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Repasamos o máis salientábel dos días pasados
en materia de xogos e
consolas
|3

XGN R Encounter
recupera totalmente
a presencialidade

O

pasado día 7 o
vicepresidente
segundo e
conselleiro
de Presidencia, Xustiza e
Deportes, Diego Calvo, acompañado da directora xeral de
Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, e do
director da Fundación Semana
Verde de Galicia, Ricardo Durán,
participaron na inauguración do
encontro informático Xuventude Galicia Net R Encounter, impulsado pola Xunta co apoio da
empresa R como patrocinadora
oficial. O evento, que chegou á
súa vixésimo segunda edición,
xuntando até o domingo 9 a
preto de 800 participantes na
Feira Internacional de Galicia
Abanca, en Silleda.
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O encontro contou con máis
de 50 actividades, entre competicións, conferencias, talleres e
zonas de xogos, entre as que o
vicepresidente segundo sinalou
como novidades un obradoiro de hidroimpresión, outro
de programación dun sensor
para medir a calidade do aire,
concursos virtuais de simulación
de voo, novas experiencias de
realidade virtual inmersivas ou
unha conferencia centrada na
creación dunha páxina web.
Ademais, Diego Calvo destacou a recuperación este ano do
formato completo do evento ao
retomar a presencialidade da
zona de acceso libre Extranet,
que o pasado ano se levou a
cabo en liña debido ás restricións da COVID-19. Nesta área,
tanto as persoas inscritas como

o público xeral puido asistir de
balde a conferencias e mostras
sobre temas de actualidade
informática e obradoiros para
achegarse á tecnoloxía.

é unha das instalacións con
mellor conectividade de Galicia,
debido ao esforzo realizado por
esta empresa de telecomunicacións galega.

20.000 metros cadrados e
20 Gbps de velocidade

Punto de encontro lúdico e
profesional

XGN R Encounter é un dos
16 grandes eventos da programación deste ano da Feira
Internacional de Galicia Abanca,
enmarcándose esta iniciativa
nas políticas da Xunta de apoio
á mocidade, nas que se aposta
por iniciativas como esta, que
combina convivencia, intercambio de coñecementos e experiencias, lecer e formación.
O encontro contou con
20.000 metros cadrados en dous
pavillóns, e conexións de banda
larga cunha capacidade de 20
Gbps achegada polo operador R.
A cita foi cualificada de éxito
por parte da súa organización ao
amosar a súa recuperación tras a
pandemia, procurando consolidarse como a segunda LAN
party do Estado. Tamén puido
constatarse que o recinto Feira
Internacional de Galicia Abanca

O perfil dos inscritos na XGN
R Encounter 2022 correspondeuse co de afeccionados e
profesionais cunha idade media
que segue medrando respecto
ás anteriores edicións e se sitúa
agora na trintena, onde a persoa
máis nova ten 10 anos e a máis
veterana, 53. A súa procedencia
revela que acoden desde 18
provincias diferentes, na súa
maioría de Galicia, pero tamén
con presenza destacada de
rexistrados de Madrid, Asturias
ou Biscaia.
Moitos deles sinalan, entre os
seus intereses para acudir á LAN
party, o seu valor como punto
de encontro para intercambiar coñecementos e realizar
contactos, o que demostra que
esta cita conxuga á perfección
a vertente lúdica coa profesional. 
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O XoveTIC
potencia o
talento científico
máis novo
O certame organizado polo CITIC
acolleu a presentación de preto de
60 proxectos

O

Centro de
Investigación
en Tecnoloxías
da Información
e as Comunicacións (CITIC)
da Universidade da Coruña celebrou o 5 e 6 de outubro a quinta
edición do Congreso XoveTIC,
que congregou a máis de 100
investigadores e investigadoras
do ámbito das TIC (Tecnoloxías
da Información e a Comunicación). Durante as dúas xornadas,
persoal investigador novo de España e Portugal presentou preto
de 60 proxectos de intelixencia
artificial, ciencia e enxeñaría de
datos, computación de altas
prestacións, servizos e redes
intelixentes e ciberseguridade,
tanto en formato de comunicación oral como en póster.
O obxectivo do XoveTIC é
impulsar a carreira científica
do talento mozo e “promover o
intercambio de experiencias e
coñecementos nun ambiente
distendido que fomenta a colaboración”, segundo destacou
o director do centro, Manuel F.
González Penedo.
Nesta edición, na que se
retomou a presencialidade
tras dous anos celebrándose
en liña debido á pandemia,
destacou a elevada participación
da Universidade da Coruña,

aproximadamente un 70 %,
complementada con traballos
doutras universidades españolas,
como a de Alcalá de Henares e
a de Sevilla, e mesmo o carácter
internacional, con presenza de
proxectos de universidades do
norte de Portugal.
O Congreso XoveTIC recoñece
cunha gratificación económica os cinco proxectos mellor
valorados polo comité científico
en áreas ou liñas de alto interese
e impacto social. Este ano, os
traballos premiados foron os
seguintes:
- Premio do Clúster TIC de Galicia
para Low-cost, scalable IoT technology for real-time streaming
network auditing, presentado
por Pedro Fernández-Arruti Gallego, polo que se desenvolveu
un sistema de auditoría de rede
para pequenas e medianas
empresas.
- Premio do Colexio Profesional
de Enxeñaría en Informática
de Galicia (CPEIG) para Testing
and Analysis of Self-Sovereign
Decentralized Digital Identity
Technology, exposto por Pablo
Santos Cabaleiro, sobre un prototipo de análise da identidade
dixital.
- Premio do Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG) para Smart
bracelet for anxiety, de Noelia
Navarro Moreno da Universi-

dad de Sevilla, encargada de
presentar un dispositivo de
baixo custo que captura os
sinais fisiolóxicos para detectar
a ansiedade.
- Premio das cátedras asociadas
á Facultade de Informática
(Cátedras Aldaba WIB, NTT Data
en Diversidade e Tecnoloxía,
CICAS e R en Ciberseguridade)
para Assessment of selective
attention in children through
Digital Teddy: preliminary study,
traballo de Irene González Eiroa
que propón unha aplicación
que reproduce un test para
estudar a dificultade de certos
nenos e nenas para localizarse
no espazo.
- Premio da Fundación CITIC de
Galicia para Assistant Robot for
Gait Rehabilitation in People
with Disability, de Manuel Lagos
Rodríguez, sobre robótica
asistencial para a rehabilitación
da marcha en persoas con
diversidade funcional.

Ademais, celebráronse lugar
dúas conferencias plenarias;
a primeira foi Entre Software
Engineering e Investigación.
Desenvolvemento de ferramentas
para aprendizaxe por reforzo, a
cargo de Sabela Ramos Garea,
enxeñeira de software Google
Research, Brain Team; e a segunda, da man de José Francisco
Tirado Fernández, catedrático
de Arquitectura e Tecnoloxías
da Computación da Universidade Complutense de Madrid
e presidente do Comité Asesor
Externo do CITIC, que presentou A carreira investigadora:
oportunidades, financiación e
avaliación.
O V Congreso XoveTIC contou
coa colaboración da Xunta de
Galicia, a Facultade de Informática da UDC, a Universidade de
Oviedo, a Universidade Politécnica de Madrid, a Universidade
de Porto e Atlanttic da Universidade de Vigo. 

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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Fernando Suárez,
Suárez, presidente do CPEIG, fai balance

nesta crónica do acadado na pasada edición da
Mobile Week Ourense, celebrada en setembro

Achegando a
tecnoloxía á cidadanía

A

cabamos de celebrar a Mobile
Week Ourense
2022 (mweek.
com/ourense-2022). Catro
xornadas de reflexión sobre o
impacto que ten a tecnoloxía
en todos os aspectos da nosa
sociedade cun esforzo especial
para chegar a todos as colectivos de idades, desde os máis
nenos ata os adultos pasando
por pais e educadores e o sector
profesional.
Lonxe de congresos técnicos
ou do propio formato do Mobile
Congress no que ten a súa orixe,
todos eles moi focalizados no
sector tecnolóxico, esta Mobile galega puxo o foco en como
achegar a tecnoloxía a todos os
cidadáns, o que en poboacións
como Ourense ou Galicia en
xeral, tradúcense en impacto
naqueles colectivos que por
causas como a dispersión ou a
idade, a priori poden estar un
pouco máis afastados do uso
habitual e cotián dos desenvolvementos informáticos que
marcan os nosos tempos.
Pero o máis importante non
foron as charlas en si, todas excelentes e con relatoras de primerísimo nivel, senón o poder
escoitar directamente a todos
os asistentes cales son as súas
demandas, as súas inquietudes,
os seus medos e as súas reticencias para usar a tecnoloxía
e poder achegar todas estas reflexións ao sector co obxectivo
de desenvolver tecnoloxía que
sexa máis inclusiva, máis próxima e máis accesible.
Son moitas as conclusións
que podemos sacar destas
xornadas. A primeira é que hai
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tecnoloxías para practicamente
todos os colectivos e necesidades; con todo, non sempre chegan aos seus destinatarios, que,
por tanto, descoñecen cales son
estas oportunidades. Debemos



Nota:

Fernando Suárez é o coordinador da
Mobile Week Ourense e director da
área de Transparencia da Deputación
de Ourense. Tamén é o presidente do
Colexio Profesional de Enxeñaría en
Informática de Galicia, o CPEIG.

de traballar para visibilizar esta
tecnoloxía que facilita e axuda
no seu día a día a grupos de idades desde os máis novos, para
mellorar as súas posibilidades
á hora de estudar e de relacionarse, ata os máis maiores, tanto
para un envellecemento activo
como para estar máis próximos
aos seus familiares, que moitas
veces están a quilómetros, pero
a un só clic de distancia.
Outra reflexión é a oportunidade que nos ofrece a gamificación, con capacidade para ser
adpatada a todos os públicos,
para un primeiro acceso de forma moito máis amigable.
De cara a colectivos máis
complexos a priori, como poden ser os maiores, onde hai
unha reticencia inicial para o
uso da informática, temos que
caer na conta de que non podemos esperar a que sexan eles os
que se acheguen á tecnoloxía,
senón que debemos de facela
chegar aos seus lugares de orixe, onde viven, ás súas residencias e impulsar unha tecnoloxía
que sexa accesible e sinxela de
utilizar.
Debemos tamén romper
unha primeira barreira de medo
ou desconfianza, moitas veces
xerada pola propia opinión pública e os medios de comunicación, que unha vez superada,
está demostrado como a xente
abraza a tecnoloxía e percibe o
aos que lles achega na súa vida.
E non nos esquezamos da colaboración entre diferentes grupos de idade. Puidémolo experimentar, tanto na colaboración
entre pais e fillos (e viceversa),
como entre os menos maiores
e os menos novos, xerando e estreitando lazos de cooperación
nos que todos saen beneficiados.
Que iniciativas como esta son
absolutamente necesarias demóstrao a implicación e dispoñibilidade de todos os relatores
participantes. O éxito do evento
é grazas a eles e oxalá podamos
continuar con máis xornadas
como esta de achegamento da
tecnoloxía á cidadanía. 
Número 231

Galicia no

epicentro da

modernización
xudicial
IurisTICgal 2022 afondou nas oportunidades
do metaverso

E

ste 20 de outubro, baixo o lema
Antoloxía 20102022, celebrouse na Cidade da
Cultura un dos
grandes acontecementos tecnolóxicos da tempada: a edición número once da
Xornada de Informática Xudicial
e Delitos Informáticos, IurisTICgal
2022, do Colexio Profesional de
Enxeñaría Técnica Informática de
Galicia (CPETIG). Foi novamente
unha oportunidade inmellorábel
para facer avanzar o noso coñecemento en ciberseguridade e
en todos aqueles espazos onde
conflúen xustiza, investigación
de delitos e novas tecnoloxías
da información. Nun plano máis
específico, este ano tocou poñer
o foco no metaverso, cun programa de actividades profundou
nas posibilidades que ofrece este
novo mundo virtual para o sistema xudicial.
No acto de apertura interviñeron o director xeral de Xustiza, José Tronchoni, o director da
Axencia para a Modernización de
Galicia, Julián Cerviño e o presidente do CPETIG, Marcos Mata.
No encontro foron abordadas
temáticas como a dixitalización
da Administración de Xustiza en
Galicia, o presente e futuro do
sistema xudicial e a defensa dos
dereitos fundamentais nun mundo dixital.
O maxistrado da Audiencia Nacional, Joaquín Delgado Martín,
primeiro relator do evento, remarcou na súa intervención que
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Yago Reboyras, xefe do Grupo
de Ciberdelincuencia da Policía
Nacional na Coruña, alertou de
que en 2020 a cifra nesta área foi
de 5,5 billóns de euros “porque é
máis rendible e ten menos riscos”.
Advertiu tamén que “hoxe non é
precisa demasiada formación delitiva para levala a cabo”.
A cita rematou cunha mesa redonda na que participan os relatores con preguntas do público.
Correspondeu ao presidente
do CPETIG, Marcos Mata, agradecer a participación dos relatores e
a implicación dos participantes e
á Amtega por colaborar no desenvolvemento desta actividade.

