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O   pasado 23 de abril celebrou-
se a oitava convocatoria do 
Día Internacional das Ra-
pazas nas TIC máis intensa-
mente virtual de cantos se 
teñen organizado na nosa 
terra, aínda que a mensa-

xe fora a mesma que nas anteriores edicións: 
fomentar a educación tecnolóxica e mitigar o 
sesgo de xénero nestas profesión. A xornada 
celebrouse integramente en liña, conectando ás 
organizadoras e ás relatoras con 120 estudantes 
de Primeira e Secundaria nos seus fogares. A cita, 
que adoptou plenamente o formato virtual para 
sortear as restricións á actividade presencial do 
Decreto de Alarma, contou coa presenza de ca-
tro mulleres referentes no ámbito tecnolóxico 
galego: Amparo Alonso, María Fernández, Isabel 
Expósito e Patricia Mañana. 

A xornada desenvolvida veu da man do Cen-
tro de Supercomputación de Galicia (CESGA), en 
colaboración co Colexio Profesional de Enxeña-
ría en Informática de Galicia (CPEIG), a Secretaría 
Xeral de Igualdade, a Asociación de Mulleres In-
vestigadoras e Tecnólogas (AMIT) e a Asociación.
GAL.

O evento,  creado para motivar ás novas xera-
cións de mozas co fin de que consideren as TIC 
(Tecnoloxías da Información e a Comunicación) 
como un ámbito axeitado para o seu desenvol-
vemento académico, investigador e profesional, 
foi inaugurado pola directora da Axencia Galega 
da Innovación (GAIN) e presidenta do CESGA, Pa-
tricia Argerey, quen deu a benvida ás participan-
tes xunto ao vicepresidente da Xunta, Alfonso 
Rueda, e a secretaria Xeral de Iguadade, Susana 
López Abella. 

Na xornada participou tamén o presidente do 
Colexio Profesional de Enxeñaría Informática de 
Galicia (CPEIG), Fernando Suárez, quen explicou 
que a iniciativa complementa outras actividades  
do colexio a prol da igualdade nas TIC, como o 
Premio Ada Byron, pioneiro en España, e que 
anualmente recoñece o labor dunha enxeñeira 
en informática “para crear referentes femininos 
para as nenas a idades temperás”, ou outras ini-
ciativas previas como rapacinas.gal.

Amparo Alonso
Amparo Alonso é catedrática de Ciencias da 

Computación e Intelixencia Artificial da Facul-
tade de Informática da Universidade da Coruña 
(UDC) e presidenta da Asociación Española de 
Inteligencia Artificial (AEPIA) con recoñecemen-
to e premios internacionais. Explicou aos estu-
dantes que a Intelixencia Artificial está presente 
en moitas aplicacións e ferramentas. Ademais, 
como directora do grupo LIDIA (Laboratorio de 
I + D en Intelixencia Artificial), composto case á 
metade por mulleres, destacou o traballo deste 
equipo de investigación que desenvolve proxec-
tos de I+D en áreas tan diversas como a medicina 
ou a xestión de incendios.

Elas programan

María Fernández
Na súa intervención, a artista dixital María 

Fernández explicou aos alumnos e alumnas 
que a industria dos videoxogos é unha “gran 
descoñecida”, mesmo para xogadores habituais. 
Faloulles das moitas e variadas opcións laborais 
que existen no sector, e nas que especificamen-
te traballa como son escenarios, iluminación e 
guión. Tamén lles comentou o importante papel 
que ten o feminismo na industria. 

Isabel Expósito
A enxeñeira en Telecomunicacións Isabel Ex-

pósito explicou ás estudantes o seu traballo coa 
medida de sinais electromagnéticos, usados 
para a caracterización de antenas, tan en auxe 
actualmente polo cambio de frecuencias na 
TDT, e para que funcionen moitos dispositivos 
electrónicos que se usan a diario, como os mó-
biles, ordenadores, routers ou as xa nomeadas 
antenas para ver a televisión e escoitar a radio. 
Isabel Expósito é técnica do laboratorio Ante-
lia, que pertence ao grupo de investigación de 
Sistemas Radio, que forma parte do AtlantTIC, 
un centro de referencia a nivel internacional de 
investigación en Telecomunicacións da Unversi-
dade de Vigo (UVigo).

Patricia Mañana
Patricia Mañana Borrazás é arqueóloga espe-

cialista en novas tecnoloxías aplicadas ao pa-
trimonio, coordinadora do proxecto DIMENSO 
e profesora no Consello Superior de Investiga-
cións Científicas (CSIC). Desde o seu punto de 
vista, “a arqueoloxía é unha profesión moi voca-
cional dos namorados do patrimonio, dos res-
tos arqueolóxicos e da emoción do seu descu-
brimento”. Partindo desta premisa, relatou aos 
alumnos a súa experiencia profesional e como 
foi o proceso de aplicar e traballar coas tecno-
loxías na arqueoloxía. 

