
cliente de mensaxería instantánea, pasando polo procesador
de textos ou o xestor de contidos para weblogs. http://www.
microsoft.es/gal. De feito, tamén
se pode descargar o parquete de
idioma da interface de Windows
7.
• Programas libres para Mac
en galego: para os usuarios que
teñen un Mac na súa casa ou no
traballo, tamén hai dispoñibles
moitas aplicacións e programas
moi comúns en lingua galega,
como o procesador de textos, o
correo electrónico, programas de
deseño, o navegador para a Internet. Máis en mancomun.org.
• Chrome OS: é un sistema operativo desenvolvido pola empresa Google. Funciona a través da
Web e a principal ferramenta de
uso é o navegador Google Chrome. Máis en www.google.es/
chrome.
• Trisquel GNU/Linux: é un sistema operativo xeral, 100% libre
e en galego. Inclúe un conxunto de aplicacións que o fan moi
axeitado para todo tipo de usos:
ofimática, lecer, empresa, multimedia, educación. Ten 3 versións:
Trisguel, para o escritorio doméstico; Trisguel PeME, para as empresas, e Triskel, con KDE. Máis en
trisquel.uvigo.es.
• Galinux: é un sistema operativo completo en galego. Á súa
vez é unha adaptación de araOs,
metapaquete desenvolvido por
Mancomún que usa como base
a distribución de Linux Ubuntu

e conta tamén con aplicacións
de código aberto traducidas ao
galego por grupos de voluntarios. Do mesmo xeito ca Ubuntu,
Galinux empregará, en principio,
o escritorio Gnome. Máis en galinux.mancomun.org.

Software libre (en
mancomun.org)
• Mensaxería instantánea: PidGin é un cliente de mensaxería
instantánea de software libre que
opera cos sistemas máis usados,
como MSN Messenger, Yahoo!
Messenger, Google Talk, AOL Instant Messenger. Máis en www.
pidgin.im.
• Navegador. Firefox é un navegador web gratuíto, multiplataforma e de código aberto.
Incorpora bloqueo de fiestras
emerxentes, navegación por separadores, marcapáxinas dinámicos.
• Chromium: é un navegador
de código aberto que serviu de
base para Google Chrome. As
pricipais diferenzas do Chromiun
con respecto a aquel é que non
ten determinados complementos, como o mecanismo de actualización automática, o Adobe
Flash Player, etc. Ligazón: www.
chromiun.org.
• Cliente de correo libre: Mozilla
Thunderbird é un cliente de correo libre desenvolvido dentro do
proxecto Mozilla.org. O obxectivo
é desenvolver un programa máis
lixeiro e rápido.
• Compiz Fusion: Compositor
de fiestras. Trátase dunha colección de plugins e dun sistema de
configuración para o xestor de
composición de fiestras Compiz,
para o sistema de fiestras X.
Máis en www.glug.es.
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• GIMP. Programa de edición
de imaxes, unha ferramenta
para traballar con imaxes que se
converteu nunha alternativa ao
Photoshop. Máis en www.gimp.
org.
• AraOS. Metapaquete para
Ubuntu que facilita a creación a
baixo custo de adaptacións específicas e en galego deste sistema operativo de cara a cubrir
necesidades de sectores empresariais concretos como a hostalería, o comercio, a educación, a
sanidade. Máis en mancomun.
org.
• FireFTP. É un cliente FTP para
Mozilla Firefox gratuíto, seguro
e multiplataforma que achega
un acceso sinxelo e intuitivo aos
servidores FTP. Máis en ciberirmandade.org.
• MuseScore. Ferramenta que
permite facer de xeito doado a
edición dunha partitura. Máis en
musescore.org.
Software libre para empresas
(en peme.mancomun.org)
• eGroupWare é un conxunto
de aplicacións deseñadas para
facilitar o traballo en grupo
nunha rede corporativa. Permite a xestión de contactos, citas,
tarefas, etc. Máis datos en peme.
mancomun.org.
• Wordpress é un sistema
xestor de contidos enfocado á
creación de blogues. Un sistema
para xestor de contidos facilita a
publicación de contidos en Internet sen a necesidade de ter
coñecementos de deseño web.
Máis en wiki.mancomun.org.
• B2evolution é un sistema de
publicación multiblogue, multilingüe e multiusuario. É un bo
xestor de blogues para crear
bitácoras corporativas. Máis en
peme.mancomun.org.
• Typo3 é unha aplicación libre
de portal e xestión de contidos
(CMS) baixo a licenza libre GPL.
Permite crear de xeito sinxelo
contidos para páxinas web.
• Alfresco é un xestor de contidos empresarial. Permite capturar, xestionar, almacenar e
preservar contidos e documentos relacionados cos procesos
dunha organización.
• eTicket é unha ferramenta
aberta de xestión de incidencias. Estes sistemas facilitan o
seguimento daquelas recibidas
nun servizo de soporte.
• Sunbird é unha aplicación
de calendario multiplataforma.
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Unha aplicación de calendario
proporciona funcións de axenda, lista de tarefas e calendario
con alarmas.
• osCommerce é unha aplicación de comercio electrónico para xestionar unha tenda
virtual. Inclúe un catálogo de
produtos onde o cliente pode
ver a oferta do vendedor e un
módulo de administración onde
se pode xestionar a propia tenda virtual.
• Sugar CRM é unha aplicación de Xestión de Relación con
Clientes (Customer Relationship
Manager-CRM) que é usado polas empresas para xestionar a relación cos seus clientes incluíndo a análise e captación destes.
• OpenXpertya é unha solución de código aberto de xestión integral para a empresa que
engloba ERP e CRM, o que permite a planificación global dos
procesos dunha empresa.
• Orzametal é un programa
para o proceso de orzamento
con destino ás carpintarías metálicas e de pvc. Permite asociar
etiquetaxe de produtos aos modelos de obxectos e facilita o
control de produción en fábrica.
Máis en www.orzametal.eu.

