Luces da cidade

Nº

Santiago e Televés estrean a
súa iluminación intelixente de
edificios históricos

codigocero.com

AETG-COETG,

facendo
historia

XXV Noite Galega das
Telecomunicacións

"As TIC son un elemento crucial para
combater o cambio climático"
Entrevistamos a Julio Sánchez Agrelo,
presidente e decano da AETG-COETG

Marxe de erro

As mulleres falan de tecnoloxía

Galicia Innovation Days

FEUGA sitúanos no centro mesmo
da innovación europea

220

Toda a actualidade
da comarca nas
túas mans
Síguenos en:
obarbanza

@obarbanzagal

@o_barbanza

608 240 160

obarbanza.gal

Visita a nosa web

O Barbanza
Diario dixital

Sumario

Equipo

nº 220

DIRECTOR:
Xosé Mª Fernández Pazos
director@codigocero.com
WEBMASTER:
Marcus Fernández
webmaster@codigocero.com
REDACCIÓN:
Fernando Sarasketa
Sonia Pena
redaccion@codigocero.com
FOTOGRAFÍA:
Adolfo Enríquez Calo • Joferpa
DESEÑO E MAQUETACIÓN:
Óscar Louzán
foro@codigocero.com
PUBLICIDADE:
publicidade@codigocero.com
EDITA:
Grupo Código Cero Comunicación S.L.
Rúa das Hedras nº 4, 1º G
15895 Ames (Milladoiro)
Tel.- fax: 981 530 268
www.codigocero.com
redaccion@codigocero.com
IMPRIME:
Gráficas Garabal, S.L.
Tel.: 981 56 25 95
graficasgarabal@graficasgarabal.es
Número 220
(novembro - decembro 2021)
Publicación periódica.
Prezo: 2 €
Depósito Legal: C-2301/01
I.S.S.N. (Edición impresa): 1579-7546
I.S.S.N. (Edición dixital): 1579 -7554
Fotos páxinas 2 e 32 Freepik.com
Membros

REPORTAXES

4

Televés e o Concello de
Santiago impulsan un
proxecto de iluminación
intelixente

5

O CITIC acolleu profesionais da telemática de todos
os recantos de España nas
xornadas JITEL

6

O ILG e o CiTIUS colaborarán para facer realidade o
Proxecto Nós

7

O CPETIG reivindica o
papel das mulleres tecnólogas no audiovisual Marxe
de erro

8

A Xunta aproba un acordo
marco para mobilizar
30 millóns en solucións
avanzadas

14

O corazón dixital de Galicia
duplicará as súas capacidades cun novo Data Center

14

30

10

As deputacións da Coruña
e Lugo apoian ás pemes
na súa transformacióndixitalización

Noite das Telecomunicacións de Galicia (AETGCOETG)

O MUVI de Cangas amplía
horario e achégase á
cidadanía

20

31

11

FEUGA remata con éxito
de participación os seus
Galicia Innovation Days

Dous certames enchen
as redes de contidos en
galegos: Galetiktokers e
Youtubeiras

O Mes Ciencia en Galego
inclúe obradoiros nas
bibliotecas sobre robótica
e científicas

22

12

As operadoras comparten
con nós as súas principais
novidades galegas en
despregamento

O noso audiovisual faise
forte nas principais plataformas

23

Política Lingüística avoga
por dotar ao Galego de
“vida tecnolóxica plena”

9

Gala de entrega dos Premios Galicia das
Telecomunicacións e da Sociedade da Información 2021

NOVAS

24

Damos conta dalgunhas
das principais novidades
tecnolóxicas da tempada

TREBELLOS

28

Nº

ció
forma le
ópo
fin da
ño sen ton da Tecn
O camicha a Aula New

n STE

219

M
ero.com
codigoc

En mar

s
loxía
tecnéon se
tam bran
le
e
c

Debullamos con todo luxo
de detalles os trebellos
tecnolóxicos da tempada

As

XOGOS

ría en
Enxeñaicia
te da
Gal
XIII Noi tica de
Informá

r r de Puntogal
zado
cto
, dire
egíoui
éxito y
alDar
Janeiro
da do
loistaeG
a
a sen coa nosa part
Purev
mos
XGN polnon puido lencia
Ent

ou
enil
e xuv eTIC congregentes
asist
Xov
Empux
greso enar de

exce
ID
A COV tica por
informá

29

O Condun cent
máis

cando leas a revista, compártea....
.... cun amigo, un familiar, ou
dóaa á biblioteca do teu barrio.
Cantos máis sexamos, máis cambios
conseguiremos

Número 220

23

Repasamos o máis salientábel dos días pasados
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A

praza de Praterías de
Santiago de Compostela acolleu na noite do
pasado 26 de outubro a
estrea do novo sistema
de iluminación intelixente do histórico edificio da
Casa do Cabildo, desenvolvido pola empresa
local Televés e impulsado polo Concello.
Este proxecto piloto enmarcado dentro da
iniciativa Cromalux ten como obxectivo o
desenvolvemento de sistemas de iluminación innovadores que preserven os edificios
patrimoniais, reducindo o consumo de enerxía nun 80% e combatendo a colonización
biolóxica as súas fachadas. “Todo iso cun
nulo impacto ecolóxico”, salientaron dende
Televés e o Concello.
A empresa estivo representada por todo
o equipo integrante desta iniciativa ademais
do secretario xeral corporativo de Televés,
Jorge Lorenzo, e de Sebastián Pantoja,
director de programas estratéxicos de
Televés. “É un proxecto bastante ambicioso
e innovador, non hai ningún sitio máis no
mundo que o estea realizando”, asegurou
Sebastián, poñendo o foco en que se trata
dunha “solución de iluminación que se basea
en tecnoloxía LED, unha solución que é
telexestionada e ten capacidade diastática”.
E engadiu: “O que facemos é iluminar nun
espectro de luz conseguindo que se retarde
o crecemento da biota na fachada dos edificios monumentais”.
O director de programas estratéxicos
ademais expuña que “con este proxecto
conseguimos unha eficiencia enerxética en
torno ao 80%, unha redución nos custos de
mantemento do 60%, unha redución nos
custos de conservación do monumento do
50% e todo iso respectando as novas políticas de desenvolvemento circular e respectando a biodiversidade”. Por último, explicou
que “este é o piloto que vai iniciarse agora
e estará en marcha un mínimo de tres a seis
meses, para logo estar dous anos máis. É un
proxecto no que parte do que pretendemos
todos é que teña éxito, implantar en todo
Santiago e posteriormente, en todas as cidades que son Patrimonio da Humanidade”.
Segundo engadiron, Cromalux é un
proxecto colaborativo entre o Concello de
Santiago de Compostela e Televés, en colaboración coa USC e Ferrovial. Este sistema de
iluminación ornamental, pioneiro mundial,
foi adxudicado a un consorcio que inclúe á
empresa Televés, Ferrovial e USC (Universi-
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Praterías como
nunca a viches
(de noite)

Televés e o Concello de Santiago estrean na Casa do Cabildo
unha tecnoloxía pioneira de iluminación intelixente

dade de Santiago de Compostela) por un
importe de 613.581 euros, IVE engadido,
80% co-financiado polo Fondo Europeo
para o Desenvolvemento Rexional.
Ao evento asistiron ademais o alcalde de
Santiago de Compostela, Xosé A. Sánchez
Bugallo (que centrou o seu discurso na
innovación en Santiago e o apoio ás empresas privadas e universidades, ademais

de mostrar o seu agradecemento ao equipo
de Televés), o delegado do Goberno José
Miñones, o concelleiro responsábel de
Presidencia e Turismo, Gumersindo Guinarte,
o reitor da USC, Antonio López, o vicerreitor de investigación e innovación da USC
Vicente Pérez Muñuzuri e o responsábel de
iluminación ornamental de Ferrovial, Alvaro
Piñeiro. 

Smartiago

O

proxecto Smartiago estase
desenvolvendo en
virtude dun convenio de
colaboración da Liña FID
(Fomento da Innovación
desde a Demanda) entre
o Ministerio de Ciencia e
Innovación e o Concello
de Santiago de Compostela. Trátase dun importante
proxecto, financiado nun

80% polo Fondo Europeo
de Desenvolvemento
Rexional (FEDER) no marco do Programa Operativo
Plurirregional de España
2014-2020. Tamén está cofinanciado pola Axencia
Galega de Innovación
(GAIN) nun 10%.
O proxecto Smartiago
xa foi premiado polo
Colexio de Enxeñaría

Informática, e nestes
momentos é finalista
dos premios Procura +
Awards, na categoría de
Compra pública e innovación do ano; e nos Premios
Europeos de Adquisición
da Innovación (EUIPA)
2021, outorgados polo
programa Horizon Europe,
co apoio do Consello
Europeo de Innovación.
Número 220

Un punto de encontro
chamado CITIC
Arredor de 70 profesionais da telemática participaron
nas XV Xornadas de Enxeñería Telemática

O

Centro de Investigación
TIC (CITIC) da Universidade da Coruña acolleu
do 27 ao 29 de outubro
as XV Xornadas de
Enxeñería Telemática –
JITEL 2021, organizadas polo centro xunto
coa Sociedade Científica de Enxeñería
Telemática (SCITEL) coa colaboración do
Concello da Coruña. Arredor de 70 profesionais procedentes de universidades
de toda España, que imparten docencia e
investigan en temas relacionados coas redes e os servizos telemáticos, déronse cita
nas xornadas, nas que se presentaron 58
traballos, realizados por 94 autores procedentes de 22 universidades españolas.
As xornadas constitúen un foro
propicio de reunión, debate e divulgación, fomentando, por unha banda, o
intercambio de experiencias e resultados
e, por outra, a comunicación e cooperación entre grupos de investigación
que traballan en temas relacionados coa
telemática.

As xornadas constitúen
un foro propicio de
reunión, debate e
divulgación, fomentando
o intercambio de
experiencias e resultados
e a comunicación e
cooperación entre grupos
de investigación
Na sesión inaugural do evento participaron o reitor da Universidade da Coruña,
Julio Abalde Alonso; o director Xeral de Telecomunicacións e Ordenación dos Servizos
de Comunicación Audiovisual do Goberno
de España, Arturo Azcorra Saloña; o presidente da Asociación de Telemática, Eduardo
Jacob Taquet; a investigadora e membro
do Comité de Dirección do CITIC, Bertha
Guijarro Berdiñas; e o presidente do Comité
de Programa das XV Xornadas de Enxeñería
Telemática, Víctor Manuel Carneiro Díaz.

O reitor da UDC, Julio Abalde Alonso,
destacou o “papel fundamental do CITIC
para o desenvolvemento do ecosistema
TIC na Coruña, onde se congrega o 50 % da
facturación do sector en Galicia”. Así, sinalou que o “CITIC xera as sinerxías necesarias
co ámbito empresarial, cunha estrutura
que permite traballar conxuntamente coas
empresas”.
O presidente do Comité de Programa
das xornadas, Víctor Manuel Carneiro Díaz,
apuntou que “a telemática é unha área
estratéxica, o que se puxo de manifesto
durante este último ano e medio, xa que foi
crucial en todos os aspectos da sociedade”.
Nesta liña, a investigadora e membro do
Comité de Dirección do CITIC, Bertha Guijarro Berdiñas, engadiu que “nas xornadas
danse a coñecer traballos no campo da
telemática que tamén teñen repercusión
noutros ámbitos de especial importancia”.
Pola súa banda, o presidente da Asociación de Telemática, Eduardo Jacob Taquet,
asegurou que a “enxeñería telemática axuda a cambiar o mundo”, e que “a telemática
é unha palabra que está en boca de todos;
o único que nos queda é ensinar que quere
dicir”.
Finalmente, o director xeral de Telecomunicacións e Ordenación dos Servizos de
Comunicación Audiovisual do Goberno de
España, Arturo Azcorra Saloña, declarou
que “A Coruña é un dos lugares onde máis
aposta se está realizando na inserción das
TIC, o cal se reflexa co proxecto da Cidade
das TIC”. Tamén manifestou que “en España
debemos reforzar o noso papel en Europa
en canto á transformación dixital”. 

