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A empresa galega Dinahosting axúdanos 
neste artigo a elixir o nome máis axeitado 
para o noso proxecto  en liña 

 ´ Que é un dominio? Como crear o nome perfecto para a túa web

Todo o que quixemos 
saber o concepto 
de dominio e nunca 
dimos preguntado

Un dominio é a dirección virtual 
dun negocio en Internet, o nome 
que van escribir os seus futuros 
clientes no navegador para poder 
acceder á páxina. 

Está composto por un nome, que 
é o que vai antes do punto, e por 
unha extensión, coma .COM, .GAL, 

.ES, etc. Por exemplo, codigocero.
com

¿Por que é importante o dominio? 
Primeiro porque é o nome polo que 
van lembrar a marca. Polo tanto, can-
to máis memorable e sinxelo sexa o 
nome, máis posibilidades existen de 
que as visitas se acorden del á hora 

de entrar a esa web.
E segundo, porque vai ser o nome 

que diferenciará a web doutras da 
súa competencia no mercado. É 
importante ter en conta que cada 
dominio é único, polo que nunca 
pode haber dous iguais.

 ´ Trucos para escoller un bo nome de dominio
O básico á hora de escoller un 

nome de dominio é, antes de nada, 
que sexa curto (non máis de 15 
caracteres). Un nome de dominio 
moi longo é máis difícil de recordar 
e fai que haxa máis posibilidades de 
que a persoa se engane cando lle 
toque teclealo.

E relacionado con isto, é moi 
recomendable buscar un nome que 
sexa fácil de escribir e de pronun-
ciar. Por exemplo, se podemos evitar 

que o nome leve "b" ou "v", que son 
dous caracteres que ás veces xeran 
confusión, estarémosllo poñendo 
máis fácil ao usuario. O mesmo á 
hora de pronuncialo. Hai caracte-
res coma o "h" que tamén poden 
xerar conflito (pensemos no termo 
"home". Queremos dicir home en 
galego, ou casa en inglés?).

Tendo claros estes consellos, lem-
bramos que non todos os caracteres 
do abecedario poden usarse e que 

algúns teñen certas particulari-
dades. Por exemplo, o punto non 
está permitido, porque a propia 
extensión xa incorpora un. Outros 
caracteres prohibidos son &, %, $, /, 
(, ), =, ?, ¿, ! e «, igual que os espazos, 
que tampouco poden utilizarse. O 
guion si, pero sempre que non coin-
cida nin co primeiro nin co último 
caracter do nome de dominio. 

 ´ Que extensión elixir?
Outro punto importante é a 

escolla da extensión. Os dominios 
xenéricos máis populares son .COM, 
.NET, .ORG, .INFO... pero tamén hai 
extensións xeográficas que son moi 
utilizadas nos seus corresponden-
tes territorios. É o caso de .ES para 
España, .GAL para Galicia, .CAT para 
Cataluña... Por outra banda, existen 
tamén extensións ligadas con deter-

minados sectores. Por exemplo, .ECO 
para proxectos vinculados co medio 
ambiente, .SHOP para comercios, 
.TECH para negocios tecnolóxicos, 
etc.

Un bo consello é rexistrar o 
mesmo nome de dominio en varias 
extensións. É dicir, se na túa tenda 
online lle vendes a todo o mercado 
español, estaría ben que tiveses 

rexistrado o teu dominio baixo a 
extensión xenérica .COM, a xeo-
gráfica .ES e a sectorial .SHOP. Logo 
escolles un dominio deses tres como 
principal, e redireccionas a el os 
outros dous. Así asegúraste de que 
independentemente da extensión 
pola que che busquen os usuarios 
no navegador, sempre van chegar á 
túa páxina.

 ´ Antes de dar o dominio por bo...
Como comentamos ao princi-

pio, cada dominio é único e non 
pode haber dous iguais, polo que 
entidades coma a Oficina Española 
de Patentes e Marcas son de axuda á 
hora de revisar que un dominio non 
entre en conflito con outras marcas 
xa rexistradas. Isto quere dicir que 
se alguén rexistra codigoceroo.com, 
poderá ser obxecto de denuncia, ao 

estar confundindo ao consumidor 
con outra marca xa existente.

Outro punto importante, especial-
mente se o negocio ten proxección 
internacional, é comprobar como 
soa e que significa o dominio nos 
idiomas dos clientes deses países ou 
rexións. O caso do Hyundai Kona foi 
moi soado en Galicia! Revisar que o 
nome de dominio non implique aso-

ciacións confusas é primordial para 
manter a reputación do negocio.

Por último, cando xa temos deci-
dido o nome e a extensión desexa-
da, abonda con entrar no buscador 
de dominios da provedora que 
queiramos, coma dinahosting.com/
dominios, e comprobar se está libre 
para rexistro.  

.gal 



 Cofinanciado pola Unión Europea. Programa Operativo FEDER Galicia 
2014-2020. Promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e 

unha investigación de calidade. Unha maneira de facer Europa
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Por unha Coruña máis 
segura e ecolóxica
O CITIC e o Concello colaboran para deseñar 
unha zona de baixas emisións

O   Centro de Inves-
tigación TIC (CI-
TIC) da Universi-
dade da Coruña 
e o Concello da 

Coruña asinaron unha declara-
ción de intencións para traba-
llar conxuntamente no deseño, 
desenvolvemento e implanta-
ción dunha Zona de Baixas Emi-
sións e na dixitalización da mo-
bilidade da cidade. A finalidade 
desta colaboración é impulsar 
unha mobilidade segura, res-
pectuosa co medio ambiente e 
saudábel, en liña cos obxectivos 
do desenvolvemento sustentá-
bel.

Así, o CITIC constitúese como socio tecno-
lóxico do Concello para fortalecer os ámbi-
tos da investigación e desenvolvemento e 
poder aportar un equipo avanzado para a 
presentación de proxectos ás subvencións 
dos fondos de recuperación europeos Next 
Generation EU.

A sinatura tivo lugar no Demostrador Tec-
nolóxico do CITIC, entre o concelleiro de ur-
banismo do Concello da Coruña, Juan Díaz 
Villoslada, e o director do CITIC, Manuel F. 
González Penedo. 

O director do CITIC sinalou que “dende o 
CITIC estamos a disposición do Concello, así 
como de toda a cidadanía, para poñer ao al-

cance da sociedade as nosas ca-
pacidades. Esta é unha gran opor-
tunidade para contribuír dende o 
CITIC, como socio tecnolóxico do 
Concello, a posicionar A Coruña 
como unha cidade máis verde e 
dixital, aportando a nosa expe-
riencia no ámbito da Intelixencia 
Artificial”.

O edil de urbanismo destacou 
que “a dixitalización dos sistemas 
de xestión do tráfico e a aplica-
ción das últimas tecnoloxías per-
mitirá que a mobilidade das per-
soas e as mercadorías sexa máis 
eficiente. Crearase un novo centro 

de xestión da mobilidade en que 
integrar dixitalmente todos os procesos”. Con 
isto, apuntou Villoslada, “búscase saber como 
se utiliza o espazo público, a carga e descar-
ga, os túneles e o ciclo semafórico. Ademais, 
queremos pór en marcha un plan de estable-
cemento de Zonas de Baixas Emisións para lle 
dar cumprimento ás directrices que marcará 
a nova lei de cambio climático”. 

CITIC celebra os próxi-
mos 7 e 8 de outubro 
a cuarta edición do 

Congreso XoveTIC, un evento 
científico destinado ao persoal 
investigador júnior. Presenta-
ranse un total de 60 traballos no 
ámbito das TIC e tamén terán lu-
gar dúas conferencias plenarias, 
ofrecidas pola directora da Área 
de Tecnoloxía da UPF Barcelona 
School of Management, Ana 
Freire, e o membro do Comité 
Asesor de Directores do INESC 
TEC de Porto e profesor da Uni-
versidade do Minho, Rui Carlos 
Oliveira.

A inscrición ao congreso é 
gratuíta e pode formalizarse na 
páxina web xovetic.citic.udc.es.

O IV Congreso Xove-
TIC celebrarase o 7 e 8 
de outubro

O



As nosas tres universidades celebran a ciencia e a 
tecnoloxía poñéndoa o máis preto posíbel da cidadanía

As nosas uni-
v e r s i d a d e s 
compartiron 
os seus pro-
gramas para 
celebrar a 
Noite Euro-

pea das Persoas Investigadoras, 
que se conmemora o 24 deste 
mes nunhas 4.000 cidades euro-
peas, acollendo de xeito simul-
táneo diversos actos e eventos 
organizados para difundir a cien-
cia e a tecnoloxía fóra dos seus 
ámbitos habituais. Trátase dunha 
iniciativa con dez anos de traxec-
toria e que chega por primeira 
vez á Galicia. Pola nosa terra, 
sumáronse as Universidades de 
Coruña (UDC) Santiago (USC) e 
Vigo (UVigo). Xuntas organizarán 
de xeito conxunto diversas acti-
vidades nas sete cidades de Ga-
licia, abertas ao público en xeral, 
co lema de G-Night (gnight.gal).

No caso da UDC, os campus de 
Coruña e Ferrol acollerán activi-
dades en horario de mañá, tarde 
e noite, abertas ao público en 
xeral. Na Coruña haberá visitas 
guiadas aos centros de investi-
gación da Universidade, CITEEC e 
CITIC. Tamén haberá visitas guia-
das ao MUNCYT, así como obra-
doiros e debates sobre as vaci-
nas. No Acuario, o CICA organiza 
diversos obradoiros sobre algas 

EventoG-Night
Outras das localizacións da 

G-Night en Vigo serán o Museo 
Marco, no que dende as 17.30 h 
haberá un Escape Room e char-
las e obradoiros organizados por 
CEMMA e o Instituto de Investi-
gacións Mariñas, a proxección do 
documental A muller Romana en 
Gallaecia e o espectáculo Luthie-
ria electrónica e experimental.

Tamén haberá actividades 
no campus, concretamente na 
Biblioteca Central, onde se des-
envolverán obradoiros e expo-
sicións arredor da observación 
astronómica, que culminarán 
coa actuación do grupo Tinta. 
Outro dos piares desta iniciativa 
é a Ciencia no bar, unha proposta 
que levará a divulgación científi-
ca a diversos locais de hostalaría, 
en concreto no caso de Vigo, no 
Vitruvia Café, con tres sesións so-
bre street art, alimentación ou o 
dieselgate. Finalmente, a progra-
mación complétase con paseos 
científicos pola ría que sairán do 
Porto de Vigo.

No que se refire a Ourense, no 
campus a partir das 18.00 h ha-
berá un paseo científico centrado 
no ecosistema Campus da Auga 
e en El Pueblo Café Bar dúas se-
sións de Ciencia no bar. En Ponte-
vedra terán lugar tamén activida-
des matinais en centros escolares 
e, pola tarde, Ciencia no bar en La 
Gramola e un paseo científico no 
Parque das Palmeiras.

Xa no caso da USC, as accións 
concentraranse o 24 de setembro 
de 18.00 a 21.30 horas no xardín 
do Colexio de Fonseca de San-
tiago, así como de 18.00 a 22.00 
horas no Vello Cárcere de Lugo. 
Na zona central do xardín de Fon-
seca, situarase o Espazo Ágora no 
que, con capacidade para vinte 
persoas, desenvolverase o espec-
táculo Ciencia Máis.

Amais, os centros singulares de 
investigación da USC presenta-
rán asemade a súa actividade no 
denominado Espazo Experientia.

No caso do Campus de Lugo, a 
G-Night desenvolverase de 18.00 
a 22.00 no Vello Cárcere. Os obra-
doiros, presentacións e demos-
tracións, organizadas polo grupo 
XuvenCiencia en colaboración 
con AgroMar, están dirixidos a 
público de todas as idades e in-
tereses. 

mariñas e o problema dos micro-
plásticos. O CICA organiza tamén 
o concurso de fotografía dixital 
Green Contrasts. Na Domus, des-
envolveranse charlas científicas e 
obradoiros. Tamén está previsto 
que haxa actividades en distintos 
centros de secundaria da cidade 
con obradoiros de enerxía eólica, 
bioloxía ou química. Finalmen-
te, no bar La Consentida haberá 
charlas sobre ecoloxía.

En Ferrol, o CIT acollerá varios 
obradoiros de diversas temáti-
cas como robótica, Realidade 
Aumentada ou tecnoloxía láser, 
entre outras. Tamén está previs-
to realizar unha visita guiada á 
lagoa de Doniños. Todas as ac-
tividades son gratuítas, previa 
inscrición.

No que atinxe á UVigo, a axen-
da comezará con actividades en 

centros escolares, pero a parte 
central do evento desenvolvera-
se pola tarde-noite en diferentes 
localizacións. No que se refire a 
Vigo, na praza do Berbés instala-
rase unha feira científica que se 
poderá visitar de 18 a 21 horas 
con 12 postos sobre temáticas 
variadas, como ciencia mariña, 
enxeñaría, xenética, termografía 
ou o monopraza de UVigo Mo-
torsport. Ademais, no edificio 
Redeiras, a sede institucional 
da UVigo na cidade, instalarase 
unha exposición sobre investi-
gación e divulgación científica 
en galego e ás 19.00 horas come-
zará un ciclo de relatorios sobre 
temas como quecemento global, 
lingüística ou minerais. De xei-
to paralelo, tamén haberá unha 
mostra de graffiti en vivo nesa 
mesma contorna.
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As pemes e as persoas autónomas teñen ata o 30 de setembro para 
solicitar as axudas da Xunta e impulsar a dixitalización dos seus proxectos

A Xunta de Galicia ten 
aberta ata o 30 de 
setembro unha nova 
edición do Cheque 
Dixital, unha iniciativa 
que se repite tras a boa 
acollida do ano pasado 

con motivo da pandemia da COVID-19 para 
axudar a 1.000 pemes (pequenas e media-
nas empresas) e persoas autónomas galegas 
na mellora da súa competitividade a través 
do fomento de distintos proxectos no eido 
da dixitalización.

Estes cheques teñen como obxectivo 
prioritario a reactivación do tecido empre-
sarial galego a través da transformación 
tecnolóxica e do impulso aos procesos de 
dixitalización, apoiando proxectos que pro-
movan a súa adaptación á situación creada 
pola pandemia sanitaria. Segundo informa a 
Xunta a respecto da natureza deste proceso 
de evolución empresarial e profesional, 
“trátase dunha transformación que debe 
chegar a todo o tecido empresarial -desde 
as grandes ás pequenas empresas- e a todo 
o territorio, especialmente ao ámbito rural”.

Desta volta, a liña suma un orzamento 
de 4 millóns de euros, cubrindo desde a 
habilitación de sistemas de control de aforo 
ou de normas de calidade da COVID-19, 
ata outro tipo de melloras como a aposta 

Na convocatoria específicase que “pode-
rán aspirar a estes apoios as pequenas em-
presas e os autónomos do sector servizos, as 
entidades do tecido asociativo e empresarial 
galego, e as entidades da economía social 
que sexan pemes e non estean nos sectores 
da pesca/acuicultura ou produción primaria”.

Os gastos realizados deberán ascender 
a un mínimo de 1.500 euros, chegando a 
un máximo de 12.000 euros, e cubrindo a 
liña ata o 80% do custo dos proxectos, coa 
posibilidade de obter un anticipo da metade 
do orzamento. O prazo de presentación de 
solicitudes permanecerá aberto ata o 30 de 
setembro.