Arredor de 120 estudantes participaron na edición 
máis virtual do Día das Rapazas nas TIC

Amparo Alonso Betanzos

Isabel Expósito Pérez 

Patricia Mañana Borrazás

María Fernández Hermida



 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 CITIC participa no proxecto que confirma a eliminación 
do material xenético do SARS-CoV-2 nas augas residuais

O noso litoral, libre 
de SARS-CoV-2

Co inicio da crise sanitaria 
e co obxectivo de estudar 
novos xeitos de combater 
a infección, a empresa pú-
blica coruñesa EDAR Bens 
SA puxo en marcha un 
proxecto de investigación 

para avaliar a presenza do SARS-CoV-2 nas 
augas residuais da Coruña, Arteixo, Cambre, 
Culleredo e Oleiros. A través deste estudo de-
terminouse que o material xenérico do virus, 
se ben foi posíbel detectalo en planta, elimí-
nase nas augas residuais antes da súa saída 
ao mar. Grazas a este traballo no que parti-
cipan Ricardo Cao (investigador e membro 
do Comité de Dirección do CITIC) e Susana 
Ladra (investigadora do CITIC e directora do 
Campus Innova), desbótase definitivamente 
o posíbel espallamento ambiental do virus 
no litoral coruñés. 

O proxecto de investigación está a ser 
desenvolvido por un equipo multidisciplinar 

liderado pola investigadora do Grupo de Mi-
crobioloxía do Instituto de Investigación Bio-
médica da Coruña (INIBIC), Margarita Poza, e 
do que tamén forman parte o CHUAC, a UDC 
e o CICA.

A iniciativa analiza distintos puntos da rede 
de sumidoiros para medir a incidencia do 
SARS-CoV-2 na poboación e predicir futuros 
brotes, a través da análise da carga viral pre-
sente nas augas residuais e lodos da depu-
radora de Bens, xa que recolle datos de toda 
a poboación, incluíndo persoas que tivesen 
padecido a COVID-19 sen sabelo. Ademais, o 
mantemento da toma de mostras no tempo 
permitirá estar alerta ante posíbeis repuntes 
de coronavirus.

Tamén, o proxecto foi convidado a sumar-
se á rede europea NORMAN de investigación 
científica sobre augas residuais para colabo-
rar nun estudo conxunto con plantas de trata-
mento de Francia, Noruega, Alemaña, Holan-
da, Eslovaquia, Suíza, Suecia, etc. 

Centro de Investi-
gación TIC (CITIC) 
da Universidade 
da Coruña é a 

sede elixida pola Sociedade 
Científica Informática de 
España (SCIE) para a celebra-
ción do Congreso Español de 
Informática (CEDI) en 2024. A 
SCIE realizou unha chamada á 
presentación de candidaturas 
para a busca de sedes do CEDI 
2024, valorando aspectos 
como a dispoñibilidade de 
infraestruturas na cidade e 
a experiencia do equipo na 
organización de congresos 
científicos.

Deste xeito, a organización 
do congreso articularase a 
través do CITIC, comanda-
da polos investigadores de 
destacada traxectoria Amparo 
Alonso Betanzos, Bertha 
Guijarro Berdiñas, Ramón 
Doallo Biempica, Juan Touriño 
Domínguez, Nieves Rodríguez 
Brisaboa e Miguel Rodríguez 
Luaces, e reforzada polo apoio 
do director do CITIC, Manuel F. 
González Penedo, e a directo-
ra do Campus Innova da UDC, 
Susana Ladra, que exercerán 
tamén como enlace con 
ambas entidades. O congreso 
contará coa colaboración de 
Turismo da Coruña e o Colexio 
Profesional de Enxeñaría Infor-
mática de Galicia (CPEIG).

A de 2024 será a VII edición 
do CEDI, que se celebra 
cada edición nunha cidade 
española diferente, e que 
pretende servir como punto 
de encontro para profesionais 
da investigación, innovación 
e ensino universitario do 
ámbito da Enxeñaría Informá-
tica, e fomentar as relacións e 
intercambios entre os distin-
tos países iberoamericanos no 
eido da informática.

o

O CITIC da UDC 
será a sede do 
Congreso Español 
de Informática en 
2024
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A Axencia de 
Colocación traballa 
en diferentes eixos e 
faino co obxectivo de 
favorecer a inserción 
no mercado laboral das 
persoas que buscan 
emprego, e axudar ás 
empresas ou entidades 
que estean a buscar 
novos traballadores

A través da Axencia de Colocación, a Deputación 
de Lugo presta un servizo público de 
información e apoio ao tecido empresarial e aos 
demandantes de emprego

Asesoramento gratuíto 
a autónomos, PEMES 
e desempregados 
para afrontar a crise da 
COVID-19

Asesoramento a 3.000 persoas e 
2.350 chamadas

Dende os seus inicios no ano 2018, ofreceu-
se asesoramento profesional a preto de 3.000 
persoas de forma presencial e atendéronse 
2.350 chamadas. Este servizo recibiu máis de 
3.600 solicitudes de persoas que estaban no 
paro ou que buscaban mellorar a súa situa-
ción laboral, conseguindo inserir no mercado 
laboral a máis de 360 desempregados.  