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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O meirande

investimento
directo na

promoción
do galego
O ILG e o CiTIUS
colaborarán para facer
realidade o Proxecto Nós

E

ste mes de outubro presentouse o primeiro acordo para
o Proxecto Nós de Intelixencia Artificial ao servizo da
lingua galega, que supón o
inicio do desenvolvemento
desta iniciativa coa que se
incorporará o galego ao eido dixital. O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade,
Román Rodríguez, e o reitor da Universidade,
Antonio López, xunto á directora da axencia
autonómica AMTEGA, Mar Pereira, informaron sobre esta colaboración coa que o
proxecto se nutre dunha primeira inxección
económica que permite avanzar na planificación e dotación de recursos.
Román Rodríguez explicou que “este é un
proxecto ambicioso, de país, pensado para o
curto, medio e longo prazo e no que resulta
imprescindíbel un apoio público que garanta
chegar alá onde o mercado non chega”.
O convenio entre ambas institucións
supón un primeiro investimento de 150.000
euros grazas ao que arrincará a fase inicial no
desenvolvemento do proxecto para definir,
deseñar e elaborar a planificación cunha
proposta inicial da estratexia.
Así, de xeito coordinado e colaborativo,
a Xunta (a través da Secretaría Xeral de
Política Lingüística e do seu Centro Ramón
Piñeiro para a Investigación en Humanidades) e a Universidade de Santiago, por
medio do Instituto da Lingua Galega (ILG)
e o Centro Singular de Investigación en
Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS), comezarán
coa catalogación dos recursos dispoñíbeis
para levar a cabo un deseño das diferentes
partes do Proxecto Nós, en dúas grandes
áreas: procesamento de voz e procesamento
de texto. Definiranse os equipos de traballo,
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JSinatura do convenio nunha imaxe de Santi Alvite

as estratexias de coordinación entre eles e
metodoloxías de seguimento e avaliación
da calidade, tanto dos recursos como das
ferramentas resultantes.
Como indicou Román Rodríguez, “estamos
ante un primeiro paso clave co que blindamos ese apoio público necesario para que
Galicia poida participar no mundo dixital
sen renunciar á súa lingua ao tempo que
situamos a nosa Comunidade na vangarda
da Intelixencia Artificial e Tecnoloxías da
Linguaxe aplicadas a este fin”.
Trátase dunha colaboración coa que se
sentan as bases dun proxecto “para o que
prevemos destinar 15,5 millóns de euros ao
abeiro dos fondos europeos Next Generation”, engadiu.
O titular de Cultura e Educación referiuse ao carácter estratéxico deste proxecto
ao supor “o maior investimento directo na
promoción do galego de toda a nosa historia
cunha transcendencia que vai moito máis alá
da promoción do uso da lingua”. Neste sen-

tido, recordou que se trata dunha iniciativa
coa que se compilará unha ampla variedade
de recursos lingüísticos dixitais de calidade
en galego, de balde e en código aberto para
que poidan ser empregados por todo tipo
de empresas e institucións, “posibilitando
o acceso en lingua galega a un gran abano
de produtos dixitais presentes pero tamén
futuros”.
O Proxecto Nós conseguirá 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 confía en contribuír ao
proxecto de país non marco dos fondos Next
Generation que anunciou recentemente
o Goberno da España para desenvolver
as tecnoloxías da lingua e, en concreto, a
aplicación da intelixencia artificial e que as
máquinas falen non só español senón tamén
galego. 
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O

centro de demostracións e divulgación tecnolóxica GaiásTech, emprazado na Cidade da
Cultura de Galicia, acolleu ou pasado 26 de outubro a xornada de presentación do documental Marxe de erro, no
que se amosa unha visión en primeira persoa
do papel das mulleres nas enxeñarías a través
de cinco profesionais relacionadas con este
eido. A realización do documental enmárcase
no convenio de colaboración entre a axencia
AMTEGA e o Colexio de Enxeñaría Técnica en
Informática de Galicia (CPETIG).
Na presentación participaron a directora
da AMTEGA, Mar Pereira; a secretaria xeral de
Igualdade, Susana López Abella; o subdirector xeral de Formación Profesional, Carlos Vázquez Mariño; e o presidente do CPETIG, Marcos Mata; e foron convidados tamén alumnos
de bacharelato STEMbach de centros educativos de toda Galicia.
Susana Gómez Carnero, Susana Ladra
González, Verónica Bolón Canedo, Berta
Candendo Santos e Silvia Piñeiro Fernández
son as protagonistas de Marxe de erro, peza
audiovisual na que relatan a súa perspectiva
sobre as Enxeñarías en Informática e explican
como chegaron a cursar estes estudos, como
se desenvolveu a súa traxectoria no sector e
amosan a súa visión e experiencias sobre a
presenza das mulleres na profesión e os estereotipos que aínda permanecen vixentes.
A obra encádrase no compromiso do
CPETIG e a AMTEGA por fomentar novas vocacións TIC, poñendo o foco no ámbito das
mozas. Segundo explican, “na actualidade as
mulleres supoñen máis da metade do alumnado universitario, pero no referido ás Enxeñarías en Informática, a evolución é totalmente inversa. Entre os anos 1985-87 había
un índice de matrículas femininas do 30 %
en informática nas universidades españolas
e de aí, pasouse a un escaso 12 % no curso
2016/17”.
Co documental Marxe de erro, o CPETIG
pretende “destacar a necesidade que teñen
as carreiras tecnolóxicas, e en especial as relacionadas coa directamente coa informática,
da presenza feminina como aporte de valor,
dando especial visibilidade a tantas mulleres
que foron esenciais no desenvolvemento das
TIC e a tantas outras que hoxe en día traballan
no sector, buscando dende as súas experiencias romper ideas preconcibidas que afastan
ás mulleres, dende idades moi temperás, da
opción de escoller estudos vinculados á informática”.
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Marxe de erro
O CPETIG e AMTEGA presentaton un documental que
dá plena visibilidade ás mulleres informáticas

No acto, a directora da AMTEGA sinalou
que “é evidente que queda camiño por percorrer para reducir a fenda de xénero no
sector tecnolóxico”, ávido de novos especialistas e con moitas posibilidades profesionais. Lembrou que a Estratexia Galicia Dixital
2030 contempla a promoción do talento
dixital como un eixo transversal que, por suposto, ten entre os seus obxectivos a redución da fenda de xénero nas carreiras STEM

e como consecuencia no sector tecnolóxico.
Ademais Pereira apuntou algunhas cifras
relativas ao emprego dos titulados en carreiras STEM en Galicia como que oito de cada
dez egresados volvería a cursar a mesma titulación; que o 83,6% está incorporado ao
mercado laboral nos dous primeiros anos
tras rematar os seus estudos e que o 74,8%
das persoas tituladas STEM desenvolven a
súa traxectoria profesional en Galicia. 

Curso sobre análise forense en medios dixitais

O

CPETIG desenvolveu este
outono unha
actividade destinada a
achegar capacitación
(e actualización) en
materia de análise forense en medios dixitais,
tales como discos duros,
dispositivos móbiles,
rastrexo en Internet, etc.
Na actividade, posta en
marcha con AMTEGA,
tamén se mostraron os

mellores xeitos de responder ante incidentes
de ciberseguridade.
En concreto, o
obxectivo deste Curso
sobre Análise Forense
Dixital foi “dar a coñecer
o marco xurídico sobre o
que se sustenta a labor
do perito e facilitar as
claves para manexar
as técnicas necesarias
para adquirir e preservar
evidencias dixitais”, entre

outros cometidos. O
curso desenvolveuse a
cabalo entre setembro e
outubro, en formato en
liña desde o Gaiás Tech
e a través da plataforma
de formación de Securízame. Foi impartido por
Víctor Salgado Seguín,
socio-manager en Pintos
& Salgado Avogados,
e Lorenzo Martínez
Rodríguez, CTO en Securízame.
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O gran reto galego
das tecnoloxías

disruptivas

A Xunta aproba un acordo marco para mobilizar
30 millóns en solucións avanzadas

G

alicia disporá dun acordo marco para seleccionar a provedores de tecnoloxías disruptivas, aos
que poderán recorrer
todos os departamentos
da Administración Xeral
da Comunidade Autónoma e as entidades
públicas, segundo aprobou este 4 de novembro o Consello de Goberno.
O texto aprobado establece as bases para
o acordo marco de servizos de desenvolvemento e implantación de solucións dixitais
que impliquen a introdución de tecnoloxías
que marquen un punto de inflexión (as chamadas disruptivas, entre as que se atopan o
Big Data, a virtualización, a computación na
nube, a ciberseguridade, a Realidad Virtual e
Aumentada, a 5G, a cadea de bloques, etc)
no ámbito do sector público autonómico. O
acordo marco permitirá a contratación de
servizos por un importe global estimado de
30 millóns de euros.
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O acordo marco permitirá á administración
afrontar os retos identificados nos 7 eixos da
Estratexia Galicia Dixital 2030 e suporá o desenvolvemento do eixo transversal, que promove a especialización tecnolóxica de Galicia
e o reforzo das capacidades e infraestruturas
dixitais nas ditas tecnoloxías.
O acordo forma parte do programa GobTech, que impulsa emprego de ferramentas
avanzadas por parte do sector público.
Cada un dos contratos terá un valor mínimo
de 1 millón de euros e contará cunha fase de
proba e demostración e outra de implantación, unha vez demostrada a súa viabilidade.
A fase de proba de concepto, ou piloto
incluirá o servizo de desenvolvemento e demostración no que se involucre dunha forma
limitada ás potenciais persoas usuarias co
obxecto de valorar a súa viabilidade nunha
contorna real pero acoutada, e determinarase
“se pode ser conveniente pasalo á fase definitiva”.

Unha vez demostrada a viabilidade da
proba de concepto ou proxecto piloto evolucionarase o servizo cara á súa implantación definitiva, se se axusta aos criterios de
pase a esta fase establecidos anteriormente
no contrato derivado, o que implica o despregamento da solución a escala global para
a prestación do servizo na contorna real.
Os retos aos que deberán dar resposta
os contratos amparados neste acordo marco serán identificados e concretados pola
Axencia para a Modernización Tecnolóxica
de Galicia (AMTEGA). Deberán axustarse a
algún dos ámbitos que definen os sete eixos
da Estratexia Galicia Dixital 2030: Goberno e
Administración Intelixentes; Sociedade Dixital e Inclusiva, Contorna Dixital para a Saúde e o Benestar Social; Territorio Intelixente,
Verde e Resiliente; Conectividade Dixital do
Territorio: Cultura e Turismo Intelixentes ou
Economía Dixital e Sustentábel.
Poderán formar parte deste acordo marco
un máximo de 10 empresas ou consorcios
de empresas, que serán as que obteñan as
maiores puntuacións no procedemento de
adxudicación. Estas empresas presentarán
as propostas para a realización dos contratos
baseados, que terán unha duración máxima
de tres anos sen posibilidade de prórroga.
AMTEGA encargarase da xestión dos procedementos de contratación en nome de
todas aquelas consellerías e entidades do
sector público autonómico que participen
no desenvolvemento da estratexia Galicia
Dixital 2030 e no acordo marco.
Os contratos poderán ser financiados
conxuntamente pola axencia e os departamentos ou entidades que participen na iniciativa, ou ser financiados na súa totalidade
por ditos departamentos ou entidades.
Ao longo de 2021, a Xunta convocou 10
acordos marco relacionados co proceso de
transformación dixital, que suman uns importes estimados de máis de 118 millóns
de euros, aos que cómpre que sumar os 30
millóns de euros estimados no acordo aprobado o 4 de novembro. Este instrumento de
contratación foi adoptado para contratos
relacionados con equipamentos, infraestruturas, plataformas ou ciberseguridade, entre
outros. 
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Novo salto
adiante da

Administración
Intelixente
O corazón dixital de Galicia duplicará as
súas capacidades cun novo Data Center de
alta seguridade

C

o obxectivo
de reforzar
as nosas infraestruturas
tecnolóxicas
e garantir a
seguridade
e as capacidades duns servizos
dixitais en constante crecemento, a Xunta vén de anunciar que
ampliará as capacidades do
CPDI situado no Gaiás, o corazón
dixital de Galicia, cun novo Data
Center, que se construirá no
parque empresarial da Sionlla.
Esta nova infraestrutura permitirá duplicar as capacidades
de procesamento e almacenamento de datos actuais e estará
dimensionada para xestionar o
incremento de novos servizos
dixitais. O Data Center traballará
en sincronía co CPD albergado
no Gaiás e reforzará os mecanismos de seguridade, dispoñibilidade e custodia dos datos de
todo os sector publico autonómico, incluído o SERGAS.
O novo Data Center construirase baixo os estándares da certificación TIER IV, o certificado
que garante os máximos niveis
de seguridade e unha dispoñibilidade do 99,99% o que se
traduce en tan só 53 minutos
de posíbel indispoñibilidade ao
ano, xa que supón que todos os
sistemas están redundados.
Amais, segundo explica a
Xunta a respecto desta iniciativa, “todos os sistemas críticos
estarán deseñados para poder
ser illados e mantidos sen perda
de servizo e contará con acometidas redundantes de electricidade e comunicacións”. O novo
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Data Center terá unha superficie
de 10.000 metros cadrados e
albergará tamén un plataforma
loxística conectada cos centros
de provisión para xestionar o
equipamento tecnolóxico do
sector público autonómico. O
novo edifico disporá de salas
para persoal técnico de administración dos sistemas e infraestruturas do CPD.
Cómpre lembrar que a Xunta
dispón actualmente dun Centro
de Proceso de Datos Integral
no Gaiás cunha superficie de
1.275 metros cadrados, que
alberga 2.500 servidores cunha
capacidade de almacenamento
de 13 petabytes. A súa posta en
marcha en 2012 supuxo un fito
tecnolóxico na Comunidade que
permitiu modernizar, racionali-

zar e homoxeneizar a prestación
dos distintos servizos dixitais ós
cidadáns O CPDI do Gaiás conta
cun CPD de respaldo en San
Caetano para permitir o mantemento de servizos críticos en
caso de incidencias. Porén, explican fontes da Xunta, “este CPD
de respaldo está ao límite da súa
capacidade para albergar novos
sistemas tecnolóxicos, carece de
posibilidades de ampliación e a
maioría das súas infraestruturas
eléctricas e de climatización están próximas ao fin da súa vida
útil”. Por esta razón é preciso
incrementar os mecanismos de
seguridade e redundancia que
aseguren a dispoñibilidade dos
servizos dixitais prestados pola
Administración as 24 horas do
día, os sete días da semana.
Respecto aos prazos, está
previsto publicar o pregos para
a redacción do proxecto de
obra antes de que remate o
ano e estímase que a entrega
do proxecto de obra se faga no
segundo trimestre de 2022. O
seguinte paso sería licitación da
obra prevista para finais do 2022
co obxectivo de que de que se
completase a construción do
centro entre 2022 e 2024.
O proxecto conta cun orzamento de 19,2 millóns de euros,
incluíndo a compra dos terreos,
parte deles procedentes dos
Fondos Europeos Next Generation. 