Acto inaugural
“o cidadán ten que ser o centro
da Xustiza. No caso contrario,
pode haber consecuencias negativas”. Pola súa banda, a directora de Administración Dixital da
Amtega, María José García, apostou por "avanzar na calidade do
dato e reducir a presencialidade
con todas as garantías". Ofelia
Tejerina, avogada experta en TIC
e presidenta da Asociación de
Internautas falou de “pseudonimato, liberdades, dereitos e metaverso, e como se ven afectados
polos ceros e uns”.
Eloy Velasco, maxistrado da
Audiencia Nacional e un dos expertos que ano tras ano deixan a
súa pegada na xornada do CPETIG, arrancou a súa presentación
sobre a proba electrónica e Intelixencia Artificial deixando dous
interesantes titulares: “O Dereito
imponse porque a Intelixencia
Artificial equivócase” e “o Dereito
é o único límite de calquera invención humana”.

Como dixemos, José Tronchoni
e Julián Cerviño participaron na
apertura da xornada. Fixérono
debullando a aposta da Xunta
polo fomento da ciberseguridade nas institucións, as empresas e
no conxunto da sociedade, unha
aposta que se materializa nun decálogo de medidas de colaboración entre administracións e cos
sectores privados nas que investirá 18 millóns de euros.
Na súa intervención, Tronchoni
destacou o labor desenvolvido
pola Xunta “nunha transición dixital rápida e axeitada ás necesidades da cidadanía que permita
mellorar as medidas preventivas
e a capacidade de resposta ante
ciberataques”. O obxectivo é ser,
no horizonte de 2030, “referente

internacional na materia tanto a
nivel académico e investigador
como empresarial e comercial”.
Nesta liña referiuse á importancia
do Centro de Excelencia de Ciberseguridade de Galicia que implicará un investimento para a súa
posta en marcha duns 3,5 millóns
de euros.
O director da Amtega lembrou
que “hai máis de dez anos puxemos en marcha unha ambiciosa
iniciativa para a dixitalización
da Xustiza, que se materializou
a través dos plans Senda 2014
e Senda 2020, unha década na
que Galicia reforzou as infraestruturas tecnolóxicas no eido
xudicial; implantou os sistemas
de xestión procesual para xuíces,
letrados, empregados públicos e
fiscais así como a sinatura dixital
en todos os órganos xudiciais;
puxo en marcha todas as pezas
do expediente xudicial electrónico; desenvolveu unha rede de
vídeo-conferencias que dá servizo a todos os órganos xudiciais e
foi a primeira comunidade en poñer en marcha a sede electrónica
xudicial.
Cerviño engadiu que agora
“queremos lograr a consolidación dixital da Xustiza, para facela
máis próxima á cidadanía”. E con
estes obxectivos está en marcha
o III Plan Senda 2025 cun investimento de máis de 43 millóns de
euros, un 68% máis que os plans
anteriores. 
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Revolución rural
Rede Aberta dotará de Internet de alta velocidade a
36.556 fogares e empresas da Coruña

A

operadora neutra galega
Rede Aberta anunciou este
mes de outubro un importante despregue de fibra
óptica até o fogar (FTTH) na
provincia da Coruña, que
terá un relevante impacto nunha chea de
concellos do rural, que contarán con máis e
mellores oportunidades para dixitalizárense, coller impulso económico e produtivo
e fixar poboación. Segundo fixo saber a
empresa, esta levará a dita tecnoloxía a
36.556 fogares da Coruña, tras a adxudicación do programa Único Banda Larga 2022
do Goberno central (Ministerio de Asuntos
Económicos e Transformación Dixital).
A medio prazo, a previsión é que ao final
de 2024 a cobertura chegue a máis de
155.000 fogares da provincia con conexión
de Internet de alta capacidade. “A resolución
do Ministerio”, sinalaron fontes da operadora, “suporá un importante pulo para a nosa
estratexia de conectar as zonas rurais con infraestruturas dixitais de moi alta capacidade,
con velocidades superiores aos 100 Mbps”.
A día de hoxe, a firma ten en marcha
un plan de despregadura para chegar a
192.000 fogares en toda Galicia no bienio
2023-2024.
A adxudicación do Plan Único na Coruña
suporá un investimento de 26,6 millóns de
euros, dos que 13,3 están financiados polo
Ministerio de Asuntos Económicos con
fondos do Plan de Recuperación para lograr
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o obxectivo da Axenda Dixital 2026: que o
100% da poboación teña acceso a conexións dixitais superiores aos 100Mbps.
As actuacións de Rede Aberta despregaranse en “zonas brancas” da provincia
coruñesa, ou sexa, as que non dispoñen
de cobertura de redes de velocidade de
polo menos 30 Mbps, nin plans para a súa
dotación no próximos tres anos.
Rede Aberta, que acaba de cumprir os
dous anos de actividade no mercado, está
xa presente en 49 municipios rurais de Galicia, poñendo en xogo unha infraestrutura
de máis de 1.300 quilómetros de cable tendido para dar servizo de fibra óptica neutra
e chegando a máis de 100.000 fogares.
Na provincia da Coruña, Rede Aberta iniciou a actividade en 26 municipios, nos que
ten previsto ofrecer a conexión a 77.435
fogares. Na actualidade, xa alcanzou o 79%
dos obxectivos, con 61.360 fogares con
conexión de fibra de moi alta capacidade.
Nalgunhas comarcas, como é o caso de
Costa da Morte, concentrou os seus esforzos en municipios como Cabana de Bergantiños, Cee, Corcubión, Laxe, A Laracha,
Malpica, Ponteceso e Vimianzo, onde xa foi
quen de superar os 18.500 fogares conectados, que representan o 53,7% dos 34.422
previstos en toda a comarca. Nalgúns deles,
debido á demanda, superáronse as previsións iniciais, como é o caso de Corcubión,
onde se duplicou a cifra de fogares conectados. 

Avatel ampliará a
súa cobertura en
Ribeira a 1.000
novos fogares

A

operadora Avatel, presente
dende hai un ano na comarca do Barbanza a través da
súa sede na rúa de Galicia en Ribeira, proporcionará Internet de alta
velocidade a 1.000 novos fogares da
dita localidade e máis da parroquia
de Palmeira. A compañía anunciou
esta novidade ao tempo que fixo
saber que ten unha cobertura (con
rede de banda larga) que chega a
case 6.000 vivendas e fogares no
dito termo municipal.
A cidade de Ribeira foi a porta de
entrada da compañía na provincia
da Coruña, onde a día de hoxe dá
servizo a máis de 22.000 vivendas e
empresas e ten abertos catro puntos de venda: Ribeira, Sada, Santa
Comba e O Temple, coa que cobre
Cambre e Oleiros.
Como dixemos, a partir de novembro, a operadora de orixe galega
ampliará a despregadura local no
municipio a uns 1.000 fogares novos
grazas á colaboración das comunidades de veciños que facilitaron
a instalación de cables e equipos
de distribución de fibra óptica. Por
este motivo, e co gallo de celebrar o
primeiro aniversario no municipio,
Avatel realizará accións especiais
cos veciños como a participación na
promoción dun ano de fibra gratis a
todas as persoas que visiten, desde
o 14 de outubro ao 14 de novembro, a tenda situada no número 20
da Rúa de Galicia.
A compañía ten como obxectivo
conectar aos veciños do municipio
“dotándoos de Internet de última
xeración e incrementando a súa
calidade de vida”, así como “contribuír á reactivación económica da
localidade ribeirense fomentando o
emprego local coa contratación de
técnicos e comerciais no punto de
venda”.
Ademais, ao longo deste ano, a
empresa fixo un esforzo especial
por converterse en “parte activa da
poboación”, e nesta liña implicouse
dando o seu apoio ás Festas da
Dorna (recibindo a etiqueta de firma
Dorneira Profesional) e colaborando
como asociada na Asociación de
Empresarios de Ribeira. 
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Vigo no punto da
mira da industria
intelixente
As JAI volven ao formato presencial nunha
oitava edición histórica
en participantes e actividades

N

esta recta
final de
ano, Vigo
vaise poñer
no punto
de mira da
industria
intelixente grazas ás oitavas
Xornadas sobre Tecnoloxías
e Solucións para a Automatización Industrial (JAI), que se
celebran dende o luns 14 de
novembro até o xoves 18. Este
prestixioso evento sobre novas
ferramentas de produción (máis
racionais, eficientes, eficaces e
rendíbeis), chega este 2022 a un
intre histórico da súa andaina: a
recuperación, logo da pandemia, do formato presencial (que
obrigou á celebración das JAI en
modo virtual en 2020), formato
que será compatíbel, este ano,
cos postos virtuais.
Segundo fixo saber o gran
impulsor das JAI, o docente e
investigador da UVigo Ignacio
Armesto, a convocatoria de
2022 das xornadas será “unha
oportunidade única” para
coñecer o presente e o futuro
da industria intelixente, con 40
empresas mostrando os seus
achados recentes, 70 relatores
de primeiro nivel (dos ámbitos
estatal e internacional) e cinco
días de actividade.
Proba do interese xerado
polas actividades preparadas, a
recuperación do sector, o pulo
á dixitalización e os obxectivos
renovados e fortalecidos, a nova
edición das JAI xa pendurou o
cartel de “cheo” a 10 meses da
celebración do evento, a comezos deste 2022. Este éxito complementouse con cifras récord
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a nivel de firmas participantes
e conferencias, e coa incorporación de novidades importantes
no programa, que se engaden ás
mesas redondas e a unha gran
exposición robótica. “As cifras
son as mellores acadadas ata
hoxe nunha edición presencial.
E é que falamos dun programa
con 70 conferencias, catro mesas
redondas e 40 firmas partner
participando, todas elas multinacionais de recoñecido prestixio
no sector. Sen esquecer o acto
de apertura, que contará cun
programa adicional de catro
relatorios plenarios de auténtico luxo”, detallaba hai meses
Armesto.
Entre as novidades no
programa destacan unha serie
de mesas redondas, xurdidas a
raíz de varios eventos virtuais
e presenciais organizados nos
últimos anos, moitos deles en

colaboración con ISA España e
AER Automation e que contaron
cunha destacada asistencia de
profesionais. Nas catro mesas
redondas que se celebrarán en
sesión de tarde de luns a xoves,
participarán un máximo de seis
persoas: dúas representantes de
firmas, outras tantas de usuarios
finais que utilizan con éxito nas
súas empresas solucións relacionadas coa temática tratada e
unha persoa moderadora. Serán
catro sesións sobre Ciberseguridade, Condition Monitoring,
Robótica Móbil e Visión e Intelixencia Artificial.
Por outra banda, a 8ª edición
das JAI acollerá “a gran exposición robótica que non puidemos
facer no acto oficial de apertura
das edición dixital, pero vitaminada”, avanza Armesto.
Polo que respecta ao
Showroom Industrial 4.0, a
situación actual non permite
organizar este ano un similar ao
de 2018 con máis de 30 expositores simultáneos durante toda
a semana, “pero si intentaremos
ofrecer unha versión reducida
con sete ou oito postos nos que
as firmas que participan en cada
sesión terán a oportunidade de
presentar o seus produtos”.
Así mesmo, manterase a
oferta de postos virtuais, que xa
se usaron no portal das Digital
JAI’2020.
A listaxe de empresas
partners está formada este
ano por Beckhoff, Bonfiglio-

li, Bosch Rexroth, Copadata,
Creaform, Dassault Systemes,
Delta, Endress+Hauser, ESET,
Festo, Fortinet, Gigamon, HMS
Networks, HP, IFM, Infranor, Kepware, Kuka Robotics, MatrikonOPC, MurrElektronik, Omron,
OPC Foundation, Oppent,
Patlite, Phoenix Contact, Pilz,
Rockwell Automation, Schaeffler,
Schneider Electric, Sick Sensor
Intelligence, Siemens, Trend Micro, Weg, Weidmüller e Yaskawa.
Tamén participan, achegando
o seu coñecemento, as seguintes
entidades e compañías: Canal
de Isabel II, Alisys, Grupo Copo,
Tecdesoft, Logitek, RobotPlus,
Infaimon, DGH Grupo, Stelllantis,
AER Automation, Logicmelt, Grupo Solitium, FINSA, Grupo Nueva
Pescanova, Complejo Asistencia
Universitario de Salamanca, Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo,
Esypro e PLCopen.
Os relatorios tocarán temas de
gran interese, como por exemplo os novos sistemas desenvolvidos para facer monitoraxe e
control de grandes infraestruturas, como garantir a seguridade
nos novos ámbitos de Intelixencia Artificial, como acadar
a máxima sustentabilidade no
ámbito da rastrexabilidade ou
como tirar o máximo proveito
dos datos e da conectividade
dos obxectos para lograr un
mellor operatividade e gañar en
competitividade e rendibilidade.
Máis información en jai2022.
uvigo.es. 