Software para empresas
• Google Mini. Solución que
integra hardware e software,
permitindo realizar buscas nas
redes corporativas. Indexa dende 50.000 ata 300.000 documentos. Máis en www.google.
com/enterprise/mini.

Tradutores de galego na
Rede
• Esgl: ferramenta de tradución
automática
castelán-galego,
galego-castelán, inglés-galego,
galego-inglés e os prototipos
francés-galego, e viceversa e
catalán-galego, e viceversa. O
acceso é aberto e gratuíto, cun
volume limitado (2.500 caracteres). Traduce webs e textos. Máis
en www.xunta/es/tradutor.
• Lucy KWIK Translator: permite traducir textos breves ou
páxinas web do galego ao inglés e ao castelán, e viceversa.
Conta cunha versión profesional
de pago que permite traducir
documentos completos. Máis
en www.lucysoftware.de.

• Opentrad. Sistema de tradución automática en código
aberto, de uso gratuíto, impulsado pola firma galega Imaxin.
Permite a tradución bidireccional castelán-galego e galegoportugués e galego-inglés.
Tamén fai traducións casteláncatalán e castelán-éuscaro. Máis
en opentrad.imaxin.com.
• Traducíndote. Desenvolvemento sobre Opentrad da man
dun alumno do IES Chan do
Monte de Mogor, en Marín. O
programa, que é libre, permite
traducir documentos OpenOffice en varias linguas. Máis en
www.traducindote.com

• Servizo de tradución automática do Instituto Cervantes:
tradutor bilingüe castelán-galego e galego-castelán de acceso
gratuíto, que permite traducir
webs e textos.
• Google tradutor: permite traducir do galego a un bo número
de linguas, aínda que cunha
baixa calidade de tradución.

Corrector de galego na
Rede
• OrtoGal: corrector ortográfico en liña da Universidade de
Vigo. Podemos velo en sli.uvigo.
es/corrector.

Corrector de galego no
sistema operativo
• Golfiño: corrector gramatical de galego para o paquete
ofimático libre OpenOffice.org
na súas versións GNU/Linux,
Windows e Mac OS con licenza
GPL. Podemos ver máis en wiki.
mancomun.org.
• Para Office 2000, XP e 2003:
permite actualizar o paquete
Office 2000, Office XP e Office 2003 ou calquera das súas
aplicacións (MS Word - MS Access - MS Excel - MS Powerpoint - MS Outlook) para integrar
este novo corrector dentro das
opcións de corrección. Máis en
www.imaxin.com.
- Para OpenOffice: inclúe nesta versión máis de 21 millóns de
palabras, 500 abreviaturas, 1500
nomes e apelidos, 400 siglas e
acrónimos e 1500 topónimos
e 300 xentilicios. Máis en wiki.
mancomun.org.

Dicionarios en rede

• Digalego: dicionario normativo de Ir Indo que incorpora
etimoloxías e equivalencias en
lingua portuguesa, castelá e inglesa, insire tamén sinónimos,
antónimos, variantes, novas traducións e préstamos. Accesible
dende o móbil a través de wap.
digalego.com. Máis en www.digalego.com.

Vocubulario
• VOLGA: Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega (realacademiagalega.org).
• Vocabularios en liña: referencias terminolóxicas (máis en
xunta.es).