Deste xeito, o Goberno galego dá un novo 
paso na súa aposta pola dixitalización do 
tecido empresarial, que se manifesta nos 
diferentes programas impulsados como as 
axudas e talleres á dixitalización Industria 4.0 
(7,4M€) ou o Galicia Exporta Dixital (6M€).

Neste sentido, e no marco do Pacto pola 
Dixitalización que está a promover o Go-
berno galego, o ano pasado mobilizáronse 
preto de 36 millóns de euros entre o tecido 
empresarial da Comunidade na procura de 
facer da transformación dixital unha parte 
moi importante da cultura empresarial 
galega. 

Un salto ao futuro chamado 
Cheque Dixital

A través do Cheque Dixital, 
que conta cun orzamento 
de 4 millóns de eauros, 
preténdese axudar a 1.000 
pemes e persoas autónomas 
galegas na mellora da súa 
competitividade

Esta iniciativa ten como 
obxectivo prioritario a 
reactivación do tecido 
empresarial galego a través 
da súa transformación 
tecnolóxica e do fomento 
dos procesos dixitais

por mecanismos de cartelería electrónica, 
sistemas de notificación en móbil, auto-
matización de procesos regulados, ou a 
aplicación de solucións de conectividade e 
incorporación do teletraballo ou relativas á 
ciberseguridade.



Chega o marketplace 
definitivo para os nosos 
sectores alimentario e 
turístico

A Diversidade, calidade, 
O empresario lucense 
José María López Bourio 
vén de xuntar forzas con 
outros catro emprende-
dores especializados nas 
máis avanzadas estra-

texias de venda en liña para poñer en mar-
cha unha iniciativa onde relanzar, reivindicar 
e poñer no mundo os produtos dos sectores 
galegos alimentario e turístico. 

Estamos a falar de Sabor Rural (www.sabo-
rrural.es), que aspira, en palabras de López 
Bourio, “a ser o marketplace definitiva destes 
dous sectores tan relevantes para a econo-
mía”, poñendo ao seu alcance unha platafor-
ma para promoción e a comercialización a 
través de Internet de todo tipo de produtos 
e servizos (produtos alimentarios e servizos 
turísticos relacionados con Galicia, a súa 
gastronomía e as experiencias baseadas na 
natureza, a cultura, o patrimonio, a historia e 
as tradicións). 

A iniciativa presentouse os días pasados 
no evento SALIMAT – Salón Alimentario do 
Atlántico, que abriu as súas portas en Silleda 
entre os días 3 e 5 de setembro. 

Segundo informa o equipo de impulsores 
da plataforma, Sabor Rural “é moito máis 
ca unha tenda en liña, pois aspira á mo-
dernización do turismo de Galicia baseado 
nas novas tecnoloxías e cun importante 
desenvolvemento web, incluíndo tamén 
aplicacións innovadoras dixitais con contidos 
de gran calidade e utilidade”. Por exemplo re-
comendacións, mapas, aplicacións móbiles, 
vídeos, fotografías, códigos QR, información 
de lugares de interese, etc. 

Engaden que estamos ante un proxecto 
“con alta calidade técnica en termos de 
innovación pola novidade de agregar nunha 
soa plataforma en liña toda a información e 

 - Habilitación dunha páxina, De Viños Por, 
con similares características ao anterior.

 - Creación dun blog de recomendacións 
para o visitante na súa viaxe a Galicia, que 
abrangue temas culturais, de patrimonio, 
natureza, gastronómicos.

 - Levar aos mercados exteriores a platafor-
ma e facelo en inglés para a súa difusión e 
para a captación de visitantes estranxeiros. 

 - Presenza intensa en redes socias (Face-
book, Twitter, Instagram e Youtube) para 
obter a máxima difusión e captación de 
usuarios/clientes.

 - Analítica de inboud mercadotecnia, ou 
sexa, captación de potenciais consumido-
res apaixonados da marca Galicia. 

 - Desenvolvemento de aplicacións móbiles 
e códigos QR de información de todas as 
fases do proxecto.

 - Creación dun Club Vip. Trátase dun pro-
grama captar e manter no tempo clientes 
e visitantes e que adquiran produtos 
gastronómicos e servizos turísticos a través 
da plataforma.

 - Promoción provincial. Cada provincia 
galega ten na plataforma unha serie de 
espazos dedicados á promoción da súa 
gastronomía, das recomendacións para 
comer e beber, das rutas naturais, da cultu-
ra e o patrimonio histórico. 

os servizos relacionados coa modernización 
dixital do noso sector turístico sen necesida-
de de consultar outras páxinas web”.

Sabor Rural aparece en escena con varios 
obxectivos claros: 
 - Creación dunha plataforma de venda 
en liña, www.saborrural.es, de produtos 
alimentarios de calidade representativos da 
gastronomía de Galicia, para a comerciali-
zación en toda España e no estranxeiro.

 - Posta en marcha dun espazo web de expe-
riencias, unhas relacionadas coa Gastrono-
mía, nas que se inclúe conxunto de accións 
de turismo cultural e gastronómico, e 
outras denominadas Rutalgal – TIC Turismo, 
nas que se engloba un conxunto de actua-
cións no ámbito da arte, o patrimonio, a 
natureza e a gastronomía, para a súa venda 
en paquetes de ticketing a través da web.

 - Materialización dun espazo web denomina-
do Comer e Beber onde se dá acubillo a un 
conxunto de actividades coordinadas, entre 
produtores alimentarios e establecementos 
de hostalaría onde se promoven actuacións 
de degustación e campañas de promoción 
de produtos, danse a coñecer novos produ-
tores e reflíctense aqueles establecementos 
de hostalaría, restaurantes, bares, tascas 
onde comer e beber “é un pracer na visita á 
nosa terra”.

 - Creación dun espazo web chamado De 
Tapas Por, no que se inclúe unha serie de 
establecementos singulares onde degustar 
as mellores tapas en Galicia.

hora de
Sabor 
Rural 

A

8 |
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A campaña Galicia sabe amar reivindica a variedade, 
a calidade, a frescura e os beneficios para a saúde dos 
produtos pesqueiros e marisqueiros da comunidade

A Diversidade, calidade, 
frescura e sustentabilida-
de. Estes son os grandes 
piares sobre os que se 
apoia a nova campa-
ña de promoción dos 
produtos pesqueiros e 

marisqueiros galegos Galicia sabe amar, im-
pulsada pola Consellería do Mar. A iniciativa 
arrincou no mes de agosto e na presenta-
ción incidiuse na  importancia de “comer 
peixes e mariscos” e na “gran variedade de 
produtos da máxima calidade que o comple-
xo mar-industria de Galicia pon a disposición 
dos consumidores”. Esta campaña dá con-
tinuidade a O noso mar, marca e O mar que 
nos move e está concibida para chegar ao 
conxunto da cidadanía a través dos medios 
de comunicación convencionais e tamén das 
redes sociais. 

Unha despensa variada
Dous dos grandes puntais da iniciativa 

son a variedade e a calidade e, neste senso, 
Galicia conta co privilexio de dispor dun am-
plo abano de produtos, comercializándose 
preto de 300 especies diferentes nas lonxas 
galegas que van desde peixes ata mariscos, 
crustáceos, algas ou equinodermos. Isto 
permite aos compradores elixir entre unha 
chea de opcións con todas as garantías de 

mesmo tempo, lembra o importante labor 
que realizan os milleiros de profesionais do 
mar de Galicia para levar ata as mesas de 
calquera consumidor os variados manxa-
res que ofrecen e se transforman na costa 
galega. 

A campaña vai máis aló de promover o 
consumo destes produtos e serve tamén 
como agradecemento ao sector marítimo-
pesqueiro galego polo importante esforzo 
realizado durante a alerta sanitaria polo 
coronavirus, na que aumentou a demanda 
de produtos do mar por parte dos fogares 
ao tempo que caía na hostalería e na restau-
ración -a canle Horeca- como consecuencia 
das distintas restricións aprobadas para 
frear a expansión da pandemia. Malia esa 
situación, boa parte dos profesionais do mar 
seguiron traballando arreo, incluso cando 
non lles era rendible, para ofrecer produtos 
da calidade ao resto da sociedade nunha 
mostra máis de solidariedade e amor cara 
ao conxunto da cidadanía. 

A campaña da Consellería do Mar Galicia 
sabe amar é a herdeira de O mar que nos 
move e de O noso mar, marca que pon o 
acento na calidade e grande variedade de 
produtos cos que conta a comunidade, moi 
desexados e que namoran a todo aquel 
que os proba. Neste sentido, a comunidade 
conta cunha oferta de produtos, formatos 
(frescos, conxelados, transformados, etc) e 
posibilidades inmensas para elaborar pratos 
da máxima calidade tanto nos fogares como 
nos restaurantes máis selectos. 

A Xunta inclúe dentro desta acción máis 
global outras iniciativas de promoción máis 
específicas impulsadas pola Consellería do 
Mar como Fai click ao teu bocata ou Ti si que 
es un bo peixe -para promocionar o consumo 
de produtos do mar entre a poboación in-
fantil- ou Vai de peixe, deseñada para difun-
dir as bondades dos peixes e mariscos entre 
os millennials e centrada principalmente nas 
redes sociais. A elas engádense tamén ou-
tras como a marca de calidade pescadeRías, 
de onde se non? ou campañas puntuais para 
reivindicar os produtos do mar de tempada 
como o bonito do norte.  

A campaña da Administración galega a 
prol do consumo de produtos do mar de 
Galicia recorre ao amor para chamar a aten-
ción dos cidadáns e seguindo coa retranca 
galega foi o humorista David Amor o encar-
gado de presentala tanto ante os medios de 
comunicación como ante os profesionais do 
sector. Ao evento asistiron representantes 
do sector pesqueiro e marisqueiro, da indus-
tria de transformación dos produtos do mar 
e das principais empresas de distribución 
alimentaria da comunidade. 

calidade e de frescura froito do labor reali-
zado polos milleiros de profesionais do mar 
que traballan en Galicia. 

Con estes alicerces, a Xunta puxo en 
marcha a campaña Galicia sabe amar co 
obxectivo de animar á cidadanía a consumir 
os produtos do mar, impulsar a súa venda 
e poñer en valor o labor dos mariñeiros e 
mariscadores da comunidade. 

O xogo de palabras que lle serve de base 
ao nome da campaña tamén abrolla dos 
mesmos obxectivos: de trasladar a impor-
tancia de consumir produtos do mar para 
ter unha alimentación saudable así como 
o feito de que mercar peixes e mariscos é 
unha decisión intelixente e un hábito que 
forma parte da identidade dos galegos. Ao 

Produtos do mar
dos que namorarse



O enxeñeiro en Informática Carlos Eloy López 
Blanco, Premio Traxectoria Profesional do CPEIG 

25 anos de
experiencia en
transformación dixital
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A principios dos 2000 foi pioneiro en Galicia 
na implantación gradual do novo paradigma 
dos centros de datos (data center), ao impul-
sar dende as instalacións centrais de Hijos 
de Rivera na Coruña o traslado e o uso com-
partido deste tipo de infraestruturas con ou-
tras organizacións, empregando tecnoloxías 
como a virtualización, o housing e o hosting, 
favorecendo o aforro enerxético e a sustenta-
bilidade.

López Blanco participa asiduamente en fo-
ros sobre seguridade, ademais de colaborar 
en medios especializados. É membro funda-
dor da directiva do capítulo galego do ISMS 
Forum Spain, dende a que lidera o proxecto 
CybersecurityInABox, que proximamente será 
presentado en Galicia, co apoio doutros acto-
res de referencia na comunidade. 

Grandes riscos para as pemes 
López Blanco destaca o paradoxo que se da 

en España onde “existe unha alta preocupa-
ción por protexer ás grandes empresas, as que 
teñen os recursos para facelo, que en realida-
de só supoñen unha porcentaxe pequena do 
PIB, mentres que a maioría das pemes, o 99% 
do tecido empresarial, as principais xeradoras 
de riqueza no noso país, enfróntanse aos ris-
cos dos ciberataques xeralmente desprotexi-
das ou con descoñecemento dos mesmos”.

Se ben explica que a protección absoluta 
é case imposíbel polo propio dinamismo das 

O   Colexio Profesional 
de Enxeñaría en In-
formática de Galicia 
(CPEIG) comunicou a 
identidade da persoa 
recoñecida este ano co 
seu Premio Traxectoria 

Profesional, que se vai outorgar no marco 
da  da XIII Noite da Enxeñaría en Informáti-
ca de Galicia (o 29 de outubro no Hotel Oca 
Porta do Camiño en Santiago). Segundo 
fixo saber, nesta edición 2021 o galardón irá 
dar ao enxeñeiro en Informática Carlos Eloy 
López Blanco, responsábel da oficina de 
Riscos Dixitais en Hijos de Rivera S.A.U., con 
máis de vinte e cinco anos de experiencia 
no eido da transformación dixital aplicada 
ao sector público e empresarial.

Carlos Eloy López Blanco naceu na Coru-
ña en 1970. Pertence ás primeiras promocións 
de enxeñeiros en Informática titulados pola Fa-
cultade de Informática da Universidade da Co-
ruña, obtendo a súa licenciatura no ano 1993, 
e posúe o Diploma de Estudos Avanzados na 
área de coñecemento de Ciencias da Compu-
tación e Intelixencia Artificial da mesma uni-
versidade.

O CPEIG destaca que a súa ampla formación 
está avaliada por numerosas certificacións 
entre as que destacan o Project Management 
Master Associate by George Washington Uni-
versity, a certificación ISO 22301 de Continui-
dade de Negocio, a Certified Cibersecurity Pro-
fessional by ISMS Forum Spain, e o Mestrado en 
Ciberseguridade pola escola de negocios IMF. 
Actualmente é membro da primeira promo-
ción da Trust-Formation Officer Certification 
de ISMS Forum Spain, organización dedicada 
a promover a cultura da seguridade da infor-
mación, e dispón de formación certificada en 
negocios dixitais pola escola ThePowerMBA.

Dende a súa incorporación a Hijos de Rivera 
ocupou diversas posicións, destacando o seu 
labor como responsábel de infraestruturas tec-
nolóxicas. Dende fai dous anos é cross mentor 
do programa de aceleramento de novas firmas 
innovadoras TheHop, unha iniciativa que Hijos 
de Rivera pon á disposición do sector hostalei-
ro para favorecer a súa competitividade a tra-
vés da dixitalización.
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O potencial da Inteli-
xencia Artificial (IA) 
no sector público está 
fóra de toda dúbida. 
Esta tecnoloxía pode 
brindar solucións de 

alto impacto nos ámbitos sanitario, edu-
cativo e xudicial, así como no emprego 
público, a seguridade e, en xeral, na xes-
tión das relacións cos cidadáns. Unha 
das grandes vantaxes que aporta é 
unha maior accesibilidade aos servizos 
públicos, reducindo substancialmente 
os seus custos, ao posibilitar a automa-
tización de procesos e procedementos, 
ofrecendo aos cidadáns a oportunida-
de de interactuar coa administración 
dunha maneira máis áxil, efectiva e 
personalizada.

No caso concreto da xustiza, a intro-
dución da IA non só ten o potencial de 
optimizar os tempos da mesma, senón 
que permite resolver dunha maneira 
máis imparcial e equitativa os asuntos 
que afectan aos implicados.

A pesares da realidade, aínda hai moi-
tas reticencias pola posible introdución 
de nesgos (sesgos) e a conseguinte 
posibilidade de discriminación. Sen 
entrar en conceptos meramente legais, 
que non  son o meu campo de coñece-
mento, deberiamos reflexionar sobre 
varios aspectos:

    • Os nesgos non os introduce a tec-
noloxía, senón os datos que alimentan 
aos sistemas informáticos. Esto quere 
dicir que se se detecta un nesgo nunha 
decisión automática, con toda probabi-
lidade se teña producido con anterio-
ridade no sistema xudicial, ou ben, os 
datos empregados para o adestramento 
do sistema non son os adecuados.