Novos esforzos
contra as adicións
online

R

Smartiago

suma e segue
Santiago instala bancos intelixentes para optimizar
os seus sistemas de planificación urbana

O

Concello de Santiago, ao abeiro do
seu proxecto de
Cidade Intelixente
(Smartiago), comezou a instalación en
diversos recantos do espazo urbano
duns bancos intelixentes equipados
con sensores de infravermellos e con
capacidade para detectar o paso de
peóns e as pautas que estes ofrecen
nunha área determinada das proximidades do mobiliario.
Trátase, máis polo miúdo, dun
sistema que recolle datos cos que
achegar información de valor sobre
fluxos de viandantes, sobre equipamentos municipais, sobre ordenación do tráfico e urbanística e sobre a
planificación e a localización (idónea)
destes equipamentos.
O Concello de Santiago quixo aclarar na presentación destes bancos
intelixentes que estes “non integran
ningún tipo de cámara nin ferramenta para a captación de imaxes”, só
tecnoloxías que achegan metadatos
cos que alimentar unha base da
datos con información de utilidade.
A instalación dos bancos enmárcase dentro da contratación de servizos
de Investigación e Desenvolvemento
(I+D) de algoritmos avanzados de
modelado e simulación da mobilidade peonil, dentro do proxecto
Smartiago. É unha das contratacións
da vertical de mobilidade.
Neste proxecto, no que se están
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desenvolvendo unha serie de
algoritmos avanzados para modelado e simulación da mobilidade
peonil, vaise desenvolver o que se
coñece como un xemelgo dixital de
mobilidade peonil urbana. “Trátase
dun desenvolvemento que permitirá
modelar fluxos de mobilidade peonil
e, o que é máis importante, estimar
o impacto sobre estes de cambios
na contorna urbana de maneira que
será un instrumento de planificación
urbana”, explicaron fontes do Concello de Santiago, engadindo que
neste contexto “o mobiliario urbano
intelixente (bancos) non só está pensado para incentivar a mobilidade
peonil, senón tamén para validar as
predicións do xemelgo dixital á hora
de contrastar a evolución dos fluxos
peonís”. Para iso, cada un dos bancos
dispón dun sensor que realizará un
envorcado de datos unha vez ao
día agrupando estes por franxas
horarias.
O pasado xoves 13 comezou a
instalación do devandito mobiliario
intelixente, comezando coa colocación de 5 bancos na rúa de San
Pedro Mezonzo e proseguindo con
3 equipamentos máis na Carreira do
Conde e outro na praza de Galicia. O
plan é achegar 4 bancos máis na rúa
do Hórreo, 3 na Avenida Xoan XXIII,
3 no Centro Médico Concepción Arenal e os 3 últimos na rúa dos Feáns.
Trátase dunhas localizacións que non
son definitivas. 

ubén Prol, concelleiro de Mocidade de
Santiago, e o educador social Ramón
Molina, presentaron a segunda edición
de Vas Picar? Mocidade libre de apostas que
este ano porá en marcha unha serie de obradoiros dirixidos ao alumnado de educación
secundaria co fin de sensibilizar á mocidade
sobre os perigos da ludopatía e os riscos dun
uso sen control de determinados servizos dispoñíbeis na Rede, por exemplo os videoxogos
online. Porase o foco na información en redes
sociais.
Segundo anunciaron, celebraranse este ano
41 obradoiros con 3 sesións de traballo, nos
que se estima unha participación de arredor
de 1.000 alumnos e alumnas.
Os obradoiros están destinados ao alumnado de 3º e 4º de ESO, xa que “se consideran
estes cursos os idóneos para abordar esta
problemática”. Este ano, ademais, ampliarase a
duración dos obradoiros, que tamén incluirán
novos conceptos vencellados ás loot boxes
nos videoxogos; a figura dos pronosticadores
profesionais (tipsters) e os mitos que se xeran
ao redor delas; o proceso de toma de decisións ante unha situación problemática para
o adolescente ou o fenómeno das criptomoedas e os paralelismos existentes coa apostas
deportivas online.
Tamén se prevé a realización de 2 cursos de
4 h dirixidos ao profesorado.
Rubén Prol tamén fixo saber que “tirando
proveito das estruturas xeradas da campaña
do ano pasado”, a campaña Vas picar? Mocidade libre de apostas, seguirase difundíndose a
campaña a través das contas de redes sociais
(Instagram e Facebook) e da web do proxecto
www.eunonpico.gal. Crearanse un total de 17
creatividades ao longo destes mes e medio
para reforzar a mensaxe educativa da campaña tamén a través das redes sociais.

Á cabeza
de España e
Europa
O CESGA inaugurou o seu novo
superordenador: o FinisTerrae III

O

FinisTerrae
III é o novo
supercomputador do
Centro de
Supercomputación de
Galicia (CESGA) que aplicará a
súa capacidade de computación
para realizar predicións do tempo meteorolóxico, avaliacións
xenómicas e para monitorizar
a evolución epidemiolóxica
do SARS-CoV-2, o coronavirus causante da pandemia da
COVID-19.
O novo supercomputador
foi inaugurado o pasado 21 de
setembro na sede do CESGA, en
Santiago de Compostela, nun
acto presidido polo presidente
da Xunta de Galicia, Alfonso
Rueda Valenzuela, e ao que
asistiron o vicepresidente de
Investigación Científica e Técnica do CSIC, José María Martell,
e do delegado institucional en
Galicia, Javier Rey Campos.
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reafirmou o obxectivo
de colocar a Galicia na elite das
tecnoloxías de alta prestación
ao servizo da investigación e da
industria asegurando que “xa
estamos no grupo cabeceiro e
nunha situación punteira, pero
temos que ir a máis, e imos ir
sen ningunha dúbida”, ao que
engadiu que Galicia alberga o
segundo gran centro de computación de España, do que puxo
en valor que é “un dos máis
competitivos de Europa”.
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Na súa intervención o presidente da Xunta tamén apuntou
que Galicia cos centros de investigación, coa tecnoloxía de altas
prestacións e cos grupos de
traballo que dispón conta con
“razóns de sobra” para postularse a albergar a sede da Axencia
Española de Supervisión de
Intelixencia Artificial. “Temos
argumentos moi sólidos para
que Galicia sexa unha candidata
a ter en conta”, salientou.
O supercomputador, albergado no CESGA, púxose en marcha
hai uns meses, abríndose así a
prestar servizos a comunidade
científica e de innovación en
Galicia e aos grupos de investigación do CSIC en toda España.

Trátase dun nodo da Infraestrutura Científico Técnica
Singular (ICTS) distribuída de
computación e datos científicos
Rede Española de Supercomputación (RES). Foi adxudicado
en 2021 á empresa Atos. Supón
un investimento de 7 millóns de
euros, achegados pola Comisión Europea, vía fondos FEDER
(5,6 millóns; 80%), xunto ao
co-financiamento da Xunta de
Galicia (1,05 millóns; 15%) e do
CSIC (0,35 millóns; 5%).
FinisTerrae III permite resolver
4.360 billóns de operacións matemáticas por segundo, o que
supón multiplicar por unha ducia a capacidade de cómputo do
anterior supercomputador FinisTerrae II, sendo por tanto clave
para acurtar de modo significativo os tempos na obtención de
resultados, abordar problemas

máis complexos que hoxe se
presentan en I+D+i e que fan
uso de inxentes volumes de
datos. Incorpora un simulador
de computación cuántica de 30
Qbits que é o primeiro da súa
clase en España.
Entre os beneficiarios do novo
supercomputador figuran os
seguintes usuarios do CESGA:
Meteogalicia, que realiza a diario a predición do tempo para
Galicia, a Fundación Pública
Galega de Medicina Xenómica,
que produce investigacións e
prové servizos clínicos en base
a análises xenómicas para o Sergas, e grupos de investigación
das universidades que teñen
como liñas de investigación,
por exemplo, o descubrimento
temperán de fármacos ou a monitoraxe xenómica da epidemia
por SARS-CoV-2 en Galicia. 
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10 anos da Amtega

A DÉCADA NA QUE SE
DIXITALIZOU GALICIA
Nos dez anos de existencia da Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia, a Comunidade
está a piques de acadar a universalización do uso da
Administración Electrónica e de servizos públicos
dixitais como a Educación ou a Xustiza

A

Xunta de Galicia afronta nestes momento a recta final para
a dixitalización de todas as
aulas dos centros educativos
públicos entre primeiro de
Primaria e segundo de Bacharelato. Está tamén a piques de
rematarse o proceso de dixitalización de todas
as salas de vistas do sistema xudicial de Galicia. Na sanidade están plenamente implantados
sistemas como o da receita electrónica ou a solicitude de citas a través de plataforma E-Saúde.
Cerca do 65% da poboación maior de idade da
Comunidade está dada de alta no servizo de
Chave365 para realizar trámites e consultas á
Administración pola vía electrónica e practicamente todos os procedementos administrativos
(96,6%) poden ser tramitados xa por esta vía.
Máis do 99 % das empresas de Galicia con máis
de 10 empregados teñen contratados servizos
de internet, e a banda larga cubre ao 99,96% da
poboación. En 2020, ademais, a porcentaxe de
mulleres que declaraban usar internet superaba
por primeira vez á dos homes.
O proceso de transformación dixital en Galicia
acelerouse dun xeito exponencial nos últimos
dez anos. O mesmo tempo que leva funcionando a Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia, Amtega, creada en xaneiro de 2012.
En cumprimento da Lei 16/2010 de organización
e funcionamento da Administración Xeral e do
sector público autonómico de Galicia, a Axencia
ten como obxectivos a definición, desenvolvemento e execución dos instrumentos da política
da Xunta no campo das tecnoloxías da información, as comunicacións e a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico.
Dende un principio, a Axencia aportou unha
visión estratéxica coa Axenda Dixital de Galicia
2014 que incluíu o primeiro Plan de Modernización da Administración Pública, e asumiu o
desenvolvemento da Sede electrónica, que entrou en funcionamento en setembro de 2011. Ao
mesmo tempo, a creación do Observatorio da
Sociedade da Información e a Modernización de
Galicia (Osimga), en 2010, proporcionou unha
ferramenta que permite coñecer e analizar a evolución do proceso a través de datos estatísticos e
cualitativos.
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Outro dos fitos iniciais imprescindibles
para explicar a transformación experimentada na última década foi a creación, en xaneiro
de 2011, da Rede CeMit, en colaboración cos
concellos, conformada polas aulas que están
a ser o escenario da capacitación dixital da
cidadanía máis aló dos sistemas educativo e
universitario.
Ao tempo que xestionaba o proceso con
criterios estratéxicos (establecidos en documentos como as axendas dixitais 2010-2014
e 2015-2020, a Estratexia Galega de Crecemento Dixital, a Axenda da Competitividade
Galicia-Industria 4.0, o Plan Tecnolóxico da
Administración de Xustiza, o Plan de Inclusión
Dixital de Galicia, o Plan de Administración e
Goberno Dixitais ou a Estratexia de Educación
dixital), a Axencia encargouse da elaboración
da Estratexia Galicia Dixital 2030 e da Estra-

texia Galega de Intelixencia Artificial que
permitirán seguir avanzando ao ritmo das
sociedades máis avanzadas. Esta situación é
o resultado dun proceso de converxencia con
España e Europa que se consolidou na última
década de traballo coordinado e xestionado
pola Axencia para Modernización Tecnolóxica
de Galicia.
Ademais, a partires de 2018 foi necesario
complementar eses obxectivos estratéxicos
establecidos coas novas necesidades provocadas pola pandemia. Moitos dos obxectivos
tiveron que adiantarse no tempo para garantir a continuidade dos procesos produtivos e
a prestación dos servizos públicos e da Administración.
Os avances na dixitalización da Galicia afectan a todos os aspectos sociais e económicos
da comunidade: as relacións coa administración, os servizos públicos (saúde, educación,
servizos sociais), a capacitación dixital da sociedade, os sectores produtivos...
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Cara a unha
Administración Pública
máis eficaz e personalizada

O

número de procedementos que se inician na sede
electrónica da Xunta de
Galicia medrou un 150%
entre 2014 e 2020, ao pasar de 620 a 1.569. A sede
electrónica entrou en funcionamento en 2011. En 2014 permitía xa o
inicio pola vía electrónica dun 42% dos procedementos. Na actualidade, esa porcentaxe é
do 96,6 %.
No primeiro ano da Sede, a porcentaxe de
internautas de Galicia que interactuaban coas
administracións públicas a través de Internet
para obter información era o 45,1 %. En 2020,
son o 75% as persoas que obtiveron información por esta vía. En España, esta porcentaxe
redúcese ata o 57,9%.
En 2015 púxose en marcha o servizo de
Chave365 para a identificación nos procedementos administrativos pola vía electrónica.
Na actualidade, máis de 1,4 millóns de persoas de Galicia dispoñen da súa clave e a
utilizan, o que representa en torno ao 65%
das persoas maiores de idade da nosa Comunidade.
Outro dato significativo da evolución da administración dixital é o uso da sinatura electrónica, que medrou en Galicia un 820% entre
2015 e 2020. Hoxe son xa en torno ao medio
millón os documentos que se asinan electronicamente nun ano.