Estratexia EDG2030

O

reforzo das infraestruturas dixitais é fundamental para consolidar un
goberno intelixente, un dos
obxectivos da Estratexia
Galicia Dixital 2030 que contempla diferentes actuacións
ofrecer máis servizos públicos
dixitais, inclusivos, proactivos,
personalizados e seguros,
máis accesíbeis e dispoñíbeis e desde calquera lugar,
configurando “unha Xunta no
móbil”. Entre os obxectivos
intermedios neste ámbito a
EDG está acadar no 2025 que
o 70% das persoas e o 85%
das microempresas usen a
canle dixital coas administracións.
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Superheroes post-COVID
A Deputación da Coruña incrementa a súa rede de
coworking e a de Lugo activa o programa Reiníciate

Nove centros de traballo
colaborativo e innovador

A

Deputación da Coruña organizou o 14 de
outubro unha xornada
dirixida a lucir a afouteza innovadora do colectivo emprendedor
e innovador da provincia: a
Startup Europe Week, evento impulsado pola CE para fortalecer
a actividade produtiva a nivel
local. Na clausura participou o
presidente da entidade Valentín
González, que destacou o empuxe das nosas startups para xerar

non só coñecemento avanzado,
sustentabilidade e propostas
beneficiosas para a sociedade,
senón tamén postos de traballo.
No peche da cita tamén participou o deputado de Emprego,
José Ramón Rioboo.
O presidente da Deputación
tamén valorou moi positivamente iniciativas impulsadas pola
entidade provincial, como o Plan
de Emprego Local (que “axudou
a pór en marcha o talento da

provincia”, apoiando economicamente a máis de 2.000 proxectos
de emprendedores), ou a Rede
de Espazos de Coworking da
Deputación (que "favorecen
o emprendemento e ofrecen
novas oportunidades laborais
á xuventude, co obxectivo de
que poidan facer a súa vida na
súa terra e evitar que o talento
galego teña que emigrar").
O encontro celebrado no Pazo
de Arenaza de Oleiros (un dos
espazos de traballo cooperativo
da Deputación) contou coa presenza do doutor Antonio Hyder,
investigador da Universidade de
Standford e director de investi-

gación en Hackers & Founders
en Palo Alto (Estados Unidos).
Tamén participaron emprendedoras e promotoras de iniciativas
empresariais innovadoras e
tecnolóxicas como son STGO
(Santiago González), OpositaTest
(Jonathan García), AllGenetics
(Alejandra Perina) e DromoSport
(Olga Pariente).
Segundo fixo saber o presidente provincial, a Rede de
Espazos de Coworking é unha
iniciativa pioneira en Galicia
coa que se pretende impulsar
o emprego nos ámbitos rurais
da provincia, así como ofrecer
oportunidades ás mozas e
mozos no mundo laboral, "para
que poidan facer a súa vida aquí,
sen verse na obriga de emigrar",
indicou González Formoso. Estes
son os espazos que forman parte
da rede na actualidade: Coworking Pazo de Arenaza (Oleiros),
Emprende LAB-Barbanza
(Boiro), Daquí Darredor (Brión),
Coworking Carballo (Carballo),
Coworking A Proa (Ames), Centro
Comarcal de Desenvolvemento
Rural A Fusquenlla (Moeche),
Coworking A Capela (A Capela),
Centro de emprendemento A
Estación (Vedra) e Green Coworking (As Pontes). 

mellorar o seu negocio”, subliñou
o presidente, engadindo que Reiníciate está promovido pola Deputación e a EOI cun orzamento
de 1.080.000€. Tomé engadiu
que Reiníciate está dirixido a 500
empresas de calquera sector ou
actividade, e de calquera dos 67

concellos da provincia. Porá o
foco principalmente nas pemes
e nos autónomos. O programa
abrangue “un acompañamento
real, individualizado e personalizado” para cada unha das empresas que decidan beneficiarse
desta iniciativa. 

Facendo realidade a
dixitalización das pemes

A

Deputación de Lugo e a
Escola Organización Industrial (EOI) presentaron
unha iniciativa conxunta para
axudar ás pemes e ás persoas
autónomas, con formación de
balde, nos seus procesos de
transformación, dixitalización e
adaptación ás novas demandas
e realidades do mercado. O programa foi dado a coñecer polo
presidente da entidade provincial, José Tomé Roca, e o director
do departamento de Aceleración
Empresarial da EOI, Javier Benito.
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Trátase do programa Reiníciate:
dixitaliza a túa empresa, unha
nova iniciativa dotada con máis
de 1M€ de orzamento que prestará apoio gratuíto a pemes e
persoas autónomas da provincia
para mellorar o seu negocio a
través da dixitalización.
“Estamos ante unha iniciativa
de formación e de asesoramento
personalizado que ofrecemos
de maneira totalmente gratuíta
ás empresas para axudalas a
aproveitar os recursos das novas
tecnoloxías para modernizar e
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Compartindo
ideas para
cambiar o
mundo
FEUGA pecha con éxito de
participación (e de talento)
os Galicia Innovation Days

A

s xornadas Galicia
Innovation Days, impulsadas por FEUGA e
a Xunta para visualizar
as oportunidades que
brindan os fondos do
Horizonte Europa, chegaron o 29 de outubro ao remate de cinco
días de debates, relatorios e sesións de
traballo. O evento culminou a súa primeira
edición cumprindo unha das súas grandes
expectativas: mostrar a nivel internacional
as capacidades de Galicia en investigación
e innovación e as oportunidades que se
presentan ante a nova convocatoria do
Horizonte Europa, o programa de financiamento europeo de I+D+i que conta cun
orzamento de 95.000 millóns de euros para
o período 2021-2027.
Segundo informou FEUGA, a alta participación rexistrada nas xornadas evidencia o
interese polo novo período que se abre para
os vindeiros anos en materia de desenvolvemento tecnolóxico, marcados polos ditos
fondos. Así, preto de 600 representantes de
empresas, universidades e centros tecnolóxicos de 44 países participaron nas sesións
de Galicia Innovation Days.
As actividades relacionadas co medio
ambiente, a transformación dixital e a agroalimentación foron as que suscitaron un
meirande interese por parte de empresas e
investigadores. Precisamente, a agroalimentación centrou o último día do evento (este
venres 29) mostrando o importante potencial de Galicia neste ámbito, con proxectos
impulsados dende as tres universidades
galegas.
Ademais, unha mesa redonda serviu para
reflexionar sobre a importancia da innovación e a investigación para lograr “un sector
agrícola intelixente, resiliente e sustentábel”.
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Na mesa destacouse que a Política Agrícola
Común (PAC) do futuro fomentará un maior
investimento en investigación e permitirá
que os agricultores e as comunidades rurais
tiren proveito dela. “Por tanto”, coincidiron
os participantes, “é fundamental construír
sistemas de coñecemento e innovación
agrícolas máis sólidos para impulsar a iniciación e o desenvolvemento destes proxectos, difundir os seus resultados e utilizalos
da forma máis ampla posíbel”.
FEUGA tamén salientou o alto grao de
interacción acadado entre as presentacións
dos diferentes relatores e temáticas, así
como as sesións de networking, actividade
que proporcionou unha “visión conxunta

das ferramentas dispoñíbeis para participar
nas novas convocatorias”.
Os Galicia Innovation Days permitiron,
engadiu a organización, “albiscar o futuro a
través de ideas e novos proxectos para afrontar os novos desafíos aos que se enfronta
Europa”. Así mesmo, posibilitaron reforzar a
posición de Galicia en mapa da innovación
europea mostrando o potencial dos grupos
de investigación.
Durante a clausura, o director xeral de FEUGA, Javier Pereiro, manifestou o seu agradecemento á Consellería de Cultura, Educación
e Universidade por confiar na Fundación Empresa e Universidade de Galicia para preparar
e levar a bo porto esta iniciativa. 

As claves para obtermos os éxito

F

EUGA vai organizar
en novembro un
curso virtual para
axudarnos a amplificar
a pegada dos nosos
proxectos tecnolóxicos
con vistas a obter financiamento. Trátase de Claves
de éxito nas propostas
Horizon Europe: Redacción
do impacto, enfoque de
xénero e xestión de datos.
Segundo fai saber FEUGA,
o impacto agardado do
proxecto é un dos tres criterios de avaliación xunto
á excelencia e a calidade

da execución que usan os
avaliadores para cualificar
as propostas de I+D+i e
un dos condicionantes
máis importantes para
obter, ademais da aprobación, o seu financiamento.
De feito, o programa Horizonte Europa inclúe un
enfoque innovador para
captar e comunicar o impacto que non só se basea
en criterios de mercado:
the Key Impact Pathways.
Ademais, explica FEUGA,
neste novo programa establécese a igualdade de

xénero como prioridade
transversal e novo criterio
de elixibilidade para
acceder a financiamento
europeo, “até tal punto
que en caso de empate, o
equilibrio de xénero nos
grupos de investigación
será un criterio determinante”.
O curso desenvolverase
en formato webinar e inclúe 13 horas de contidos.
A data de inicio é o 22 de
novembro, sendo o día
15 do mesmo mes a data
límite de inscrición.
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Noticias do mundo conectado
As operadoras buscando novos xeitos de combater a fenda dixital

Telefónica desprega coa
UVigo unha rede 5G
SA con capacidades de
slicing

T

elefónica, en colaboración con Securitas
Seguridade España,
Alisys, ZTE, Universidade de Vigo e Cisco, despregou e
puxo en marcha a primeira rede
europea 5G Stand Alone privada con capacidades de network
slicing extremo a extremo para
o sector da vixilancia. Neste
caso de uso o robot Anuncio
de Boston Dynamics conéctase
á rede 5G para complementar
as tarefas de vixilancia física do

recinto da Universidade de Vigo.
Para iso despregouse unha
slice (rede virtual) específica
dedicada a servizos críticos
como é o de seguridade do
campus, garantindo a ultrabaixa latencia e o alto ancho de
banda necesarios para o control
remoto do dispositivo, “o cal
conéctase por primeira vez a
unha rede 5G SA con capacidade de slicing, para realizar este
tipo de tarefas”, sinala Telefónica, engadindo que a tecnoloxía

de network slicing aplicada na
rede despregada na Universidade de Vigo permite dispor
dunha rede 5G SA de última
xeración “dabondo flexíbel e
escalábel como para garantir os
recursos de rede axeitados no
momento en que se necesitan,
adaptándose desta forma ás
necesidades dos usuarios”. Esta
flexibilidade, engade a compañía, “permite crear redes virtuais
(slices) específicas e adaptadas
para cada tipo de tráfico cursado pola rede 5G, sobre unha
infraestrutura física común,
podendo ademais simultanear
diferentes slices para garantir
todas as comunicacións sobre a
mesma rede, mesmo en condicións de saturación”.
En concreto expuxéronse
dous posíbeis escenarios no
ámbito da vixilancia dun recinto
en colaboración con Securitas.

O Concello de Rianxo quere dar
cobertura total de fibra óptica

O

Concello de Rianxo e a
operadora de telecomunicacións galega RedeAberta.gal están a poñer en marcha
un proxecto de colaboración para a
despregadura dunha rede neutral
de fibra óptica no termo municipal
rianxeiro.
O Goberno local explica que o
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proxecto conxunto collerá corpo a
través dunha enquisa cidadá na que
a veciñanza dará conta polo miúdo
das súas necesidades tecnolóxicas.
Así o explica o Concello: “Se, á
hora de contratar os servizos de fibra óptica coas diferentes operadoras, batemos con problemas como a
falta de cobertura, dificultade para

Nun deles, o robot Anuncio é
controlado de forma remota
por medio dunha plataforma de
teleoperación desde un centro
de control despregado para o
caso de uso, acompaña ao vixiante nas súas roldas habituais
de forma que complementa e
amplía as súas capacidades perceptivas físicas (visión térmica,
zoom ou visión 360º). No outro
escenario, o robot realiza unha
inspección previa en contornas
de risco potencial para a integridade física do vixiante.
Ambos os escenarios, sinala
Telefónica, “apóianse nas capacidades de rede devanditas
para enviar fluxos de imaxes
e información en tempo real
de forma que desde o posto
de control sexan tomadas as
medidas necesarias para prestar
un servizo destas características”. 

Vilagarcía
rematará 2021 con
16.500 inmóbeis
conectados á rede
de R

Vodafone incentivará as
competencias TIC da mocidade
da Mariña

A

Fundación Vodafone España e a
Mancomunidade
de Concellos da
Mariña Lucense veñen de
xuntar forzas para “incentivar
as competencias dixitais ao
tempo que se fomenta o
compromiso solidario e social
da xuventude”, poñendo o
foco na área de influencia da
devandita entidade: a contorna costeira da provincia de
Lugo. O pasado 22 de outubro foron dados a coñecer os
detalles do acordo conxunto,
a través do cal, once dos
institutos públicos da comarca formarán parte de Project
Lab, a iniciativa da Fundación
Vodafone para lograr que a
mocidade de 14 a 18 anos
adquira, a través dun programa mentorizado, as competencias dixitais precisas para
afrontar os grandes retos
sociais do noso tempo.
Os Institutos de Educación
Secundaria (IES) que se unirán a esta iniciativa serán:
IES Perdouro e IES Monte

Castelo de Burela; IES Marqués
de Sargadelos de San Cibrao;
IES de Foz; IES Plurilingüe San
Rosendo de Mondoñedo; IES
Enrique Muruais de Pontenova; IES Dionisio Gamallo de
Ribadeo; IES María Sarmiento
e IES Vilar Ponte de Viveiro; e
IES Illa de Sarón de Xove.
Segundo fixeron saber a
operadora e a mancomunidade, o proxecto espera beneficiar a 230 alumnos e alumnas
de 3º e 4º da ESO, Formación
Profesional Básica e Formación
Profesional de Grao Medio
destes centros educativos.
O acordo chega trala experiencia positiva do IES Maria
Sarmiento de Viveiro, onde
un dos seus equipos erixiuse
como gañador do premio
do concurso nacional co seu
proxecto Peripatéticos Viveirenses: Diario de Sarmiento.
O programa estenderase
durante 6 meses e constará
de diferentes fases: no mes de
outubro comeza a formación
docente, continúa en xaneiro
coa formación do alumnado

e conclúe en marzo coa final
nacional.
Do mesmo xeito que no resto de programas educativos
que ten implantados, a Fundación Vodafone aposta polo
desenvolvemento profesional
docente, “cun itinerario formativo onde o profesorado coñecerá o uso das metodoloxías
activas na aula e ferramentas
de innovación”. A idea da
operadora é que os docentes
se convertan en “facilitadores
da experiencia do alumnado”.
Durante a segunda fase, os
alumnos e alumnas deben
identificar un reto na súa comunidade e buscarlle unha
solución mediante un proceso
de investigación e ideación. Finalmente, deben comunicar a
súa idea a un xurado, nunha final nacional na que participarán estudantes de todo o país
e onde se entregarán dous
premios de 5.000 euros cada
un aos equipos gañadores. O
premio irá destinado a que as
ideas gañadoras poidan seguir
desenvolvéndose. 