Blogs en galego
• Blogalego.com
• Blogaliza.com
• Nireblog.com/gl

Xestores de contidos
• Wordpress. En galego,
gl.wordpress.com
• Xoops. Sistema libre e flexible para e manter blogs. Máis en
www.xoops.pr.gov.br.

Redes sociais
• Facebook (www.facebook.
com). Rede social que nos permite configurar a páxina en galego.
• Tuenti (www.tuenti.com).
Rede social, tamén está dispoñible en galego.
• Cabozo (cabozo.com). Comunidade 2.0 de raizame galega, feita por xente de aquí e toda
ela na nosa lingua. Inclúe entre
outras moitas cousas servizo de
videoconferencia moi ben desenvolvido. Esta ferramenta, posta a andar por Antonio Mariño
e Ánxel Folgueira, superou hai
pouco os 3000 usuarios rexistrados.
• Latri.ca. Rede social galega, feita na nosa lingua. Entre
outras cousas, permítenos a comunicación con outros usuarios
con mensaxes de 200 caracteres. Posibilita o envío de fotos
e vídeos, a través do ordenador
ou do móbil.
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Buscadores
• Google. O buscador Google
inclúe en preferencias a opción
de configuralo en galego.
• Bing. Novo buscador que se
pode constituír, tamén, na nosa
lingua, logo de acceder ao apartado extras.

Auditor de accesibilidade
web
• TAW (Test de Accesibilidade
Web) é unha ferramenta para
a análise da accesibilidade de
sitios web. Máis en tawdis.net,
onde poderemos atopar a versión galega.

Máis recursos lingüísticos
• ESGL. Tradutor automático
de textos en castelán para o galego. Está dispoñible para o persoal da Administración Pública.
Máis en xunta.es/tradutor.
• Lematizador e etiquetador
do Centro Ramón Piñeiro para a
Investigación. Permite a análise
automática das formas do galego actual. Máis en corpus.cirp.
es/xiada.
• Sintetizador de voz COTOVÍA.
Permite a conversión dun texto
escrito nunha cadea oral. Máis
en www.cotovia.gts.tsc.uvigo.es.

dispoñibles na nosa lingua para
os seus terminais de telefonía
e a toda a información sobre as
compañías que lles ofrecen aos
seus clientes produtos ou servizos en galego.
• GalegoApp. É unha aplicación para o iPhone que fai máis
doada a consulta de termos a
través da Rede.

Aplicacións para iPhone
e iPad
• Galitempo. Permite coñecer con precisión as predicións
meteorolóxicas para os vindeiros días en Galicia, a través da
consulta dos datos obtidos dos
servizos de Meteogalicia. Máis
información e descarga en itunes.apple.com.
• Contoplanet. Aplicación de
Galaxia para converter os seus
contos impresos en experiencias interactivas. Máis en www.
contoplanet.com.
• Imaxes de Galicia. Permítenos percorrer a través de fotografías e descricións os espazos
máis senlleiros de Galicia e usar
estas fotos como fondo de pantalla do iPad.
Máis en www.sinaptika.es/
imaxes/.

Telefonía móbil

Outras ferramentas na
rede

•www.oteumobilengalego.
com. Portal creado para que
poidamos acceder aos recursos

• Miro. Reprodutor multimedia
e xestor de descargas. Máis en ciberirmandade.org.
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• Phonogal. Conversor fonético automático para galego. Máis
en www.phonogal.net.

Reprodutores MP3 e MP4
• Aparellos de Blusens. A
empresa con sede en Santiago inclúe o galego nunha boa
parte dos seus aparellos, malia
que este proceso aínda non se
aplicou ás instrucións e á información. Desde a firma galega
sinalan que teñen configurado
en galego varios modelos. Ademais, explican que "actualmente
existen algunhas actualizacións
de firmware que permiten incorporar o menú galego a modelos
que non o traen de serie".

Descodificadores TDT
• As empresas JVC, Sanyo e
Blusens comezan a incorporar
a nosa lingua neste tipo de trebellos.

Gravador DVD
Blu:Sens sacou ao mercado
diferentes modelos de reprodutores de DVD e DivX co menú en
galego. A marca ofrece tamén
gravadores de imaxe cun disco
duro interno.

Avisador de radares
O Angel Driver é un dispositivo GPS que permite coñecer
con exactitude os radares dos



que informa a Dirección Xeral de
Tráfico.

Podcasts
• Podgalego.org: sitio onde
se poden atopar os podcasts
galegos (arquivos de audio que
poden baixarse da rede, para escoitalos no PC ou no reprodutor
de MP3).

Xeolocalizador
• Ipoki (www.ipoki.com) é un
orixinal e innovador sistema galego que permite gravar avisos
xeorreferenciados e recibilos en
terminais (como PDA, móbiles,
portátiles, etc.). Amais, ponnos
ao alcance da man a posibilidade de compartir mapas.