A simplificación dos procesos e a usabilidade das ferramentas á disposición da cidadanía son dous dos principais obxectivos da
evolución dunha Administración Electrónica
que avanza cara á universalización. En 2013
púxose en marcha a plataforma de interoperabilidade Pasaxe! para permitir o intercambio de datos entre diferentes administracións,
o que evita ás persoas usuarias que teñan que
aportar nos procedementos documentación
que xa se presentara ante calquera instancia
pública. A crecente aplicación das tecnoloxías
disruptivas permite, así mesmo, unha simplificación dos procesos mediante a robótica, a
minería de datos, a OCR ou a Intelixencia artificial. A automatización de procesos foi
esencial para que a Xunta de Galicia puidera
resolver en prazos inferiores a dous meses as
axudas aos sectores produtivos máis afectados pola pandemia.
Na actualidade, Galicia ten en marcha investimento de preto de 52 millóns de euros
en acordos marco para avanzar na automatización de procesos e na incorporación de
tecnoloxías avanzadas na administración a
través de servizos na nube. Estes investimentos veranse reforzados co novo Plan de
Administración e Goberno dixital 2025, que
aprobará proximamente o Goberno galego.
Na última década, rexistrouse unha madurez nos procesos internos de dixitalización e
un incremento na relación telemática entre os
galegos e a administración grazas ás medidas
postas en marcha nos dous plans anteriores,
nos que se investiron 59,9 millóns de euros.
Tamén está en marcha un proceso de reforzo das infraestruturas dixitais do territorio
coa construción dun novo Data Center, que
permitirá duplicar as capacidades de procesamento e almacenamento de datos actuais e
que estará dimensionado para xestionar o incremento de novos servizos dixitais; e a posta
en marcha do Centro de Excelencia en Ciberseguridade de Galicia, que ten como obxec-

O 65% DA POBOACIÓN
MAIOR DE IDADE
UTILIZA A CHAVE
365 PARA ACCEDER
AOS SERVIZOS DA
ADMINISTRACIÓN
DIXITAL
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tivo desenvolver a ciberseguridade como
motor de transformación económica e social.
En canto á usabilidade, ademais das melloras que se foron introducindo na Sede dende
a súa creación e que facilitaron o crecemento
de usuarios, a Xunta desenvolve na actualidade un estudo coa Universidade de Santiago
de Compostela, que ademais de analizar a
eficacia dos procesos, avanza cara á creación
dun asistente virtual para facilitar o acceso á
administración electrónicas das persoas menos familiarizadas coas tecnoloxías. Tamén
está en marcha a creación dunha aplicación
para dispositivos móbiles que concentrará
os principais tramites e servizos da administración dixital. O obxectivo é o de dispoñer
“dunha administración dixital máis áxil e personalizada”.
Galicia foi a primeira Comunidade autónoma en activar a súa sede electrónica xudicial. Esta adopción temperá permitiu que
dende 2012, o sistema de notificación LEXNET estea estendido en practicamente todos
os órganos xudiciais (97,73%).
O primeiro Plan Senda para a dixitalización
da Xustiza foi posto en marcha en xaneiro de
2010. Dende entón dotáronse co sistema de
gravación eFidelius 195 salas. Avanzouse tamén na extensión das salas de vistas dixitais,
que na actualidade son xa 77. Está previsto
que en 2023 se acade o obxectivo de que
o 100% das salas de vistas de Galicia sexan
dixitais. A aplicación dos plans Senda 1 e 2
implicou un investimento de 50 millóns de
euros.
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Dixitalización “sen deixar
a ninguén atrás”

A

capacitación da cidadanía
para adaptarse á transformación dixital é un reto que
adquire unha dimensión especial en Galicia, que é a segunda comunidade con máis
persoas maiores de 65 anos
de España, e, con diferencia, a que ten máis
núcleos de poboación, distribuídos nunha orografía que dificulta o despregadura das redes
de comunicacións.
En 2010, a porcentaxe de fogares de Galicia
que contaban con acceso a internet era do
48,9%. En 2020 eran xa máis do 90 por cento
os fogares galegos que tiñan contratado un
servizo de Internet de banda larga. Soamente
un 14,4% das persoas de Galicia que usaban Internet declaraban en 2010 que adquiriran algún ben ou servizo por ese medio. En 2020,
esta porcentaxe medrou ata o 58,5%. No caso
das persoas de entre 25 e 34 anos, son cerca
dun 90% as que declaran comprar por internet.
Ademais, a evolución no uso de internet
está a crecer a maior ritmo que en España ou
en Europa. No período 2017-2020, o uso de internet creceu un 11,9% en Galicia, un 10,2% en
España e un 7,3% na Unión Europea.
Foi especialmente significativo o incremento
no nivel de dixitalización no tramo de idade de
65 a 74 anos. No período 2015-2020, o crecemento no uso de internet entre as persoas
maiores foi do 152%, ata acadar o 53% da
poboación.
En canto os obxectivo de redución das fendas dixitais, el 2020, por primeira vez, a porcentaxe de uso de internet entre as mulleres
galegas (87,8%) superou á dos homes (87,5%).
Para apoiar a extensión do uso das tecnoloxías en todos os segmentos da poboación,
independentemente da súa idade e lugar de
residencia, en 2011 púxose en marcha a Rede
CeMit de aulas para a capacitación dixital da
cidadanía, en colaboración cos concellos. Ese
mesmo ano regulouse a Certificación Galega
de Competencias Dixitais en Ofimática (CODIX), e dende aquel momento máis de 5.000
persoas obtiveron o certificado a través da
rede CeMit.
Nestes momentos está en marcha o proceso
de adaptación á nova Certificación Galega de
Competencias Dixitais, que comezará e emitirse este ano e que se adapta ao novo Marco Galego de Competencias Dixitais, que entrou en
vigor o pasado 1 de xaneiro. Neste sentido, Galicia foi a primeira comunidade autónoma en
adaptarse ao novo marco europeo GIGCOMP.
A certificación é preceptiva para o acceso
aos empregos na administración pública, polo
que a formación é impartida polas aulas CEMIT,
para a cidadanía, e pola EGAP, para as persoas
empregadas públicas.
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AS AULAS CEMIT LEVAN
IMPARTIDAS MÁIS DE
456 MIL HORAS DE
FORMACIÓN A MÁIS DE
100.000 PERSOAS

Dende a súa creación, as aulas CeMIT levan impartidas máis de 456 mil horas de formación a máis de 100.000 persoas, e neste
momento está en marcha un plan para a súa
ampliación e reforma que implicará un investimento de preto de 23 millóns de euros.
O próximo obxectivo é formar en competencias dixitais a 46.000 persoas máis nos vindeiros tres anos e lograr que o 70 por cento
das persoas de Galicia teñan competencias
dixitais básicas.
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Aulas e libros
dixitais en toda a
educación pública

Dixitalización
do agro, o
monte e do mar

o curso 20242025, todas as
aulas de todos
os centros educativos públicos
de Galicia serán
dixitais. Dende
que comezou o proceso de dixitalización das aulas en 2016 ata hoxe,
xa contan con esta tecnoloxía todas
as aulas entre 5º de primaria e 2º de
bacharelato. E, na actualidade, está
en marcha un acordo marco que
permitirá completar o dito proceso
entre 1º e 4º de primaria. Ademais,
outro acordo marco que está a punto de ser aprobado permitirá tamén
a modernización de todas as aulas
que se dixitalizaran en 2016 e substituír os proxectores con encerados
dixitais por paneis interactivos. En
total, 14.026 aulas serán dotadas
cos equipamentos máis modernos.
Todos os centros educativos de
Galicia contan con rede Wi-Fi e, en
2020, a media de velocidade da
conexión a internet era de 316,64
Mbps. Cando comezou a implantarse a dixitalización das aulas en Galicia, en 2016, a media de velocidade
das conexións nos centros educativos era de 81,79 Mbps. Na actualidade está a completarse a dotación
de 1 Gbps en todos os centros educativos da Comunidade.
En 2014 púxose en marcha en
Galicia o libro dixital e-Dixgal. No
curso 2021-2022 houbo 548 centros educativos de Galicia adheri-

transformación dixital dos sectores primarios permitiu nos últimos
anos a modernización de aspectos
como a venda de peixe nas lonxas
e a súa rastrexabilidade (trazabilidade), a loita contra os incendios
forestais ou a xestión forestal.
Entre 2018 e 2021 foron implantados en 35 lonxas
e confrarías de Galicia os novos sistemas de comercialización e xestión en funcionamento, coñecidos
como Lonxas Galegas 4.0. Nese período foron comercializados e trazados por este sistema 18,5 millóns de quilos de peixe, cun valor en primeira venda
superior aos 90 millóns de euros.
O proxecto Primare, desenvolvido pola Consellería do Mar e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia permitiu tamén o desenvolvemento
dunha aplicación para dispositivos móbiles para a
emisión dos documentos de transporte e alternancia. O proxecto terá continuidade con novas funcionalidades, como un sistema de vídeo que facilite as
poxas en remoto.

N

dos a esta iniciativa, con cerca de
55.000 alumnos e 9.400 docentes.
Como media, cada día do curso conectáronse ao Entorno Virtual de
Aprendizaxe (EVA) 45.000 alumnos
e 3.500 docentes.
A dixitalización da educación
comezara en 2010, coa posta en
marcha do proxecto Abalar. Hoxe,
o Espazo Abalar e abalarMóbil
contan con 351.792 persoas usuarias rexistradas. Hai meses nos que
os accesos superan os tres millóns,
as mensaxes enviadas son cerca de
medio millóns e se envían pola plataforma máis de 300.000 correos.
Abalar dispón xa de 1.600 contidos
no seu repositorio, entre eles os de
Aula Planeta, Netex, Edebé e Pearson. Ademais, o seu espazo Dixit
conta con 33 proxectos específicos desenvolvidos en Galicia para
o alumnado galego en todo tipo de
materias.

A

No ámbito forestal, a Consellería de Medio Rural e
a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia desenvolveron unha plataforma para a poxa en
liña de madeira. Esta ferramenta permite consultar
as características dos lotes a través dun visor cartográfico creado polo Instituto de Estudos do Territorio. Dende 2016 desenvolvéronse máis de 30 poxas
por este sistema.
Medio Rural e a Axencia manteñen tamén un convenio dende 2020 para o financiamento e sustentabilidade de sistema de información de xestión de
incendios. O acordo permitiu o desenvolvemento da
plataforma de xestión de biomasa Xesbio, a sensórica para a toma de datos sobre o terreo e o desenvolvemento de iniciativas no ámbito da simulación
de incendios e de emprego de Intelixencia Artificial.
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Turismo
intelixente
A tecnoloxía ao servizo
da autonomía persoal
das persoas maiores

N

o ámbito da
atención sociosanitaria, a Xunta ten en marcha
dende xuño de
2021 un Plan de
Acción para o período 2021-2023
con investimento de cerca de 24
millóns de euros. Esta actuación
avanza na extensión da historia
clínica electrónica nos centros
residenciais, así como no impulso da historia social única electrónica. Os obxectivos do plan
son o desenvolvemento dunha
plataforma de atención sociosanitaria; o desenvolvemento do
modelo de residencia intelixente

e accións para a configuración
dun fogar intelixente e a promoción da autonomía persoal.
Dende a súa creación, as aulas CeMIT levan impartidas máis
de 456 mil horas de formación
a máis de 100.000 persoas, e
neste momento está en marcha
un plan para a súa ampliación e
reforma que implicará un investimento de preto de 23 millóns de
euros.
O próximo obxectivo é formar
en competencias dixitais a 46.000
persoas máis nos vindeiros tres
anos e lograr que o 70 por cento das persoas de Galicia teñan
competencias dixitais básicas.