R

fixo balance do seu traballo recente en Vilagarcía, achegando datos
sobre as previsións de cobertura
neste municipio pontevedrés.
Segundo fai saber, véñense de
sumar á comunidade de fogares
e empresas con posibilidade de
conectarse ás redes avanzadas
de R no concello arousán 131
novos inmóbeis do núcleo de
Guillán, que xa están en disposición de desfrutar de accesos
ultrarrápidos a internet de ata
500 Mbps simétricos e doutros
servizos de telecomunicacións
de última xeración.
Coa recente conexión destes
131 novos inmóbeis, a cifra de residencias particulares e empresas
conectadas á rede da operadora
achégase a día de hoxe a 16.281,
tendo en conta todos os inmobles vilagarciáns que o operador
galego foi incorporando á súa
infraestrutura dende hai máis de
dúas décadas (á marxe do Plan
Avanza).
No contexto do devandito
plan do Ministerio a previsión
fala de 452 inmóbeis a peche de
2021 repartidos nos núcleos da
Torre, Guillán e A Caldiguela, co
que Vilagarcía comezaría 2022
con arredor de 16.465 fogares e
negocios (Avanza + resto de despregaduras a maiores do plan)
preparados para recibir todos os
servizos avanzados de telecomunicacións de R. 

atopar o número ou a finca, denegación de permiso de particulares
ou a necesidade de infraestruturas
(postes, conducións...), esta enquisa
pretende recoller datos destas problemáticas e das vivendas afectadas
para seren tidas en conta na redacción do proxecto de RedeAberta”.
O Concello fai un chamamento á
cidadanía para colaborar e “tentar
fornecer de cobertura de fibra óptica a todas as vivendas do territorio
municipal”. 
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PREMIOS
GALICIA

DAS TELECOMUNICACIÓNS
E DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN

Especial

Gala de entrega dos Premios
Galicia das Telecomunicacións e
da Sociedade da Información 2021
Os enxeñeiros de telecomunicación recoñecen as
mellores prácticas no sector TIC galego

O

pasado 22 de outubro
tivo lugar no hotel
Oca Puerta del Camino de Santiago de
Compostela a Gala de
entrega dos Premios Galicia das Telecomunicacións e da Sociedade da Información
2021 organizada pola Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia. A cerimonia, presidida pola directora da Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
(Amtega), Mar Pereira Álvarez e o alcalde
de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez
Bugallo, contou coa participación de 130
persoas de diferentes ámbitos do sector TIC,
entre os que se atopaban os galardoados,
representantes de entidades afíns, profesionais e asociados, ademais dos membros da
propia xunta directiva da AETG. Durante o
acto, proxectouse un vídeo co saúdo que o
presidente da Xunta, Alberto Núñez Fejóo,
quixo enviar aos asistentes desculpando a
súa ausencia no acto e felicitando especialmente aos galardoados.
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Tras o parón ocasionado pola pandemia,
pola que non se puido celebrar a edición de
2020, retomouse esta convocatoria na que se
distinguiu nesta nova edición, o emprendemento e a investigación no ámbito TIC galego
por parte de diferentes persoas e entidades.
A gala dos Premios Galicia das Telecomunicacións e da Sociedade da Información comezou ás 20.30h. nun dos salóns principais
do hotel, coa recepción previa de galardoados, invitados institucionais e demais asistentes ao evento. Conducido polo recoñecido actor galego Javier Veiga, o acto comezou
coa intervención do presidente da AETG, na
que entre outros temas, salientou a importancia da enxeñería de telecomunicación
para a sociedade e da necesidade desta titulación para empregos futuros. Proxectáronse
durante a gala os vídeos de agradecemento
dos galardoados, os cales nas súas diferentes categorías, subiron posteriormente ao
escenario a recoller as súas correspondentes
placas. Durante o acto, representantes das diferentes entidades da Administración Pública
tiveron a oportunidade de intervir así como
a enxeñeira do ano, María Baltar, quen pronunciou unhas emotivas palabras de agradecemento no seu nome e no do resto de
galardoados.

En total, na gala deste ano 2021 entregáronse seis premios:
O Premio Axians 2021 á Entidade Galega
que aposta polo desenvolvemento de Infraestruturas Intelixentes de Telecomunicación, promovido pola entidade homónima,
recaeu este ano na Universidade de Vigo. O
xurado valorou como razóns determinantes
desta distinción a súa aposta polas infraestruturas TIC dentro do seu Plan Estratéxico
2021-2026 para promover a transformación
dixital da Universidade. Potenciar a ensinanza virtual, o desenvolvemento da sociedade
do coñecemento e a expansión e o emprego
das TIC no ámbito da docencia constituíron
tamén motivos que fixeron á Universidade
de Vigo merecente deste galardón.
O Mellor Proxecto TIC con Beneficios Sociais 2021, premio impulsado pola Amtega,
recaeu este ano no proxecto Escoita 5G. Entre os motivos esgrimidos polo xurado para
outorgar este galardón, tívose en conta a vocación de utilidade social do proxecto, concibido para mellorar problemas de persoas
con dificultades sensoriais. Dende un punto
de vista técnico, o proxecto destaca a importancia das características diferenciais da 5G
fronte á 4G e a capacidade de comunicación
con moi baixa latencia. O premio foi recollido
polo principal impulsor do proxecto, Jesús
Suárez.

Achega de solucións
tecnolóxicas no marco
da colaboración AETG e
Amtega

Outorgaranse tamén dous premios para
recoñecer aos mellores expedientes académicos dos cursos 2019/2020 e 2020/2021
do Mestrado de Enxeñería de Telecomunicación da Universidade de Vigo. Os premios
foron outorgados a Moisés Pacheco e Marcos
Martínez, respectivamente.
Por outra banda, o Premio Socio de Honra
2021 da AETG, que recoñece a aqueles persoeiros ou entidades que destaquen pola
promoción das telecomunicacións na nosa
Comunidade Autónoma, distinguiu o labor
do centro tecnolóxico Gradiant. Como razóns
determinantes desta distinción, a xunta directiva da AETG tivo en conta o feito de que
Gradiant é un centro tecnolóxico de referencia en Galicia, pioneiro no desenvolvemento
de proxectos de vangarda e con importante
representación do colectivo de enxeñeiros de
telecomunicación.
Por último, o Premio Enxeñeira do Ano
2021 recoñeceu a traxectoria de María Encarnación Baltar Carrillo. O xurado valorou
como razóns determinantes desta distinción
o feito de que foi a primeira muller española
graduada como enxeñeira nunha universidade de Caracas, a súa traxectoria á fronte de
Eventyam Ingenieros, e o feito de converterse
nunha referencia nacional no difícil sector de
medidas de campos electromagnéticos con
traballos pioneiros en toda España. 

F

oron múltiples as
iniciativas de
promoción
das TIC que desde
a AETG se puxeron
en marcha no
marco do convenio
de colaboración
que a entidade
formalizou en 2021
coa Axencia para
a Modernización Tecnolóxica de
Galicia.
Destacamos a celebración de
dúas pílulas formativas en formato mixto, presencial e en liña, nas
que se afondou na aplicación da
Intelixencia Artificial e a 5G en
diferentes campos de aplicación
e a explicación de casos de uso
concretos.
O experto en IA, Iago González
Basadre, impartiu unha conferencia maxistral sobre as posibilidades da Intelixencia Artificial nos
servizos públicos, concretamente
no procesamento da linguaxe
para uso en asistentes conversacionais e en tecnoloxías como
as de recoñecemento de voz
(Speech To Text) e os seus casos
de uso en combinación con servizos e desenvolvementos actuais
para ampliar, mellorar, axilizar e

optimizar custes nos servizos do
día a día.
Por outra banda, o experto en
5G, Óscar García Cantón, realizou
unha exposición de gran calidade
técnica sobre a contribución da
5G á sostibilidade, explicando as
funcionalidades da tecnoloxía 5G
sostibles para a contorna natural
e os beneficios medioambientais a través da aplicación desta
tecnoloxía en diferentes sectores
económicos.
Ao longo do ano, a AETG deu
continuidade a outras actuacións
recollidas no acordo coa Administración, entre as que destacan labores de asesoramento a
concellos en materia de normativas de despregue de redes de
telecomunicacións e os estudos
de calidade das redes móbiles e
de banda larga en Galicia. 
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XXVNOITE
GALEGA

DAS TELECOMUNICACIÓNS
E DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN

Especial

A Noite Galega das
Telecomunicacións e da
Sociedade da Información
celebra o seu 25 aniversario

Así o expresou durante a súa intervención no acto o decano do Colexio Oficial e
presidente da Asociación de Enxeñeiros de
Telecomunicación de Galicia, Julio Sánchez
Agrelo, nun discurso no que tamén avogou
por buscar fórmulas efectivas que posibiliten
a colexiación de novos titulados. En concreto,
para poder colexiarse como enxeñeiro de Telecomunicación cómpre cursar un mestrado
habilitante.
“A gran demanda de emprego existente,
que fai que o titulado comece a traballar co
grao e, ademais, cun salario indistinguíbel
fronte ao que ten o mestrado finalizado, e o
desaxuste entre o estudado nos mestrados
habilitantes e as necesidades reais demandadas por parte do mercado son algunhas
das razóns polas que as persoas acabadas
de graduar non querer cursar estes mestrados”, destacou Sánchez Agrelo quen solicitou
“flexibilizar este criterio para poder acceder á
colexiación dos enxeñeiros de Telecomunicación”.

Reivindicación do papel dos enxeñeiros

O

Colexio Oficial e a Asociación
de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (COETGAETG) celebraron o pasado
22 de outubro a súa XXV
Noite Galega das Telecomunicacións e da
Sociedade da Información (anoitedastelecomunicacions.gal). Foi un encontro de networking no que estiveron presentes destacadas
entidades, empresas e profesionais do sector
TIC galego e estatal. A presente edición da
Noite foi moi agardada, despois do parón
do ano 2020 e por tratarse da celebración do
25 aniversario do evento, no que se puxo de
manifesto a evolución na dixitalización nestes últimos anos, baixo o slogan Liderando a
transformación dixital galega.
Unha transformación dixital da que sen
dúbida son tamén protagonistas as empresas participantes nesta 25 Noite e coas que
o COETG e a AETG contan maioritariamente ano tras ano. Empresas do sector como
Audiovisuales MCN, Axians, Cellnex, Circet,
Fortinet, Lyntia, Minsait, NttData, Optare Solutions, Orange, R, Satec, Semi, Telefónica e
Televes contribúen significativamente para
que a Noite Galega sexa posible, xunto co
apoio de entidades como o IGAPE, o Consello
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Durante a pandemia as
achegas da Enxeñería de
telecomunicación posibilitaron
que todos puideramos estar
interconectados, que as
empresas non se parasen.
Julio Sánches Agrelo, decano do Colexio
Oficial e presidente da AETG

Galego de Enxeñerías, a Escola de Enxeñería
de Telecomunicación de Vigo e a Asociación
PuntoGal.
A Noite foi unha oportunidade para pechar
fileiras arredor dun problema que afecta ao
sector tecnolóxico especialmente e que se
agrava cada ano: a reducida presenza feminina nas profesións TIC. De feito, O COETG
lembrou que só un 27,5% de mulleres desenvolven o seu traballo no eido STEM (siglas
en inglés de Ciencia, Enxeñería, Tecnoloxía
e Matemáticas) e, en concreto, na Escola de
Telecomunicación de Vigo só hai un 21 % de
mulleres matriculadas. Para o COETG é “moi
importante tentar suplir este déficit e incentivar a incorporación dos máis novos e, sobre
todo, das mulleres a estas carreiras técnicas”.

Poñer en valor e divulgar o traballo que
desenvolven os enxeñeiros de Telecomunicación na sociedade foi outro dos puntos que
sustentaron a intervención de Sánchez Agrelo
no acto de entrega dos Premios Galicia das Telecomunicacións e da Sociedade da Información, evento que precedeu á Noite Galega das
Telecomunicacións.
“Sen Enxeñería de Telecomunicación, a
sociedade sería ben distinta”, apostilou o decano, quen engadiu que “durante a pandemia as achegas da Enxeñería de telecomunicación posibilitaron que todos puideramos
estar interconectados, que as empresas non
se parasen totalmente e sobrelevar mellor o
confinamento”.
E engadiu: “A telefonía móbil, as redes de
fibra óptica, os centros de proceso de datos,
Internet, Zoom, Teams, as redes sociais, o
WhatsApp ou Netflix e moitos outros servizos
que estivemos empregando durante aqueles
días e que usamos, en xeral, na nosa vida cotiá, non existirían sen a Enxeñería de Telecomunicación.
Xunto a isto, Sánchez Agrelo puxo en valor
que os telecos encárganse de “converter o
mundo, que en si mesmo é analóxico, en bits,
nos ceros e uns necesarios para, a continuación, conseguir que a información se poida
almacenar, procesar e transportar ao longo
e ancho do planeta” e tamén destacou que “a
moitos dos empregos que van ser necesarios
no futuro tales coma os relacionados coa ciberseguridade, coa Intelixencia Artificial ou
coa 5G é posíbel acceder coa titulación de
Enxeñería de Telecomunicación”. 
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Julio Sánchez Agrelo

decano do COETG e presidente da AETG

— Con motivo da celebración da edición especial da Noite das Telecomunicacións (especial porque chegou ao seu 25 aniversario e, tamén, porque significou a constatación deste progresivo regreso á normalidade), tivemos a sorte de charlar
sobre os principais retos tecnolóxicos da nosa terra con Julio Sánchez Agrelo, decano do COETG. Na entrevista, Julio
axudounos a visualizar a importancia da profesión que representa lanzándonos a seguinte pregunta: como tería sido a
pandemia para nós de non estar aí as tecnoloxías para acompañarnos na adversidade e mitigar as súas consecuencias?