    • Un sistema informático tomará 
unha decisión meramente baseada nas 
leis e nos feitos. Isto implica que será 
igual para todos e en todas circunstan-

cias. Porque se falamos de cuestións 
sesgadas, que dicir o que introducen 
os propios xuíces? Un exemplo é a a 
diferenza do veredicto dependendo do 
momento do día no que se toma, cir-
cunstancia sobre a que existen estudos 
que determinan que hai mais senten-
zas favorables ao inicio da xornada ou 
despois da pausa para comer. 

    • O atasco da xustiza poderíase 
eliminar co uso da automatización. A 
coñecida frase “nada se parece tanto á 
inxustiza como a xustiza tardía”, atribuí-
da a Séneca, vén resumir este feito.

Efectivamente, tampouco é un cami-
ño inmediato, nen exento de posibles 
problemas, pero xa temos visto en 
ámbitos tan críticos como a medicina 
e a predición de tumores, como a IA é 
máis efectiva incluso que médicos de 
contrastada traxectoria. Deberiamos 
comezar con sentencias “sinxelas” e de 
impacto mediático, como poderían 
ser as relativas ás cláusulas chan, para 
reverter a percepción social sobre estes 
sistemas e xerar confianza. 

Do mesmo xeito, sería necesario 
avanzar na implantación de sistemas 
de gobernanza e a necesidade da 
ética en tecnoloxía, para que todos os 
implicados, xuristas, xuíces, avogados 
e cidadanía gañen en confianza. Do 
mesmo xeito, unha regulación na que 
se garanta unha responsabilidade no 
desenvolvemento destes sistemas é ab-
solutamente necesaria. Seguro que na 
situación actual, na que a politización 
da xustiza resta credibilidade á mesma, 
a informática podería ser a mellor ferra-
menta para recuperar a fe no sistema. 

Porque se falamos de nesgos polo 
uso da IA, nunha xustiza que no ideario 
representamos por unha balanza, non 
hai peor desequilibrio que o xa intro-
ducido previa e inxustamente no uso 
desta ferramenta. 

Intelixencia artificial, 
nesgos e xustiza

PorPor Fernando Suárez,  Fernando Suárez, 
presidente do CPEIGpresidente do CPEIG

A gala da informática galega 
celebrarase o vindeiro 29 de 
outubro no Hotel OCA Porta do 
Camiño de Santiago de Com-
postela, cun encontro presencial 
e virtual que reunirá ás empre-
sas máis destacadas do sector 
TIC (Tecnoloxías da Información 
e a Comunicación) en Galicia. Os 
premios da Noite corresponden 
a dez categorías onde os co-
lexiados e colexiadas recoñecen 
as iniciativas ou persoas desta-
cadas no ámbito.
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A Noite

novas tecnoloxías, “a ciberseguridade debe 
enfocarse á lograr a resiliencia das organiza-
cións, é dicir, asegurar a súa capacidade de 
supervivencia e o restablecemento da activi-
dade coa maior celeridade tras un ataque ou 
fallo nos sistemas”.

Dentro do amplo panorama das ameazas 
dixitais, sinala que “as máis perigosas son as 
que afectan ás persoas, como os intentos de 
enganos ou roubo de informacións confi-
denciais, fraudes e suplantacións de identi-
dade” e alerta da necesidade de “actuar con 
especial cautela cando se fan compras por 
internet, facilitando só os datos que sexan 
estritamente necesarios para a operación 
que se vai realizar”. Alerta que “tampouco hai 
que esquecer a nivel empresarial o perigo do 
ransomware, é dicir, o uso de software ma-
licioso para o secuestro de información e o 
posterior pago dun rescate”.

Segundo fai saber, nos últimos anos Gali-
cia comeza a erixirse como “un foco de refe-
rencia na industria da ciberseguridade gra-
zas ás iniciativas público privadas existentes, 
ao medre do tecido empresarial especializa-
do, e á oferta formativa das universidades. 

En relación ao premio que recibirá a fi-
nais de outubro na Noite do CPEIG, desexou 
que este tipo de recoñecementos “axuden a 
prestixiar e facer visíbel o enorme valor da 
Enxeñaría en Informática, tendo en conta o 
imparábel proceso de dixitalización de todos 
os ámbitos das nosas vidas e a contribución 
desta disciplina ao desenvolvemento socioe-
conómico, especialmente mediante a inno-
vación disruptiva das start-ups, cen por cen 
tecnolóxicas. Pasamos de practicamente só 
programar fai unhas décadas a ser axentes 
esencias no mercado, responsabilizándo-
nos do deseño e xestión de infraestruturas 
e proxectos complexos, moitos deles abso-
lutamente críticos para a pervivencia das 
organizacións”. 
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O Porto de Vigo acolle casos de uso da 
5G orientados á seguridade

Lonxa 
anti-intrusos 

O Porto de Vigo vén de si-
tuarse na vangarda no 
desenvolvemento de 
solucións innovadoras 
baseadas en tecnoloxía 
5G aplicadas a instala-
cións portuarias ao aco-

ller dous casos de uso do proxecto liderado 
por Orange: un deles relativo a vixilancia ma-
riña con naves non tripuladas empregando 
5G, e outro para o control automatizado de 
acceso ás lonxas a través do recoñecemento 
facial, segundo explicou nesta cidade a direc-
tora da AMTEGA, Mar Pereira, o pasado 15 de 
setembro. Os dous proxectos sitúan a cidade 
galega á cabeza da adopción do 5G en Espa-
ña 

O salón de sesións da Autoridade Portuaria 
de Vigo acolleu un acto de demostración da 
solución para o control automatizado de ac-
ceso ás lonxas, un dos 30 que se están a reali-
zar en Galicia, dos que 12 son en Vigo. O siste-
ma foi desenvolvido por Orange, que liderou 
este piloto xunto con Ericsson e Inetum, e 
forma parte do proxecto impulsado pola 
operadora que inclúe 13 casos de uso, cun 
investimento global de 9 millóns de euros, 
financiado por Red.es, e no que colaboran 20 
empresas e entidades públicas e privadas.

Na presentación participaron, ademais da 
directora da AMTEGA, o presidente da Au-

toridade Portuaria de Vigo, Xesús Vázquez 
Almuiña; a delegada da Xunta en Vigo, Mar-
ta Fernández-Tapias; o director de Servizos 
Públicos Dixitais de Red.es, Francisco Javier 
García Viaira e representantes das empresa 
Orange e Inetum.

Somos referentes
Galicia é unha das dúas comunidades es-

pañolas que acolle dous proxectos financia-
dos por Red.es para o desenvolvemento de 
casos de uso baseados en tecnoloxía 5G. As 
adxudicatarias destes proxectos foron Tele-
fónica e Orange. A aprobación por parte da 
Xunta do Plan Galicia 5G no ano 2018 e a 
posta en marcha dun espazo a través da co-
laboración entre as administracións e as ope-
radores de telecomunicacións que se plasma 
no Nodo 5G de Galicia, sentou as bases para 
a formación de alianzas e a identificación de 
casos de uso nos diferentes sectores e coa co-
laboración de entidades y empresas
Galicia acolle na actualidade 13 casos de 
uso liderados por Orange e outros 12 por 
Telefónica. Ademais destes dous proxectos 
financiados por Red.es, na nosa terra lévanse 
a cabo outros 5 pilotos nos que tamén parti-
cipa Vodafone.

As primeiras probas de uso en Galicia re-
móntanse ao período 2018-2019. O adianto 
no impulso desta tecnoloxía fixo que Galicia 

fora o primeiro lugar do mundo no que se 
probou a itinerancia con 5G (entre España e 
Portugal); e que Vigo e A Coruña foran das pri-
meiras cidades de Europa en dispoñer desta 
tecnoloxía.

Un total de 16 casos de uso lévanse a cabo 
na provincia de Pontevedra, 6 na Coruña, 5 en 
Lugo e tres en Ourense.

Transformación dixital do porto
O Porto de Vigo é unha das entidades par-

ticipantes no proxecto, como demandante de 
solucións innovadoras que dean resposta a 
diferentes retos vencellados á transformación 
dixital das instalacións portuarias. O piloto 
presentado o pasado 15 de setembro per-
mite que a persoa encargada do control dos 
espazos nos que se realizan as poxas de peixe 
poida identificar posíbeis intrusos. Para isto, 
emprégase o recoñecemento facial e utilízan-
se algoritmos de Intelixencia Artificial en base 
aos protocolos definidos de acceso seguro a 
los recintos portuarios

Como dixemos, o Porto de Vigo acolle ta-
mén outro dos casos de uso de Orange para 
a utilización dun sistema baseado en 5G em-
pregando naves non tripuladas para a vixi-
lancia marítima nas augas dependentes da 
Autoridade Portuaria.

O presidente da Autoridade Portuaria de 
Vigo, Xesús Vázquez Almuiña destacou a im-
portancia de aplicar esta tecnoloxía no Porto 
de Vigo, xa que "é o futuro" e "forma parte da 
nosa estratexia de crecemento azul cara aos 
vindeiros anos", o que traerá "grandes benefi-
cios" para todos os usuarios.

A directora da AMTEGA, Mar Pereira, lem-
brou a importancia de situar a Galicia no des-
envolvemento de produto baseado nas tec-
noloxías de futuro, impulsando o crecemento 
do ecosistema dixital e a súa especialización 
tecnolóxica tal como se recolle na Estratexia 
Galicia Dixital

Por outra banda, sinalou que a tecnoloxía 
5G será relevante no desenvolvemento de 
proxectos dixitais sectoriais pero tamén será 
imprescindible para que nunha poboación 
tan dispersa como a de Galicia se poida cum-
prir o obxectivo de despregamento universal 
de banda larga ultra rápida fixado pola UE 
para 2025. 



O Plan Dixital de Centro vén cunha contía de 19 
millóns de euros O conselleiro de Cultura 

e Educación, Román 
Rodríguez, e a directo-
ra da axencia AMTEGA, 
Mar Pereira, presen-
taron o pasado 8 de 
setembro a que sería a 

primeira acción da nova Estratexia Educa-
ción Dixital 2030. Trátase do Plan Dixital de 
Centro, dotado con 19 millóns de euros. 

A dita estratexia, que vén cunha contía 
inicial de 120M€ para os primeiros tres anos 
de aplicación, é a base de traballo na que se 
asenta o obxectivo de “acadar a plena trans-
formación tecnolóxica das aulas galegas 
nesta década”. 

Rodríguez salientou que esta folla de ruta 
supón “un salto cualitativo” para acadar o 
reto do coñecemento, da innovación e da 
transformación tecnolóxica das aulas, xa 
que introduce “un cambio pedagóxico” con 
propostas específicas para avanzar na espe-
cialización da educación e na personaliza-
ción da aprendizaxe. 

Pola sua banda, Pereira destacou que “uns 
55.000 alumnos de Galicia utilizan xa o libro 
dixital, con máis do 40% dos centros incluí-
dos no programa EdixgaL”. E engadiu: “Os 
datos sitúan a Galicia na vangarda da dixi-
talización da educación, todos os centros da 
Comunidade autónoma contan con aulas 
virtuais e están integrados na rede de vídeo-
conferencias docentes, con máis de 21.000 
persoas usuarias de media e picos de ata 
100.000 persoas usuarias nun día”.

A estratexia abrangue un conxunto de 
accións coordinadas e planificadas dirixidas 
ao conxunto dos membros da comunidade 
educativa que fan fincapé, sobre todo, na in-
corporación de estratexias docentes e novas 
técnicas pedagóxicas enfocadas á transfor-
mación dixital. 

O conselleiro lembrou que algunhas de-
sas accións, como o Plan de Nova Arquitec-
tura Pedagóxica, o desenvolvemento de ac-
cións STEM ou a introdución da Intelixencia 
Artificial xa están en marcha, mentres que 
agora se da un paso máis co Plan Dixital de 
Centro e a Rede Galega de Educación Dixital. 

Mobilización de 19,2M€
O Plan Dixital de Centro está enfocado á 

mellora da competencia dixital da comuni-
dade educativa no seu conxunto, co fin de 
“sacar o máximo rendemento ao uso das 
tecnoloxías dixitais aplicadas ao proceso de 
ensino-aprendizaxe na aula, e de conseguir 
que as escolas sexan organizacións educati-
vas dixitalmente competentes”. 

Salto cualitativo
en educación 

Etapas do Plan Dixital 
No presente curso os centros deberán co-

mezar coas primeiras fases de elaboración 
do seu propio Plan Dixital, cunha análise da 
situación real e de diagnose de debilidades, 
ameazas e fortalezas para a súa aprobación 
definitiva polos respectivos consellos escola-
res de cada centro a finais de curso e que o 
documento estea totalmente pechado para 
a súa aplicación efectiva no vindeiro curso 
2022-23.

Conexión de 1Gbps en todos os cen-
tros educativos

Pereira lembrou que este curso está previs-
ta a extensión a todos os centros educativos 
de Galicia a capacidade de rede de 1 Gbps. 
“Nos últimos cinco anos multiplicáronse por 
cinco os centros que dispoñen xa deste ser-
vizo de moi alta velocidade”, dixo, engadindo 
que “a transformación dixital da educación 
galega implica uns investimentos de máis de 
40 millóns de euros en equipamentos para o 
profesorado e os ciclos formativos”. 

A posta en marcha deste plan implica a 
mobilización de 19,2M€ por parte da Xun-
ta, que tamén leva aparellado a creación 
da Rede Galega de Educación Dixital, o 
que supón -tal e como anunciou o conse-
lleiro Román Rodríguez- “a contratación de 
80 docentes especialistas no ámbito dixital 
que acompañarán aos centros educativos 
no proceso de deseño, elaboración e imple-
mentación do seu Plan Dixital, que deberá 
estar totalmente operativo o vindeiro curso 
2022-23”.

Ao fío disto, a Consellería publicou no seu 
Portal Educativo a convocatoria para selec-
cionar os 78 centros que participarán nesta 
Rede e que exercerán de mentores para o 
conxunto dos centros sostidos con fondos 
públicos de Galicia. Estes 78 docentes esta-
rán organizados en 26 equipos de atención 
dixital aos centros estruturados en 14 ámbi-
tos xeográficos a razón de cinco na provincia 
da Coruña, dous na de Lugo, dous na de Ou-
rense e outros cinco na de Pontevedra.
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O proxecto Xiros dos Montes de Compostela achega oito 
etapas interactivas para coñecer a cidade dende os seus 
cumios 

A s persoas participantes 
no Obradoiro de Empre-
go Creas III, impulsado 
dende o Concello de 
Santiago, traballaron ao 
longo deste ano 2021 
nun proxecto de lecer 

tecnolóxico que nos convida a coñecer a 
capital de Galicia e a súa contorna dun xeito 
natural, alternativo, saudábel e enriquece-
dor. Esta iniciativa foi o froito da vertente do 
obradoiro máis envorcada coa actividade 
profesional. Trátase do proxecto Xiros dos 
Montes de Compostela, abeirado ao Parque 
Forestal de Santiago, que se materializou 
nunha web propia (www.parqueforestalde-
santiago.org) e que inclúe unha gran ruta 
circular de oito etapas interactivas que se 
poden facer dunha tacada ou por separado 
e que permiten, en palabras do equipo de 
creadoras e creadores, “vistas privilexiadas 

 - Monte Pedroso – Monte de Vidán. 3,5 quiló-
metros e unha hora de duración. 