A Axencia de Colocación, dispoñible para 
todos os veciños e veciñas da provincia de 
Lugo de xeito gratuíto, traballa en diferentes 
eixos, e faino co obxectivo de favorecer a in-
serción no mercado laboral das persoas que 
buscan emprego, e axudar ás empresas ou 
entidades que estean a buscar novos traba-
lladores a casar oferta e demanda. Nesta liña, 
as empresas ou colectivos da provincia que 
necesitan traballadores poden trasladar os 
perfís laborais que requiren, e a través desta 


Xornada de benvida ao alumnado do 

Campus de Lugo

A
Deputación de Lugo, a través da Axencia 

de Colocación, ofrece un servizo público 
e gratuíto de asesoramento e apoio a 
autónomos e PEMES, a emprendedores e a 
demandantes de emprego para axudarlles 
a facer fronte á nova situación sociolaboral 
provocada pola crise sanitaria da COVID-19.

A institución provincial orientou esta ofi-
cina, que leva funcionando dous anos, para 
que, ademais de continuar cos recursos 
que xa prestaba, sexa o máis útil posible 
para o tecido empresarial e os desempre-
gados na actual situación ofrecendo in-
formación de utilidade e apoio específico 
ante a pandemia ao tecido empresarial e 
aos desempregados.

As persoas interesadas poden encontrar 
toda a información na páxina web da De-
putación (www.deputacionlugo.gal). Para 
recibir axuda e asesoramento a Axencia de 
Colocación ten habilitado o teléfono 982 
260 204 e o correo electrónico agenciade-
colocacion@deputacionlugo.org.
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 Deputación de 
Lugo activou a 
aplicación móbil 
Mide a túa saída 

para facilitar as dúbidas da 
cidadanía en materia de des-
prazamentos durante a fase 
de desescalada do Estado de 
Alarma. A ferramenta, en pa-
labras da entidade provincial 
“moi doada de usar”, permite 
ás veciñas e veciños pescu-
dar cal é o límite exacto até 
o que poden chegar dende 
os seus domicilios ao tempo 
que cumpren coas normas 
fixadas polas autoridades 
para saír cos nenos, dar 
paseos ou desprazarse a 
hortas de autoconsumo. 
Trátase dunha aplicación de 
balde e empregábel en todos 
os dispositivos electrónicos, 
aínda que se recomenda o 
seu uso en móbiles ou table-
tas para “consultar en tempo 
real se estamos próximos 
ao límite do noso itinerario”. 
A ferramenta ten web de 
seu ao abeiro da páxina da 
Deputación de Lugo: https://
mideatuasaida.deputacion-
lugo.org/.

O funcionamento deste 
servizo é simple e comeza 
cando o usuario activa a fun-
cionalidade de localización 
GPS no dispositivo ao tempo 
que lle dá permiso á propia 
ferramenta para acceder a 
esta información. Mide a túa 
saída é quen de calcular o 

perímetro, quedando rexis-
trada a posición inicial do 
usuario como punto de refe-
rencia, que debe ser o lugar 
no que se reside. A partir de 
aí, amosa un mapa que sinala 
cunha cor vermella o radio 
de quilómetros que sexa po-
síbel abranguer, en función 
da actividade que se desexe 
desenvolver e do treito de 
desescalada vixente. 

O deputado de Promoción 
Económica e Social, Pablo 
Rivera, do que depende o 
servizo de Novas Tecnoloxías, 
que desenvolveu a aplica-
ción, explica que “o que se 
pretende é facilitarlle á xente 
o proceso da desescalada e 
que poida saber a golpe de 
clic ata que punto máximo 
se pode mover ”. Ademais, 
Rivera subliña que “grazas 
á tecnoloxía de xeoposi-
cionamento dos teléfonos 
intelixentes é moi doado dar 
este tipo de información que 
resulta realmente moi útil 
para todas as persoas”. 

Mide a túa saída permite 
ao usuario mudar o punto de 
referencia inicial marcando 
a opción Nova saída. Así, 
calcula de novo un perímetro 
en base ao emprazamento 
no que se atopa. A ferra-
menta atópase en constante 
actualización, seguindo as 
directrices de desescalada 
que fixen as autoridades 
competentes. 

plataforma os axentes de empregos ofrécelles 
candidatos que cumpran cos requisitos da se-
lección. 

Agora tamén ofrece asesoramento laboral 
relativo ás situacións de ERTE provocadas pola 
crise sanitaria; sobre como poder adaptarse á 
nova situación ou con que axudas poden con-
tar os autónomos ou as PEMES. Por outra ban-
da, os veciños da provincia, desempregados 
ou non, poden trasladar os seus currículos á 
Axencia de Colocación, que os porá en con-
tacto con empresas ou colectivos que bus-
quen perfís laborais de acordo cos seus. 

Convenio co Colexio de Graduados 
Sociais

De maneira complementaria ao servizo da 
Axencia de Colocación, a Deputación ofrece 
outra prestación de asesoramento sociola-
boral gratuíta en colaboración co Colexio de 
Graduados Sociais da provincia de Lugo, neste 
caso para os lucenses en situación de vulne-
rabilidade ou con escasos recursos. O servizo, 
que conta con colexiados expertos en derei-
to do traballo e da Seguridade Social, ofrece 
atención individualizada e parte da necesi-
dade detectada en numerosos traballadores 
e mesmo pequenas empresas, que debido á 
crise atópanse en situación de vulnerabilida-
de, con escasos medios para acceder a aseso-
ramento especializado nas materias que máis 
lles preocupan. 