“As consecuencias da pandemia terían sido
moito peores sen a presenza da telemática
na sociedade”

-A

Noite deste ano foi un evento especial. Foi unha
celebración da nosa capacidade de recuperación ao que se uniu o significativo feito de ter
chegado á XXV convocatoria. Notouse este carácter especial da celebración?
- Esta 25 edición da Noite tiña que celebrarse no 2020, ano no
que tamén celebrabamos que a Enxeñería de Telecomunicación cumpría un século de idade. Esa celebración non foi posible debido ás restricións provocadas pola situación sanitaria.
Neste ano 2021 quixemos facer ese esforzo especial de poñela
en marcha e poder xuntarnos todos neste evento tan especial.
O evento foi dobremente especial: por unha banda, conmemorabamos nosa 25 edición e iso facíao sinalado e, doutra banda, os asistentes tiñamos moitas ganas de recuperar a
normalidade e asistir a un evento presencial. Esa conxunción
converteu a ocasión en algo excepcional.
Gustaríame, desde aquí, transmitir a todos aos patrocinadores o noso máis sincero agradecemento por faceren posible
esta Noite e tamén todas as anteriores; sen eles, o evento non
sería o mesmo.
- Julio, somos persoas do noso tempo, marcado pola pandemia e por este proceso de desescalada que esperemos se
manteña e mellore. Tendo en conta este contexto no que estamos a vivir e no que se celebrou na Noite das Telecomunicacións, cal cres que foi a mensaxe que nos lanzaron as novas tecnoloxías ante un desafío sanitario tan considerábel?
- A figura dos enxeñeiros de Telecomunicación estivo ligada
sempre, desde os seus comezos como profesión ata os días
de hoxe, á innovación e ao progreso tecnolóxico. Estamos
tan transversalmente implicados na sociedade que ás veces,
mesmo nós mesmos, esquecémonos de que estamos aí. Actividades tan cotiás como a navegación aérea ou a marítima
non serían posibles sen as telecomunicacións, e o mesmo
pasa coa condución guiada (por navegadores) na estrada. E
por suposto, non existirían todas as actividades ligadas ao uso
en si mesmo dos teléfonos intelixentes, tanto as propias da
comunicación telefónica como aquelas derivadas do uso das
capacidades de proceso de datos dos terminais modernos.
Por iso, nesta XXV edición da Noite quixemos lanzar a mensaxe recordatoria de que a pandemia foi, dentro do seu gran
impacto, máis liviá tanto para empresas como particulares,
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grazas á presenza da telemática na nosa sociedade. Alguén pode imaxinar esta mesma
situación de pandemia sucedendo nun mundo “non conectado”? Somos capaces de imaxinar unha situación de dous meses encerrados nas casas sen “comunicacións”, sen vídeo
chamadas, sen Internet, sen televisión?
- O desafío pandémico non é o único ao que
nos enfrontamos. Existen outros de importancia vital, coma o climático ou o enerxético, estreitamente relacionados. Que teñen
que dicir as enxeñeiras e os enxeñeiros de
Telecomunicación ante estes grandes retos?
-Unha das características máis destacables
da nosa profesión é a continua procura da
eficiencia en todo aquilo que deseñamos ou
desenvolvemos. De maneira habitual, esta eficiencia tradúcese nunha optimización, que á
vez se converte en aforro recorrente. Debido
á nosa transversalidade na economía, levamos eficiencia e aforro a todos os ámbitos da
mesma.
Se falamos de cambio climático, as TIC traducíronse nun aumento sen precedentes da
nosa capacidade para recoller e analizar información ambiental que pode cubrir todo o
sistema terrestre, desde as profundidades dos
océanos ata as capas máis altas da atmosfera. As nosas tecnoloxías fan realidade non só
avaliar o impacto dos seres humanos sobre o
medio ambiente, senón tamén o da nosa utilización de enerxía e o da xeración de gases
con efecto invernadoiro (nos fogares e a industria). Xa que logo, as TIC son elemento crucial dos nosos esforzos para combater o cambio climático e atenuar as súas consecuencias.
No campo do desafío enerxético xogamos
un papel estelar no desenvolvemento dunha das enerxías renovables con máis futuro
e máis sostible: a enerxía solar fotovoltaica.
Desde o seu descubrimento ata o desenvolvemento actual da mesma, os enxeñeiros de
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Telecomunicación contribuímos de maneira
moi destacable.
- Se cadra unha parte da sociedade galega non tivo constancia do que se conmemoraba nun evento coma o que vindes de
celebrar en Santiago, a Noite Galega das
Telecomunicacións e da Sociedade da Información. Que teñen que contar a este respecto o COETG e a AETG sobre o que realmente
se festexa neste encontro anual da profesión tecnolóxica?
- Unha das materias pendentes da nosa Enxeñería é poñer en valor todo aquilo que fai,
todo aquilo co que contribuímos á sociedade.
Existe un gran labor de investigación, de desenvolvemento, de operatividade por parte
da nosa Enxeñería, pero non se traduce nun
coñecemento ou interiorización por parte do
cidadán do devandito labor. Quizais porque
moitas veces os temas son moi técnicos ou específicos e a súa comunicación non é sinxela.
Nesta Noite quixemos comunicar e lembrar
que os enxeñeiros de Telecomunicación levamos moitos anos, en concreto xa cen, facendo
fáciles a cidadáns e empresas unha gran cantidade de accións cotiás, que sen o noso labor
serían imposibles ou inalcanzables.
- Julio, decrece a presenza das mulleres nas
carreiras e nos ámbitos profesionais tecnolóxicos. Que medidas están activas dende o
COETG-AETG para loitar contra o problema?
- Nas carreiras STEM a proporción de mulleres
matriculadas está bastante lonxe de ser equilibrada con respecto á de homes. É importante coñecer os motivos polos que isto ocorre
para realizar accións correctoras. Case nunca
as cousas ocorren por un único motivo, e ademais as causas adoitan estar correlacionadas
e prodúcense xa en idades moi temperás. No
Colexio/Asociación temos preocupación por
este tema e xa hai uns anos constituímos un

grupo de traballo dedicado á Muller Enxeñeira de Telecomunicación, formado por mulleres e homes, tanto de dentro como de fóra
da Xunta. O obxectivo do grupo é fomentar a
presenza da muller nas carreiras STEM, focalizándonos neste caso na Enxeñería de Telecomunicación. Desde el analízanse as diversas
causas que provocan o déficit de mulleres
nestas carreiras.
As accións son variadas, porque a cuestión
non é simple, pero o que si temos claro, e é
válido de maneira xeral, é que a existencia de
“referentes” é necesaria para promocionar as
matriculacións en carreiras técnicas. Do mesmo xeito que ocorre nos diferentes deportes,
onde os campións ou medallistas atraen a
practicantes dos mesmos, na nosa profesión
necesitamos esas referencias para atraer as
nosas futuras enxeñeiras.
Con todo, quero poñer de manifesto outra
preocupación engadida á desproporción de
mulleres que é a do descenso no global de
matriculacións na nosa carreira. É dicir, tamén
faltan homes.
- En que desafíos se vai centrar o colexio ao
longo deste ano?
- Como comentamos en varias ocasións, desde a implantación do chamado Plan Bolonia
o equivalente ao anterior Enxeñeiro/a de Telecomunicación actualmente é unha carreira de Grao á que se suma a realización dun
“Master”. En concreto, dos diferentes “Másteres”, soamente aquel que se denominou “habilitante” é o que permite obter o título que
á vez posibilita ao enxeñeiro/para colexiarse.
Desde hai uns anos a curva de matriculacións para cursar o dito grao descendeu e,
adicionalmente, unha vez terminado o grao
tamén baixou a porcentaxe de alumnos do
“Master habilitante”. O Colexio ten un desafío
moi importante: frear esta tendencia descendente e corrixila. A existencia en si mesma do
Colexio está supeditada á existencia de titulados, sen eles carece de sentido. Este é un dos
nosos grandes retos.
Outro gran desafío, e non menos importante, é fomentar dentro do colectivo de titulados a captación de novos colexiados e a
permanencia dos que xa o están. Non só queremos que haxa titulados no mercado, senón
que queremos que se colexien.
Noutro punto no que tamén levamos tempo traballando é no de darnos a coñecer á
sociedade, que se saiba que existimos e realizamos un traballo fundamental para o devir
cotián de calquera cidadán. Queremos que
toda persoa sexa consciente de que unha elevada porcentaxe das súas accións diarias son
posibles pola existencia dos enxeñeiros de
Telecomunicación. Se somos capaces de lograr isto, tomarásenos como referentes e isto
axudará a superar os dous primeiros retos. 
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Algo máis
que tiktokers
Ames activa a segunda edición de
Galetiktokers, que vén con 600 euros
en premios

E

ste ano volve o certame Galetiktokers, impulsado polos departamentos de Mocidade e
Normalización Lingüística do
Concello de Ames co obxectivo
de dinamizar a creación de vídeos
en galegos “con novos formatos e
temáticas”. Novamente o concurso porá o punto de mira na rede
social TikTok, un punto de encontro referencial da comunidade
galegofalante. A nova edición do
Galetiktokers (a segunda) repartirá 600 euros en premios.
Foi dada a coñecer este pasado
27 de outubro pola concelleira
de Mocidade e Normalización
Lingüística, Escarlata Pampín,
xunto ás influencers e presentadoras Lucía Rodríguez e Fátima
Pego. Segundo fixo saber a edil,
búscase aproveitar o “talento da
xente moza” para “espallar a nosa
lingua”, con contidos audiovisuais
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adaptados a elas e eles. Nesta
edición poderá participar rapazada a partir dos 13 anos de calquera parte do mundo, enviando
o seu vídeo e esta ficha de participación ao enderezo electrónico
galetiktokers21@gmail.com, ata
o 19 de novembro. Repartiranse
catro premios de 150 euros nunha gala que se celebrará o 16 de
decembro, na Casa da Cultura de
Bertamiráns.
Pampín tamén fixo sabes que
nesta edición porase o foco na
colaboración de “figuras impor-

tantes das redes sociais galegas”,
que servirán para “aportar ese
plus importante a este certame”
e “axudar a espallar a información
para que non deixe de participar
ninguén”.
A concelleira e a organización
buscan mellorar a participación
con respecto ao pasado ano, ampliando ademais a participación
a persoas de fóra do propio concello, iso si, “co foco na nosa lingua”. Seguindo este fío, Pampín
explicou que “hai unha chea de
talento por todo o país de xente
moza, e tratamos de aproveitalo
e de espallar a lingua, e de que
cada vez sexan máis os vídeos
e os contidos audiovisuais e de
creación en galego”. A presentadora e instagramer, Fátima Pego,
animou a todo o mundo a participar e a valorar a importancia
das comunidades na Rede: “Hai
moitísimas creadoras e creadores que están desexando sacar
iso que levan dentro, entón que
se animen, que non pensen que
o seu contido non é o suficientemente bo, xa que ten o seu valor
e todo suma a favor da difusión
da nosa lingua e de facer comunidade”. Pola súa banda, Lucía
Rodríguez engadiu: “É unha estupenda ocasión para animalos
a ser creativos, empregando a
nosa música, o noso entorno ou
a natureza, e así demostrar que
somos galetiktokers e non só
tiktokers normais”.

Categorías, premios e xurado
Segundo fixeron saber, no certame poden participar mozos e
mozas a partir dos 13 anos, repartidos en dúas categorías en fun-

ción da idade. A primeira categoría inclúe á rapazada dos 13 aos
16 anos (ambas as idades incluídas) e a segunda engloba a mocidade a partir dos 17 anos. Como
novidade da presente edición,
pode participar calquera persoa,
sen ter que ser veciño ou veciña
do concello.
O concurso reparte catro premios de 150 euros, dous por categoría de idade. Dous dos premios
decidiraos o xurado que se nomee e os outros dous escolleraos
o público, dado que serán para
as pezas audiovisuais con máis
gústame no perfil de Instagram
da OMIX de Ames (@omixames).
Os vídeos creados para esta
segunda edición do certame Galetiktokers teñen que estar en lingua galega, e deben ser de creación propia a través da aplicación
TikTok, cunha duración de entre
15 e 60 segundos. Será obrigatorio que a lingua teña presenza, xa
sexa de xeito oral, escrito ou musical. A concelleira explicou que
“a temática é libre, polo que terán
cabida no concurso pezas relacionadas coa música, co humor,
co baile, coa interpretación, co
deporte... ou con calquera outro
tema”. Non se admitirán vídeos
que promovan unha mensaxe
violenta, denigrante ou ofensiva.