 - Monte de Vidán – Monte de Conxo. 4,6 
quilómetros e 1h 38min de duración. 

 - Monte de Conxo – Monte de Santas Mari-
ñas. 3,6 quilómetros e 0h 55 min. 

 - Monte de Santas Mariñas – Monte Gaiás. 
2,9 quilómetros e 0h 50 min. 

 - Monte Gaiás – Monte Viso.  2,5 quilómetros 
e 0h 50 min.

Creas III
O obradoiro de emprego Creas III é un pro-

grama de emprego e formación que constou 
dunha etapa formativa en alternancia con 
práctica profesional. Tivo unha duración de 9 
meses dende o 15 de decembro de 2020 ata 
o 14 de setembro de 2021. Nel formáronse 
e traballaron 20 persoas desempregadas 
maiores de 18 anos. Contratouse finalmente 
unha directora, un mestre de repoboación 
forestal e tratamentos silvícolas, un mestre 
de confección e publicación de páxinas web, 
unha mestra de formación complementaria 
e 20 alumnos/as das dúas especialidades (10 
de cada unha das dúas especialidades).

O alumnado da especialidade de Repo-
boacións forestais e tratamentos silvícolas foi o 
encargado dos traballos de acondicionamen-
to e mellora das distintas etapas do roteiro 
compostelán: roza de matogueiras, plan-
tación de árbores, eliminación de plantas 
exóticas invasoras, mellora de pavimentos, 
execución de puntos de drenaxe, instalación 
de mobiliario e sinais cada 50 mts. e cada 500 
mts do percorrido.

O alumnado da especialidade de Confec-
ción e publicación de páxinas web encargouse 
de elaborar e manter o sitio web, no que 
se recolle toda a información dos Xiros dos 
Montes de Compostela. A páxina definitiva 
lanzarase ao longo desta primeira metade de 
setembro.

O proxecto presentouse o sábado, 5 de 
xuño deste ano, co gallo do día do Medio 
Ambiente. 

Trátase da primeira das actuacións do 
proxecto Xiro dos Montes de Compostela, o 
Xiro Pequeno, de 34 quilómetros. En seguin-
tes obradoiros levarase a cabo a segunda das 
actuacións, o Xiro Grande, outro percorrido 
polos montes da zona rural de Santiago, pero 
de máis de 50 quilómetros. 

Santiago 
dende as alturas 

dende o cumio dos montes composteláns” 
amais dun vieiro para adentrarnos “no 
pasado que aínda sobrevive nos arredores de 
Compostela e na natureza que a circunda”. 
Xiros dos Montes Compostela é como dixe-
mos unha iniciativa de lecer e tecnoloxías 
(con páxina web de seu e con rutas xeoloca-
lizadas para seren desfrutadas e percorridas 
coa axuda dos dispositivos móbiles) que se 
presenta como unha primeira experiencia 
de 34 quilómetros de percorrido (a versión 
curta) polo dito concello para permitirnos 
descubrir Santiago como “nunca o viramos 
antes”. O Xiro Pequeno (o que está xa dispo-
ñíbel) está composto por oito etapas: 
 - Monte Viso – Monte do Gozo. 4,6 quilóme-
tros e 1h 20min de duración aproximada. 

 - Monte do Gozo – Monte de Deus. 6,7 quiló-
metros e 2h e 05min de duración. 

 - Monte de Deus – Monte Pedroso. 5,3 quiló-
metros e 1 h e 45min de duración.
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A directora da Axencia Galega de Innovación da Xunta de 
Galicia, Patricia Argerey, visitou as instalacións de 3edata, 
Insitu e Alén Space 

A   directora da Axencia Ga-
lega de Innovación, Pa-
tricia Argerey, proseguiu 
este verán o seu perco-
rrido polas empresas da 
nosa terra que, co seu 
coñecemento avanzado, 

foron quen de poñerse na punta de lanza 
da vangarda tecnolóxica estatal. En concre-
to, acudiu ás sedes de 3edata, Insitu e Alén 
Space. 

Visitou a sede lucense da empresa de base 
tecnolóxica 3edata Ingeniería Ambiental, 
nada da Universidade de Santiago de Com-
postela (USC) e adicada a tecnoloxías de in-
formación xeográfica e consultoría especia-
lizada no sector ambiental, ao que cómpre 
engadir a súa experiencia en varios proxec-
tos do Polo Aeroespacial de Galicia (o que 
lle permitiu xerar cinco novos empregos e 
facturar máis de medio millón de euros en 
contratos dentro da iniciativa). 

Segundo lembrou Argerey, 3edata partici-
pou en varios dos contratos do Programa de 
Solucións de dito Polo, entre os que destaca 
o desenvolvemento dunha plataforma que 
permite a semi-automatización da cartogra-
fía da ocupación do solo de Galicia. Ademais, 
tomou parte xunto á Universidade de San-
tiago de Compostela, o Centro Tecnológico 
Forestal y de la Madera e o Centro de Obser-
vación y Teledetección Espacial (COTESA) no 
contrato Terra-4 no que se deseñou unha so-
lución para a xestión e control forestal a par-
tir de datos capturados polos sensores aero-
transportados en vehículos non pilotados. 

Argerey aproveitou a visita a 3edata para 
destacar “a contribución do Polo ao reforzo 
da capacidade tecnolóxica e industrial das 

Talento tecnolóxico
en estado puro  

axentes implicados), conseguindo unha fac-
turación conxunta de 26,2 millóns de euros. 
Con respecto á provincia de Lugo, as pemes 
participantes na iniciativa acadaron unha  fac-
turación de 14,5 millóns de euros, un 59% do 
total. 

empresas galegas”, así como “a súa diversifi-
cación e orientación cara a un sector con gran 
potencial de futuro como é o aeroespacial”. 
En concreto, informou de que no período 
2015-2020 foron un total de 28 as pemes que 
participaron no Polo (contou con máis de 50 

Patricia Argerey 
acudiu á sede da 
empresa Ingeniería 

Insitu, firma que tamén 
conta con sede en Lugo 
e que colabora co Polo 
Aeroespacial de Galicia, o 
gran proxecto da axencia 
autonómica para conver-
ter a nosa terra nun foco 
referencial de desenvol-
vemento de vehículos 
aéreos non tripulados e 
de tecnoloxías relaciona-
das cos mesmos. Precisa-
mente a súa colaboración 
co Polo permitiu a Insitu 
xerar 21 empregos nos 
proxectos abeirados a 
esta iniciativa. 

A participación de Insi-

A sede en Nigrán da empresa 
tecnolóxico-aeroespacial 
Alén Space recibiu a visita 

de Patricia Argerey, quen puido co-
ñecer de primeira man as puntei-
ras contribucións da firma galega 
(unha spin-off da Universidade de 
Vigo xurdida en 2019 co apoio do 
programa Ignicia, impulsado pola 
Xunta e a Fundación Barrié) ao 
ámbito do deseño, a fabricación e 
a operación de pequenos satélites.   

A directora da axencia de inno-
vación autonómica tivo ocasión 
de afondar nos detalles dalgúns 
proxectos actuais punteiros, como 
a colaboración de Alén Space 
coa Universidade de Brasilia para 
o desenvolvemento de CubeSat 
1U –nanosatétile–; con EGATEL e 

o Centro Tecnolóxico de Teleco-
municacións de Galicia (Gradiant) 
para a dixitalización das comuni-
cacións do sector naval a través do 
proxecto Shipmate; co Instituto de 
Técnica Aeroespacial (INTA) para o 
sistema de comunicación inter-
satelital (ISL) da misión Anser de 
vixilancia da calidade das augas en 
encoros e pantanos; e coa Axencia 
Espacial Indonesia (LAPAN) para 
a provisión de cargas útiles de 
comunicacións.

Argerey destacou “o crecemento 
da empresa”, xa que naceu con 
5 traballadores no seu cadro de 
persoal e, na actualidade, aspira a 
pechar 2021 con 25 empregados 
e máis dun millón de euros de 
facturación. 

Visita a Insitu Cita con Alén Space, referente en deseño 
e fabricación de pequenos satélites

tu no Polo materializouse 
nunha colaboración con 
Indra para o desenvolve-
mento dun módulo de 
inxestión e tratamento de 
datos xeoespaciais dentro 
do Centro de Misión 
e Procesado de Datos, 
e tamén, na adhesión 
da empresa galega ao 
Programa de Solucións do 
Polo, xunto a Cartogalicia 
e Sixtema, para a creación 
dunha plataforma que 
permite a integración de 
todos os datos xeorrefe-
renciados capturados (co 
obxectivo de que sexan 
accesíbeis aos usuarios de 
aplicacións de informa-
ción xeográfica). 
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Noticias dende a 
banda larga 

operadora de tele-
comunicacións R e 
Cruz Vermella Galicia 

desenvolveron este 13 de set-
embro, na Dársena da Mariña 
da Coruña, a primeira acción 
do programa Enredando tour 
R. Fixérono impartindo con-
tidos didácticos para romper 
cos obstáculos que impiden 
a inclusión dixital ás persoas 
maiores. A xira Enredando tour 
R, que conta coa colaboración 
da Consellería de Política So-
cial, chegará a 11 localidades 
das catro provincias galegas. 
Máis datos en Enredando.gal. 
Durante un mes, o programa 
percorrerá localidades galegas 
cunha aula móbil para romper 
a fenda dixital e ofrecer con-
tidos formativos tecnolóxicos 
específicos. O propósito é 
“enredar” persoas maiores 
no universo das novas tec-
noloxías dun xeito lúdico, 
ofrecéndolles a degustación 
dun “menú tecnolóxico” á súa 
medida.

Na actividade de arrinque 
participaron a conselleira de 
Política Social, Fabiola García, 
a presidenta de Cruz Vermella 

Galicia, Carmen Colmeiro, a 
concelleira de Igualdade, Be-
nestar Social e Participación 
do Concello da Coruña, Yoya 
Neira, o director de Empresas 
de R e do Grupo Masmóvil, 
Isidro Fernández de la Calle, e a 
responsábel do proxecto En-
redando de Cruz Vermella en 
Galicia, Trinidad de Lorenzo.
A continuación damos conta 
do calendario previsto. 
 - 13 de setembro: A Coruña
 - 17 de setembro: Cedeira
 - 20 de setembro: Viveiro
 - 21 de setembro: Sarria

 - 22 de setembro: Monforte 
de Lemos

 - 27 de setembro: O Carballiño
 - 28 de setembro: Verín
 - 29 de setembro: O Barco de 

Valdeorras
 - 4 de outubro: Lalín
 - 5 de outubro: Ponteareas
 - 6 de outubro: A Guarda

Para participar nas activi-
dades de Enredando Tour R as 
persoas interesadas poden 
chamar ao teléfono gratuíto 
900 825 030 ou escribir un 
correo electrónico a galicia@
cruzroja.es. 

odafone España vén 
de confirmar que a 
plataforma HBO Max 

formará parte da súa oferta 
de televisión. Concretamente, 
estará dispoñíbel a partir do 
26 de outubro en todos os 
seus descodificadores e in-
tegrarase en exclusiva como 
operador na súa plataforma 
de televisión da mesma forma 
que estaba HBO España. 

Ademais, a operadora 
engadiu que os clientes de 
Vodafone TV gozarán de HBO 
Max nas mesmas condicións 
que até agora tiñan con HBO 
España, e máis tendo en conta 
que se trata, segundo engade 
a compañía, “dun dos comple-
mentos da oferta máis valora-
dos polos mesmos”.

Para quen non o saiba, HBO 
Max é un servizo de transmi-
sión de vídeo baixo demanda 
de subscrición estadouniden-
se propiedade de AT&T a tra-
vés da filial WarnerMedia Di-
rect de WarnerMedia. Lanzou-
se o 27 de maio de 2020 en 
Estados Unidos e en América 
Latina e o Caribe o 29 de xuño 
de 2021. España tiña previsto 
recibir HBO Max en outono 
deste ano, ou sexa, antes de 
rematar o ano. Lanzarase coas 
seccións de Max Originals, 
producións exclusivas da pla-
taforma que abranguen pe-
lículas, documentais e series 
infantís, entre as que destacan 
The American Pickle, Summer 
Camp Island, Doom Patrol, 
Expecting Amy ou Friends The 
Reunion, entre outras. 

Cruz Vermella e R bótanse á estrada para 
levar as tecnoloxías ás persoas maiores 

As operadoras enfiaron a recta final do verán buscando 
novos xeitos de combater a fenda dixital

Vodafone inclui-
rá HBO Max na 
súa oferta de te-
levisión

A

V
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 fibra óptica de Ada-
mo xa está activa no 
concello de Valadouro, 

concretamente o sinal da opera-
dora está a disposición de preto 
de 800 vivendas, unha cifra que 
medrará en datas vindeiras ao 
consumarse os plans da compa-
ñía para cubrir as 10 parroquias 
que conforman este termo mu-
nicipal lucense. Trátase, segundo 
explica Adamo, de fornecer a 
Valadouro “da fibra óptica máis 
rápida que se atopa dispoñíbei 
hoxe en día no mercado, con 
1.000 Mbps”. 

Este servizo non só chegará 
aos núcleos máis poboados do 
Valadouro senón tamén aos que 
teñen unicamente un puñado de 
veciños: Alaje, Budián, Cuadra-
món, Ferreira, Frejulfe, Moucide, 
Recaré, Santo Tomei de Recaré, 
Val de Ouro e Villacampa. En to-
tal, estariamos a falar dun millei-

ro de domicilios e empresas.
Adamo conta para este des-

pregamento coa colaboración 
das autoridades locais, en par-
ticular, do alcalde Edmundo 

Maseda, cousa da que quedou 
constancia na presentación do 
servizo que proporciona a com-
pañía, efectuada recentemente 
ante o rexedor por David Llano, 

responsábel de Adamo en Ga-
licia. Nesa reunión participaron 
igualmente representantes das 
diferentes parroquias do muni-
cipio.

Adamo complementou as no-
vidades de servizo en Valadouro 
cun balance dos seus despre-
gues na provincia de Lugo, na 
que xa fornece de sinal a 50.000 
fogares, facendo especial fincapé 
na citada zona da Mariña. Entre 
outros concellos, na Fonsagrada, 
Alfoz, Begonte, Cervo, Xove, 
Barreiros, Lourenzá ou Foz, así 
como na parroquia de Celeiro.

“A nosa aposta por Galicia é 
firme”, sinalan dende a operado-
ra, “sendo o noso obxectivo ins-
talar Internet de alta velocidade 
en 26.530 inmóbeis ao longo de 
2021 e 2022. Sumados ás 50.000 
actuais, o operador alcanzará un 
total que pasa as 76.500 viven-
das na súa rede lucense a finais 
de 2022”. 

elefónica vén de facer 
balance da súa activida-
de recente en materia 

de renovación de infraestruturas, 
poñendo o foco nas centrais de 
cobre coas que contaba no territo-
rio estatal e que están a ser subs-
tituídas por equipamentos máis 
eficientes e sustentábeis. Respec-
to da xeografía galega, xa están a 
ser pechadas 56 destas centrais, 
das 733 coas que contaba en toda 
a comunidade durante o primeiro 
semestre do ano. En total, a opera-
dora deixou sen operatividade 23 
unidades na Coruña, 10 en Ouren-
se e 13 en Pontevedra, ás que se 
suman as 10 de Lugo en proceso 
de peche.   