Este servizo, de balde para os usuarios e 
usuarias, ofrécelles a estes cidadáns un sopor-
te no que poidan asesorarse sobre as directri-
ces á hora de xestionar as súas cuestións la-
borais e sobre dereitos ou coberturas sociais, 
así como trámites e xestións, a través de pro-
fesionais expertos nestas materias, como son 
os graduados sociais.

Neste caso, os números de teléfono de con-
tacto son o 982.211.503 e 982.26.02.04 e os 
enderezos de correo electrónico: pae@depu-
tacionlugo.org e graduadoslugo@yahoo.es. 

a

Activada unha app para 
axudarnos nos nosos 
desprazamentos
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O Portal da Lingua 
Galega (lingua.
gal) que impulsa 
a Secretaría de 
Política Lingüística 
será un dos 
principais puntos 
de encontro da 
Programación 
Conmemorativa 
das Letras Galegas 
2020

O Goberno galego e unha manchea de entidades 
fan irmandade virtual arredor das Letras

As redes homenaxean 
a Carvalho Calero

ca, no que se ofrece cumprida infor-
mación sobre a biografía e obra do 
autor, así como o acceso a recursos 
dixitais deseñados tamén no marco 
desta colaboración, como unidades 
didácticas para o ensino primario 
e secundario, ou referencias ás edi-
cións bibliográficas conmemorativas, 
fotografías que ilustran a súa vida e 
traxectoria e descarga da imaxe icó-
nica orixinal, especialmente dese-
ñada para a celebración deste Ano 
Carvalho Calero 2020 que a AGAL e a 
Xunta poñen a disposición de toda a 
cidadanía. Nesta web tamén se fai es-
pecial fincapé nas fortes ligazóns que 
o autor homenaxeado mantivo con 
Portugal, ligazóns que comparten 
AGAL e unha manchea de colectivos 
actuais e que se manifesta na defensa 
da unidade lingüística e na plena in-
tegración do pobo galego no ámbito 
lusófono. 

Segundo explica Política Lingüís-
tica, tanto dende carvalho2020.gal 
como dende o Portal da Lingua Gale-
ga poderanse ver e descargar desde 
a semana vindeira e en formato dixi-
tal os materiais (paneis e folleto) que 
configuran o proxecto expositivo A 
voz presente, promovido pola AGAL 
en colaboración coa Xunta de Galicia 
e baixo xestión e produción de Ouvir-
mos, para difundir a dimensión artís-
tica, humana e lingüística de Ricardo 
Carvalho Calero e poñer en valor e re-
situar a súa figura e o seu legado. Esta 
mostra desenvolverase até decem-
bro, percorrendo diferentes puntos 
da nosa biografía e mesmo chegando 
a Concelho de Viana do Castelo (Por-
tugal) en canto as restricións da COVI-
19 o permitan.

Dende a Xunta tamén destacan 
carballocaleroenlugo.org, feito polo 
Colectivo Egeria en colaboración coa 
Consellería de Cultura e Turismo e do 
Colexio Fingoi, onde se homenaxea 
a figura do autor e a súa estadía na 
Cidade da Muralla entre 1950 e 1965 
coa exposición Don Ricardo de Fingoi, 
desde agora tamén en formato dixital 
para superar as barreiras impostas 
pola COVID-19 até poder continuar o 
seu itinerario por diferentes espazos 
expositivos de Galicia. 

O Goberno galego tamén salienta 
a relevancia que adquire estes días o 
portal institucional da Real Academia 
Galega (academia.gal), que ofrece 
unha entrega diaria da serie Unha pa-
labra para don Ricardo, un conxunto 
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A
s Letras Galegas 2020 pasarán á 

historia por moitas cousas, pero sen 
dúbida, por mor das complexas cir-
cunstancias que estamos a vivir, pasa-
rán por ser as Letras Galegas nas que 
máis esforzos fixemos, dende todas as 
frontes, por celebrar nas redes a nosa 
cultura e o legado e a traxectoria do 
autor homenaxeado nesta edición: 
Ricardo Carvalho Calero. Isto reflíc-
tese nas moitas actividades virtuais 
que aglutina o programa que a Xunta, 
en colaboración cunha chea de enti-
dades e empresas (a Real Academia 
Galega, a asociación AGAL, o colecti-
vo Egeria), vén de presentar. Haberá, 
en Internet, eventos virtuais, festivais, 
mostras, audiovisuais, eventos lite-

rarios, académicos 
e escolares. Amais, 
o Portal da Lingua 
Galega (lingua.gal) 
que impulsa a Secre-
taría de Política Lin-
güística será un dos 
principais puntos de 
encontro da Progra-
mación Conmemora-
tiva das Letras Gale-
gas 2020, ofrecendo 
en aberto para a súa 
consulta ou descarga 
material dos proxec-
tos conmemorativos, 
un material que se irá renovando e 
enriquecendo ao longo destes días. 