Inscrición e prazos
Para participar no certame,
cómpre enviar ao enderezo electrónico galetiktokers21@gmail.
com unha ficha participación
cuberta e asinada (dispoñíbel
en
www.concellodeames.gal),
ademais do propio vídeo que se
presenta no concurso. O prazo de
inscrición rematará o 19 de novembro de 2021. A organización
comprobará que se cumpren os
requisitos e validará a inscrición
a través dun correo de confirmación.
Todas as pezas admitidas subiranse ao perfil de Instagram da
OMIX de Ames (@omixames), co
cancelo #galetiktokers. O prazo
de votación para determinar os
premios do público será entre o
23 e o 30 de novembro ás 23:59
horas. Para poder votar será necesario seguir o perfil de Instagram da OMIX de Ames. 
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O ILG celebrou o seu
50 aniversario con
homenaxes e premios
Un acontecemento
histórico chamado
Premios Youtubeiras

O

s Premios Youtubeiras, organizados
polos servizos de normalización
lingüística de dez concellos (A Baña,
Ames, O Grove, Moaña, Ourense, Pontevedra,
Ribadeo, Rianxo, Santiago e Teo), das tres
universidades e da Deputación da Coruña,
pecharon o 22 de outubro o prazo de inscrición para a súa quinta edición, que, como as
anteriores convocatorias, ten o obxectivo de
encher as redes de contidos en galego.
Os galardóns divídense nun total de 12 categorías: canle, vídeo, youtubeiro/a, calidade
lingüística, impacto, calidade técnica, comunicación, creatividade, musical, didáctico,
pioneiro e premio do público. Os tres primeiros acompañaranse cunha dotación económica de 1.000 euros, mentres que os nove
restantes chegarán aos 500 euros. Como gran
novidade e co obxectivo tanto de fomentar a
creación coma o mantemento de canles, non
se poderán presentar vídeos illados como en
anos anteriores. Así, segundo sinalan as entidades organizadoras, poderán aspirar a gañar
os galardóns nesta ducia de categorías todas
as persoas creadoras de contidos en lingua
galega maiores de catorce anos con canles de
Youtube, autoproducidas e que teñan polo
menos cinco vídeos publicados con data
posterior ao 23 de outubro de 2020.
Once das doce categorías nas que se dividen os Premios Youtubeiras serán decididas
por un xurado profesional que analizará
todas as propostas recibidas. O sociolingüista
Fernando Ramallo, o xornalista Adrián Lede,
a profesora de lingua galega Noemí García, a
realizadora e coordinadora do Carballo Interplay Sonia Méndez e Esther Estévez, xornalista e responsábel do programa #DígochoEu da
Televisión de Galicia, conformarán o xurado
que, a partir da próxima edición, incluirá
a persoa gañadora do premio ao mellor
youtubeiro/a.
No caso do premio do público, publicarase o próximo 25 de outubro un formulario
de votación (na plataforma Easypromo) con
todas as propostas recibidas que se difundirá
a través das redes sociais de Youtubeiras e
que estará habilitado até o 3 de novembro ás
23.59 h. 
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O

22 de outubro
celebrouse a
clausura das
actividades de
conmemoración do 50 aniversario do Instituto da Lingua Galega (ILG)
da Universidade de Santiago.
As actividades pecharon cun
acto dual que comezou coa
entrega dos premios Móvete
e que incluíu unha homenaxe
a tres dos investigadores fundacionais do instituto: Rosario
Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei e Manuel González
González. Na cita (celebrada
na Facultade de Filoloxía)
participaron (entre outros) o
reitor da USC, Antonio López,
o director do ILG, Xosé Luís Regueira, e o secretario xeral de
Política Lingüística, Valentín
García, quen destacou a creatividade dos centros educativos
e da mocidade participante
nos premios Móvete, coimpulsados dende o seu
departamento (e convocados
polo ILG coa colaboración do
Gadis). Ao concurso de vídeos
presentáronse este ano un
total de 38 vídeos.
Para cada modalidade
(individual e en grupo) e tema
(Móvete co galego, Conmóvete

co galego e Promove o galego),
o xurado elixiu un gañador.
Na categoría individual, os
gañadores para cada temática foron Sete cunchas de
galego, de Lucía Argüelles
Valverde; Terra sachada que
se levou o vento, de Miguel
Casal Fernández, e Herdanza, de Xoel Otero Nogueira.
Pola súa banda, na categoría
grupal os elixidos foron Nós,
movémonos co galego... E ti?,
do Colexio Manuel Peleteiro;
España gaña Eurovisión cunha
canción en galego, do Colexio
Monterrey de Vigo, e Falar, do
Colexio Bilingüe Marcote, de
Mondariz-Balneario. O premio
para cada vencedor, concedido pola Consellería de Cultura
e Educación, foi un teléfono
móbil para os participantes
individuais e unha cámara
dixital para os grupais.
Ademais, Política Lingüística
concedeu aos restantes finalistas un reloxo intelixente e un
lote de libros para os colexios
que participaron de forman
grupal. O vídeo con máis
interaccións en Twitter, Instagram e Youtube, Aprendendo
con Vicente Risco, de Xavier
González Freire, recibiu como
agasallo unha tableta. 
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cultura galega
Vémonos nas plataformas
Os nosos contidos brillan con luz propia
nas principais ferramentas audiovisuais

Os contidos
informativos
da TVG teñen
un novo fogar:
G24.gal

O filme galego Cuñados chegou ás
principais plataformas dixitais



Cuñados, o filme
con máis éxito de
recadación e máis visto en
Galicia deste ano, xa chegou
ás plataformas dixitais. A

película, protagonizada por
Xosé Antonio Touriñán, Miguel de Lira e Federico Pérez,
irrompeu con forza en Movistar Estreas e máis en Filmin,

Vodafone TV, Apple, Google,
Amazon Prime Video, Rakuten TV, a Sala Virtual de Cine
e Orange TV.
Producida por Alfonso
Blanco de Portocabo, Cuñados é unha comedia de enredo sobre as peripecias delictivas de tres cuñados unidos
polo azar e embarcados nun
plan disparatado.
Cuñados conta con
algunhas das caras máis
recoñecidas e queridas do
panorama cinematográfico
galego como son Xosé A.
Touriñán, Miguel de Lira, Eva
Fernández, Iolanda Muíños,
María Vázquez e Federico
Pérez Rey. 

Portocabo lánzase a repetir con Rapa o
éxito de Hierro en Movistar+



Movistar+ produce,
en colaboración coa
produtora galega Portocabo,
a serie de suspense Rapa, da
man do mesmo equipo creativo de Hierro, a serie máis
vista de 2021 na plataforma
de contidos da operadora.
A nova produción, rodada
en parte nos cumios e cantís da Capelada (Cedeira),
estrearase en 2022. Con
media ducia de episodios,
vén da man de Pepe Coira
e Fran Araújo (creadores), e
está dirixida por Jorge Coira,
contando con Javier Cámara
e Mónica López como protagonistas.
O pano de fondo é a tradicional Rapa das Bestas de
Cedeira, o primeiro domingo
do mes de xuño no Curro
da Capelada, o único día do
ano en que os cabalos que
corren ceibos polas alturas
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da serra deixan ser libres. No
marco da celebración dunha
tradición que “sintetiza o
belo e o salvaxe”, é asasinada
Amparo Seoane, alcaldesa da
localidade. Resolver o crime
é o obxectivo común de
Tomás, mestre local, e Maite,
un sarxento da garda civil. E
converterase en algo máis:
unha boa razón para vivir.
A serie de seis episodios
de 50 minutos comezou a
súa rodaxe en Galicia e es-

trearase en 2022. A rodaxe
está a facerse integramente
en Galicia, nas localidades de
Cedeira e Ferrol.
Únense a Javier Cámara
e Mónica López, os actores
Lucía Veiga, Eva Fernández,
Toni Salgado, Ricardo Barreiro, Berta Ojea, Jorge Bosch,
Santi Prego, Paula Morado,
Adrian Ríos, Iria Sobrado,
Perico Asorey, Mabel Rivera,
Víctor Mosqueira, Nacho
Castaño e Lara Boedo. 



A Televisión de Galicia
centralizou os seus contidos informativos na Rede baixo
a marca G24 hai un par de anos,
o que basicamente estaba limitado ás redes sociais Twitter,
Facebook e Instagram, xa que
na web mantiñan os contidos
baixo o dominio crtvg.es, algo
que mudou este mes de outubro
coa estrea efectiva do dominio
G24.gal, que pasa a converterse
na nova páxina web de informativos da Galega, buscando ser
“máis accesíbel, máis intuitiva e
máis visual”, con máis seccións,
mellor navegabilidade e incluso
unha versión móbil máis simple
e sinxela.
En G24.gal podemos atopar as
novas repartidas nas seccións de
Política, Economía, Sociedade,
Deportes, Cultura e O Tempo,
con ligazóns aos directos da TVG
e da Radio Galega. Na súa portada tamén destacan contidos
orientados á Rede como #DígochoEu e #MenosDunMinuto.
Tamén podemos destacar que
o reprodutor de vídeo integrando no novo espazo web inclúe
funcións tan prácticas como o
Picture-in-Picture (para poder
reproducir o contido nunha fiestra flotante) e a retransmisión a
través de Google Cast (especialmente interesante se queremos
compartir en pantalla grande
unha nova que estamos a ver no
móbil). 
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O desafío dixital
da nosa lingua
A presentación dun libro na UVigo pon de manifesto a
importancia da tecnoloxía para o futuro do galego

O

28 de outubro presentouse en Vigo o libro A
lingua en 2050, coordinado polo profesor e
sociolingüista da UVigo
Fernando Ramallo, que
recolle nesta obra as
diferentes reflexións e visións de dúas ducias
de profesionais ligados ao galego, poñendo
o foco en como cren que será a situación da
nosa fala ao cabo dentro de tres décadas.
Na presentación participou, entre outros, o
secretario xeral de Política Lingüística, que
forma parte do dito equipo de colaboradores, ofrecendo a súa propia visión sobre o
futuro do galego. Segundo fixo saber, entre
os grandes desafíos da lingua atópase sen
dúbida o desafío dixital.
“A nosa lingua”, sinalou o secretario xeral,
“está nun momento de estabilidade e
proxección cara ao futuro que obriga a un
impulso continuado e ao fomento do seu
uso en contornos urbanos, familias, mocidade e tecnoloxías”.
Canda García tamén interviñeron no acto,
que acolleu o salón de actos da Facultade de
Filoloxía e Tradución de Vigo, Fernando Ramallo, coordinador do libro e 10 dos autores
deste, pertencentes a diferentes sectores e
ámbitos ideolóxicos.
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Esta é unha iniciativa do sociolingüista Fernando Ramallo que atopa o seu precedente,
como indica Valentín García, en Encuesta
mundial sobre la lengua y la cultura gallegas
(1974), un traballo coordinado polo agora
colaborador Xesús Alonso Montero. Aquel
libro buscaba, como fai agora o de Ramallo,
dilucidar o futuro da lingua nun contexto social e político extremo como era a fin dunha
ditadura. “Ningunha das persoas enquisadas
foi capaz de prever que tan só sete anos máis
tarde a lingua galega ía adquirir rango de
cooficialidade grazas ao Estatuto de Autonomía e ía entrar con paso firme nos centro
educativos”, destaca Valentín García ao
respecto. “A primeira lección, polo tanto, que
cómpre aprender é que non resulta doado
prever o futuro”, engade na súa reflexión.
O reto actual é, segundo o representante de Política Lingüística, a adaptación da
lingua ás novas tecnoloxías, pois “a actual
diferenza entre linguas maioritarias ou
minoritarias, oficiais e non oficiais está a ser
substituída por linguas con tecnoloxía e, por
outro lado, linguas sen tecnoloxía”. A non
correcta adaptación a esta nova realidade,
dixo, “levaría a calquera lingua a un contexto
moi complicado”. Neste senso, lembrou que
iniciativas como o Proxecto Nós, posto a andar cun orzamento inicial de 15,5 millóns de
euros, “buscan que a cidadanía poida interactuar en galego con todo tipo de mecanismos
e contornos de voz que xa forman parte do
noso día a día”.

Un libro necesario

Partindo da premisa Como imaxinas a
lingua en 2050?, Fran Alonso, Xesús Alonso
Montero, Celso Alvarez Cáccamo, Xosé Luís
Axeitos, Darío Xohán Cabana, Conchi Cochón
Rodríguez, Xosé-Henrique Costas González,
Xosé Ramón Freixeiro Mato, Valentín García
Gómez, María Pilar García Negro, Xenaro
García Suárez, Luís López Alonso, Rosa López
Fernández, Anxo M. Lorenzo, Marcos Maceira
Eiras, X. L. Méndez Ferrín, Henrique Monteagudo, Teresa Moure, Manuel Núñez Singala,
Fernando Ramallo, Xosé Luís Regueira, Gabriel Rei-Doval, Francisco Rodríguez Sánchez,
Rexina Rodríguez Vega e Iolanda Teixeiro Rei
verteron as súas opinións e visións desde
diferentes perspectivas, algunhas máis positivas e outras mesmo contraditorias, sobre o
futuro que lle agarda á nosa lingua.

A lingua en 2050 é un libro coordinado
polo director da Área de Normalización
Lingüística e docente e investigador da
UVigo, Fernando Ramallo, e publicado por
Catro Ventos. Segundo explicou acerca do
resultado do traballo colectivo de reflexión,
“hai certo acordo en que cómpre un cambio
das condicións (políticas, legais, económicas,
ideolóxicas, educativas…) para transformar a
lingua nunha lingua desminorada, expandida no conxunto da poboación. Quero
dicir, que se esas condicións estruturais e
superestruturais non mudan, a prospección
é, maiormente, negativa”. Esta diversidade
de opinións sobre o futuro do idioma tamén
se puxo de manifesto na presentación deste
volume, no que os textos se conformaron,
segundo o seu coordinador, “a partir da
interpretación da situación social, política e
legal da lingua en 2021, con independencia
de que o estilo sexa unha ficción estética,
unha prospección maiormente utópica ou
un texto con fins máis académicos”. 
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NOVAS TIC
Vitae achéganos formación
para conseguir equipos TI
máis motivados

Talentia Summit
2021 vén con
doce xornadas
de actividades
presenciais e en liña



Vitae Consultores, a
través da súa aula virtual, vai organizar este mes
de novembro unha actividade directamente encamiñada a sacar o mellor de nós
mesmos como profesionais,
como compañeiros e como
líderes no noso grupo de
traballo empresarial. Trátase
do curso Liderado e xestión
de equipos en proxectos TI
áxiles, unha formación de
dez horas de contidos prevista para os días 17, 19, 24 e
26 de novembro.
En palabras de Vitae,
trátase dun curso concibido
para atender as nosas necesidades actuais, diferentes
xa das que había antes da

pandemia: “O escenario mudou e precisamos afianzar e
desenvolver as novas formas
de traballar e aprender”.
Neste contexto, sinala Vitae,
o papel do líder, así como
das relacións entre os integrantes do equipo, resulta
fundamental para que os
proxectos tecnolóxicos poidan acadar o éxito.
A encargada de impartir
estes contidos será novamente Josefina Alonso Nocelo, enxeñeira superior en
Informática e na actualidade
coordinadora de Proxectos e

responsábel de Seguridade
da Calidade do Desenvolvemento de Software na dirección de Electrónica HMI do
Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia, o CTAG.
Josefina Alonso, ademais,
posúe unha ampla experiencia nos eidos do desenvolvemento de software e do
asesoramento empresarial e
a centros de I+D (traballou
para a Axencia Europea do
Espazo, o CTAG, o CITIC,
Tecnocom, SIVSA, Seresco,
Coremain ou Balidea, entre
outras moitas entidades). 