A

dixitalización do turismo en Galicia
iniciouse en 2014 co proxecto Smart
Turismo e o lanzamento da aplicación
oficial do Camiño de Santiago para dispositivos móbiles, pero adquiriu unha
enorme importancia durante a pandemia, co desenvolvemento de novas funcionalidades
para a intranet Turespazo que permitiron aos establecementos do sector acceder a información actualizada
e personalizada sobre as medidas de aperturas e aforos
permitidos en cada momento.
A tecnoloxía permitiu tamén a posta en marcha do
bono turístico #QuedamosEnGalicia, que na súa primeira edición beneficiou a máis de 20.000 persoas e
na actualidade contra xa cuns 900 establecementos
adheridos.

Lingua e cultura de Galicia
nos escenarios dixitais

A

Xunta desenvolve o proxecto
Memoria Dixital de Galicia, que
se alberga nas instalacións da
Cidade da Culturas, co obxectivo
de dixitalizar documentos e recursos e impulsar o desenvolvemento de novos servizos e contidos para a industria e o turismo cultural, así como potenciar
o patrimonio para actividades de investigación.
Esta iniciativa conta cun orzamento de máis de
9 millóns de euros.
Neste contexto, a Xunta desenvolveu proxectos como a Nova Galiciana, que consta xa de
máis de 1,7 millón de páxinas e ao redor de
175.000 obxectos dixitalizados, que é xa unha
referencia no eido da difusión cultural e preservación do patrimonio. Galicia Nomeada pola
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súa banda, difunde xunto coa Real Academia
Galega máis de 509.000 topónimos e mantén
unha canle aberta de participación cidadá que
ten rexistradas xa máis de 2.000 persoas usuarias.
No contexto da Estratexia Galega de Intelixencia Artificial, a Xunta desenvolve coa Universidade de Santiago o Proxecto Nós, para poñer esta tecnoloxía ao servizo da lingua galega.
Esta iniciativa permitirá a presenza do galego
en asistentes de voz, subtitulado automático de
contidos audiovisuais, apoio ao diagnóstico médico, servizos de teleasistencia avanzada, tramitación administrativa a través de asistentes virtuais, entre outros. O proxecto Nós implicará a
mobilización de entre 13 e 15 millóns de euros.
Ademais, na última década desenvolvéronse
outras plataformas e iniciativas como a Axenda
cultural de Galicia ou os portais de Museos de
Galicia. Pola súa banda plataforma Kohails integra a 192 bibliotecas municipais.
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Unha Galicia atractiva
para o coñecemento e o
ecosistema dixital

O

proceso
de
transformación dixital en
Galicia na última década
foi parello a
un crecemento sostido do sector tecnolóxico na Comunidade.
O emprego xerado por estas
empresas creceu un 30% entre
2010 e 2020, ao pasar de 15.851
persoas a 20.740. O volume de
negocio mantivo tamén unha
tendencia constante de crecemento, o mesmo que a creación
de novas empresas. En 2010
había en Galicia 1.767 empresa
tecnolóxicas e en 2020 esta cifra
ascendeu a 2.908, o que significa un crecemento de máis dun
64%. O índice de ocupación do
sector en 2021 foi do 1,9%, a máis
alta da serie histórica.
A especialización tecnolóxica
de Galicia é o obxectivo transversal da Estratexia Galicia Dixital
2030. Para o seu logro, o Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia preocupouse dende
a súa creación da consolidación
dun ecosistema dixital galego
do que forman parte, ademais
das administracións; as universidades, centros e grupos de investigación; o sector tecnolóxico;
o resto de sectores empresariais;
os axentes de apoio e a propia

sociedade. Este ecosistema dixital
ten o seu entorno físico no Centro
Gaiastech, aberto en 2021 na Cidade da Cultura, e o seu entorno
virtual no seu xemelgo dixital e
nos portais gaiastech.xunta.gal e
dixiterrae.xunta.gal.
Este proceso cara á especialización cunha visión estratéxica
comezou en xullo de 2013 coa sinatura do Pacto Dixital de Galicia
por parte de 11 compañías tecnolóxicas e o Clúster TIC. En 2017,
a Axencia, coa colaboración dos
integrantes do Pacto Dixital, pon
en marcha o Plan DigiTalent para
fomentar as vocacións tecnolóxicas na Comunidade.
Neste sentido, é salientable que
o 78,8% das persoas con titulacións STEM (Ciencia, Tecnoloxía,
Enxeñaría e Matemáticas), desenvolven a súa traxectoria profesional en Galicia. Esta porcentaxe elévase ao 81% no caso das
persoas tituladas en Matemáticas.
A estratexia de especialización
pon especial foco nas tecnoloxías
disruptivas: 5G, ciberseguridade,
cadea de bloques (blockchain),
intelixencia do dato e Intelixencia
Artificial. Neste ámbito, a Axencia
para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia promoveu dende a súa
creación a constitución de nodos
de colaboración en torno a estas
tecnoloxías.

Primeira estrutura
de colaboración
das Comunidades
autónomas en
Ciberseguridade

E

n marzo de 2020 púxose en marcha o
Nodo de Ciberseguridade Ciber.gal, que
converteu a Galicia na primeira Comunidade en poñer en marcha unha estrutura
de cooperación público-privada en materia de ciberseguridade.
Na súa constitución participaron o Instituto Nacional de
Ciberseguridade e o Centro Criptolóxico Nacional, as catro
Deputacións galegas e a Federación Galega de Municipios e
Provincias. Desde entón, ademais, estanse a sumar ao nodo
unhas 40 entidades privadas e as tres universidades galegas.
A Xunta activou recentemente un decálogo de medidas
para facer fronte aos novos retos e á ciberdelincuencia na Comunidade, con investimentos que se achegan aos 18 millóns
de euros. No marco destas medidas, está prevista a construción do Centro de Ciberseguridade de Galicia que aglutinará a prestación destes servizos especializados.
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Galicia asume os retos comunitarios
para unha Intelixencia Artificial ética
e humanista

A

or outra banda, Galicia foi
unha das tres primeiras
comunidades autónomas
españolas en contar cunha estratexia propia para
o desenvolvemento da Intelixencia Artificial (EGIA),
que foi adoptada hai un ano e que suporá
un investimento público da Xunta de máis
de 330 millóns de euros no período 20212030.
Esta planificación incide no fomento dunha economía de datos adaptada ao marco
legal. Entre os obxectivos da EGIA destaca
a creación dun marco normativo para o
control e o progreso ético do tratamento de
datos.
Este compromiso do Goberno galego materialízase no nodo galicIA, en fase de constitución e que concentrará todos os axentes
públicos e privados implicados, así como no
establecemento das bases dunha Intelixencia Artificial ética e fiable para a Comunidade. Neste sentido, a Xunta colaborará coas
tres universidades galegas nun estudo sobre o marco ético e normativo e o potencial impacto da adopción da Intelixencia
Artificial en Galicia.
Galicia é, deste xeito, a primeira Comunidade española en afrontar o reto comunitario que se reflicte na resolución do mes
de maio sobre a Intelixencia Artificial na era
dixital que propón un "enfoque europeo"
que "debe estar centrado no humano, ser
fiable, guiarse por principios éticos” e situar
sempre ás persoas “no centro de todas as
consideracións políticas”.
Neste contexto, a Xunta anunciou a intención de Galicia de presentar unha candidatura para acoller a Axencia Española de Supervisión da Intelixencia Artificial que creará
nos vindeiros meses o Goberno do Estado e
que previsiblemente formará parte do proceso de descentralización administrativa.
Segundo a última enquisa do INE, as
empresas galegas utilizan a Intelixencia
Artificial por encima da media estatal.
Segundo estes datos, máis do 10% das empresas de 10 ou máis persoas empregadas
con sede ou actividade en Galicia utilizan
tecnoloxías de IA, fronte ao 8,3% da media
española.
No caso das empresas de ata 10 traballadores, esta diferenza é aínda maior. O 7,6
por cento destas pequenas empresas en
Galicia utilizan tecnoloxías de IA, mentres
que a media estatal é do 3,5%.
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Galicia, escenario
avanzado do
desenvolvemento da
tecnoloxía 5G

G

alicia foi un
territorio pioneiro no desenvolvemento
da tecnoloxía
5G, que resulta
esencial para garantir a chegada
de Internet de alta velocidade a
todo o territorio nun contexto
de dificultades para o despregamento da fibra óptica en determinadas zonas. En xullo de
2018 aprobouse o Plan Galicia
5G en menos dun ano despois,
en maio de 2019, constituíuse o
Nodo de Cooperación 5G. Ambos fitos facilitaron que Galicia
sexa un dos escenarios principais en España para o desenvolvemento de proxectos pilotos
para o ensaio das aplicacións
desta tecnoloxía.
As primeiras probas de uso
en Galicia remóntanse 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 (roaming) con
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5G (entre España e Portugal); e
que Vigo e A Coruña foran das
primeiras cidades de Europa en
dispoñer desta tecnoloxía.
Galicia acolle na actualidade
30 casos de uso. 13 están liderados por Orange, outros 12 por
Telefónica. Ademais destes dous
proxectos asignados a Galicia e
xestionados por Red.es, na nosa
Comunidade lévanse a cabo
outros 5 pilotos xestionados
directamente polo Nodo 5G de
Galicia. Estes proxectos implican
investimentos que superan os
22 millóns de euros. Os proxectos integran a 39 entidades públicas e privadas entre participantes, axentes colaboradores
e clientes. Trátase de iniciativas
que demostran como esta tecnoloxía está a cambiar as actividades humanas en ámbitos
como a tele-medicina, a industria, a agricultura, a loita contra
os incendios, o turismo, a banca
en zonas rurais, a vixilancia en
infraestruturas críticas, como os
portos.

A banda larga
chega ao 99,96% da
poboación

E

n 2010 só o 71% da poboación tiña acceso
a Internet. Hoxe tras o desenvolvemento
dos dous Plans de Banda Larga da Xunta a
cobertura de banda larga chega ao 99,96%
de poboación. Na actualidade, o Goberno
do Estado, que dispón das competencias
na materia, asumiu o cumprimento do compromiso europeo
de que el 2025 o 100% da poboación dispoña de banda larga
de 100 Mbps.
En canto a cobertura móbil, a tecnoloxía 4G chegaba ao
72,21% en 2015. En 2019 chegaba ao 99,94% do territorio.
A pesar das actuacións levadas a cabo nos últimos anos, que
permitiron acadar este índice de cobertura, aínda existen territorios (zonas rurais illadas, espazos naturais) que carecen
de cobertura 4G.
Neste sentido, a Xunta, en
colaboración coa Federación
O PLAN BANDA
Galega de Municipios e Provincias, impulsou un Plan de
LARGA DA XUNTA
mellora de cobertura móbil
PERMITIU QUE, EN ante a falta de plans do Estado,
que é o organismo con com2020, O 99,96%
petencias na materia e a falla
DA POBOACIÓN
de interese dos operadores en
prestar servizos en zonas illaTIVERA ACCESO A
das. Ante esta situación a AdINTERNET DE ALTAS ministración autonómica optou por formular esta iniciativa
PRESTACIÓNS
paliativa ante a Unión Europea
hai dous anos.
Tras ser validada pola UE a
Xunta convocou o pasado ano a primeira liña de axudas para
extensión de telefonía móbil aprobada por Europa da que resultou beneficiario Vodafone. O operador ofertou a mellora
da cobertura na totalidade dos concellos adheridos ao programa que cumpriron cos requisitos establecidos. En total,
290 núcleos de 65 municipios das catro provincias galegas.
Número 231

Ciberseguridade
para tod@s
O II Encontro Galego CIBER.gal celébrase o 9 e o
10 de novembro na Cidade da Cultura

E

ste outono vaise celebrar na nosa terra a segunda edición
dun evento de máxima relevancia para abordar os grandes desafíos que cómpre resolver para acadar unha Rede
segura. Estamos a falar do II Encontro Galego de Ciberseguridade CIBER.gal, previsto para os días 9 e 10 de novembro na Cidade da Cultura (Edifico Fontán). Concibido
novamente como un espazo de “cooperación públicoprivado”, o encontro abéirase ao Nodo Galego de Ciberseguridade CIBER.
gal, impulsado pola Xunta de Galicia, a través da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), que é a co-organizadora da nova
edición xunto co Colexio Profesional de Enxeñaría Informática de Galicia.
Ás súas costas, o evento ten o mellor dos precedentes: na primeira edición
foi quen de xuntar preto de 40 entidades públicas e privadas de diversos
sectores. Ademais, recibíronse máis de 1.500 inscricións.
Segundo explican dende a Amtega, “será un evento integrador que
aglutinará entidades de referencia no eido da seguridade da información, expertos na materia e divulgadores profesionais”. A axenda inclúe
actividades destinadas a toda a sociedade galega: profesionais do tecido
empresarial, estudantes especializados, menores, familias, administración
pública...
Os datos do encontro, que tamén será retransmitido en liña, podemos
velos en gaiastech.xunta.gal.