Información tecnolóxica
en galego
• www.codigocero.com
• cert.inteco.es

Outras ligazóns
• Manual de lingüística computacional (webs.uvigo.es/sli/
arquivos/xerais.pdf )
• Multilingüísmo no ciberespazo (portal.unesco.org)
• puntogal.org. Iniciativa para
acadar para a nosa lingua un dominio propio.
Máis información de Vive en
galego en: www.xunta.es/linguagalega/vive_en_galego_0
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En beneficio da nosa
saúde
A asociación Ineo infórmanos da actividade das súas empresas
na aplicación das novas tecnoloxías ao ámbito sociosanitario
No eido sociosanitario, a tecnoloxía é parte fundamental na interacción co paciente, nos servizos
de saúde e no progreso médico e científico. Está
orientada a mellorar a xestión dos centros e converteuse na aliada das persoas que se enfrontan
día a día coa loita de diagnosticar e combater eficazmente moitas doenzas contra as que sería difícil loitar se non existise a tecnoloxía. O aumento
da poboación que percibe os servizos sanitarios;
a maior demanda por parte dos usuarios dunha
sanidade máis efectiva e de maior calidade; e a
incorporación dunha mellor tecnoloxía nos cenMEGASISTEMAS
Megasistemas (www.megasistemas.es)
é unha empresa con máis de 20 anos de
experiencia que ten participado en numerosos proxectos relacionados cos sistemas
de información para a xestión clínica e
hospitalaria.Os seus produtos están actualmente implantados en distintos hospitais de Galicia, Castela e León, Cantabria e
Madrid. Ademais do desenvolvemento de
software específico, esta empresa ofrece

tros, así como a instalación de novos procedementos terapéuticos e de diagnóstico son algunhas dás áreas que cobren as novas tecnoloxías
aplicadas ó ámbito sociosanitario. As empresas
TIC galegas levan tempo desenvolvendo novas
ferramentas orientadas a mellorar a xestión dos
centros e novos sistemas que achegan solucións
globais pensadas especificamente para o sector.
A continuación citamos algunhas das solucións
desenvolvidas por empresas da asociación empresarial galega Ineo.
Máis en www.ineo.org

un servizo de Consultaría de Procesos de
Xestión Hospitalaria e tamén formación do
persoal nesta materia. De entre os produtos desenvolvidos para o seguimento de
doentes e a xestión hospitalaria atópanse
os seguintes:
•MANSIS XXI – GMAO + ERP + Facilities: Aplicativo integral de xestión de infraestruturas, patrimonio e mantemento
hospitalario.
•AVISA: Sistema de control e comunicación de avisos sobre a actividade dos
servizos xerais: Hostalería, Limpeza, Seguridade, Lencería, …, para o control da
prestación do Servizo tanto das contratas
externas como dos medios propios.
•ANESTIC: Sistema de comunicación
de incidentes críticos sobre pacientes en
anestesia e reanimación orientado ao estudo e prevención de futuros incidentes.
•LOGIS: Sistema hospitalario de xestión
e loxística e subministros.

p Megasistemas presentado a súa
tecnoloxía nun encontro celebrado en
Ourense
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•COMUNICA: Sistema hospitalario de
comunicación de sucesos e incidentes clínicos .

p Pantalla do programa Gestión Medica, unha solución dirixida a servizos médicos que se detalla na páxina seguinte.
•LAVANDA: Sistemas de xestión de
loxística, produción e lavado para las lavanderías hospitalarias.
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Actualmente, mCardio está sendo validado polo servizo de emerxencias médicas
do CHUVI e en fase de patente.

ARTEIXO TELECOM

TECNOCOM
Tecnocom (www.tecnocom.com) conta
cunha solución que axuda aos xestores do
gasto sanitario á toma de decisións no ámbito farmacéutico. A solución denominada GALENOS é capaz de integrar un gran
volume de coñecemento experto; a información e problemática á que se enfrontan os xestores do gasto farmacéutico; e
ferramentas tecnolóxicas de SAS. Ademais
está deseñado para convivir en diferentes
escenarios, adaptándose ao mapa de sistemas de información de cada Comunidade
Autónoma. Este sistema evolucionou dun
modelo tradicional de análise de información, cuxo principal obxectivo era explicar
os feitos pasados, a un modelo de análise
avanzada que, a través de técnicas Analíticas e Estatísticas, profunda na información almacenada, buscando a xeración de
coñecemento que á súa vez poida predicir
o comportamento futuro. GALENOS, conta con claras vantaxes competitivas: non
rompe co anterior senón que posibilita
a implantación de módulos ao longo do
tempo, o uso de diferentes técnicas para
a análise avanzada da información e a cualificación e especialización do equipo de
traballo como consecuencia da acumulación de anos de experiencia nesta área.

data en servizos médicos e de prevención
de riscos laborais fai deste produto unha
opción económica e versátil de alta seguridade.