A UVigo e a Deputación homenaxean as mulleres
que impulsaron a tecnoloxía aeroespacial



A Universidade de Vigo e Deputación
de Ourense xuntaron forzas para
promover a vocación científica e tecnolóxica
entre o alumnado feminino. Fixérono coa
mostra As mulleres que nos levaron á Lúa, que
poderá verse ata o 5 de novembro no Centro
Cultural Marcos Valcárcel antes de iniciar o
seu periplo itinerante. En concreto, a exposición pon de relevo o traballo das mulleres
que hai cincuenta anos foron claves para o
éxito da misión do Apolo XI e a chegada da
primeira persoa á Lúa, mostrando polo miúdo
referentes femininos en ámbitos de futuro
como a enxeñería aeroespacial. 

Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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A feira de emprego
e emprendemento innovador Talentia
Summit 2021 (www.
talentiasummit.com), organizada polo Concello de
Santiago, comezará este
15 de novembro, con máis
días de celebración para
acadar unha meirande
pegada, tanto no virtual
como no presencial. De
feito, estenderase do
15 ata o 26 cun formato
híbrido: tanto presencial
como online.
Talentia Summit achegará este ano un amplo
programa de formación e
participación con máis de
15.000 prazas dispoñíbeis
en diferentes actividades
para potenciar o talento
das persoas participantes.
O lema deste ano é Impulsando o talento, innovando
na sustentabilidade.
A feira continuará sendo
virtual e comezará o 15 de
novembro, pero alongará
a súa duración durante
dúas semanas, ata o venres 26. O evento transcorrerá de forma virtual na
web talentiasummit.com.
Na feira ofrecerase ás
persoas usuarias acceso
gratuíto aos stands virtuais
de máis dun cento de
empresas con procesos de
selección abertos, reserva
directa de entrevistas con
videochamadas, acceso
a centos de ofertas de
emprego, unha gran variedade de cursos de formación, certificados oficiais
en competencias dixitais e
idiomas, webinars e unha
unidade de desenvolvemento profesional.
O programa de actividades incluirá a celebración
do Foro Talentia 2021, o 18
de novembro en horario
de mañá no Auditorio do
Edificio Fontán da Cidade
da Cultura. 
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NOVAS TIC
Premio Especial a Código Cero no seu 20 aniversario



O diario dixital
Código Cero vén
de ser recoñecido por
cumprir vinte anos
achegando a información tecnolóxica en
galego, tanto a través
da revista mensual en
papel como mediante a
web codigocero.com e

as redes sociais. Foi no
marco da décimo terceira edición da Noite da
Enxeñaría en Informática de Galicia, organizada polo Colexio de
Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) o
pasado 29 de outubro
no Hotel OCA Puerta

del Camino en Santiago. Amais do Premio
Especial a Código Cero o
colexio concedeu unha
decena de galardóns ás
entidades, empresas e
persoas máis destacadas do actual panorama
tecnolóxico galego e
estatal. 

Adxudicadas as novas dixitalizacións do
Arquivo Histórico de Ribeira



A Deputación da CO
Concello de Ribeira
informou da adxudicación
con carácter provisional
dos traballos para continuar a dixitalización de
documentos do Arquivo
Histórico Municipal coa
finalidade de “poñelos a
disposición da cidadanía
e poidan ser consultados
telematicamente”. En concreto, nesta ocasión vanse
tratar un total de 66.273
páxinas pertencentes a
preto dunha trintena de
clases de documentación.
A empresa que obtivo a
mellor clasificación entre
as tres ofertas presentadas
resultou Vinfra, S.A., cunha
oferta de 0,238 euros por
cada páxina ou imaxe a
dixitalizar.
Actas da comisión municipal permanente (de 1924
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a 1985), actas de pleno (de
1990 a 1998), libros de padróns de habitantes, libros
rexistro de salvocondutos
(1946-1947), ordenanzas
municipais (1867-1880),
libros rexistro de entrada e
saída de buques (de 1863
e 1896) ou algúns máis
específicos como actas da
xunta soberana da revolución de 1968 son algúns
dos documentos que se
dixitalizarán nesta fase.
O Concello explica que
a documentación xerada
poderá ser consultada

de balde a través do
Arquivo Dixital de Galicia
(Galiciana), do cal xa está
habilitada unha ligazón
específica na web do
Concello (www.ribeira.gal/
arquivo-historico-dixitalde-ribeira) cos accesos aos
documentos históricos
locais xa a disposición da
cidadanía, conformando
máis de 83.000 páxinas.
Este investimento está
subvencionado pola
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
(AMTEGA. 

O ITG incrementará o
seu persoal con 7 novas
incorporacións



O Instituto Tecnolóxico
de Galicia (ITG) anunciou
que vai incrementar o seu
persoal no último trimestre
de 2021. Farao con sete novos
postos de perfís cualificados
cos que o centro TIC galego
aposta “pola xeración de emprego” nos tres eidos de actividade onde foi recoñecida como
centro de excelencia en España:
a Intelixencia Artificial, a Transición Enerxética e a Mobilidade
Aérea Autónoma. Os postos
están en proceso de selección
e poden ser consultados na súa
web (itg.es/ofertas-empleo) e
nas súas redes sociais.
O centro tecnolóxico con
sede na Coruña contará, trala
incorporación destes perfís,
con preto dun centenar de
empregados, logo de aumentar
un 15% o seu persoal no último
ano e “incorporando cada vez
perfís máis especializados”, segundo explica Félix Rodríguez,
responsábel de Comunicación
de ITG, que engade que “somos
talento buscando talento e
apostamos decididamente por
crear canteira tecnolóxica e
investigadora en Galicia e tamén por retornar profesionais
altamente especializados con
experiencia posdoutoral en institucións europeas”. Rodríguez
salienta que algunhas incorporacións recentes ao centro
tecnolóxico traballaban previamente en países como Reino
Unido, Irlanda, Francia, Italia
ou Alemaña, así como noutras
zonas de España, principalmente Madrid e Barcelona. 
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TREBELLOS
Anker prepara unhas lentes con son integrado
En novembro teremos no mercado as
novas lentes de sol Soundcore Frames con
audio, que destacan por ter un deseño elegante con 10 monturas distintas a elixir, das
que unha contará con cristais polarizados
que bloquean o 99% dos raios ultravioleta.
Estas lentes integrarán 4 altofalantes situados ao redor dos ouvidos do usuario e 2
micrófonos para conseguir captar a voz de
xeito nítido eliminando o ruído ambiental,
de xeito que poden empregarse para escoitar música até 5,5 horas seguidas, así como
para realizar chamadas de voz. Tamén
contarán con resistencia IPX4, de xeito que
sobrevivirían a molladuras accidentais.
Non son as primeiras lentes con son Bluetooth do mercado, pero si son as primeiras
con tal diversidade de estiloS.
Prevese que Amazon vaia vender as
Soundcore Frames a partir do 1 de novembro a un prezo de 199,99 dólares, podendo
adquirirse cada montura adicional por
49,99 dólares, aínda que tamén poderán
mercarse a través de moitos outros distribuidores, entre os que non faltaría a propia
marca Anker, que resulta ser a propietaria desta liña de lentes de sol con audio
integrado.

A marca Nokia volve ao mercado das tabletas
A marca Nokia comercializada por HMD Global
sorprendeu lanzado unha
tableta, a Nokia T20, cunha pantalla de 10,4 polgadas cunha resolución
de 2.000 x 1.200 píxeles,
4 GB de RAM, 64 GB de almacenamento (ampliable
mediante tarxetas de
até 512 GB), altofalantes
estéreo, recepción de
radio FM (cando se usan
auriculares con cable),
Wi-Fi AC, Bluetooth 5.0
e unha batería de 8.200
mAh con carga rápida de
15 watts, que sairá á venda este mesmo venres a
un prezo de 239 euros na
súa versión con Wi-Fi e a
249 euros con 4G, prezos
que semellan bastante
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axustados para un produto que promete estar
deseñado «para durar».
A tableta Nokia T20
preséntase como un
produto de calidade, e
unha autonomía de até 7
horas de reunións en liña,
10 horas de reprodución
de vídeo ou 15 horas de
navegación web. Ten
garantidas actualizacións
do sistema operativo
durante 2 anos e actualizacións de seguridade
durante 3 anos.
De cara aos cativos,
esta nova tableta
proponse como un
xeito de acceder
a Google Kids
Space, plataforma
de contidos que

achega aplicacións, libros
e vídeos orientados a
nenos, que funciona coa
conta de Google dos menores para facilitar que
os seus proxenitores
poidan xestionalas.
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>
Nova cámara de acción de DJI
O fabricante de drons DJI
tamén ten grande experiencia
en cámaras estabilizadas, e
quere aproveitar esta experiencia para competir con
GoPro, de aí que recunque
no mercado das cámaras de
acción coa nova DJI Action
2, que presenta un deseño
magnético intercambiable
e adaptable que abre novas
vistas para facer que os
vídeos sexan cativadores,
con ferramentas únicas para
encadrar, gravar e monitorizar
unha cámara, e coa grande
estabilización que caracteriza
á marca.
A nova cámara é máis
pequena, máis versátil e máis
potente que a súa predecesora,
proporcionando as ferramentas para capturar aventuras
en nítidos vídeos 4K. A DJI
Action 2 só pesa 56 gramos
e o seu formato permite que
poida fixarse a un casco, a un
guiador de bicicleta, a unha
táboa de surf ou incluso a unha
camiseta, para poder realizar
gravacións dende perspectivas
impresionantes mentres que

Unha cámara para
automatizar as
fotografías familiares

o usuario goza da aventura en
mans libres.
A cámara é resistente á auga
(somerxible até 10 metros), ao
po e ás caídas, cunha resistencia suficiente para a meirande
parte de aventureiros.
A unidade de cámara conta
cunha pantalla OLED táctil de
1,76 polgadas, cunha pantalla
OLED adicional no módulo de
pantalla táctil frontal, que se
acopla de xeito seguro na parte

inferior da unidade da cámara
de xeito magnético, facilitando
a realización de selfies e a realización de autogravacións.
A DJI Action 2 pode adquirirse nun lote que inclúe a
unidade de cámara, o módulo
de pantalla e varios accesorios
por 519 euros, mentres que
o lote que inclúe o módulo
de cámara e un módulo de
alimentación reduciría o seu
prezo até os 399 euros.

Sony presenta un smartphone co sensor
de imaxe dunha cámara compacta
Coa vista posta nos creadores de contidos Sony anuncia
o novo smartphone Xperia
PRO-I, que combina un sensor
tipo 1.0 (como o equipado na
cámara compacta Sony RX100
VII), un obxectivo Tessar ZEISS
de 24 milímetros, procesamento avanzado de imaxe e
enfoque automático, gravación de vídeo 4K a 120p
e moitas outras funcións
nun dispositivo de só
8,9 milímetros de grosor,
conseguindo así un equilibrio entre calidade de
imaxe e versatilidade sen
comparación.
Estamos ante un
smartphone cunha cámara compacta integrada,
que aparte do mencionado obxectivo de 24mm
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tamén ofrece a opción de
disparar cun obxectivo de
16mm e 50mm, mentres que
o sensor 3D iToF integrado
calcula a distancia cos obxectos que queren capturarse
para conseguir un enfoque
rápido e preciso.

Para que sexa posible traballar do xeito máis profesional
posible con este potente
smartphone cun procesador
Qualcomm Snapdragon 888,
12 GB de RAM e 512 GB de
almacenamento interno (ampliable mediante tarxeta de
memoria), o terminal está
equipado cunha pantalla
OLED de 6,5 polgadas
con resolución 4K e soporte de HDR e refresco
de 120 Hz, que presume
dunha reprodución de
cor profesional.
Está previsto que este
smartphone chegue a
Europa en decembro
a un prezo de 1.799
euros, mentres que o
monitor para facer vlogging custará 199 euros.