Entre estes recursos dos que esta-
mos a falar, atópase a web Carvalho 
Calero 2020 (carvalho2020.gal), im-
pulsada pola  Associaçom Galega da 
Língua (AGAL) en colaboración coa 
Secretaría Xeral de Política Lingüísti-



Recursos, 
ferramentas e 
divulgación desde o 
ámbito educativo
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o marco da programación conmemorativa, os departa-
mentos de Política Lingüística e Xuventude, Participación 
e Voluntariado da Xunta estrean o novo certame Lingua de 
rapear, para apoiar a creatividade e dinamizar a lingua nos 

usos e espazos de interese para a mocidade. Daranse a coñecer as 
bases e os premios nos vindeiros días.

A maiores, co obxectivo de conmemorar as letras, honrar o autor 
homenaxeado e dinamizar o galego, a marca leiteira Feiraco (feiraco.
es), coa colaboración de Política Lingüística, puxo en marcha o noveno 
Certame de Relatos Breves Feiraco, inspirados na frase Á sombra daquel 
carballo centenario... e máis o primeiro Certame Infantil de Artes Plás-
ticas Feiraco 2020, destinado a nenos e nenas de entre 3 e 12 anos. As 
bases, prazos de participación e premios xa figuran nas redes sociais 
da cooperativa agrogandeira galega.

Polo que se refire aos festivais literarios, tamén toman as redes para 
festexar a lingua galega e celebrar a Carvalho desde o exterior, como o Festival Internacional Kerouac Poesía e 
Performance, que organiza un encontro dixital a través da plataforma Zoom que será retransmitido por Face-
book e YouTube Live o mesmo 17 de maio, ás 18,00 horas. Presentado por Marcos de la Fuente, convida a artistas 
galegos e representantes do mundo da cultura en Estados Unidos a sumarse á celebración das Letras Galegas.

Certames, festivais e citas na Rede

s centros educativos da nosa 
terra tamén estarán no epi-
centro das actividades en liña, 
con Lingua.gal como fonte de 

recursos do profesorado dos Equipos de 
Dinamización da Lingua Galega. Neste 
senso, Política Lingüística informou de 
que xa están dispoñíbeis as dúas mostras 
gañadoras do Concurso-Exposición Letras 
Galegas 2020, que ofrecen cadanseus 10 
carteis explicativos da vida e da obra do autor 
acompañados de unidades didácticas. A estas 
únense as unidades elaboradas desde Escolas 
Católicas; as actividades, tanto imprimíbeis 
como interactivas, do Seminario Galán; os 
materiais audiovisuais, como videopoemas, 
pequenos documentais feitos polo alumnado 
e ata o xa clásico telexornal do CPI dos Dices, 
con entrevistas a expertos e persoas próximas 
a don Ricardo; xogos de taboleiro, pasapala-
bras e mesmo salas de escape para aprender 
xogando; e tamén concursos, como o II Certa-
me de podcasts Xosé Mosquera Pérez ou o de 
marcapáxinas do IES San Clemente.

Asemade, o espazo universitario interna-
cional LiberQuaré, Familias Mundi e a Funda-
ción polo Desenvolvemento Humano e Social 
de Galicia (FUNDHESGA), co apoio de Política 
Lingüística, organizan o evento Cápsulas 
Solidarias Xa abriu o día. Letras Galegas no 
Ano Carvalho Calero. Trátase da emisión seis 
vídeos nos que se convida á lectura de obras 
literarias galegas e se divulga o coñecemento 
do autor a quen este ano se lle dedica o 17 

de maio. As emisións levaranse a cabo entre 
o 11 e o 16 de maio, en horario de 12,30 a 
12,45 horas, a través da páxina de Facebook 
de LiberQuaré.

Polo que se refire ás actividades no exte-
rior, terán especial protagonismo os centros 
de estudos galegos (CEG) que a Xunta de 
Galicia sostén en universidades de tres con-
tinentes, tanto agora como en outubro (nas 
datas elixidas pola RAG para a celebración 
da festa da lingua neste ano marcado pola 
pandemia). A Xunta explica que son varios os 
CEG que optaron por trasladar a celebración 
de maio a Internet programando vídeo-
conferencias sobre Carvalho Calero a través 
de distintas plataformas (como acontece 
en Zúrich ou Deusto), exposicións virtuais 
acerca da súa vida e obra (no Algarve, Bar-
celona...) ou mesmo unha sala de escape en 
liña centrada na muller na literatura galega 
(Zadar). No Portal da Lingua Galega tamén se 
pode ler xa un número especial da revista de 
poesía en Madrid Olga, impulsada polo CEG 
da Universidade Complutense, dedicado a 
don Ricardo.

o

N

de minipezas audiovisuais arredor 
da figura de Carvalho Calero a través 
desta canle e das redes da institución, 
coa colaboración do Executivo auto-
nómico, e que tamén serán difundi-
das pola CRTVG.

A maiores de todo o devandito 
seguindo co fío da actividade online 
arredor de Carvalho Calero, o Por-
tal da Lingua Galega loce xa desde 
febreiro unha das fotografías máis 
representativas do 2020, a de Car-
valho Calero na compostelá Praza da 
Quintana, tirada por Moncho Rama. 
A ela hanse sumar estes días o xogo 
de seis caricaturas de Siro que Política 
Lingüística porá tamén a disposición 
de toda a cidadanía, a serie de seis 
vídeos de divulgación arredor da fi-
gura do ferrolán feitas por Xan Leira e 
Acuarela Comunicación e o novo libro 
Ricardo Carvalho Calero da colección 
As miñas primeiras Letras Galegas im-
pulsada por Edicións Bolanda en co-
laboración coa Xunta.