Estes traballos forman parte do 
plan de dixitalización e transfor-
mación da rede da compañía para 
ofrecer a mellor conectividade. 
Asemade, débese ao importante 
despregue de fibra óptica que 
se está levando a cabo en toda 
Galicia. 

Como dixemos, a medida afec-
tou até o momento a un total de 
47 centrais de cobre das 733 exis-
tentes en Galicia, ás que se suma-
rán outras 36 ao longo deste ano. 

A fibra óptica de Adamo chegará ás 10 
parroquias do Valadouro

Telefónica pecha 56 das 733 centrais 
de cobre coas que conta en territorio 
galego 

A

T

2016 e desde entón, a pesar de 
circunstancias adversas nalgúns 
anos como o pasado, seguiu o 
seu plan de peche de centrais 
de cobre e expansión da fibra 
para avanzar no obxectivo de 
ofrecer a mellor conectividade 
tanto a clientes particulares 
como empresariais”.

En concreto, o obxectivo 
deste plan de transformación é 
completar a cobertura de fibra 
“cunha rede totalmente dixital” 

e impulsar que todos os clientes 
“pasen a fibra para, desta ma-
neira, mellorar a experiencia cos 
servizos e colocalos na mellor 
posición ante o futuro dixital, 
ademais de consolidar o obxec-
tivo ambiental de Telefónica”. 
En canto á redución do espazo, 
Ledesma lembra que “unha 
central de fibra dá servizo ao 
mesmo número de accesos que 
se atende desde catro centrais 
de cobre”. 
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No que respecta ao conxun-
to de España, a compañía 
superou o fito de 1.000 centrais 
de cobre clausuradas neste 
período.

No últimos cinco anos, Tele-
fónica investiu 420 millóns de 
euros en materia de infraes-
truturas de telecomunicacións 
de última xeración. Froito 
disto, na provincia da Coruña, 
máis do 64% da poboación xa 
dispón de cobertura de FTTH, 
unha porcentaxe que segundo 
informa a compañía de tele-
comunicacións “supera o 50% 
no conxunto de Galicia, onde 
o 98,5% da poboación dispón 
de cobertura 4G, superando 
a media nacional, e un 78,1% 
de 5G”. En Ourense, máis do 
65% da poboación xa dispón 
de cobertura de FTTH, unha 
porcentaxe que é do 40% na 
provincia de Lugo e do 70,6% 
en Pontevedra. 

Tal e como destacou Pablo 
Ledesma, director de Opera-
cións de Telefónica España, 
“Telefónica comezou o seu pro-
ceso de transformación da rede 
co peche de centrais no ano 
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Así se crea unha 
Cidade das TIC

Centro de Servizos Avanzados da Cidade das 
TIC, un dos grandes proxectos impulsados 
polo Clúster TIC Galicia e a Universidade da 
Coruña (UDC) para converter nun centro 
de coñecemento e emprendemento tec-
nolóxico a antiga Fábrica de Armas, vén de 
publicar as bases da licitación das obras de 
rehabilitación da nave 2 da Cidade das TIC 
cun orzamento de 4,3 millóns de euros. As 
empresas aspirantes terán 45 días naturais, 
contando dende este pasado domingo 22 
de agosto, para presentar as súas propostas. 
A resolución de proceso levarase a cabo por 
parte dunha comisión de selección integrada 
por representantes da Sociedade do Centro 
de Servizos Avanzados (CSA).

O Clúster e a UDC sinalaron que para a 
adxudicación valoraranse “distintos criterios”, 
como o persoal adscrito, o informe de coñe-
cemento do proxecto, ter realizado traballos 

O Centro de Servizos Avanzados licitou por 4,3 millóns 
as obras de rehabilitación da nave 2 da antiga Fábrica de 
Armas da Coruña 

bamento, evitando ademais a xeración de 
cascallos). Nesta mesma liñ, co propósito 
de diminuír a pegada de carbono, os mate-
riais que se empregarán na obra serán “de 
proximidade”, isto é, “adquiridos a empresas 
locais galegas,” e serán sobre todo madeira 
contralaminada (CLT) e laminada, cerámica e 
termoarxila.

O Clúster confirma que a eficiencia enerxé-
tica e a sustentabilidade tamén serán “claves” 
no futuro Centro de Servizos Avanzados. 
Así, “para evitar o aumento da temperatura 
que xerarán o amplo volume de equipos 
e persoal presentes no edificio, instalarase 
un sistema de activación da estrutura que 
garantirá un nivel de calor estándar durante 
todo o ano duns 22 graos”. Amais, realizarase 
unha renovación constante do aire e estable-
cerase un sistema de instalación de consumo 
enerxético reducido, con luces LED e fontes 
de auga para eludir o consumo de auga mi-
neral embotellada.  

similares en datas previas, a oferta econó-
mica ou o prazo de execución. Amais, nos 
pregos do concurso establécense distintas 
obrigacións en materia medioambiental, 
social, laboral e de transparencia, entre 
outras cuestións, que os candidatos debe-
rán cumprir.

A previsión é que, “unha vez adxudica-
do e formalizado o contrato”, as obras de 
rehabilitación da nave 2 comecen en nov-
embro deste ano, cun prazo de execución 
de 9 meses, “de forma que en setembro de 
2022 entre en funcionamento o Centro de 
Servizos Avanzados”, sinalou o Clúster TIC, 
engadindo que a operatividade das naves 
adicionais calcúlase que comezará no se-
gundo semestre de 2022, “aínda que a data 
concreta confirmarase o 30 de outubro do 
presente ano”.

O arquitecto encargado do proxecto, 
Carlos Pita, sinalou que a rehabilitación 
integral do CSA “constitúe en boa medida 
un labor de arqueoloxía industrial”, polas ca-
racterísticas da contorna fabril que lle serve 
de base e marco de traballo, unha contorna 
que será mantida, respectada e reivindica-
da, complementándoa cunha firme aposta 
polo sustentábel (minimizarase o consumo 
de enerxía xerado polas accións de derru-

OO
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Primeiras arrendatarias
As primeiras empresas en instalarse nas 

oficinas do CSA serán IMATIA, cinfo, ITG, Xoia, 
Enxenio e ODEENE. Por outra banda, Tokiota, 
Dataspartan e Soslife7 formarán parte do espa-
zo de traballo colaborativo (coworking) e Itelsis 
instalarase no Laboratorio de Dispositivos Inteli-
xentes, mentres que Denodo ocupará a primeira 
nave adicional.

As entidades ás que non se lles asignou espa-
zo na resolución de empresas que ocuparán o 
CSA, integraranse nas naves 3, 4 e 5 adicionais 
a acondicionar, conservándoselles a posición e 
puntuación conseguidas neste proceso.

Punto de encontro
O Clúster TIC e a UDC queren ademais que o 

CSA sexa un espazo onde todos os elementos 
estean dispostos para xerar intercambio de 
coñecemento e recursos, e onde as nosas em-
presas, organizacións, entidades e profesionais 
poidan xerar e compartir talento e competiti-
vidade. Terá unha capacidade aproximada de 
5.000 m2 nas súas diferentes plantas, repartidos 
entre oficinas (2.627 m2) e 2.069 m2 nos que se 
situarán catro laboratorios de innovación, sala 
de demostracións (showroom), aulas e zonas 
comúns (cafetería, coworking, área de descanso, 
etc.), e nos que destacará unha estrutura de 
madeira, de máis de 400 m2, que reforzará o 
baleiro da nave central. “Estes espazos contarán 
cun deseño de libre compartimentación, tamén 
chamados espazos acordeón, que permitirán 
aumentar e reducir os ambientes en función 
das necesidades”, explicaron fontes do Clúster, 
engadindo que o Centro de Servizos Avanza-
dos “será un lugar de encontro entre clientes e 
provedores de solucións TIC enfocado a facilitar 
o uso compartido de tecnoloxías e a definición 
de proxectos”. Está integrado no Hub Dihgigal, 
liderado polo Clúster de Empresas de Automo-
ción de Galicia (CEAGA), o Clúster Alimentario 
de Galicia ACLUNAGA e o Clúster TIC Galicia.

Este primeiro edificio formará parte dos 
127.000 m2 da antiga Fábrica de Armas na que 
se instalará a Cidade das TIC, un parque tecno-
lóxico no que a Xunta de Galicia comprometeu 
4,82 millóns de euros, ademais da inclusión do 
proxecto entre os candidatos para optar aos 
fondos Next Generation por unha contía de 55 
millóns de euros.

Toda a información relativa á licitación das 
obras do CSA pode consultarse na páxina web 
do proxecto, www.cidadedastic.gal. 

O Clúster TIC Galicia e 
a Confederación de 
Industrias Téxtiles 
de Galicia (COINTE-

GA), organizaron o pasado 3 
de setembro, en colaboración 
co IGAPE, unha xornada sobre 
as posibilidades empresariais e 
colaborativas entre ambos sec-
tores (TIC e téxtil) que abren as 
novas tecnoloxías de análise de 
información a gran escala (Big 
Data) e de mercadotecnia dixi-
tal. Na xornada asentáronse os 
alicerces de vindeiras e frutífe-
ras colaboracións.

O encontro, emitido en strea-
ming, celebrouse na Cidade da 
Cultura, en Santiago de Com-
postela, e congregou empresas 
de ambos sectores para dar res-
posta aos principais desafíos do 
ecosistema téxtil-moda ligados 
aos devanditos eidos tecnoló-
xicos. 

Contou coa participación 
de Antonio Rodríguez del Co-
rral, presidente do Clúster TIC 
Galicia, José Bahamonde, vi-
cepresidente de COINTEGA, e 
Eladio Otero, subdirector de 
Desenvolvemento de negocio 
no IGAPE, que destacaron a 
importancia de “trazar alianzas 

entre profesionais de distintos 
campos de especialización para 
obter produtos e servizos máis 
competitivos”. Neste sentido, 
Rodríguez del Corral lembrou 
que a Cidade das TIC terá “un 
centro de demostración de 
2.000 m2 e unha sala específica 
para o sector téxtil". 

O relatorio principal da xor-
nada estivo protagonizada por 
Alex Rayón, vicerreitor de Rela-
cións Internacionais e Transfor-
mación Dixital da Universidade 
de Deusto (Biscaia) e director 
de Deusto Big Data. Na súa in-
tervención, explicou como as 
ferramentas de analítica de da-
tos “poden contribuír a mellorar 
a competitividade do sector 
téxtil, ofrecendo unha oferta 
personalizada e adaptada ás 
necesidades do consumidor, a 
través de diferentes casos de 
éxito”.

O evento contou, ademais, 
con encontros profesionais 
para impulsar o networking bi-
sectorial, fomentar novas liñas 
de negocio e a implantación de 
novas solucións tecnolóxicas 
que melloren o posicionamen-
to das firmas galegas do sector 
téxtil-moda. 

Novas canles de 
colaboración co 
sector téxtil a través 
do Big Data 



innovación galega

Vendima 
innovadora

   Ao abeiro do programa 
galego-portugués Sher-

pa Journeys colleu corpo unha 
iniciativa tecnolóxica que nos 
aproxima á riqueza submarina 
do noso litoral e das nosas illas a 
través de Visión e Realidade Au-
mentada. A iniciativa vén da man 
de Silvia Iglesias e Sara Carrasco, 
integrantes da cooperativa 13 
Graos. SubGo é un proxecto de 
educación ambiental que preten-
de achegar ao público os nosos 
tesouros submarinos.

A iniciativa, que colle pulo no 
programa de acompañamento 
ao emprendemento Sherpa Jour-
neys, de Sherpa do Mar, concre-
tarase nun espazo de divulgación 
itinerante que percorrerá distin-
tas localizacións de interese.

Incluirá fotografías, ilustracións, 
actividades interactivas e a expe-
riencia inmersiva en 360º polas 
paisaxes mergulladas da ría de 
Vigo, que será, segundo indican 

dende a aceleradora marítima, “o 
prato forte da mostra”. O obxec-
tivo, indican Sara e Silvia, “é que 
os visitantes descubran o medio 
mariño que lles rodea e o seu 
gran valor patrimonial dunha 
forma diferente, concienciándoos 
sobre a súa conservación e sus-
tentabilidade”.

Para a captación e creación 
do contido visual, as promotoras 
do proxecto contan con distin-
tos perfís profesionais (técnicos 
audiovisuais, biólogos mariños, 
pilotos técnicos de ROV, etc.) e un 
sofisticado equipo submarino. Os 
fondos someiros da ría de Vigo, 
as súas plataformas de cultivo, 
os bosques de algas pardas ou 
as pradarías de zostera serán “as 
grandes protagonistas destas 
imaxes”, aínda que o propósito é 
que “a iniciativa poida expandirse 
a máis localizacións, tanto a nivel 
galego como a outras comunida-
des e países”. 

SubGo achéganos á riqueza submarina 
a través de realidade aumentada

Ntouch habilita a función 
contactless (anti-COVID) en 
equipos preexistentes 

Dinahosting recibe o selo de em-
presas éticas do CCII 

Na recta final do verán facemos balance 
das recentes contribucións das empresas 
e dos investigadores galegos ao progreso 
tecnolóxico

    Dinahosting, empresa galegta provedora de 
hospedaxe, dixitalización e infraestrutura, vén de 

ser acreditada co selo de empresa ética outorgado polo 
Consello Xeral de Colexios Profesionais en Enxeñaría 
Informática de España (o consello estatal da profesión 
da Enxeñaría Informáticxa coñecido como CCII). Trátase 
dunha certificación que busca pór en valor a aquelas 
empresas do sector que mostran especial interese en que 
a súa actividade se desenvolva “respectando escrupulo-
samente as consideracións éticas”. 

 Unha das cousas que nos demostrou a pandemia foi 
a ampla marxe de resposta das nosas empresas in-

novadoras fronte aos seus principais desafíos. Un exemplo 
disto é SC Robotics, puxante empresa galega do ámbito da 
robótida e a Intelixencia Artificial, que creou unha tecno-
loxía que nos permite usar máquinas de vending, caixeiros 
ou ascensores sen tocar teclas nin pantallas. Como infor-
mamos en detalle nunha entrevista recente con Xabier 
Crespo, os primeiros prototipos de NTouch foron feitos 
durante o confinamento, mais paseniño pero sen pausa 
os responsábeis da empresa foron quen de achegar unha 
versión máis profesional para ser fabricada a gran escala. 

SC Robotics foi creada en Vigo por tres enxeñeiros de 
telecomunicacións (Xabier Crespo, Daniel Pérez e Luís Mi-
randa), con máis dunha década de experiencia no mundo 
da electrónica dentro e fóra de España. Abriron mercado 
no oeste peninsular, en dous ámbitos fundamentais: crean-
do dispositivos electrónicos a medida para a monitoraxe 
remota de equipos e deseñando dispositivos sen contacto. 

Xabier Crespo, socio fundador de SC Robotics, explica 
á Tecnópole que NTouch ten a vantaxe de conectarse vía 
USB nos equipos preexistentes, habilitando neles a función 
de traballar sen contacto. É dicir, “con achegar un dedo ou 
mover unha man, segundo o caso, a máquina detecta que 
queremos marcar un número concreto ou pasar a imaxe 
dunha pantalla”, explican dende a empresa, engadindo 
que teñen capacidade para “personalizar o produto segun-
do as necesidades do destinatario”. 
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       Os profesores da USC 
Antonio Salas e Federi-

co Martinón veñen de compartir 
os achados (na prestixiosa 
publicación internacional En-
vironmental Research), dunha 
plataforma de análise que per-
mite coñecer os xenomas que 
máis impacto tiveron nos gro-
mos froito de grandes eventos 
de supercontaxio. A ferramenta 
bioinformática resultante do seu 
traballo, CovidPhy, ten un amplo 
potencial para avaliar as varian-
tes xenéticas do coronavirus e a 
súa distribución xeoespacial. 