Canon presenta unha
curiosa cámara, a PowerShot
PX, orientada para o seu uso
en familia, para o que adopta
un formato semellante ao de
moitas cámaras de vixilancia.
A idea desta cámara é
sinxela: colocala nun lugar
fixo, e que a cámara se oriente
automaticamente a onde está
a acción para poder capturar
momentos familiares sen que
unha persoa quede fóra por
ter que ser a que realiza as
fotografías ou grava o vídeo.
A cámara pode cargarse por
USB-C (a súa autonomía varía
entre as 2 e 5 horas en función
da frecuencia de disparo que
indiquemos) e conta con
conectividade Wi-Fi e Bluetooth, de xeito que o material
capturado pode logo verse
dende a súa aplicación móbil.
A aplicación móbil tamén
facilita o control manual da
cámara a distancia.
A PowerShot PX ten un
obxectivo equivalente a un
19-57 mm (o que sería un
zoom óptico de 3x); pode
xirar 340 graos de esquerda a
dereita e 110 graos de arriba
a abaixo; a súa tecnoloxía de
recoñecemento facial facilita
a realización de encadres e
incluso pode dar prioridade a
certos rostros; ten función de
captación automática de fotografías e vídeos; e chegará ao
mercado o 18 de novembro en
cor branca ou negra a un prezo
de 479,99 euros (incluíndo
adaptador de corrente de 18
watts e unha tarxeta microSD
de 16 GB).
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videoxogos
PC

Celebra os seus 25 anos cunha nova entrega
serie de xogos
de estratexia en
tempo real Age
of Empires, nacida en 1996,
segue moi viva pese á súa
lonxevidade, e estrea unha
das súas entregas principais,
Age of Empires IV, que está
xa dispoñible na tenda de
Microsoft, en Steam e tamén
para subscritores de Xbox
Game Pass para PC e Xbox
Game Pass Ultimate.
Estamos a 16 anos de Age
of Empires III, polo que este
lanzamento é extraordinariamente importante para
os amantes dos xogos de
estratexia en tempo real,
que agora poderán gozar
dun título que conta con
8 civilizacións distintas, 4

A

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

Estrean videoxogo de acción
entro do Universo Cinematográfico Marvel
resultou especialmente
rechamante o éxito de
Guardianes de la Galaxia,
por ser uns personaxes de
reducido impacto na banda
deseñada, pero unha vez
consolidados na cultura
popular era inevitable que
contasen cun grande xogo
de acción que fose máis
aló da aventura gráfica
desenvolvida por Telltale
Games, de aí que xa sexa
unha realidade Marvel’s
Guardians of the Galaxy de
Square Enix, xogo que xa
pode adquirirse para PS4,
PS5, Xbox One, Xbox Series
X|S, Nintendo Switch e PC.
Estamos ante un xogo de
acción en terceira persoa
no que encarnamos ao
carismático Star-Lord,
líder do equipo de heroes

D
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accidentais que terá que
enfrontarse a numerosos
desafíos para evitar o colapso interplanetario nunha
historia creada para a ocasión na que aparecen tanto
poderosos seres novos
como versións únicas de
personaxes emblemáticos.
No xogo poderanse desenfundar os blasters para
disparar a todo o que haxa
ao redor, dar patadas aéreas con botas propulsoras
e repartir leña co equipo de
Gardiáns habitual contando
coa compaña de música
dos anos 80 para manter
o toque especial que este
grupo recibe en pantalla
grande, aínda que desta
volta esteamos ante un
universo a medio camiño
entre o cine e o cómic
(o que pode apreciarse
incluso na vestimenta dos
personaxes).

campañas cativadoras, modo
multixogador, escaramuzas
(enfrontamentos contra a IA),
vídeos desbloqueables, desafíos da Arte da Guerra (retos
que axudan a perfeccionar
habilidades) e moitos máis
detalles que completan unha
ambiciosa produción que
manterá a moitos xogadores
enganchados durante anos.
Con Age of Empires IV estamos ante un xeito magnífico
de celebrar os 25 anos desta
serie que na súa historia
vendeu máis de 25 millóns
de copias, pero que agora
poderá chegar a máis público que nunca grazas á súa
integración no Game Pass
(que conta cuns 18 millóns
de subscritores).

videoxogos
PC

Estreará versión para PC en xaneiro
n 2018 a franquía de
God of War rexurdiu como un xogo
exclusivo para PlayStation 4,
iniciando unha nova saga protagonizada por Kratos, desta
volta acompañado polo seu
fillo Atreus, nunha aventura
na que saltamos da mitoloxía
grega á nórdica, e que rematará nunha segunda entrega que
verá a luz o ano que vén.
Dado que este título foi o
exclusivo de PS4 que máis
rápido vendeu, e actualmente
está incluído nos PlayStation
Hits a prezo reducido, podemos entender que Sony dá o
xogo por amortizado, de aí que
agora anuncien que o 14 de
xaneiro de 2022 chegará a PC,
deixando así de ser exclusivo
de consolas PlayStation.
A grande vantaxe de gozar
deste xogo en PC é que poderemos xogalo con gráficos 4K,
algo moi afastado da experien-

E

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

Rexurdirá o ano que vén

M

icroids, a
compañía
que editou
o aclamado remake do
clásico xogo de recreativas Toki, anuncia que
vai recuperar outro
clásico, Joe & Mac:
Caveman Ninja, que
chegará a ordenadores
e consolas en 2022
grazas ao traballo
de Mr. Nutz Studio,
responsable de Toki e
Astérix & Obélix: Slap
Them All.
O novo Joe & Mac:
Caveman Ninja non
se limitará a ser un
remake do xogo para

máquinas recreativas,
xa que aproveitarán
a ocasión para introducir novidades e
incluso engadirán
novos niveis, o
que agradecerán
os seareiros destes
homes prehistóricos
que teñen que superar
numerosas ameazas para rescatar ás
mulleres da súa tribo,
e que poderán verse
representados con
gráficos totalmente redebuxados, para lucir
ben en alta definición
na liña do que se fixo
antes con Toki.

cia que pode conseguirse na
PlayStation 4, e precisamente
un bo xeito de facerse unha
idea de como será a vindeira
entrega nunha PlayStation 5.
O xogo para PC inclúe interesantes melloras gráficas, con
sombras con maior resolución e reflexos mellorados no
espazo da pantalla, así como
unha integración completa da
supermostraxe de aprendizaxe
profunda (DLSS) de nVIDIA (de
contarmos cunha gráfica RTX),
compañía da que tamén podemos aproveitar a tecnoloxía
Reflex de baixa latencia. Outro
detalle significativo é que God
of War non limitará a súa relación de aspecto a 16:9, senón
que tamén será posible xogalo
en pantallas ultrapanorámicas.
God of War para PC xa está
dispoñible para a súa reserva
en Steam e na tenda de Epic
Games a un prezo de 49,99
euros.

A

Fundación Museo do Videoxogo de Galicia anunciou o pasado de outubro
un acordo co Concello
de Cangas do Morrazo
(onde ten a súa sede física a fundación) grazas
ao cal o Museo do Videoxogo (MUVI) oferta
“un horario de visitas continuo, semanal e
gratuíto”. Este acceso universal “constitúe un
fito único dentro do panorama cultural do videoxogo en España e por suposto en Galicia”,
en palabras dos responsábeis do MUVI.
O acordo foi subscrito pola entidade impulsada polos irmáns Jacobo e Galo Martínez,
por unha banda, e a Concellería de Cultura e
a Alcaldía de Cangas, pola outra. Grazas a esta
novidade, engaden os creadores do museo,
“os valores e a visión do MUVI acerca dos videoxogos poderán chegar a tempo completo
e de balde a toda a poboación”. Farano ademais de “xeito transversal, inclusivo, rigoroso
e con amplo transfondo cultural”.
O sábado 6 de novembro ás 16:30 horas levarase a cabo un acto no MUVI de Cangas que
marcará o inicio do horario regular do MUVI:
tódolos sábados de 16:30 a 20:00. O acto inaugural contará coa presencia de personalidades do Consistorio, e incluirá unha mostra
extensa de videoxogos interactivos, acompañada de música en directo.
Segundo lembran os irmáns Martínez, as
aperturas do Museo do Videoxogo tiñan lugar
“de xeito irregular”, combinándose con outras
iniciativas e eventos da fundación: “A pandemia orixinada pola COVID-19 e a sempre firme intención de manter gratuíto o acceso ao
museo limitaron as aperturas públicas, que
tamén se viron afectadas polas cambiantes
restricións sanitarias. A fundación proseguiu
coa súa actividade, levando a cabo exposicións de carácter cultural e outros proxectos
fóra do MUVI, atopando finalmente no apoio
do Concello os recursos necesarios para poder ofrecer aos visitantes un horario de referencia dende novembro deste ano”, engaden.
A Fundación Museo do Videoxogo de Galicia é a primeira fundación en España adicada
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Benvidos ao
apaixonante mundo
do videoxogo
O MUVI de Cangas fai historia abrindo de xeito gratuíto
todas as semanas

en exclusiva á historia do videoxogo. Constituída o 2 de marzo de 2020, o 20 de xullo
de 2020 foi recoñecida como Fundación de
Interese Galego e por tanto adscrita ao Protectorado da Consellería de Turismo e Cultura
da Xunta de Galicia. Administra entre outros
proxectos o Museo do Videoxogo (MUVI), a

primeira exposición permanente e museo de
videoxogos aberto en España, inaugurado
o 2 de febreiro de 2019 e con repercusión a
nivel nacional tanto en prensa especializada
(revista VidaExtra, Revista Morcego) como en
xornais de interese xeral (por exemplo Eldiario.es). 

Mostra virtual en 360 graos co foco posto nas
mulleres creadoras

A

Fundación MUVI organizou este outono
unha exposición virtual
de mulleres que “golpearon” a
industria e son xa parte da historia
dos videoxogos. Trátase dunha
mostra en 360 graos que percorre
as contribucións de profesionais
e desenvolvedoras internacionais
pero tamén galegas, é o caso de
Luz Castro ou Sara Álvarez Cubelos. A exposición abriu as súas
portas (virtuais) o pasado 1 de
outubro, a través dunha páxina de
seu: mulleresvideoxogos.muvi.gal.
A iniciativa colleu corpo a xeito
de actividade complementaria do

seminario internacional Mulleres e videoxogos, a ambos lados da pantalla, impulsado
pola Facultade de Comunicación coa
colaboración da asociación internacional
Women in Games (WIGJ), o Centro de
Estudos de Xénero e Feministas (CEXEF),
a Asociación Española de Videojuegos
(AEVI), a Fundación Museo do Videoxogo
de Galicia, o Campus Innova e o Instituto
de las Mujeres. Inclúense as contribucións
das devanditas Luz Castro e Sara Álvarez
Cubelos, pero tamén de Tatiana Delgado,
Mirella Díez, Liliana Laporte, Jade Raymond, Jane Jensen, Brie Code, Corrinne Yu,
Rieko Kodama, Carol Shaw, Amy Hennig,
Robin Hunicke, Aya Kyogoku, Kim Swift ou
Rihanna Pratchett, entre outras.
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Mes da
Ciencia en Galego
Haberá obradoiros nas bibliotecas sobre
robótica e científicas da nosa terra

A

ciencia e a tecnoloxía
estarán especialmente
presentes esta tempada
nas Bibliotecas Autonómicas, co engadido extra
de facelo na nosa lingua.
Isto será posíbel grazas
á iniciativa Mesa da Ciencia en Galego,
que vén con 40 actividades para todos os
públicos, con formato de obradoiros (sobre
robótica, sobre científicas galegas ou sobre
experimentación na cociña) e espectáculos
de narración oral. Tamén haberá charlas e
mostras bibliográficas con material divulgativo arredor da ciencia. A iniciativa foi
dada coñecer o pasado 2 de novembro
polos secretarios xerais de Cultura e Política
Lingüística, Anxo Lorenzo e Valentín García.
Máis datos no Portal da Lingua (lingua.gal).

40 actividades
Os centros bibliotecarios xestionados
pola Xunta van acoller ao longo de novembro preto de 40 actividades de divulgación
científica enmarcadas na celebración do
Mes da Ciencia en Galego nas bibliotecas.
Na presentación, desenvolvida na Biblioteca
Pública Ánxel Casal, participou tamén a autora do manifesto deste ano, Amparo Alonso
Betanzos, enxeñeira química, investigadora
en Intelixencia Artificial, presidenta da
Asociación Española de Inteligencia Artificial,
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catedrática de Ciencias da Computación
e Intelixencia Artificial da Universidade da
Coruña e investigadora do CITIC.
Alonso Betanzos convidou no seu texto
a gozar das bibliotecas como espazos que
garanten o acceso libre á información e ao
coñecemento.
Na súa intervención, Anxo M. Lorenzo
salientou “a extensa e variada programación
organizada polas bibliotecas arredor deste
programa dirixido sobre todo ao público infantil”, e puxo o foco no potencial dos centros
bibliotecarios para aproximarnos ao coñecemento científico e tecnolóxico en galego, xa

que “poñen á disposición da poboación numerosos recursos bibliográficos, audiovisuais
e tecnolóxicos para consulta e préstamo,
ademais dunha ampla oferta de actividades
divulgativas e de animación á lectura”.
Pola súa banda, Valentín García destacou
o labor que están a realizar os Equipos de
Dinamización da Lingua Galega nos centros
educativos para poñer en valor a ciencia e o
galego na súa creación e divulgación, tamén
coa colaboración das bibliotecas escolares.
Neste sentido, referiuse ao recursos que
proporcionan para potenciar a curiosidade e
o interese dos máis novos pola ciencia, como
xogos, vídeos ou experimentos.
A axenda ofrece actividades na Biblioteca
de Galicia e nas Bibliotecas Públicas Miguel
Ángel Garcés da Coruña, de Lugo, Nós de
Ourense, Antonio Odriozola de Pontevedra,
Ánxel Casal de Santiago e Juan Compañel
de Vigo. Como dixemos, entre as propostas
previstas inclúense obradoiros infantís de robótica, de física e química a través da cociña,
de achegamento as figuras das científicas
galegas Ánxeles Alvariño e Isabel Zendal e de
xoguetes, “entre moitas outras”.
Para a cativada e público familiar haberá
tamén obradoiros, contacontos e espectáculos teatralizados. Ademais, en todos os
centros se disporán mostras bibliográficas
con material de divulgación científica. As
propostas comezan xa mañá e requiren inscrición previa. A información está dispoñíbel
nas webs dos respectivos centros.

Bibliotecas escolares

No caso das bibliotecas escolares, promoverase o desenvolvemento de iniciativas
relacionadas coa ciencia. Ademais, a asesoría
de Bibliotecas Escolares da Consellería mantén un portal cunha selección de materiais
sobre ciencia en galego, así como maletas
viaxeiras que poden utilizar os centros de
xeito temporal con temáticas arredor dos
diferentes eidos científicos. Neste curso
continúase coa actualización de contidos,
engadindo publicacións recentes realizadas
con perspectiva de xénero. Segundo se fixo
saber no acto deste martes, o programa
dispón tamén dunha escolma de libros de
divulgación científica en galego como apoio
ao alumnado nos seus traballos de investigación, que neste curso se reforzará cunha
dotación extraordinaria en Secundaria. A isto
súmaselle o proxecto Biblioteca Creativa,
enmarcado no Plan Lía (Lectura, Información,
Aprendizaxe), a prol da introdución dun
espazo de creación e experimentación na
biblioteca escolar, e o Concurso de traballos
por proxectos, que inclúe a nova modalidade
para proxectos realizados con metodoloxía
científica. 
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