Cousas que debemos saber do congreso
• Sorteos e premios entre os asistentes presenciais.
• Actividades para todos os colectivos (é un encontro destinado a toda a
sociedade, non só ao ámbito profesional da ciberseguridade).
• Inclúe a celebración do segundo concurso de escolares Ciberseguridade no cole!, que contaba a comezos de outubro xa con preto de 100
inscricións.
• O programa incorpora un concurso para perfís especializados con
grandes premios onde os participantes deber poñer a proba os seus
coñecementos en ciberseguridade (Capture The Flag) .
• Unha parte do programa envorcarase no colectivo sénior, achegando aos maiores propostas específicas para eles de cara a facilitar o seu apoderamento no emprego de tecnoloxías dixitais.
• A axenda inclúe obradoiros que afondarán na análise da manipulación de imaxes.
• Contarase cunha representación teatral que versará sobre o
acoso nas redes sociais. Participa a Escola Superior de Arte Dramático de Galicia.
• O encontro conta co apoio patrocinador de entidades pertencentes ao Nodo e tamén outras non vinculadas a este ecosistema pero que apoian a realización do evento “como mostra
de compromiso coa importancia da ciberseguridade a todos os
niveis no día a día”.
• A axenda incorpora unha sesión de hacking en directo a cargo
de Enrique Serrano Aparicio.
• Está programado un Escape Room Virtual de ciberseguridade o
día previo ao evento. 
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Celebración
inclusiva
Os enxeñeiros de Telecomunicación fan un chamamento
por garantir o pleno uso das TIC entre os maiores

dóns. Adicionalmente, Sánchez Agrelo
reivindicou o papel do colectivo dos
enxeñeiros de Telecomunicación como
“contribuínte á transformación dixital
da nosa sociedade”. Por iso, continuou,
“temos a responsabilidade moral de impedir que se creen fronteiras no uso das
tecnoloxías dixitais por parte dos nosos
maiores”. Precisamente, o lema elixido
polo colectivo dos telecos para celebrar
a súa 26 Noite Galega das Telecomunicacións, que tivo lugar tras o acto de
entrega dos premios, foi este ano Dixitalización sen fronteiras sociais.

Un reto para 2030

V


Momento da gala coa intervención en diferido do Presidente da Xunta

igo acolleu o
pasado 23 de
setembro a
celebración
da Noite Galega das Telecomunicacións, organizada pola Asociación e o Colexio Oficial
de Enxeñeiros de Telecomunicación de
Galicia (AETG-COETG) para festexar a
reivindicar a importancia das TIC (Tecnoloxías da Información e a Comunicación) en todos os ámbitos sociais,
económicos e culturais, entre outros
moitos ámbitos específicos. Foi, máis ca
nunca, unha oportunidade para desfacer fendas dixitais e recordar a importancia de que todas e todos gocemos
destas vantaxes tecnolóxicas, incluída
tamén a poboación sénior. Precisamente o decano do COETG e presidente da
AETG, Julio Sánchez Agrelo, sinalou que
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“un 68% dos maiores sostén que as súas
habilidades dixitais son moi baixas”
Así o destacou na súa intervención
durante a entrega dos Premios Galicia
das Telecomunicacións e da Sociedade
da Información 2022, que se celebrou
este venres en Vigo baixo o lema Dixitalización sen fronteiras sociais. Tras o
acto, desenvolveuse a 26 Noite Galega
das Telecomunicacións (anoitedastelecomunicacions.gal)

Cifras preocupantes
Malia que “nos últimos 15 anos a cifra de maiores que accede periodicamente a Internet disparouse dun 5%
no ano 2006 a un 75% en 2021” aínda
hoxe “un 68% dos nosos maiores sostén que as súas habilidades dixitais
son moi baixas”. Así o puxo de manifesto Julio Sánchez Agrelo, durante a
súa intervención na entrega dos galar-

Julio Sánchez Agrelo lembrou que, a
día de hoxe, “case a metade da humanidade, 3.000 millóns de persoas, aínda
non están conectadas e a meirande
parte delas, vive en países en vías de
desenvolvemento, sobre todo en zonas rurais”. Ao respecto, indicou que
“para 2030 temos que conectar a todos,
en todas partes, xa que todo o mundo
debe aproveitar as tecnoloxías dixitais
para non quedar atrás”. Pero non só se
referiu á asegurar á accesibilidade ás
TIC para os maiores. “Amais, seguen
existindo brechas de xénero e de accesibilidade económica”, que cómpre
atallar, segundo asegurou, engadindo
que para acadar este obxectivo cómpre
“promover a aprendizaxe ao longo da
vida; promover a autonomía e garantir
o dereito á privacidade; asegurar que o
acceso TIC se dea por igual a todos os cidadáns; e loitar contra a discriminación
por idade”.

Premios
No acto de entrega dos Premios Galicia das Telecomunicacións e da Sociedade da Información 2022 participaron,
ademais do decano; o director da Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia, Julián Cerviño, a delegada da
Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias,
e o alcalde da cidade, Abel Caballero.
En total, entregáronse cinco premios.
O Premio Enxeñeiro do Ano 2022 recoñeceu a traxectoria de Ricardo Fernández Fernández. O xurado valorou
como razóns determinantes desta distinción “o feito de que Ricardo ten sido
unha persoa clave na fundación da organización colexial do colectivo dos
enxeñeiros de Telecomunicación, á que
permaneceu intimamente ligado coma
director xerente desde o seu comezo, e
coma secretario xeral en diferentes lexislaturas”.
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Cursos
tecnolóxicos


Entrega do premio Amtega Mellor proxecto con beneficios sociais

O Premio ao Mellor Proxecto TIC con
Beneficios Sociais, premio impulsado
pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), recaeu
este ano no proxecto Smilink, desenvolvido por Damián Vázquez Lavandeira.
Valorouse “a súa evidente utilidade para
a integración social e a axuda á non
desconexión da sociedade, das persoas
maiores con problemas de mobilidade
ou illamento”. Tamén se tivo en conta
“a coherencia do proxecto coa estrutu-


Premiados da edición 2022 co Decano/Presidente
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ra poboacional de Galicia, con moitas
persoas maiores que viven en soidade,
especialmente no eido rural”. Outro dos
motivos foi “o seu desenvolvemento
técnico, integrando tecnoloxías punteiras para unha finalidade social práctica
de xeito inmediato, con posibilidades
de continuidade e evolución temporal”.
O Premio Axians á Entidade Galega que aposta polo desenvolvemento
de Infraestruturas Intelixentes de Telecomunicacións, foi dar este ano á em-

A Asociación e o Colexio Oficial
de Enxeñeiros de Telecomunicación
de Galicia (AETG-COETG) comezaron
este mes de setembro unha nova
e renovada serie de cursos tecnolóxicos para capacitar aos nosos
profesionais TIC en coñecementos
avanzados e actualizados sobre as
cuestións tecnolóxicas máis candentes e máis reclamadas polas empresas, a sociedade e as institucións.
Organizados polo Colexio, impártense en formato online abordando
temáticas como as bases de datos,
a xestión de proxectos e a telefonía
e a acústica. Podemos consultar
toda a información que precisemos
sobre estas actividades na web do
COIT, www.coit.es/formacion.

presa Dinahosting. O xurado tivo en
conta para outorgar este galardón, que
patrocina a empresa Axians, “os máis
de 20 anos que a empresa compostelá
Dinahosting leva ofrecendo solucións
competitivas para a presenza en Internet, con infraestruturas e tecnoloxías
punteiras desde Galicia e con capital independente”. Ao tempo, tívose en conta
“a súa aposta polo capital humano galego creando emprego estábel e de calidade na comunidade autónoma”.
O Premio Vantage Towers ao Mellor Proxecto TIC para a Sostibilidade
e Coidado da Terra (de nova creación
nesta edición da convocatoria) impulsado pola compañía tecnolóxica que
lle dá nome, recaeu no proxecto Aldeas
Intelixentes da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), dependente da Consellería do Medio Rural
da Xunta de Galicia. Valorouse como
razón determinante desta distinción “o
modelo de aldeas intelixentes impulsado dende esta Axencia, que trata de
garantir a dixitalización e a redución da
fenda dixital en contornas rurais da man
de solucións sustentábeis que teñan o
menor impacto”.
Finalmente, o Premio ao Mellor Expediente Académico do Mestrado
de Enxeñaría de Telecomunicación da
Universidade de Vigo do Curso 20212022 distinguiu ao estudante Javier
Rey. 
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NOVAS TIC
Ames e Tecalis presentan unha
tecnoloxía que achega seguridade
ao Metaverso



O venres 14
de outubro o
Concello de Ames
e maila empresa local do sector da
tecnoloxía Tecalis participaron en Valencia
na sexta edición de
Innpulso Emprende.
Acudiron o alcalde de
Ames, Blas García, a
concelleira de Promoción Económica, Ana
Belén Paz, o director
xeral de Tecalis, Isidoro Martínez, e maila

directora de asuntos
corporativos e gobernanza, Berta Caro. O
evento contou coa
participación de 53
cidades pertencentes
á Rede Innpulso. De
Galicia acudiron os
Concellos de Ames e
da Coruña.
O Concello de
Ames participou
no evento xunto
coa empresa amesá
Tecalis, que ten a súa
sede no Polígono

Vitae recupera
en novembro
o seu curso
de probas con
Angular Testing


do Milladoiro e que
está especializada no
sector tecnolóxico.
Isidoro Martínez e
Blas García presentaron o proxecto
Tecalis Avatar Identity
Technology. Trátase
dun proxecto que

está desenvolvendo
dita empresa para
identificar e verificar
a identidade dos
avatares nas cidades
do Metaverso. O
obxectivo é certificar
calquera perfil dixital
no universo virtual. 

O 70 % da poboación de Galicia
xa dispón do 5G de R



A operadora
de orixe galega
R fixo balance da presenza de tecnoloxía
5G, un repaso que
pon o foco na nosa
terra (sen limitarse
a ela) e que guinda
cifras destacadas de
cobertura, como por
exemplo que a día
de hoxe a cifra de
municipios de Galicia
onde R proporciona
cobertura 5G é de
148, o que representa
o 70% das galegas e
galegos. A operadora

tamén fai balance
das vantaxes da 5G,
como o feito de que
multiplique por 10 a
velocidade dos datos,
que reduce a latencia
ao mínimo e que permite xestionar unha
cantidade inxente de
información.
Amais, R agarda
que ao longo de
2023 se acade en 5G
a mesma cobertura
que hoxe existe de 4G
en Galicia, para “que
a comunidade poida
competir con calque-

Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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ra mercado ao máximo nivel e os seus
fogares e empresas
dispoñan dos servizos
de telecomunicacións
máis avanzados do
territorio”, explican
fontes da empresa,
lembrando que “para

gozar de todas as
vantaxes desta tecnoloxía, o usuario debe
dispor dun terminal
compatíbel con 5G,
incluído xa en gran
parte dos smartphones comercializados
por R”. 

As probas son
unha parte
fundamental do
desenvolvemento de
proxectos, máis aínda nos innovadores
e nos disruptivos: os
que abren camiños
que non existían
antes e provocan
revolucións (grandes
ou pequenas) en
materia de xestión
empresarial, comunicación ou produción.
Axudarnos a asegurar e optimizar este
capítulo crucial do
desenvolvemento
(coas conseguintes
vantaxes en aforro
de custes, esforzos
e recursos) é un dos
grandes obxectivos
do Curso Angular
Testing, probas de
aplicacións empresariais, que chega á
súa terceira edición.
Organiza novamente
Vitae Consultores.
Serán dezaoito
horas de formación a
desenvolver a través
da Aula Virtual de
Vitae os días 8, 10,
15, 17, 22 e 24 de
novembro.
“Neste curso”,
informa a consultora
galega, “axudaremos
aos asistentes a que
coñezan os fundamentos das técnicas
máis comúns para
que poidan incluílos
de contado e así mellorar a calidade dos
seus programas”. 
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NOVAS TIC

Fina Casalderrey

Xesús Fraga

O CCG presenta novos contidos online



As obras da planta de chips fotónicos de Vigo
comezarán a finais
de 2023

Este 17 de outubro
presentouse en Santiago un ambicioso proxecto
para achegar ás redes contidos que destaquen como se
merece a nosa cultura. Trátase do proxecto Galicia,
unha cultura por descubrir,
impulsado polo CCG.
Rosario Álvarez, presidenta
da entidade, destacou na
presentación do proxecto
que “non chega con que
esteamos convencidos da
creatividade desbordante da
cultura galega, senón que

hai que dala a coñecer”.
O proxecto do Consello da
Cultura Galega arrinca cunha
primeira acción sobre a literatura galega, Galicia: unha
literatura por descubrir, que
coordinou Dolores Vilavedra
e que consiste en materiais
audiovisuais online e escritos
sobre os grandes temas de
relevancia no panorama
editorial. Manuel Rivas, Olga
Novo, Fina Casalderrey,
Ledicia Costas, Xesús Fraga,
Xosé Manoel Núñez Seixas e
Suso de Toro protagonizan

esta primeira entrega, aos
que seguirán moitos outros
creadores contemporáneos.
Segundo informou o
CCG, Galicia: unha literatura
por descubrir concentra en
tres vídeos e tres reportaxes
outros tantos enfoques da
literatura contemporánea.
O formato consiste en tres
audiovisuais curtos que
permiten entrar no universo
literario de cada un dos autores seleccionados a través da
súa propia experiencia.
Pódese acceder a este
proxecto desde a web culture.gal, un novo espazo web
do CCG. 