En concreto, facilita a investi-
gadores e unidades hospitala-

rias que producen secuencias 
da COVID-19 de pacientes co 
virus poder aliñalas co xenoma 
de referencia do SARS-CoV-2 
e coñecer, deste xeito, as mu-
tacións xenéticas que existen 
neses xenomas “e que poderían 
ter máis ou menos implicacións 
na práctica clínica”.  

Unha vez aliñadas, esta ferra-
menta bioinformática clasifica 
de xeito automático as secuen-
cias nas variantes do virus co-
ñecidas, incluída a clasificación 
de variantes alfa, beta, gamma, 
ou delta. 

Como dixemos, CovidPhy 
posibilita tamén explorar a dis-

tribución xeoespacial de varian-
tes do virus no mundo, así como 
coñecer cales son os xenomas 
que máis impacto tiveron nos 
gromos que foron xurdindo, 
froito de grandes eventos de  
supercontaxio. 

Ademais de Salas e  Marti-
nón, os membros do grupo que 
formaron parte deste proxecto 
son Xabier Bello Paderne, pro-

gramador informático; Jacobo 
Pardo Seco, matemático; e Al-
berto Gómez Carballa, biólogo 
e xenetista. O financiamento 
deste proxecto realízase a través 
da  Axencia de coñecemento en  
Saúde (ACIS) e a Axencia  Galega 
de Innovación  GAIN-RESCATA 
da Xunta de Galicia e do progra-
ma Horizonte 2020 da Comisión 
Europea. 

Creada na USC unha ferramenta para 
analizar as variantes xenéticas do 
coronavirus

A pulseira Datacovid-19 avísanos 
en canto detecta un cambio na 
temperatura corporal 

Perú elixe a tecnoloxía de SIVSA 
para impulsar o seu modelo de 
telemedicina

 A compañía Perfect 
Numbers, emprazada 

en Vilalba (Lugo), desenvol-
veu un dispositivo que ofrece 
unha ampla marxe de uso 
nestes tempos (aínda non 
superados) da COVID. Trátase 
da pulseira Datacovid-19, que 
é quen de avisar ao momento 
se hai un cambio de tempera-
tura corporal no usuario. 

O seu primeiro prototipo, 
Datalact, xurdiu para permitir 
aos responsábeis das granxas 
lácteas meirande control 
sobre a temperatura dos 
tanques de refrixeración 
de leite. En vista dos éxitos 
acadados e co apoio de varias 
aceleradoras a empresa foi 

dando corpo a solucións 
para a industria cervexeira, o 
abastecemento de auga ou a 
monitoraxe de fugas de aire 
comprimido, entre outras 
aplicacións.

A empresa Perfect Num-
bers foi unha das 20 pemes 
seleccionadas para o progra-
ma Connect-19, a aceleradora 
de empresas especializada na 
comercialización de solucións 
fronte á COVID-19, impulsada 
pola Xunta e Tecnópole. O 
produto resultante, DataCO-
VID-19, fai seguimento da 
saúde do usuario a través dun 
dispositivo carrexábel, neste 
caso un reloxo intelixente ou 
smartwatch. 

 Unha das cousas que nos 
dA empresa viguesa SIVSA 

completou con éxito o proxecto 
piloto de telemedicina impul-
sado polo Centro Nacional de 
Telemedicina (CENATE) de Perú, o 
organismo público que xestiona 
o seguro social no país andino, co 
obxectivo de definir a estratexia 
de atención sanitaria remota e a 
domicilio en todo o seu territorio.

O proxecto, executado a través 
da división de SIVSA en Perú (SI-
VSA MeQ, especializada en equi-
pamento médico e biomédico), 
desenvolveuse na Villa Rebagliati, 
actualmente convertida nun cen-

tro hospitalario especializado na 
atención de enfermos COVID.

O sistema probado baséase en 
Hosix, o software de xestión e in-
formación hospitalaria de SIVSA, 
e está concibido para ofrecer de 
maneira remota todos os niveis 
de hospitalización,  incluídos pa-
cientes de coidados intermedios. 

“A nosa tecnoloxía”, explican 
fontes da empresa galega, 
“ofreceu excelentes resultados 
durante o ensaio realizado o 
pasado mes de xullo, no que se 
fixo monitoraxe durante 48 horas 
a diversos pacientes rexistrados 
e/ou seleccionados”.  
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O magnetismo será o fío condutor da quinta edición 
destes galardóns audiovisuais e dixitais

O s Premios 
Youtubei-
ras (youtu-
beiras.gal), 
organiza-
dos polos 
s e r v i z o s 

de normalización lingüística 
de dez concellos (Baña, Ames, 
O Grove, Moaña, Ourense, 
Pontevedra, Ribadeo, Rianxo, 
Santiago e Teo), das tres uni-
versidades galegas e da Depu-
tación da Coruña, presentaron 
o 15 de setembro a súa quinta 
edición, organizada baixo o 
lema Magnetismo en liña. Foi 
nun acto celebrado en Santia-
go de Compostela e no que 
se destacou “a necesidade de 
impulsar a formación e conso-
lidar a comunidade creadora 
que xurdiu ao redor desta ini-
ciativa”. Na presentación estivo 
Carme Pereiro, coordinadora 
do Proxecto Youtubeiras, quen 
anunciou ante os medios os 
detalles desta quinta edición na 
compaña de Rubén Prol, conce-
lleiro compostelán de Políticas 

capacidade de atraer 
talentos 

Youtubeiras ou a 

A  nova edición do 
festival Carballo 
Interplay rematou 

entregando os premios 
desta convocatoria e reivin-
dicando os novos xeitos de 
crear e difundir audiovisual 
que nos abren, de maneira 
máis aberta, colaborativa, 
dinámica e interactiva, as 
novas ferramentas tecno-
lóxicas. A oitava edición do 
certame pechou o pano de 
fondo coa gala de entrega 
de premios ás mellores 
series web na que triunfaron 
a revisión post-millennial do 
costumismo castizo La Reina 
del pueblo e o humor repug-
nante servido en cómodas 
doses de Mataría.
Palmarés 

Mellor serie estatal, do-
tado con 800 euros e trofeo, 
para La reina del pueblo

O CIP reivindicou os nosos xeitos de 
crear e difundir contidos 

Lingüísticas, e de Escarlata Pam-
pín, concelleira de Normalización 
Lingüística e Mocidade de Ames.

Pereiro púxolle cifras ao grande 
incremento de participantes nes-
tes anos ao sinalar que “en 2017 
concorreron 202 vídeos”, mentres 
que na convocatoria de 2020 “a 
cifra ascendeu ata os 536”. Nesta 
nova convocatoria, engadiu, “ten-
se a vontade de superar a marca, 
malia que o prazo de inscrición 
para participar é menor que o de 
edicións anteriores, xa que se li-
mitará a dous meses, establecén-
dose  o 22 de outubro como data 
límite para o envío de propostas”. 

Co obxectivo de fomentar a 
creación de canles, pero “tamén 
o seu mantemento”, fixeron sa-
ber que “este ano non se poderán 
presentar vídeos illados como en 
anteriores edicións”. Trátase dun-
ha das grandes novidades dos 
quintos Premios Youtubeiras que, 
por segunda edición consecutiva, 
artellaranse nunha ducia de cate-
gorías: canle, vídeo, youtubeiro/a, 
calidade lingüística, impacto, 
calidade técnica, comunicación, 
creatividade, musical, didáctico, 
pioneiro e premio do público. Os 
tres primeiros acompañaranse 
cunha dotación económica de 
1.000 euros, mentres que os nove 
restantes chegarán aos 500 euros. 
Poderán aspirar a gañar os galar-
dóns nestas doce categorías to-
das as persoas creadoras de con-
tidos en lingua galega maiores de 
14 anos con canles de Youtube, 
autoproducidas e que teñan polo 
menos cinco vídeos publicados 
con data posterior ao 23 de outu-
bro de 2020.  

En relación á vertente máis for-
mativa do certame, a Carme Perei-
ro dixo que nos vindeiros meses  
ofreceranse novas formacións, 
actividades que lle darán conti-
nuidade ao obradoiro impartido 
por Xoán Escudero ao comezo 
do verán, centrado na mellora 
da calidade sonora dos vídeos. 
Neste sentido, explicou que este 
mes Adrián Suárez impartirá un 
curso sobre posicionamento na 
creación dixital e, xa en outubro, 
Bárbara Román, avogada especia-
lizada en empresas tecnolóxicas, 
será a encargada de desenvolver 
os aspectos legais do Youtube. 

Mellor serie internacional, 
dotado con 800 euros e trofeo, 
para Mortal Glitch. Recolle 
Bastiaan Manitveld

Mellor serie en versión 
orixinal en galego, dotado 
con 800 euros e trofeo, para 
Mataría. Recolle Javier Seoane

Premio do xurado novo, 
dotado con 400 euros e trofeo, 
para Psicóticas Inseguras. Reco-
lle Pamela Bravo

Premio do público, dotado 
con 400 euros e trofeo, para 
Mataría

Premio a mellor guión, 
dotado con 200 euros e trofeo, 
para Raúl Navarro por La reina 
del pueblo

Premio a mellor dirección, 
dotado con 200 euros e trofeo, 
para Beatriz Abad por Riders
Premio ao mellor proxecto 
a serie web en galego para 
Pringadas, de Belén Puime
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A parte menos coñecida das montañas de Lugo, visíbel 
nun novo portal co apoio de Política Lingüística O pasado 4 de setembro 

presentouse en Navia 
de Suarna o proxecto O 
Argueiro dos Ancares, un 
portal creado nas redes 
sociais de Facebook e 
Instagram por unha ve-

ciña da dita localidade e que conta co apoio 
da Secretaría Xeral de Política Lingüística 
para mostrar ante o mundo os proxectos das 
e dos residentes na montaña de Lugo, para 
manter vivo o seu territorio, e, tamén, para 
desvelar segredos e historias sobre o rico pa-
trimonio histórico da comarca que ficaban 
ocultos.

Na presentación de O Argueiro dos Ancares 
participaron Lucía Rodríguez, a veciña de 
Navia que fixo posíbel este proxecto (que 
naceu como traballo de fin de grao nos es-
tudos de Publicidade e Relacións Públicas na 
Universidade de Vigo) e o secretario xeral de 
Política Lingüística, Valentín García,  que fe-
licitou á autora e destacou “a súa iniciativa e 
o seu espírito de embaixadora da terra e da 
lingua propias”. A maiores, subliñou que o 
seu traballo deu como resultado “un marabi-
lloso proxecto que, de seguro, ha contribuír 
a mostrar Os Ancares tanto dentro coma fóra 
da propia contorna pero sobre todo a encher 
de orgullo á veciñanza pola riqueza paisaxís-
tica, social e lingüística coa que contan”, con-
cluíu.

Na praza de Navia de Suarna tamén esti-
veron presentes José Fernández Fernández, 
alcalde de Navia de Suarna e presidente do 
Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR3) 
Montes e Vales Orientais; Fe Álvarez, xerente 
do GDR3, e Lucía Rodríguez, responsable do 
proxecto.

Lucía Rodríguez, natural de Salgueiras, 
unha aldea de Navia de Suarna (Lugo) na 
que só fica a súa familia, é a impulsora deste 
proxecto que ten como obxectivo “amosar 
unha visión realista, non utópica nin roman-
tizada, do rural dos Ancares”. 

Segundo explicou acerca do nome do seu 
proxecto, “argueiro” significa “cousa que mo-
lesta que se mete nun ollo” e, “argueirín” era 
o apelativo co que os seus avós se referían 
a Lucía de nena. Tamén relacionado coa súa 
nenez está o logo do proxecto, unha repro-
dución dunha talla en madeira dunha flor de 

Os Ancares 
conquistan as redes 

A Secretaría Xeral de Política Lin-
güística publicou a convocatoria 
das probas para a obtención dos 

certificados de lingua galega, niveis CELGA 
2, 3 e 4. Trátase da segunda convocatoria do 
ano 2021, na que xa se poden inscribir as 

persoas interesadas (maiores de 16 
anos) a través da sede electrónica 
da Xunta dende o 14 de setembro 
ata o vindeiro 4 de outubro. Toda a 
información sobre estas probas e 
a súa preparación está dispoñíbel 
no Portal da Lingua de Política Lin-
güística (lingua.gal), ao igual que 
os recursos precisos para prepara-
las por conta propia.  

As probas realizaranse entre os 
meses de novembro e decembro 

e de forma presencial, se a evolución da 
crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 o 
permite, en Santiago de Compostela e en 
Ponferrada, para os niveis CELGA 2, 3 e 4, 
como vén sendo habitual. As datas concretas 
serán publicadas xunto coas sedes, horarios 
e listaxe definitiva de persoas admitidas no 
Portal da Lingua Galega.

Como dixemos, o Portal da Lingua Galega 
tamén ofrece materiais cos que é posí-
bel preparar as probas CELGA por conta 
propia, sen necesidade de seguir os cursos 
preparatorios, que non son obrigatorios 
para presentarse aos exames (aínda que si 
recomendábeis).

O CELGA é o sistema de certificación de 
lingua galega adaptado ao Marco europeo 
común de referencia para as linguas. 

Todo sobre as novas probas do CELGA, 
no Portal da Lingua Galega

seis pétalos que había nas táboas do hórreo 
da casa dos seus avós. Seis son, asemade, os 
temas que engloba o proxecto: xente, pai-
saxe, tradición, imaxe e relato, produtos lo-
cais e historia.

Este portal dixital superou os 1.500 searei-
ros en Facebook e os 500 en Instagram, con-

ta co apoio do Grupo de desenvolvemento 
Rural Montes e Vales Orientais (Ancares-Fon-
sagrada) e da Secretaría Xeral de Política 
Lingüística través da Rede de Dinamización 
Lingüística coa que colabora o GDR3 para fo-
mentar as iniciativas relacionadas coa expre-
sión cultural e lingüística do seu territorio. 

Presentacion do proxecto nunha imaxe de Xoán Xegunde



 O  Concello de 
Outes vén de pór 

en marcha unha páxina 
web específica para 
impulsar, revitalizar e rei-
vindicar o comercio local. 
O sitio arrincou con 150 
establecementos rexis-
trados divididos en oito 
categorías. O obxectivo é 
dar maior visibilidade aos 
negocios e axudarlles na 
súa adaptación dixital.

A través da web comer-
cio.outes.gal facilítase 
todo tipo de información 
sobre estas empresas 
desde a súa situación ata 
os datos de contacto.

Explicou o alcalde, 
Manuel González que 
esta plataforma servirá 
como escaparate virtual 
para todos os comercios 
da localidade e “está pen-
sada para facilitar aos ne-
gocios o seu posiciona-
mento en liña”. O rexedor 
sinalou que o obxectivo é 
desenvolver o potencial 
que ten todo o tecido co-
mercial do municipio. Así 
mesmo, o portal conta 
cun apartado no que se 
publicarán noticias sobre 
cuestións de interese 
para o sector. 

Quen visita-
se estes días 

a web do Conce-
llo de Ourense 
(www.ourense.
gal) tería oca-
sión de ver unha 
serie de cambios 
importantes, 
principalmente a 

nivel de deseño 
(máis moderno e 
acorde coas no-
vas tendencias de 
desenvolvemen-
to, onde prima o 
visual e o intuiti-
vo), accesibilida-
de e facilidade de 
uso (user-friendly). 