IMAXDI
A empresa IMAXDI (www.imaxdi.com)
ten creado diferentes sistemas para seren
aplicados no ámbito hospitalario:
•ImaxData: Trátase dun innovador sistema que emprega bolígrafos dixitais para
facilitar aos doutores a xestión da documentación. Permite rexistrar a información
dos pacientes mediante o método tradicional (empregando papel e bolígrafo) para a
continuación transferir a información manuscrita directamente ao software en formato dixital.Os bolígrafos dixitais teñen o
aspecto dun bolígrafo de tinta convencional e contan cunha cámara infravermella
especial , encargada de detectar a escritura dos doutores. O sistema é de máxima
simplicidade e non require adestramento
nin un período de adaptación á tecnoloxía.
ImaxData xa foi implantado con éxito no
Hospital de Fátima (Vigo), no Hospital Santa Teresa (A Coruña), no Gregorio Marañón
(Madrid) ou no Servizo Vasco de Saúde.

Arteixo Telecom, en colaboración con
Level Telecom, Cruz Vermella Española e
Vodafone desenvolveu o Sistema Intelixente de Monitorización de Alertas Persoais
(SIMAP), xestionado a través da sociedade Tecnocoid. SIMAP ofrece un servizo de
localización de persoas, adaptable tanto a
colectivos especialmente vulnerables (persoas maiores, vítimas de violencia de xénero, persoas con deterioración cognitiva,…)
como a traballadores que desenvolven o
seu labor en contornas críticas (forzas de
seguridade, equipos de extinción de incendios, etc.). Actualmente SIMAP ofrece servizo de localización a nivel nacional a persoas co mal de Alzheimer. SIMAP púxose
en marcha en febreiro de 2007, está en pleno espallamento e xa se atopa implantado,
en diferentes fases, en varias comunidades
autónomas españolas. Recentemente foi
presentado en Londres. Peza crave deste
sistema é o localizador persoal BEN: conta
cun receptor GPS de alta sensibilidade e,
entre outras prestacións, ofrece un tempo
de localización en condicións normais dun
segundo, cunha
marxe de erro
de tan só cinco
metros. Ademais,
mantén a cobertura en rúas estreitas, no interior
de vehículos e en
lugares pechados
próximos a xanelas con visibilidade ao ceo.

p Localizador de Arteixo Telecom
GESTIÓN MÉDICA © SAECDATA
Gestión Médica © Saecdata é unha
solución dirixida a servizos médicos de
empresa implantada con éxito en grandes
factorías dos sectores de automoción e
transformación de alimentos. Trátase dun
desenvolvemento codirixido por clientes
e usuarios ao longo de décadas que se
traduce nun resultado altamente configurable, seguro, escalable e adaptado ás necesidades técnicas da LOPD: máximo nivel
de seguridade no que se refire aos datos
de saúde persoal. Gestión Médica permite
o rexistro e explotación de probas, diagnósticos e outras informacións de carácter
laboral. Algúns exemplos son: tomas de
tensión, electrocardiogramas, RX, audiometrías, extraccións, analíticas, accidentes,
enfermidade profesional, antecedentes familiares e persoais, enfermidades actuais,
exploración, estudo do posto e control de
absentismo. A ampla experiencia de Saec-
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•mCARDIO: Sistema integrado de telemonitorización cardíaca capaz de recoller,
transportar e presentar en múltiples emprazamentos simultáneos os datos biomédicos de interese, xunto con informacións
de audio e vídeo. Posibilita a elaboración
dun diagnóstico médico multiasistencial
e colaborativo de maior exactitude desde
o primeiro instante no que o paciente é
atendido. Dentro dos sistemas de emerxencia, o IAM (Infarto Agudo de Miocardio) é o paradigma da urxencia, polo que
é transcendental a redución no tempo de
identificación, traslado e aplicación da terapéutica de repercusión máis adecuada.