AtlantTIC e a Xunta achegan unha aplicación
que garante a accesibilidade dos datos culturais



A Consellería
de Cultura
e Educación e a
Universidade de
Vigo (AtlantTIC e
grupo GTI) colaboran
no desenvolvemento
da aplicación web
CIMA, unha ferramenta de balde que
bota abaixo barreiras
de accesibilidade en
materia de información de eventos
culturais, converténdoa en accesíbel
para todas as persoas
destinatarias. Faino
creando folletos
baseados en textos
sinxelos e pictogramas. A ferramenta
permite xerar decontado e en diversos
idiomas folletos que
poidan ser lidos por
lectores de PDF para
seren lexíbeis de cara
a persoas con pro-

Número 231

blemas de visión.
“Os profesionais do
sector contarán así
cun recurso doado e
gratuíto para ofrecer
información relevante e de maneira
accesíbel sobre os
seus eventos, datos
como localización,
horarios, información sobre como
chegar, guías, prezos
especiais, dispoñibilidade de escaleiras mecánicas ou
ascensores, espazos
de descanso, carreiros accesibles para
cadeiras de rodas,
información sobre
as pezas do museo,
etc”, informaron na
presentación de
CIMA, esta semana,
Fátima García Doval,
xefa do Servizo de
Coordinación Estratéxica e Innovación

da Consellería de
Cultura, Educación,
FP e Universidades, e
Enrique Costa Montenegro, profesor da
EE Telecomunicación
da Universidade de
Vigo e investigador
do centro AtlantTIC
no grupo GTI.
Segundo fixeron
saber CIMA está
dispoñíbel para uso

libre e gratuíto por
calquera persoa
ou institucións a
través da web do
proxecto (cima.
allureculture.eu) en
castelán, galego,
portugués, inglés,
polaco, islandés e
ucraíno, este último
co obxectivo de
facilitar o acceso da
poboación desprazada polo conflito aos
diferentes eventos e
recursos culturais. 



A sede de Zona
Franca de Vigo
acolleu este 27 de
setembro a primeira
reunión de traballo de
SPARC, a planta de semicondutores fotónicos
cuxas obras está previsto
que arrinquen a finais de
2023, estando programado o inicio da súa
actividade para o segundo semestre de 2025. Ao
encontro acudiron Jaime
Martorell, comisionado
especial para o PERTE
de Microlectrónica e
Semiconductores, e Guillermo Gómez, coordinador da Secretaría Xeral
de Telecomunicacións.
Tanto o director executivo (CEO) de SPARC,
Francisco Díaz, como
o delegado da Zona
Franca de Vigo, David
Regades, explicaron aos
dous representantes
do Goberno as futuras
necesidades da planta.
O centro, que está
apoiado pola Zona Franca de Vigo e a UVigo,
producirá de maneira
operativa a primeira
tecnoloxía (arseniuro de
galio) e a partir desta
mesma data iniciaranse
as actividades do Centro
de I+D que permitirá
facilitar a incorporación
da segunda tecnoloxía
(fosfuro de indio),
consolidando ademais
procesos que permitirán
a produción de produtos
propios na planta.
SPARC fabricará máis
de 1.500 obleas ao ano,
o que supón 90.000
chips (cada oblea contén
60 chips) e contará cunha sala limpa de 1.600
metros cadrados para
a fabricación dos chips,
ademais do centro de
I+D. 
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Viaxeiros
aerotransportados....
e seguros
O Instituto Tecnolóxico de
Galicia impulsa o primeiro
voo de dron aerotaxi en
España

O

Instituto Tecnolóxica Galicia representou o pasado 4 de outubro, nas
instalacións do Centro
de Investigación Aeroportada (CIAR) en Rozas
(Castro de Rei, Lugo), o
que sería o primeiro voo dun dron-aerotaxi en
territorio español. O aparello despegou equipado coa solución tecnolóxica de xestión de
tráfico aéreo urbano do ITG: a plataforma AIRUS, destinada á integración eficiente e segura de drons en vilas e cidades e froito da UMI
(Unidade Mixta de Investigación) formada por
ITG e NTT DATA, co apoio da Xunta (Axencia
Galega de Innovación, GAIN). A demostración
nas Rozas abeirouse ao proxecto europeo
AMU-LED, que busca avanzar na integración
segura dos vehículos aéreos non tripulados
en contornas urbanas.
“Esta integración”, sinala o ITG, “será clave
para a democratización dos servizos de mobilidade aérea urbana no futuro, xa que permitirá habilitar aerovías urbanas baixo demanda e
en tempo real”. O instituto tamén explica que
este software “incorpora os últimos avances
en enxeñaría de tráfico de drons para proporcionar funcionalidades ao centro de xestión
como a identificación e o rexistro de drons, o
xeoposicionamiento, a resolución de conflitos
de plans de voo, o seguimento e a monitoraxe
do voo, a información de tráfico, a interface
con ATC (controlador tráfico aéreo), a xestión
de emerxencias, a información aeronáutica
precisa, etc”. Estes elementos dan como resultado “unha tecnoloxía con alto nivel de
intelixencia, seguridade, automatización e
dixitalización, elementos que permiten tráfico
de drons en escenarios complexos, onde a vixilancia é obrigatoria, por exemplo con voos
que se realizan máis aló do alcance visual do
piloto, en contornas aeroportuarias, en espazos aéreos de alta densidade de tráfico, en
áreas urbanas ou noutras infraestruturas críticas”, engaden o ITG e NTT Data.
Respecto do vehículo mostrado nas Rozas,
tratouse dun dron EH216, en palabras das
dúas empresas devanditas o aparello AAV
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(siglas en inglés de Vehículo Aéreo Autónomo) “máis avanzado do mundo”. Segundo
salientan o ITG e NTT Data, trátase dun trebello completamente autónomo que pode
transportar até 250 quilogramos, suficiente
para transportar dúas persoas ao longo de 35
quilogramos. A aeronave, que pode alcanzar
os 130 km/h de velocidade, é impulsada con
enerxía eléctrica que se recarga a través dunha fonte de alimentación de 220V ou 380V
nunha hora como máximo. Xa ten acumulados 20.000 voos, 10.000 horas de viaxe e máis
o transporte de 1.600 persoas, en doce países.
O seu fabricante, EHang, é un referente mundial en tecnoloxía AAV e participa en números
proxectos da UE para o desenvolvemento da
Mobilidade Aérea Urbana (UAM) con socios
tecnolóxicos europeos, como o ITG, entre outros. No transcurso das probas que tiveron lugar en Rozas, o aerotaxi realizou 4 campañas
de voo, combinando tráfico de drons lixeiros
simulado que permitiron demostrar a capacidade do sistema AIRUS para reaccionar en
tempo real a diferentes continxencias, como
desvíos do plan de voo, obstáculos en pista e
zonas restrinxidas no aire. 

AMU-LED

O

proxecto internacional
H2020 AMU-LED (amuledproject.eu) diríxese a
avanzar na integración segura de
operacións con drons en contornas urbanas, contribuíndo a
crear cidades máis sustentábeis,
intelixentes e seguras en materia
de novas tecnoloxías aéreas e ante
o desafío dunha cada vez meirande presenza de aerotaxis, drons de
reparto de mercadoría ou sistemas
non tripulados para emerxencias.
“AMU-LED”, engadiron fontes
do ITG, “axudará a situar tanto a
Galicia como a España no ámbito
do futuro transporte intelixente,
demostrando como a integración
segura e eficiente de distintos tipos
de operacións con drons no ceo
das nosas cidades pode contribuír
con iso ao desenvolvemento regulamentario e normativo”.
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Un mar de contidos
chamado Rede

Dispoñíbel Planeta Ledo,
serie de podcasts sobre a
natureza

Lingua.gal facilítanos audiovisuais para coñecer
mellor a nosa contorna... e a nós mesmos

No Portal da Lingua unha serie sobre o
folclore tradicional no Camiño

X

a está dispoñíbel estes días
no Portal da
Lingua (Secretaría Xeral
de Política Lingüística)
o documental A paso de
muiñeira polo Camiño de
Inverno, de Javier Blanco
Carballal, unha webserie
de oito capítulos que
afonda en cuestións
como a saúde, a cultura
e o folclore tradicional
nas diferentes etapas do
Camiño de Inverno. No
documental emprégase
como nexo de unión a
busca de puntos de baile
tradicional para elaborar
cun grupo a coreografía
da Muiñeira do Camiño de
Inverno.
Cada un dos sete
primeiros capítulos inclúe
unha introdución sobre
o lugar onde ser recollen

O
os puntos, presentación
do informante, conversa
sobre a cultura tradicional na localidade e na
contorna e recollida dun
punto de baile.
No capítulo 8 reflexiónase sobre o decorrer do
Camiño e a chegada ao
Obradoiro; preséntase
o grupo que elaborou a

coreografía da muiñeira e
o making off cos ensaios.
Finaliza coa interpretación da peza.
Trátase dunha iniciativa realizada ao abeiro
do Fondo de Proxectos
Culturais en Lingua
Galega Xacobeo 20212022 (Secretaría Xeral de
Política Lingüística). 

Portal da
Lingua
(lingua.
gal) ofrécenos estes
días novos contidos dixitais feitos
dende a nosa terra
para afondarmos
no coñecemento do
medio natural que
nos rodea. Trátase
da serie Planeta
Ledo, un ciclo de dez
programas en formato podcast sobre
diferentes aspectos
da natureza gravados polo alumnado
do CEIP de Ventín
(Ames), cuxas clases
colaboraron na
confección de todos

os capítulos (cada
aula un programa).
Os arquivos sonoros
resultantes foron
guiados por dúas
presentadoras: Xiana
Fernández-Albor
e máis Mariana
Expósit. O obxectivo
da serie consistiu
en poñer en valor
o respecto polo
medio natural e
ofrecer á rapazada
(nenas e nenos de
idades comprendidas entre os sete
e os doce anos)
formatos atractivos
e interesantes de
lecer e aprendizaxe
científica. 

Nós tamén creamos! distingue as
melloras curtas escolares en galego

O

pasado mércores 28 de
setembro celebrouse a
entrega de premios do
certame Nós tamén creamos!,
que distingue cada ano as mellores curtas de animación en galego (e a prol do galego). O broche
final desta edición do concurso
(a décima convocatoria) celebrouse no Pazo de San Roque,
en Santiago, coa participación
do secretario xeral de Política
Lingüística, Valentín García, e a
directora xeral de Ordenación
e Innovación Educativa, Judith
Fernández.
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Nós tamén creamos! vén da
man de Política Lingüística e da
Dirección Xeral de Ordenación e
Innovación Educativa, en colaboración coa CRTVG e OQO editora.
Os galardóns entregados
foron, na Categoría 1: 2º ciclo
de educación infantil, para o
proxecto Sopa verde, do CEIP
Albeiros de Lugo. Na Categoría
2: 1º e 2º cursos de educación
primaria, para O Camiño, do CEE
Miño de Ourense e na Categoría
3: 3º e 4º cursos de educación
primaria, para Un conto cheo
de lobos, do CEIP Manuel Villar

Paramá da Estrada.
O broche de ouro do acto
púxoo un concerto de Paco
Nogueiras.
As curtas premiadas e as do

resto de participantes poderanse
visualizar en lingual.gal, na súa
canle de Youtube e, ademais, na
sección infantil e na aplicación
Xabarín da CRTVG. 
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TREBELLOS
Amazon presenta o seu Kindle
máis avanzado
Os lectores de libros
electrónicos de Amazon
dan un paso de xigante
co novo Kindle Scribe, xa
que este novo dispositivos
non só destaca pola súa
grande pantalla de tinta
electrónica de 10,2 polgadas cunha resolución de
300 puntos por polgada e
iluminación frontal, senón
que tamén inclúe un lapis
dixitalizador que permite
realizar anotacións como
se estivésemos ante
un caderno, aínda que
estas prestacións tamén
supoñen un importante

Meta anuncia o casco Quest Pro
O casco Meta Quest Pro
chegará a partir do 25 de
outubro a un prezo base de
1.799,99 euros, que pode
incrementarse con accesorios
como un bloqueador de luz
completo (que custa 49,99
euros), uns auriculares (49,99
euros), unha base de carga
compacta pensada para usar
o casco en mobilidade (99,99
euros) ou un cable de Link de
fibra óptica para usar o casco
con equipos informáticos
(99,99 euros).
O novo casco é unha evolución de Quest 2, cun formato
máis compacto e un cambio
moi importante nas súas cámaras externas, que multipli-
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can a súa resolución por 4 e
procesan as imaxes en cor, de
xeito que o sistema non serve
só para a realidade virtual,
senón que tamén poden
crear experiencias de realidade mixta, facilitando así que
gocemos das posibilidades
dos mundos virtuais podendo
interactuar co mundo real sen
ter que quitar o casco.
Meta Quest Pro integra
sensores internos para capturar as expresións faciais e fan
seguimento dos ollos, o que
permitirá que os avatares que
nos representen no mundo
virtual poidan reflectir as
nosas expresións, mellorando
así a nosa presenza social.

incremento de prezo,
deixándoo no seu modelo
básico en 369,99 euros.
O Kindle Scribe vén a ser
unha evolución do Kindle
Paperwhite, cun maior
tamaño e coa opción de
escritura en pantalla, de
xeito que pode resultar
apto para quen busque
unha grande pantalla para
unha lectura máis confortable como para quen
queira realizar anotacións
en libros e documentos
(como ficheiros de Word
e arquivos PDF), convertendo o trebello nunha
ferramenta de traballo moi
práctica.
O modelo básico
conta cun lapis dixitalizador básico e 16 GB de
almacenamento, podendo
optarse tamén
por un lapis premium que integra
borrador e botón de
acción rápida e capacidade de almacenamento de até 64 GB (co que
o prezo chegaría até os
449,99 euros).