O Goberno local 
quixo enfiar a 
recta final do 
verán cun novo 
sitio, desenvol-
vido polos enxe-
ñeiros informá-
ticos do Centro 
de Innovación 
Tecnolóxica Mu-
nicipal, que fose 
unha ferramen-
ta integradora 
e permitise un 

maior aproveita-
mento dos seus 
cursos. Con esta 
web, “Ourense 
deixa de ter unha 
web do século XX, 
para adentrarse 
no presente”, en 
palabras do Go-
berno municipal.

O Concello 
tamén salientou 
o feito que fose 
materializada 
integramente 
polo persoal do 
Concello, “o cal 
significa que 
pode variarse 
segundo as 
demandas, a 
diferenzas dou-
tras webs, que 
usan estruturas 
pre-progra-
madas, o que 
require cinguir-
se a estas con 
menos marxes 
de liberdade”. 
En breve presen-
tarase tamén a 
aplicación móbil 
municipal. 

Outes conta cun 
novo sitio en liña 
para apoiar o 
comercio local

Ourense estrea nova web 

NOVAS TIC

Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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 En outubro 
vaise celebrar 

a nova edición dun 
dos grandes e máis 
veteranos encontros 
tecnolóxicos do ám-
bito galego e estatal: 
GaliciaTIC. Será os 
días 6 e 7 de outu-
bro, novamente da 
man da asociación 
empresarial Ineo. A 
temática central será 
a seguinte: Galicia en 
clave dixital. Do mes-

mo xeito que o ano 
pasado, marcado 
tamén pola COVID, a 
organización combi-
nará a posibilidade 
de asistencia virtual 
coa física, esta últi-
ma durante a mañá 
do día 6.

O programa 
(dispoñíbel en www.
galiciatic.com) 
incluirá relatorios, 
mesas de debate, 
conferencias, webi-

nars, demostracións 
virtuais e un espazo 
para o networking.

As actividades 
darán comezo o 
día 6 cunha mesa 
inaugural onde 
se abordarán os 
principais desafíos 
do sector das novas 
tecnoloxías. A mesa 
será moderada 

por Miguel Merino 
(UVigo) e contará 
coa presenza de Mar 
Pereira, directora 
de AMTEGA, Carlos 
Suárez Rey (EDISA), 
Fernando Vázquez 
(Imatia), Luis Álvarez 
Sestelo (presidente 
de Ineo) e Fernando 
Guldris (director do 
IGAPE). 

GaliciaTIC 2021 avalía os 
principais desafíos do sector no 
contexto post-COVID
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Os días 25, 26, 27 e 28 
de outubro celebrarase 

en liña e de forma gratuíta o 
evento internacional Galicia 
Innovation Days 2021, baixo 
o epígrafe Towards Horizon 
Europe. Organizado por FEU-
GA e a Consellería de Educa-
ción e Cultura, contará cunha 
serie de paneis de discusión, 
exposicións de casos de 
éxito, obradoiros e encontros 
co nexo común de explorar 
proxectos de colaboración 
entre universidades e em-
presas no marco do progra-
ma marco da UE Horizonte 
Europa. Participarán expertos 
internacionais en innovación 
e emprendemento.

Entre os grandes come-
tidos do evento figura o 
de “fomentar o networking 
entre socios e colaboradores 
en potencia”, por iso Galicia 
Innovation Days ofrecerá 

aos asistentes “a oportuni-
dade de realizar contactos 
mediante o intercambio de 
mensaxes e reunións indivi-
duais as catro xornadas, en 
horario de tarde”, informou 
FEUGA, engadindo que cada 
unha das xornadas previs-
tas porá o foco nun ámbito 
temático en liña concerto, 
cos paquetes de axudas do 
programa Horizonte Europa.

O primeiro día estará 
adicado á saúde, así como 
á cultura, creatividade e 
sociedade inclusiva. O 26 de 
outubro a cita fará fincapé en 
clima, enerxía e mobilidade. 
Agroalimentación, océanos 
e medioambiente serán 
temáticas protagonistas o 27 
e por último, o 28 de outu-
bro, seguridade civil, dixital, 
industria e espazo. 

 NOVAS TIC

 A Xunta de 
Galicia, a través 

da Axencia Galega 
de Innovación (Gain), 
mantén aberta ata o 13 
de outubro a convo-
catoria dirixida aos 
mellores profesionais 
e empresas do deseño 
e da innovación de 
Galicia. A convocatoria 
dos Premios Galicia de 
Innovación e Deseño, 
que celebran a súa 
segunda convocatoria, 
inclúe tres categorías 
para o primeiro ámbito 
(a innovación) e outras 
tantas para o segundo 
(o deseño). 

Buscan, en palabras 
da axencia autonómica 
que dirixe Patricia Arge-
rey, recoñecer o labor 
das persoas e empresas 
que están a contribuír 
de xeito significativo 
ao desenvolvemento 
económico e social en 
Galicia a través da inno-
vación e o deseño.

Os galardóns tamén 
se encamiñan a salien-
tar as mellores prácticas 
para que “sirvan de 
exemplo a todo o teci-
do empresarial da nosa 
terra”, poñendo de rele-
vo como a innovación 
e o deseño cumpren 
“un papel esencial para 
mellorar a competiti-
vidade das empresas e 
a calidade de vida das 
persoas”. 

 O Colexio Profesional 
de Enxeñaría Técnica 

en Informática de Galicia 
(CPETIG) vai comezar o 
outono con formación, 
divulgación e sensibiliza-
ción. Farao cun completo 
programa de actividades 
dirixidas aos profesionais, 
á comunidade educativa e 
á sociedade en xeral. Para 
o desenvolvemento deste 
completo programa de 
actuacións conta co apoio 
de AMTEGA no marco das 
accións definidas na Estra-
texia Galicia Dixital 2030.

A primeira das activida-
des programadas é un ciclo 

Aberto até o 13 de 
outubro o prazo dos 
segundos Premios 
Galicia de Innova-
ción de Gain 

O CPETIG programa un outono de 
formación para todos os públicos

FEUGA impulsa en outubro catro xornadas de 
Galicia Innovation Days

de xornadas técnicas sobre 
a salvagarda da información, 
dirixida a axentes da Rede 
de Centros para a Moderni-
zación e Inclusión Tecnoló-
xica (Rede CeMIT) da Xunta 
de Galicia. Desenvolvéronse 
varias quendas este mes 
de setembro, en streaming 
desde o GaiásTech, con re-
latores expertos como Paco 
Marcilla.

Tamén está prevista, nun 
ámbito máis profesional, 
unha nova edición dos Se-
minarios sobre Informática 
Xudicial, Ciberseguridade 
e Protección de Datos – 
Iuristicgal. Novamente o 

obxectivo será o de informar 
aos profesionais do dereito 
sobre os aspectos máis re-
levantes da administración 
electrónica xudicial.

O CPETIG impulsa tamén 
unha nova edición do 
Scratch Day, unha iniciativa 
que ten por obxectivo ache-
gar nocións de programa-
ción informática a esco-
lares de entre 7 e 15 anos 
e fomentar as vocacións 
científico-tecnolóxicas entre 
os mozos e mozas. Esta 
actividade terá, en palabras 
do CPETIG, “un enfoque 
totalmente práctico”, se-
guindo o ronsel de éxito de 
participación das edicións 
dos anteriores anos,  com-
plementándoa (desta volta) 
cun obradoiro dirixido ao 
profesorado. 

No marco da programa-
ción do CPETIG presentarase 
tamén un documental sobre 
a presenza das mulleres 
no eido das enxeñarías 
informáticas que ten por 
obxectivo poñer en valor e 
incentivar a súa participa-
ción no sector. 
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TREBELLOS

Pese ao estrepitoso fracaso das Spectacles de Snapchat, Face-
book quere empregar ese camiño para dar lugar a novas expe-
riencias, no que consideran que sería a primeira xeración das súas 
smart glasses, creadas en colaboración con Ray-Ban, de xeito que 
pretenden que esteamos ante un accesorio que combine moda e 
tecnoloxía, e poderán adquirirse (en 4 modelos e 5 cores distintas, 
e incluso coa posibilidade de graduar as lentes) por a partir de 299 
dólares en EE.UU., Australia, Canadá, Irlanda, Italia e Reino Unido, 
estando xa dispoñible un formulario en España para recibir un 
aviso cando poidan adquirirse oficialmente no noso territorio.

Ray-Ban Stories integran un par de cámaras de 5 Mpíxeles para 
poder capturar momentos da nosa vida dende unha perspectiva en 
primeira persoa, facilitando o disparo de fotografías ou a gravación 
de vídeos de 30 segundos, podendo controlarse esta funcionalida-
de premendo un botón ou mediante ordes de voz. Amais, a lentes 
integran unha luz LED para que a xente que estea ao redor saiba 
cando as cámaras están gravando vídeo, aínda que realmente a 
prestación máis interesante para moitos usuarios será que as lentes 
non só integran 3 micrófonos para conseguir unha boa captación 
sonora, senón que tamén teñen altofalantes para poder usalas para 
realizar chamadas.

Ray-Ban Stories, as lentes con cámara de 
Facebook
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A familia de produtos Google 
Nest está a medrar para sim-
plificar a seguridade do fogar 
con opcións sen cable e unha 
estética coidada. Entre os produ-
tos que presentaron hoxe está 
a Google Nest Cam con batería 
que serviría para interiores e 
exteriores e ten un prezo de 
199,99 euros; tamén estrearían 
un videoporteiro con batería, o 
Google Nest Doorbell, cun prezo 

de 199,99 euros. A maiores, 
tamén prepararon unha segunda 
xeración da Google Nest Cam 
alimentada por cable que ten 
un prezo máis accesible (99,99 
euros).

Estas cámaras e videoporteiros 
destacan pola súa intelixencia, de 
xeito que só envían avisos ante 
sucesos relevantes, que no caso 
do videoporteiro incluiría cando 
se recibe un paquete. Moitas das 

súas funcións residen nos pro-
pios dispositivos, de xeito que 
só hai que pagar subscricións no 
caso de querer contar cun rexis-
tro de vídeo en liña (Nest Aware 
custa 5 euros/mes para un his-
torial de vídeos por eventos dos 
últimos 30 días ou 10 euros/mes 
por 60 días de historial de vídeo 
por eventos xunto con 10 días 
de historial de vídeo continuo no 
caso de cámaras con cable).

A nova pulseira de actividade 
de Fitbit, a Charge 5, non só incor-
pora funcións avanzadas como o 
electrocardiograma, senón que 
tamén integra un escáner EDA 
para a xestión do estrés e outras 
funcións que buscan redefinir o 
que se entende por forza.

A Fitbit Charge 5, grazas ao ser-
vizo Fitbit Premium (para o que 
inclúe 6 meses de balde), calcula 
o nivel de recuperación diario, 
para analizar a actividade física, 

a calidade do descanso e a varia-
bilidade da frecuencia cardíaca 
para que así saibamos se estamos 
listos para un novo adestramen-
to ou se debemos priorizar a 
recuperación; entende como re-
acciona o corpo ao estrés diario; 
analiza o corazón na procura de 
fibrilación auricular e notifica se 
o ritmo cardíaco sae das marxes 
establecidas; monitoriza métricas 
de saúde como a saturación de 
osíxeno en sangue, a variabilida-

de da frecuencia cardíaca ou a 
frecuencia respiratoria; monitori-
za a temperatura da pel (co que 
pode detectar se temos febre); 
integra GPS para poder facer un 
seguimento dos desprazamen-
tos ao aire libre aínda que non 
levemos o móbil enriba; e moitas 
outras funcións. A súa batería ten 
unha autonomía de até 7 días.

Sairá á venda a finais de set-
embro e pode reservarse xa a un 
prezo de 179,95 euros.

Google presenta novas cámaras para vixiar o noso fogar

A Fitbit Charge 5 incorpora unha brillante pantalla a toda cor

>

O uso intensivo de video-
conferencias e chamadas de 
voz en certos contornos de 
traballo levou ao deseño dos 
Logitech Zone True Wireless, 
uns auriculares sen fíos para 
uso profesional, que contan 
con cancelación de ruído e 
sorprenden especialmente 
por estar certificados para 
Microsoft Teams, Skype 
for Business, Google Meet, 
Google Voice e Zoom (sendo 
compatibles con outras solu-
cións semellantes) deixando 
claro que a súa vocación é 
corporativa, o que tamén 
podemos entender polo seu 
prezo de 329 euros.

Os auriculares integran 
micrófono con cancelación 
de ruído certificada, tecno-
loxía ANC e son inmersivo, 
buscando así ser ideais para 
espazos de traballo abertos. 
Tamén permiten a conexión 
simultánea co ordenador 
e o smartphone, podendo 
personalizar e controlarse 
os auriculares a través da 
aplicación Logi Tune.

Realmente cada auricular 
integra 3 micrófonos, bus-
cándose así diferenciar a voz 
do usuario do ruído ao seu 
redor, para o que destaca 
principalmente o micrófono 
máis interno, que capta a voz 
a través de condución ósea.

Sairán á venda en negro 
ou en rosa, aínda que haberá 
que agardar ao outono para 
poder adquirilos.

As lámpadas Philips Hue son 
o principal referente en ilumi-
nación domótica, contando con 
numerosas funcións que xogan 
coa intensidade e mesmo coa cor 
para conseguir ambientacións 
agradables en función de distin-
tos parámetros, de xeito que po-
demos contar con automatismos 
ou incluso de control por voz, 
pero hoxe inician unha prestación 
máis curiosa en acceso anticipa-

do: a integración con Spotify.
Esta nova funcionalidade 

permite que ligar a reprodución 
musical á iluminación que teña-
mos no fogar, conseguindo unha 
experiencia inmersiva grazas á 
análise dos metadatos incluídos 
nas cancións e que así permiten 
que a iluminación mude de inten-
sidade e cor, e mesmo pestanexe 
ao ritmo da música, adaptándose 
ao xénero, o ton, o ritmo e outros 

parámetros. O usuario pode 
definir a intensidade das luces e 
a paleta de cores que desexe, así 
como cando quere que a sincro-
nización musical se active.

Para poder gozar de Philips 
Hue + Spotify é preciso contar 
con lámpadas Philips Hue con 
control de cores, un bridge do-
mótico de Philips, un dispositivo 
de audio e unha conta de Spotify 
(incluso de balde).

Nos últimos meses temos 
comentado como o Fire 
TV Cube permite unirse a 
xuntanza de Zoom dende o 
televisor valéndose dunha 
webcam compatible, ao igual 
que tamén permite o Portal TV 
de Facebook, e precisamente 
o feito de que Google TV (ou 
Android TV) se abrise ao uso 
de webcams levou a que o 

fabricante TCL decidise comer-
cializar a súa propia webcam 
USB, que nos EE.UU. venden 
a un prezo de 79,99 dólares, 
pensando na súa instalación en 
televisores da marca co sistema 
operativo de Google, que deste 
xeito poden aproveitarse para 
realizar videoconferencias a 
través de aplicacións como 
Google Duo.

Esta webcam ten resolución 
Full HD cun ángulo de visión 
de 70 graos, integra varios 
micrófonos con redución de 
ruído, o seu formato facilita a 
súa instalación en televisores 
de practicamente calquera 
tamaño e, para evitar suspica-
cias, incluso ten unha cuberta 
para tapala cando non estea 
en uso.