Ozona Consulting dispón dunha solución
de VDI, (Virtualización do posto de traballo)
no ámbito da xestión hospitalaria: XenDesktop 4 Entreprise e XenApp 4.5 de Citrix. O
HDX asociado ao protocolo ICA é a combinación perfecta de acceso para os usuarios
da área de radioloxía onde a utilización da
imaxe é fundamental e é crítica. Con esta
ferramenta, os radiólogos poden emitir
diagnósticos de maneira remota, fóra do
hospital. A ferramenta foi implantada no Espírito Santo Saúde, no que Ozona instalou
600 postos en 8 semanas co obxectivo de
crear unha plataforma universal de acceso
remoto a aplicacións clínicas, podendo ser
usada polas diferentes especialidades. Os
grandes desafíos deste proxecto foron a
imaxe médica e o recoñecemento de dispositivos USB para ler as bandas magnéticas
dos cartóns sanitarios.
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innovación galega

Solucións

para cando a crise aperta
A innovación galega traballa a bo ritmo na comunicación, o
deseño urbano, os procesos industriais...
Dinahosting investiu en
2010 preto de 900 mil
euros en I+D
Dinahosting (gl.dinahosting.
com), con sede no barrio de
Vista Alegre en Santiago, acaba
de presentar os datos relativos
á súa actividade en 2010, unha
actividade que confirma unha
vez máis por onde cómpre encamiñarse cando todo o tradicional falla: polo coñecemento,
pola innovación e polo valor das
persoas. De feito, segundo nos
conta Paulo Rodríguez de Dinahosting, non só non se reduciron os índices de medre no seu
seo, con crise e todo, senón que
mesmo houbo marxe para un
forte investimento en innovación (que andou preto dos 900
mil euros) e para a fichaxe de
máis traballadores. A empresa
galega, centrada nos dominios
e o hosting web, salienta tamén
polo seu carácter independente,
o que entre outras cousas tradúcese nunha aposta polo desenvolvemento propio.
Así define esta estratexia e estes resultados obtidos o director
comercial da firma, Alberto de la
Morena: “Nun contexto económico como o actual reafirmámonos
nas nosas liñas estratéxicas, sendo o noso principal activo o equi-

po humano, sen dúbida, o feito de
que desenvolvamos a nosa propia
tecnoloxía nun 100%”. Este, sinala
Alberto, é o mellor punto de partida para un servizo de calidade
e para apontoar a posición da
empresa no mercado.
Volvendo aos datos avanzados
nun principio, dicir que tamén
houbo marxe para unha mellora
laboral dos empregados, xa que
segundo apunta Dinahosting
durante o último ano a media
salarial subiu nun 12%, ao que
se engaden novas contratacións
e a posta en marcha dun programa integral de saúde laboral con
actividades variadas de lecer e
deporte.
Como dixemos, o investimento en I+D+i aproxímase ao 900
mil euros, “dedicados integramente ao desenvolvemento de
tecnoloxía exclusiva, que atopou
en RealCloud - a solución para a
nube da Dinahosting - o seu máximo expoñente no 2010”.

Pexego desenvolve un
simulador para calquera
proceso industrial
A empresa galega Pexego
(www.pexego.es) vén de deseñar unha ferramenta informática
que posibilita crear nun computador unha imaxe fidedigna dun

procedemento industrial calquera. A firma, con sede e Lugo
e integrante da asociación Ineo,
enche deste xeito un importante
oco na oferta tecnolóxica galega
e estatal, e faino botando man
da súa experiencia, xa que o que
agora presenta é unha evolución
e unha ampliación dos recursos
de simulación aplicados no sector lácteo. Segundo se informa
na prensa galega, demanda non
lle vai faltar ao novo desenvolvemento de Pexego, xa que unha
das claves da competitividade
e do medre produtivo de hoxe
é acadar servizos que axuden a
facer máis doados e rápidos os
procesos industriais.
O abano de posibilidades da
ferramenta é ben amplo, e pode
ser aplicada a calquera ámbito
produtivo ou sector, informan os
seus responsables.
O simulador de Pexego, en
cuxa posta en marcha colaboraron varias universidades e
un programa europeo, achega
tamén o beneficio da carretabilidade. Dito doutro xeito: énos
posible descargar o programa e
albergalo nun dispositivo USB,
dándolle uso logo dende calquera equipo informático ou aparello móbil con acceso á Rede.
O programa, que non precisa
instalación, é compatible con
calquera navegador en liña. A
súa gran vantaxe reside no aforro de custes e de esforzos que
supón para calquera compañía,
informan os responsables da empresa con sede en Lugo. Sobre
este punto e para ir facéndonos
unha idea dos seus beneficios, o
seu emprego faría que deixase
de ser necesaria a realización de
plantas piloto, que en case tódolos casos precisan unha chea de
cartos para a súa posta en marcha.