A maiores, o Foro Enrique Peinador 
e a Irmandade Galega de Agroalimen-
tarios e Adegueiros (IRGADE), en cola-
boración Política Lingüística, inundan 
de novo as redes co cancelo #etique-
tadosengalego, lema da campaña 
Valoremos o noso. Con acento propio, 
dirixida tanto a empresariado como a 
consumidores e orientada a poñer en 
valor o produto etiquetado na nosa 
lingua e mais o seu consumo. 



Tanto as mensaxes 
gañadoras coma as outras 
213 que concorreron e que 
votaron 566 internautas, 
están dispoñíbeis na web 
de Xuventude e no Portal 
da Lingua Galega

As mellores mensaxes de Lingua de Namorar 2020 
xa teñen recoñecemento

Querer en galego
Os devanditos traballos impuxéronse 

no conxunto dos 219 que foron votados 
por 566 internautas neste certame co que 
Xuventude, Participación e Voluntariado e 
mais a Secretaría Xeral de Política Lingüís-
tica queren dinamizar o uso do galego na 
xente nova.

O xurado da nova edición, reunido por 
vídeo-conferencia, ditaminou os galardóns, 
que recaeron na primeira categoría de ida-
de (categoría A, de 14 a 19 anos) nos traba-
llos Retórica (1º premio, co que Nee Barros, 
de Marín, Pontevedra, acumula xa catro dis-
tincións consecutivas neste concurso desde 
o ano 2017), Primavera (2º premio, para Ana 
Loureiro, de Caldas de Reis, Pontevedra) e 
Ao altar (3º premio, para María Femenías, de 
Foz, Lugo).

Na categoría B (de 20 a 35 anos), recaeron 
en Ataraxia (1º premio, para Leticia Cid, de 
San Cibrao das Viñas, Ourense), Un vinilo dos 
Dire Straits (2 premio, para Denís Vicente, da 
Guarda, Pontevedra) e Fuxitivas (3º premio, 
para Silvia Pérez, tamén da Guarda, Ponte-
vedra).

Participaron no xurado (presidido pola 
escritora Rosalía Morlán) Hugo Lozano e 
Nerea Pallares, gañadores dos 1º premios 
Xuventude Crea 2019 nas modalidades de 
Poesía e Relato Breve; Alicia Padín, en re-
presentación da Rede de Dinamización Lin-
güística; Nancy Domínguez, da Rede Galega 
de Información Xuvenil; Ángela Fernández, 
da Consellería de Política Social, e Beatriz 
Corral, da Consellería de Cultura e Turismo.

Premios e mensaxes musicadas 
nas webs

A entrega de premios prevista nas ba-
ses celebrarase “cando as circunstancias 
motivadas pola evolución epidemiolóxica 
da COVID-19 a permitan celebrar en con-
dicións de seguridade”. Tanto as mensaxes 
gañadoras coma as outras 213 que conco-
rreron e que votaron 566 internautas, están 
dispoñíbeis na web de Xuventude e no Por-
tal da Lingua Galega. Nas devanditas webs 
tamén hai seis vídeos nos que Xermán Bu-
gallo, gañador do certame Xuventude Crea 
2019 na modalidade de Música, ponlles voz 
e melodía aos seis traballos gañadores de 
Lingua de Namorar 2020. 
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A nova edición (a novena) 
do certame Lingua de 
Namorar, impulsado por 
Política Lingüística e Xu-
ventude para facer voar o 
talento poético e literario 
da mocidade a través das 

novas tecnoloxías (convidando a rapazas e 
a rapaces a expresar o seu sentir persoal a 
través de mensaxes de texto), xa ten gaña-
doras e gañadores. Segundo informan as 
entidades organizadoras, trátase de media 
ducia de importantes contribucións á nor-
malización do galego nas redes e á lingua-
xe amorosa xuvenil. O palmarés compúxose 
das seguintes achegas: Retórica (Nee Barros, 
Marín), Primavera (Ana Loureiro, Caldas de 
Reis), Ao altar (María Femenías, Foz), Ataraxia 
(Leticia Cid, San Cibrao das Viñas), Un vinilo 
dos Dire Straits (Denís Vicente, A Guarda) e 
Fuxitivas (Silvia Pérez, A Guarda). 

a
Consellería do Mar 
desenvolverá ao 
abeiro da campaña 
Vai de Peixe (destina-

da á promoción do consumo 
de produtos do mar entre 
os millennials galegos) un 
concurso de relatos curtos en 
galego baixo o nome de Vai de 
Letras. Esta acción está dirixida 
ás mozas e mozos de entre 
18 e 35 residentes en Galicia 
e para participar nela debe-
rán completar un texto de 
inicio (“Queremos a vida como 
queremos o peixe, sen espiñas, 
pero...”) cunha proposta de 
non máis de 150 palabras, a 
maiores do texto de inicio, ao 
que poderán acceder a través 
das redes sociais e da web de 
Vai de Peixe (vaidepeixe.xunta.
gal).