Os últimos 
auriculares de 
Logitech están 
orientados a 
videoconferencias

As lámpadas Philips Hue poden sincronizarse coa música de Spotify

TCL comercializa unha webcam para televisores con Google TV
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 índa 
que 
estaba 

previsto que 
este mesmo ano 
puidésemos ver 
o xogo Diablo Im-
mortal en dispo-
sitivos con iOS e 
Android, Blizzard 
vén de dar conta 
de retrasos no seu 
desenvolvemen-
to, polo que a súa 
data de lanza-
mento prevista 
está fixada agora 
na primeira meta-
de de 2022.

O xogo xa expe-
rimentou unha 
alfa pechada, en 
proximamente 
contará cunha 
fase de probas 
xa en beta, na 

que incorpora-
rá numerosas 
novidades, como 
máis obxectivos 
e actividades de 
xogador contra 
o contorno, un 
maior peso dos 
encargos, a posi-
bilidade de ma-
nexar o xogo cun 
mando físico en 
vez de con con-
trois virtuais, unha 
progresión de 
personaxes máis 
interesante e, por 
suposto, novas 
posibilidades nos 
enfrontamentos 
de xogador contra 
xogador, que na 
alfa pechada re-
cibiu o Campo de 
Batalla e tamén o 
Ciclo do Conflito.

O

A

PC | Nintendo Switch | Xbox | PlayStation

reputado xogo Ha-
des, con numerosos 
recoñecementos 

nas súas versións para PC e 
para Nintendo Switch, dá un 
importante salto no ámbito 
das consolas de videoxogos, 
estreando versión para Xbox 
One e Xbox Series X|S (que 
destacan por estar incluídas 
no Xbox Game Pass xunto 
coa versión de PC, o que 
atraerá a moitos xogadores) 
e para PlayStation 4 e PlayS-
tation 5. Aínda que estamos 
ante un título moi orientado 
ao mercado dixital, tamén é 
posible atopalo en formato 
físico nas súas versións de 
consola.

Hades é un xogo roguelike 
de exploración de alxu-
bes que combina acción 

rápida con coidado na súa 
narrativa, profundidade e 
atmosfera, cativando ao 
xogador nunha aventura na 
que hai que procurar fuxir 
do inframundo enfrontán-
dose a numerosos desafíos e 
facendo uso de habilidades 
potenciadas polas bendi-
cións dos deuses do Olimpo.

Ao estarmos ante un 
roguelike, cada partida é 
diferente, de xeito que o 
título pode xogarse moitas 
veces, polo que a loita de 
Zagreus, inmortal Príncipe 
do Inframundo, será moi 
intensa e divertida, na que 
poderemos elixir diferentes 
niveis de dificultade para 
que poidamos gozar da 
experiencia como un reto ou 
como unha historia.

Chega a consolas Xbox e PlayStation

Adíase até 2022

videoxogos

28 |

IOS | Android



videoxogos

A

PC | Xbox | PlayStation

 presentación de 
resultados de 
Take-Two Interac-

tive desvela interesante in-
formación sobre as vendas 
de xogos desta compañía 
que mantén unha forte 
posición no mercado e non 
deixa de medrar en núme-
ro de traballadores.

No balance aseguran 
que actualmente hai 2.800 
millóns de xogadores a 
nivel mundial, polo que os 
videoxogos son o sector de 
lecer máis importante en 
volume, resultando tamén 
de grande importancia 
o feito de que a idade 
media dos xogadores estea 
entre os 35 e os 44 anos, 
ou sexa, que habería que 

desbotar o mito de que 
os videoxogos son cousas 
de nenos, de aí que sexan 
tan importantes a nivel de 
facturación.

No caso de Rockstar 
Games, marca con 10 estu-
dios internos, temos que a 
súa franquía, Grand Theft 
Auto, tería superado os 350 
millóns de unidades ven-
didas, dos que máis de 150 
millóns de unidades corres-
ponderían a Grand Theft 
Auto V, título que pese a ter 
bastantes anos conserva 
unha boa saúde, con boas 
vendas e cun grande pulo 
en Grand Theft Auto Online, 
que vai comercializarse de 
xeito separado a partir do 
11 de novembro.

 

Supera os 150 millóns de copias vendidas

Chegará a móbiles o 22 de setembro

n xullo chegou a 
Nintendo Switch o 
xogo Pokémon UNITE, 

título con vocación de multipla-
taforma con xogo cruzado que 
curiosamente combinará a súa 
versión para Switch con plata-
formas móbiles, polo que veñen 
de abrir o rexistro nas tendas de 
aplicacións de Android e de iOS, 
de xeito que os usuarios que 
indiquen o seu interese por este 
título free-to-play recibirán un 
aviso e recompensas cando o 
xogo chegue a móbiles o 22 de 
setembro.

Pokémon UNITE é o primeiro 
xogo de Pokémon de combates 
estratéxicos de 5 contra 5 por 
equipos, podendo os xogadores 
participar en combates contra 
adestradores de todo o mundo 
con independencia de se están 
nunha Switch ou nun móbil se 
fan uso da súa conta do Club de 
Adestradores Pokémon ou da 
súa conta Nintendo, á vez que 
tamén poderán ter os progre-

sos sincronizados en ambos 
dispositivos.

A proposta de Pokémon 
UNITE é moi diferente ao que 
estamos afeitos no mundo dos 
Pokémon, xa que nesta ocasión 
adopta mecánicas propias dun 
MOBA, de xeito que haberá que 
ir derrotando aos Pokémon que 
aparecen no mapa e ir avanzan-
do até destruír a base dos rivais. 
A acción está ambientada na illa 
Aeos, na que entra en xogo a 
enerxía Aeos, que permite facer 
evolucionar os Pokémon. O xogo 
tamén conta con varios tipos de 
moedas virtuais (xemas, moedas 
e tíckets) dos que só as xemas 
precisarán do pagamento con 
cartos reais, pero como están en-
focadas basicamente á compra 
de elementos estéticos pode-
mos entender que o xogo quere 
afastarse do modelo de negocio 
do pay to win, ou sexa, que os 
xogadores poderán progresar 
por méritos propios e non en 
función dos cartos que gasten.

E

Nintendo Switch | IOS | Android
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A novela interactiva Ti Primeiro xa superou 
as 10.000 descargasA novela visual e in-

teractiva Ti Primeiro 
(www.youfirstgame.
com) xa supera as 
10.000 descargas des-
de o seu lanzamen-
to internacional hai 

un mes, con feitura de aplicación móbil 
para iOS e Android e en seis idiomas (in-
cluído o galego). Ademais de en España, 
os usuarios de países como Italia, Brasil 
ou India xa probaron esta ferramenta-
novela, coa que o usuario pode escoller 
o camiño das súas protagonistas. Está es-
crita, dirixida, producida e protagonizada 
polo galego Roberto Alvite (fundador da 
produtora da nosa terra Melgo Cinema) 
e conta coa colaboración da Deputa-
ción da Coruña, a participación de CREA 
SGR e o financiamento de Triodos Bank. 
“Con Ti Primeiro”, explica Alvite, “xa che-
gamos a miles de usuarios de recunchos 
inimaxinábeis. Creo no valor da diversida-
de e por iso desde o cine, a literatura e os 
videoxogos quixemos traballar tendo esas 
realidades moi presentes. Alégrame com-
probar que un proxecto tan arriscado coma 
este pode ter impacto positivo entre un pú-
blico do máis diverso a nivel internacional”. 
A través da aplicación, os usuarios te-
ñen a oportunidade de se introducir na 
intimidade dunha parella e elixir o ca-
miño das súas dúas protagonistas que, 
tras meses de convivencia, deciden dar 
un paso máis e ter unha relación aberta.  
“As nosas vidas están marcadas polas 
etapas que imos superando, ben froito 
da madurez ou das experiencias vitais”, 
continúa Alvite, engadindo que “o xéne-
ro romántico permítenos emocionarnos 
xunto ás personaxes e, axudados pola 
narración interactiva, o usuario fai pro-
pios os éxitos e fracasos desta parella”. 
A descarga do primeiro capítulo é gratuíta 
mentres que o prezo conxunto dos dous 
capítulos restantes que completan a expe-
riencia atópase en 4€. 

Unha revolucionaria 
forma de ler  

O  Concello de Pontevedra, ao 
abeiro do proxecto A Memoria das 
Mulleres (destinado a reivindicar 

os nomes de todas aquelas mulleres que 
contribuíron, de xeito anónimo e nunca de 
abondo recoñecido, a crear a historia da ci-
dade, tal e como a coñecementos), vén de 
activar un xogo interactivo para ampliar 

os obxectivos do dito 
programa no ámbito 
do lecer dixital. O xogo, 
que ten relación directa 
co mural Mulleres de 
Pontevedra na historia, é 
unha enquisa dirixida a 
“crear unha aprendizaxe 
interactiva e participati-
va a través de adiviñas”. 
Tamén se concibiu como 
“unha viaxe gráfica na 
rúa Poza de Campos”. 

O xogo funciona 
como unha visita virtual 

ao devandito mural (accesíbel na web 
www.dogrisaovioleta.gal), onde podemos 
premer sobre cada un dos números que 
acompañan as 23 mulleres incluídas no 
mesmo. A modo de adiviñanza, obtemos 
dez pistas biográficas sobre quen é a 
muller que se agocha tras delas, tentando 
descubrir a súa identidade.

Posto en marcha hai cinco anos, o pro-
grama A Memoria das Mulleres impulsou 
unha chea de actividades para recuperar 
o legado feminino da cidade de Ponte-
vedra e da súa contorna. Ao seu abeiro, 
elaborouse un fondo documental, gráfico 
e audiovisual e unha enciclopedia virtual 
sobre as mulleres do concello ao longo 
dos tempos. Amais, púxose o foco na parti-
cipación dos centros educativos en todos 
estes procesos, traballando na procura 
dunha colaboración activa entre todos os 
axentes sociais que traballan neste eido, 
“sen esquecer o uso das novas tecnoloxías 
para o proceso de comunicación”.

Sinopse
Existe unha única for-
ma correcta de amar? 
Álex e Sebas están na 
cúspide da súa vida. 
Para eles todos os 
días sobordan amor, 
sexo e simpatía o un 
polo outro. Cando a 
parella decide abrir a 
súa relación, espera 
descubrir novos 
praceres á vez que 
manter e fortalecer o 
seu proxecto de vida. 
Esta nova experiencia 
axudaraos a descubrir 
outros xeitos de 
medrar e querer 
como persoas. 

Pontevedra lanza un xogo interactivo ao abeiro 
de A Memoria das Mulleres 



- ...tres, dous, un... ¡cero!
O equipo científico, onde quen 

máis e quen menos agardaba con 
nervios o desenlace, tiña que re-
coñecer que o lanzamento foi sa-
tisfactorio: aínda que ata a véspe-
ra se temía a cancelación debido a 
que se achegaba unha fronte fría 
ó complexo espacial, todo fun-
cionou á perfección e o foguete 
portador pasou por cada unha 
das fases previstas no momento 
axeitado, tal como amosaban as 
imaxes da televisión, acompaña-
das polos comentarios dunha xor-
nalista especializada. 
- ¡Brindemos polo éxito! -pediu 
emocionada a reitora da Univer-
sidade de Hutchinson erguendo a 
súa voz por riba das exclamacións 
de alegría das persoas presentes 
na sala.

Olivia Kenneth estaba feliz e 
rodeada por unha chea de auto-
ridades que, nun momento tan 
especial, non quixeron perder 
a oportunidade de saír na foto 
-¡flash, flash, flash!- acompañan-
do o equipo multidisciplinar que 
deseñou desde cero o aparello e 
que conseguiu poñelo en órbita 
co patrocinio da Axencia Espacial.

Unha tarefa na que superaron 
todos os retos: desde conseguir 
o financiamento e os apoios pú-
blicos e privados necesarios ata 

loitar contra os atrasos na entrega 
das carísimas pezas fabricadas á 
medida por laboratorios de van-
garda e no outorgamento de per-
misos e axudas por parte das dis-
tintas administracións implicadas.

Solventar os problemas cientí-
ficos e tecnolóxicos derivados de 
deseñar compoñentes e planificar 
as operacións a desenvolver nos 
anos posteriores á colocación na 
órbita parecéralle ó equipo o máis 
fácil, pois o persoal científico hoxe 
facía máis xestión de solicitudes 
de financiamento que investiga-
ción.
- Desde o primeiro momento 
demos todo o noso apoio e axili-
zamos este importante proxecto 
que nos mantén unha vez máis 
na vangarda, entre os países máis 
avanzados do planeta -asegu-
rou o primeiro ministro, Michael 
Starsky, ante as cámaras de televi-
sión, mentres o 'Satnovo' se des-
prendía por fin -como fora planifi-
cado- do foguete lanzador.
- O satélite diríxese cara á súa 
órbita como estaba previsto -indi-
cou a locutora do centro de con-
trol espacial.

O enxeño incorporaba un sis-
tema para o estudo da superficie 
oceánica que multiplicaba a reso-
lución dos que xa existían: podía 
recoller datos da salinidade da 

auga, localizar recursos pesquei-
ros, facer un seguimento de po-
sibles vertidos e prestarlles apoio 
ós servizos de salvamento en 
operacións de rescate. A maiores 
incorporaba un circuíto de comu-
nicacións de primeiro nivel. 
- O 'Satnovo' inicia as manobras 
de posicionamento na súa órbita 
-falou de novo a locutora.

A tensión no equipo da univer-
sidade era patente; non así entre 
o resto das persoas presentes, que 
vivían aquilo como unha festa. 
Debido ós avances nos lanzamen-
tos, a colocación na órbita dos 
'paxaros espaciais' podía facerse 
cada vez máis rápido; por iso, as 
autoridades e demais persoas 
convidadas agardaban aínda no 
centro de seguimento do lan-
zamento a que se completase o 
procedemento. Iso si, moita xente 
conversaba á beira de mesas ben 
surtidas dun buffet de categoría: 
a ciencia entra mellor acompaña-
da dun tróspiro ou dunha torrada 
con salmón atlántico ás finas her-
bas.

Axiña se viviu un dos momen-
tos clave: a toma de contacto cos 
dispositivos de comunicación do 
'Satnovo'. Se ben o lanzamento e 
a situación en órbita saíran á per-
fección, agora era crucial que se 
despregaran as antenas para en-
viar e recibir datos. 
- Poderemos comunicarnos co 
satélite nun minuto -anunciou a 
locutora mentres se ía impoñen-
do o silencio na sala.

As cámaras de televisión enfo-
caron o enorme contador pendu-
rado dunha parede que mostraba 
o final da conta atrás para esta-
blecer a primeira comunicación: 
...cinco, catro, tres, dous, un, cero. 
Nese momento o técnico encar-
gado da conexión confirmou que 
a emisión dun sinal automático 
dirixido a establecer contacto co 
sistema de recepción do 'Satnovo' 
estaba a realizarse de acordo cos 
plans fixados. 

A sala quedou en silencio men-
tres se iluminaba cunha luz de cor 
verde un panel que indicaba que 
se ía recibir a continuación unha 
resposta desde o satélite. Non se 
oía un chío cando se escoitou por 
fin a voz procedente do avanza-
do sistema de comunicacións do 
'Satnovo':
- O número ó que chama está 
apagado ou fóra de cobertura 
neste momento... 

Henrique Neira PereiraHenrique Neira Pereira

Xogo de ondas
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Síguenos en:

Sigue a última hora de todo o que che interesa en materia de I+D+i. 
O  noso boletín diario é o de maior difusión por subscrición en Galicia, tal como 
o amosan os máis de 3.000 subscritores que reciben no seu correo electrónico un 
resumo de xeito gratuíto do máis destacado en materia de novas tecnolóxicas. 
A que agardas? Subscríbete XA! É de balde.
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