Proxecto Raia:
protexendo o noso mar
pTraballadores de Dinahosting fotografados por M. Vilas

para A Nosa Terra
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A costa galega, todos puidemos vivilo de preto, non está
ceibe de agresións medio am-

bientais. Combater isto a través
dunha detección eficaz de vertidos é un dos fins dun desenvolvemento tecnolóxico que ten
implicados a un bo número de
investigadores do noso país, do
resto do Estado e de Portugal.
Falamos do Proxecto Raia (www.
observatorioraia.org) iniciativa
reflectida os días pasados por
Xornal.com e que permitiría localizar cun 35% de posibilidades
de acerto a traxectoria que vai
seguir un hipotético derrame
contaminante na nosa costa.
No proxecto está a traballar
arreo un equipo do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), que ten entre os seus
cometidos a extracción e análise de todo tipo de información
xerada polo noso litoral, tanto
no que se refire ao clima como
ás correntes e a biodiversidade
que o habita. Estes datos, recollidos por boias específicas, subminístranse cada dez minutos
aos computadores do servizo
MeteoGalicia e aos equipos do
Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo, que forma parte do
CSIC. A información xerada, logo
dunha serie de operacións informáticas, permite elaborar predicións fiables e saber o desprazamento e destino dos vertidos na
nosa costa. As vantaxes disto son
moitas, aínda que a máis visible
radica no moito que se facilitaría o traballo das persoas e dos
equipos que se dedican a loitar
de xeito directo contra estas incidencias.
Con todo, cómpre sinalar que a
loita contra a contaminación non
é a única finalidade do Proxecto
Raia, xa que achega importantes
potencialidades para elaborar
prognósticos sobre o comportamento vindeiro das correntes,
a densidade ou a salinidade do
mar, e tamén para facer análises
sobre a calidade de auga.

p Máis innovación galega,
cada día na web www.codigocero.com
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TECNOLÓXICOS
iDuck, o parrulo altofalante sen fíos
Os que queiran emular a Epi bañándose
cun parrulo de goma poden completar a experiencia con música grazas ao novo iDuck,
un altofalante sen fíos bastante orixinal que
flota, é resistente á auga, recibe son sen fíos
dun reprodutor musical grazas ao correspondente emisor (con forma de ovo) cun
conector de auriculares estándar e incluso
pode recibir radio FM.
O parrulo-altofalante mide 5 x 5 x 5 centímetros, pesa 200 gramos e precisa de 3 pilas
AAA para o altofalante e 2 pilas AAA para o
seu transmisor. Este orixinal dispositivo que
axuda a animar as nosas sesións de baño ou
ducha sen temer pola integridade do noso
reprodutor musical ou móbil favorito pode
mercarse en Amazon a 49,95 dólares, 21,11

libras esterlinas ou 24,99 euros segundo o
país a través do que queiramos facernos co
iDuck (resultando o Amazon británico a mellor opción neste momento, pois a cotización
actual da libra sitúa o prezo do parrulo en
24,11 euros).

Barbie inspira un novo portátil de Samsung
O éxito da primeira edición especial dun
portátil de Samsung cun deseño inspirado
na Barbie de Mattel levou á compañía surcoreana a repetir a fórmula co Samsung X180
Barbie Special Edition 2, que chega cunha
carcasa branca adornada cun debuxo da
Barbie do xefe de deseño Robert Best.
Este equipo sae á venda por 960.000 wons
(617,73 euros) e incorpora un procesador Intel Core i3 330UM con chip GeForce 310M,
disco duro de 500 Gb, pantalla LED de 11,6
polgadas cunha resolución e 1.366 x 768
píxeles, gráfica Intel GMA HD de 3 Gb, Bluetooth 3.0, Wi-Fi, unha batería de 8.850 mAh

que achega unha autonomía de ata 8,2 horas e un peso de 1,61 quilos.

Samsung mellora os seus tablets con Android 3.0
antes da súa chegada ao mercado
Lee Don-Joo comentou tras a presentación
do iPad 2 que terían que repensar o Samsung GALAXY Tab 10.1, no que parecía unha
declaración escandalosa por terse producida a poucos días da chegada ao mercado
dos novos tablets da compañía surcoreana
de electrónica de consumo, pero agora volven a presentar nos novos dispositivos con
Android 3.0 que presumen de seren os trebellos deste tipo máis delgados do mercado
cun grosor de 8,6 milímetros (0,2 milímetros
menos que o iPad 2).
Os novos tablets de Samsung serían o
GALAXY Tab 10.1 e 8.9, con números que
definen o tamaño das súas pantallas, e que
pesan 595 e 470 gramos respectivamente,
polo que tamén serían máis lixeiros que o
novo tablet de Apple, no que parece tratarse
dunha das reaccións máis rápidas do sector
que temos visto.
Os novos GALAXY Tab tamén soportarán
conexións de banda larga móbil HSPA+ de
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ata 21 Mbps, Bluetooth e Wi-Fi N, funcionará cun procesador de dobre núcleo a 1 GHz,
cámara traseira de 3 Mpíxeles e dianteira de
2 Mpíxeles.
O Samsung GALAXY Tab 10.1 conta cunha
pantalla de 1.280 x 800 píxeles, que resulta
bastante axeitada para a reprodución de
vídeo de alta definición e unha completa
experiencia web (incluíndo soporte da tecnoloxía Flash 10.2), mentres que o seu irmán
pequeno con pantalla de 8,9 polgadas buscaría un uso máis propio da lectura de libros