Vai de Letras
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Cultura en tempos 
de confinamento

   O Consello da Cultura Ga-
lega, como cada ano por 

estas datas (e se cadra este ano 
con especial intensidade debi-
do á imposibilidade de realizar 
actividades presenciais), está en 
envorcar esforzos para conme-
morar anticipadamente o Día das 
Letras Galegas e divulgar a figura 
das e dos escritores que reciben 
homenaxe. Esta primavera é a 
quenda do autor ferrolán Ricardo 
Carvalho Calero, que nos ofrece 
en varias quendas (primeiro en 
marzo co lanzamento da web conselloda-
cultura.gal/diadasletrasgalegas/2020/ e 
logo con diferentes publicacións de cartas 
de seu) a súa faceta máis persoal, íntima 
e cotiá grazas ao labor do CCG. Ao abeiro 
da dita web inclúense cartas redactadas 
polo autor homenaxeado nesta edición 

das Letras a amigos e intelectuais do seu 
tempo, como Luís Seoane, Valentín Paz-
Andrade, Ramón Otero Pedrayo ou Xosé 
María Álvarez Blázquez. A páxina ofrece 
información biográfica, fotografías e au-
dios de Carvalho Calero, ao que se enga-
den as súas cartas. 

   Ricardo Carvalho Calero naceu en 
Ferrol en 1910 e faleceu en 1990 en 

Santiago de Compostela. A Real Academia 
Galega salienta da súa figura o seu compro-
miso galeguista, que o levou mesmo a sufrir 
cárcere tras a Guerra Civil; a súa faceta de 
creador literario nos eidos da poesía, da na-
rrativa e do teatro; o seu labor no campo da 
historia literaria galega, do que pode consi-
derarse fundador coa monumental Historia 
da literatura galega contemporánea (1963); o 
feito de ser o primeiro profesor e catedrático 
universitario de Lingüística e 
Literatura Galega e a influen-
cia, nos últimos anos da súa 
vida, das súas ideas sobre a 
lingua propia de Galicia: a 
lingua galego-portuguesa. 

A traxectoria de Ricar-
do Carvalho Calero pode 
rastrexarse nas numerosas 
institucións e entidades vin-
culadas á lingua e á cultura 
galegas das que formou parte 

ou que recoñeceron o seu labor. Foi membro 
do Seminario de Estudos Galegos, do Partido 
Galeguista, da Real Academia Galega e da 
Academia de Ciências de Lisboa, ademais 
de membro de honra da Asociación de Es-
critoras e Escritores en Lingua Galega e da 
Associaçom Galega da Língua (AGAL); dirixiu 
o colexio Fingoi; participou activamente nas 
actividades do Grupo Galaxia; foi recoñecido 
coa Medalla Castelao da Xunta de Galicia 
(1984) e declarado Fillo Predilecto de Ferrol 
(1990). 

   A cultura, en tempos de 
COVID-19, peta na nosa 

porta. E non só a cultura, senón 
tamén algunhas das súas irmás 
máis célebres: a imaxinación, a 
creatividade, o lecer, a lingua e 
a confraternidade. Estes e máis 
o poder das novas tecnoloxías 
da comunicación para sortear 
confinamentos e limitacións 
son os ingredientes do Club 
das Lerchiñas, unha iniciativa 
impulsada pola Cidade da 
Cultura de Galicia para que 
ningunha nena nin neno fique 
estes días sen o seu relato 
oral achegado por algunhas 
das máis experimentadas e 
senlleiras contadoras da nosa 
terra, entre as que se contan 
María Lado & Lucía Aldao, Bea 
Campos, Andrea Bayer, Paula 
Carballeira e Ledicia Costas. O 
Club das Lerchiñas forma parte 
da campaña #aculturasegue e 
desenvólvese nas redes sociais 
e na páxina web da Cidade da 
Cultura. 

A iniciativa botou a andar o 
vindeiro 9 de maio e contará 
cunha emisión en liña todos ós 
sábados ata o 6 de xuño. A idea 
é que a devandita media ducia 
de contadoras lles acheguen 
ás familias, a través de Internet, 
“historias sinxelas e amenas, 
baseadas na tradición oral e 
tamén contos da súa propia 
autoría”, explican dende a Cida-
de da Cultura, engadindo que 
a actividade forma parte da 
programación online do com-
plexo do Gaiás para brindar 
unha completa oferta cultural 
durante a crise sanitaria moti-
vada pola COVID-19. 

cultura galega

O Consello da Cultura Galega, 
referente nas homenaxes online 

Apunte biográfico 

Chega o 
Club das 
Lerchiñas
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AMTEGA inicia a creación do Nodo de 
Ciberseguridade de Galicia

Unha iniciativa de 
cooperación chamada 
CIBER.gal 

A Axencia para a Moder-
nización Tecnolóxica de 
Galicia (AMTEGA) manti-
vo no mes de marzo unha 
xuntanza de traballo con 
representantes da Fede-
ración Galega de Munici-

pios (FEGAMP), das deputacións provinciais, 
do Instituto Nacional de Ciberseguridade 
(INCIBE) e do Centro Criptolóxico Nacional 
(CCN) para darlles conta dos pasos que está 
a dar a Xunta para crear o Nodo de Ciberse-
guridade de Galicia, CIBER.gal e convidalos a 
sumarse á iniciativa.