O iPad básico renóvase radicalmente
O iPad básico
levaba anos sendo a
tableta de Apple que
mantiña a vella liña
de deseño, pero finalmente actualizouse,
e agora presenta un
deseño de borde a
borde cunha grande
pantalla Liquid Retina
de 10,9 polgadas e
un procesador A14
Bionic, sendo especialmente relevante
o feito de que por fin
adopte como porto o

USB-C, tanto para carga como para accesorios, incrementando
as súas posibilidades.
Tamén mellora a súa
conectividade, de
xeito que nas redes
sen fíos domésticas
é compatible con
Wi-Fi 6, mentres que
nas redes móbiles é
compatible coa 5G.
As cámaras da
tableta renováronse,
contando agora cunha cámara traseira

de 12 Mpíxeles capaz
de gravar vídeos 4K
con nitidez, mentres
que a cámara frontal
tamén é de 12 Mpíxeles, pero muda de posición para colocarse
nun borde horizontal,
no que semella
unha declaración de
intencións (buscando
así facer un uso máis
profesional da videoconferencia).
Para poder utilizar
esta tableta para tare-

fas de produtividade
resulta especialmente práctico o novo
Magic Keyboard
Folio, un teclado que
integra trackpad
e peaña, de xeito
que converte o iPad
nunha especie de
ordenador portátil.
O novo iPad parte
dun prezo de 579
euros, que incrementaríase en 200 euros
se queremos gozar
de conectividade 5G.

Sony presenta unha nova cámara para creadores de vídeo
A Sony ZV-1F é unha
cámara claramente deseñada
cos creadores de vídeo para
a Internet en mente, para o
que incluso simplificaron os
procesos de gravación de
vídeo en vertical para axilizar
a publicación dos vídeos e
incluso resultar atractiva para
a gravación de vídeos para
plataformas como TikTok.
A nova cámara de Sony
consegue unha boa reprodución dos tons de pel atractiva, recoñece caras e ollos
humanos para facilitar un
enfoque automático preciso,
permite activar ou desactivar
o desenfoque de fondo con
só premer un botón,
integra diferentes estilos
creativos para que poidamos elixir entre diferentes preaxustes de cor nas
nosas gravacións, grava
en cámara lenta e rápida
dun xeito doado, conta
coa opción de estabilizar
a captura de vídeo, está
optimizada para enfocar
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os produtos que coloquemos
no centro da imaxe (axudando así a que poidamos gravar
reseñas de produtos dun
xeito automático), integra
un micrófono direccional de
3 cápsulas que recolle o son
frontal con grande nitidez
incluso con vento (para o que
inclúe un paraventos), pode
conectarse sen fíos co móbil
(tanto para transferir
contidos como para
converter o móbil
nun mando a
distancia),
pode usarse
como cámara

web con conectar a cámara
a un ordenador persoal e
conta con accesorios como un
mando de gravación e un pequeno micrófono externo que
permiten levar a gravación de
vídeos un paso máis aló.
Ao estarmos ante unha
cámara con focal fixa a Sony
ZV-1F consegue axustar o seu
prezo oficial en 650 euros,
co que buscan
abrirse a un
público
bastante
amplo.

Samsung lanza
unha nova tableta
resistente para
negocios
Para impulsar a produtividade máis aló da oficina Samsung
presenta a nova tableta Galaxy
Tab Active 4 Pro, que ofrece
unha resistencia de grado
militar, funcións de produtividade avanzada e a plataforma
de seguridade Samsung Knox,
buscando así atender á demanda de dispositivos robustos para
o traballo móbil.
Estamos ante unha tableta
con pantalla de 10,1 polgadas
e resolución de 1.920 x 1.200
píxeles, que pese a súa resistencia contén o seu grosor en
10,2 milímetros e o seu peso en
674 gramos. A pantalla conta
con protección Corning Gorilla
Glass 5, a súa funda protectora
permítelle soportar caídas a 1,2
metros de altura e tanto a tableta como o seu lapis dixitalizador
contan con certificación IP68 de
resistencia ante o po e a auga.
Para unha maior tranquilidade,
o dispositivo cumpre coa norma
MIL-STD-810H que asegura que
pode funcionar en altitudes,
temperaturas, vibracións e
humidade extremas.
Como vén sendo habitual na
liña de produtos profesionais
de Samsung, esta tableta con
batería substituíble e carga rápida; contando tamén con modo
de funcionamento sen batería
(para, por exemplo, integrala
nun quiosco).
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videoxogos
PC

SACKBOY: UNA
AVENTURA A LO GRANDE

Ubisoft anuncia un novo xogo
ue Sony decidise
lanzar en PC xogos
como Marvel’s
Spider-Man e God
of War resultou bastante rechamante, pero o novo xogo
en recibir tal tratamento é
aínda máis significativo, xa
que trátase de Sackboy: Una
aventura a lo grande, que
chegará a Steam e á tenda
de Epic Games o vindeiro 27
de outubro, algo moi difícil
de imaxinar nos últimos
anos, xa que Sackboy leva
sendo a mascota non oficial
da PlayStation dende o lanzamento de LittleBigPlanet
en 2008.
Esta versión de Sackboy
ofrece detallados gráficos en
4K que nos equipos máis po-

Q

Nintendo Switch

THE LEGEND OF ZELDA:
TEARS OF THE KINGDOM

O novo xogo de Zelda confirma título e data de
lanzamento
n agardado Nintendo Direct deu
conta dos vindeiros
xogos para Nintendo Switch
que chegarán ao mercado,
destacando especialmente
o que probablemente sexa
o xogo máis agardado para
esta consola, que por fin ten
título definitivo, The Legend of
Zelda: Tears of the Kingdom, e
data de lanzamento (o 12 de
maio de 2023). Estamos ante a
secuela do impresionante The
Legend of Zelda: Breath of the
Wild, que pese ás limitacións
técnicas da Switch consegue
ofrecer un amplo mundo que
agora conta tamén cos vastos
ceos de Hyrule.
Poder ver un novo tráiler
do xogo axuda a manter a
expectación polo que podería
rematar sendo o mellor xogo
na historia da Nintendo
Switch; pero non é o único
título destacado no Nintendo

U
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Direct, no que tamén anunciaron que en 2023 teremos
Pikmin 4, o 20 de xaneiro
lanzarase Fire Emblem Engage
e o 24 de febreiro gozaremos
de Octopath Traveler II e de
Kirby’s Return to Dream Land
Deluxe.
Tamén deixaron caer que
xogos para outras plataformas, como Sifu, Resident Evil
Village, Tunic ou o galardoado It Takes Two terán nos
vindeiros meses versión para
Switch, deixando claro que a
consola de Nintendo vai dar
aínda moito xogo.
Para os subscritores de Nintendo Switch Online chegarán
novos xogos clásicos de Nintendo 64 que entusiasmarán
a moitos nostálxicos: 1080⁰
Snowboarding, Excitebike 64,
Goldeneye 007, Mario Party,
Mario Party 2, Mario Party 3, Pilotwings 64, Pokémon Stadium
e Pokémon Stadium 2.

tentes poderá moverse até
120 imaxes por segundo, tira
proveito da tecnoloxía nVIDIA DLSS2 para mellorar o
seu rendemento en equipos
con gráficas RTX, é compatible con VRR e tamén pode
verse correctamente con
pantallas ultrapanorámicas
(chega até unha proporción
de 21:9).
Aínda que o xogo está
optimizado para o seu uso
cun mando DualSense, será
posible controlalo incluso
con rato e teclado, e tamén
acepta logros e gardado
na nube. Pode xogarse en
solitario ou en equipos de 2
a 4 aventureiros, contando
tanto con partidas en grupo
locais como en liña.

videoxogos
PS4 | PS5 | Xbox One | Xbox Series X|S | PC | Nintendo Switch

FIFA 23

Ted Lasso está presente no xogo
ue o FIFA 23 conte coas licenzas
para representar
as ligas e competicións
máis prestixiosas do
mundo (LaLiga Santander,
Premier League, Bundesliga, Serie A TIM, Ligue 1,
MLS, Mundial de Qatar,
Champions League, Europa League...) até superar os
700 equipose o cento de
estadios non é ningunha
sorpresa, pero que incorporen ao AFC Richmond e
ao estadio Nelson Road é
toda unha sorpresa, xa que
supón a incorporación da
serie de ficción Ted Lasso
de Apple TV+ á competición virtual de fútbol.
Ted Lasso, o adestrador
Beard e xogadores como
Jamie Tartt, Dani Rojas,
Sam Obisanya, Roy Kent
e Isaac McAdoo están

Q

PC

MARVEL’S SPIDERMAN: MILES
MORALES
Chegará en breve a PC
n agosto o
aclamado
Marvel’s Spider-Man de Insomiac
Games deu o salto de
consolas PlayStation
a PC, nunha versión
remasterizada que tira
proveito da potencia
gráfica dos ordenadores persoais e de
configuracións de
monitor que van máis
aló da proporción
16:9. Este lanzamento
foi moi ben acollido,
converténdose na que
podemos considerar
a versión definitiva do
xogo, de aí que haxa
bastante expectación
polo seu spin-off, que
como principal cambio
tiña un cambio de
protagonista (de Peter
Parker a Miles Morales).
Aínda que a data de
lanzamento de Marvel’s

E

totalmente integrados en
FIFA 23, o que é un detalle
que agradecen os seareiros
da comedia que trunfou na
última edición dos premios
Emmy.
No modo Carreira pódese elixir a Ted Lasso como
mánager, xestionar o AFC
Richmond introducíndoo
na Premier League ou
calquera outra liga xogable
no modo Carreira; aínda
que o equipo tamén está
dispoñible para partidos
rápidos, amigables en liña
e tempadas en liña.
O AFC Richmond tamén
está presente en FIFA 23
Ultimate Team cunha serie
de artigos de personalización como equipacións e
TIFOS, sendo tamén posible atopar e seleccionar a
Ted Lasso ou ao adestrador
Beard como mánager.

Spider-Man: Miles
Morales para PC non se
concretou totalmente,
veñen de estrear un vídeo de adianto dando
conta de que o xogo
chegará este mesmo
outono
O xogo, que foi un
dos grandes reclamos
no lanzamento da
PlayStation 5, preséntanos a Miles Morales, un
novo Spider-Man con
poderes lixeiramente
diferentes dos de Peter
Parker (como poder
lanzar ataques bioeléctricos e poder camuflarse). Temos unha
nova oportunidade
para explorar a cidade
de New York mentres
Morales evoluciona
como heroe, tendo que
equilibrar a súa vida
persoal coa loita contra
o crime.
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Somos un país hecho
de pymes y autónomos
Por eso, te ayudamos a solicitar el
Kit Digital de los Fondos Europeos
y te acompañamos durante todo
el proceso para impulsar juntos
la digitalización de tu negocio.
Infórmate en
fondoseuropeos.telefonica.es
o al 900 500 351

Ester,

socia y diseñadora
en Luesma&Vega.
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