electrónicos ou pensando en profesionais en
mobilidade (que queiran consultar o correo
e a web durante as súas viaxes).
O Samsung GALAXY 10.1 con Wi-Fi debería
saír á venda o 8 de xuño a un prezo de 499
dólares no seu modelo de 16 Gb, incrementando o seu prezo en 100 dólares no modelo
de 32 Gb; mentres que o Samsung GALAXY
8.0 con Wi-Fi e 16 Gb chegaría a primeiros de
verán a 30 dólares menos que o seu irmán
maior. Curiosamente en Europa continuará
a comercializarse o Samsung GALAXY Tab
10.1V por parte de Vodafone, ou sexa, o modelo presentado antes que o iPad 2, que ten
un grosor 2,3 milímetros maior e unha cámara de 8 Mpíxeles, así como conectividade 3G,
que non parece ser maneto, pero sorprendendo por competir cun modelo de tablet
que apostaría pola elegancia que achega
o reducido grosor dos últimos dispositivos
deste tipo.
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xogos

Yumyum boy

Código QR

Trailer do xogo

YumYum pode disfrazarse de
Mazinger Z no xogo

Small Wonders lanza o
seu 3º xogo para iPhone
Marcus Fernández

T

ras os éxitos acadados cos seus xogos
Battle of Puppets e World of Popus, o
estudo lugués de videoxogos Small
Wonders estrea na App Store a un prezo de
1,59 euros YumYumBoy. Este novo título para
iPhone e iPod Touch consiste en controlar a
un neno larpeiro que gusta da comida lixo
pero ao que a súa nai quere alimentar de xeito saudable, de xeito que deberemos papar

todo o que poidamos evitando as verduras
que lanza a nai de YumYum.
YumYumBoy mestura unha mecánica de
xogo arcade coa resolución de quebracabezas ao longo de 8 escenarios, nos que aparecen 4 tipos de comidas, 8 tipos de elementos
especiais e 6 tipos de maxias especiais. Ten
3 modos de xogo (historia, quebracabezas e
lambonería), 40 niveis no seu modo historia

e 40 quebracabezas diferentes.
Os afeccionados á animación xaponesa
tamén agradecerán certos divertidos detalles do xogo, como que o protagonista poida
disfrazarse de Mazinger Z (podendo así voar
e disparar) ou converterse en superguerreiro
coma Son Goku (e lanzar así impresionantes
ondas vitais para destruír pezas de comida
que van ocupando a pantalla).

Batman:
Arkham City

Lanzarase o 21 de outubro

W

arner Bros. Interactive anunciou que o agardado Batman:
Arkham City chegará oficialmente a España nas súas versións de Xbox 360,
PlayStation 3 e PC o vindeiro 21 de outubro,
continuando a saga iniciada por Batman:
Arkham Asylum, pero trasladando a acción a
un escenario de maiores dimensións, cunha
nova historia e coa incorporación de moitos
personaxes que recoñecerán os seareiros do
cruzado da capa nos comics.
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O xogo chegará así nunha fiestra
de lanzamentos habitualmente reservada para os grandes xogos do
ano, en vez de chegar a finais do
verán como a súa primeira entrega, o que
dá a entender que a súa distribuidora confía
nunhas vendas sólidas pese a ter que competir cos grandes títulos que queren monopolizar a campaña de Nadal.
Pero Arkham City non vai quedar só nun
videoxogo, senón que no verán tamén co-

mezarán a comercializarse figuras de acción
de personaxes como Batman e Dúas Caras, e
DC tamén publicará unha miniserie de 5 comics inspirada no novo videoxogo, que estará guionizada por Paul Dini e debuxada por
Carlos D’Anda, que comezará a publicarse o
11 de maio.
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DESCUBRE COMO
LA NUBE SACA
LO MEJOR
DE TU NEGOCIO:
FLEXIBILIDAD,
INNOVACIÓN Y
REDUCCIÓN DE COSTES.
Y TÚ, ¿QUÉ VES
EN LA NUBE?
Estas son las ventajas del poder de la nube.
Más información en Microsoft.es/cloud
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