Coa creación de CIBER.gal, a Xunta busca 
poñer en marcha un modelo de cooperación 
que, de forma conxunta con outros axentes 
públicos e privados, impulse a conciencia-
ción e a formación de cidadáns e empresas 
en materia de ciberseguridade; que dea res-
posta coordinada a retos complexos; que 
promova a xeración, atracción e retención 
de talento especializado, e que contribúa ao 
emprazamento positivo de Galicia neste ám-
bito a nivel estatal e europeo.

Tras esta primeira posta en común, a 
AMTEGA remitiu os días pasados a propos-
ta concreta de acordo á FEGAMP e ás de-
putacións para a súa posterior sinatura. A 
AMTEGA xa asinou ambos acordos de cola-
boración en materia de ciberseguridade co 
INCIBE e co CCN.

Situación da ciberseguridade en Ga-
licia

No encontro do pasado mes de marzo pre-
sentouse o Informe de Situación da Ciberse-
guridade en Galicia, no que se identifican os 
axentes implicados neste ámbito na Comu-
nidade, púlsase a súa opinión sobre os retos 
e necesidades e sinálase a folla de ruta inicial 
para a posta en marcha do Nodo e a súa car-
teira de servizos.

O informe identifica ata 167 entidades 
relacionadas coa ciberseguridade en Gali-
cia, das que 103 son empresas que ofrecen 
produtos e servizos de protección de datos 
e tecnoloxías. Os consultados coinciden na 
necesidade de incrementar as accións de 
formación e concienciación á cidadanía.

Desde o sector público sinalan a impor-
tancia de impulsar proxectos de colabora-
ción público-privada e promover eventos, 
formación e certificacións no ámbito da ci-
berseguridade. Desde o sector privado de-
mandan o acceso a instalacións e infraestru-
turas comúns e a posibilidade de facilitar o 
contacto entre os diferentes axentes.

O 80% dos axentes entrevistados consi-
deran que a iniciativa da Xunta de crear un 
Nodo de Ciberseguridade é “unha nece-
sidade e unha proposta moi acertada”. Os 
axentes consultados apuntan que a posta 
en marcha do Nodo CIBER.gal contribuirá ao 
crecemento do sector protección dixital na 
Comunidade, incrementará a concienciación 
en empresas e cidadáns, facilitará a xeración 
dunha rede de colaboración e aumentará o 
investimento na I+D+i en eSecurity.

O INCIBE, segundo se recolle no informe, 
sinala que Galicia rexistra un 4,3% dos in-
cidentes de ciberseguridade identificados 
no ámbito nacional. Esta porcentaxe sitúa á 
Comunidade no sexto posto da clasificación 
estatal, liderada por Madrid, Andalucía e Ca-
taluña, con porcentaxes próximas ao 20%.

Servizos para cidadáns, Administra-
cións públicas e pemes

O inicio da actividade do nodo CIBER.gal 
focalizarase na formación e concienciación da 
cidadanía, as empresas, en especial ás pemes, 
e ás Administracións públicas, dando respos-
ta ás inquedanzas e necesidades sinaladas 
polos axentes consultados.

Para a cidadanía os servizos centraranse en 
accións de formación a estudantes e eventos 
participativos para os diferentes niveis edu-
cativos (secundaria, bacharelato, formación 
profesional e universidade). Ademais, desen-
volveranse accións de capacitacións básica 
no uso seguro das tecnoloxías para persoas 
maiores.

Para as pemes e autónomos a conciencia-
ción e a difusión tamén serán eixos priorita-
rios dos servizos de CIBER.gal, a través de xor-
nadas, en colaboración con outros axentes do 
Nodo.

Para os concellos e deputacións deseña-
ranse actividades de capacitación e concien-
ciación para axentes clave destas entidades e 
formación técnica avanzada para os seus pro-
fesionais dos servizos tecnolóxicos. Ademais, 
prevese a creación dun Observatorio Galego 
da Ciberseguridade. 
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 Xunta e 
Google 
colabo-
rarán na 

difusión e promoción 
internacional do 
Camiño de Santiago 
segundo se avanzou 
recentemente na 
reunión telemática do 
Consejo Jacobeo, no 
que Galicia convidou 
ao resto de comuni-
dades a sumarse a 
este proxecto do que 
están xa a definir as 
liñas de traballo desta 
colaboración que se 
considera estratéxica 
na proxección do 
Xacobeo 2021 e que 
se concretará na crea-
ción dunha canle de 
contidos que divulgue 
a riqueza cultural do 
Camiño na súa con-
dición de Patrimonio 
Mundial da UNESCO.

Trátase dunha 
canle que se abri-
rá na plataforma 
Google Arts&Culture, 
o proxecto cultural 
estrela de Google (no 
que, por exemplo, 
podemos atopar 
actualmente unha 
exposición sobre o 
Camiño de Santiago 
desenvolvida pola 
Fundación Catedral 
de Santiago), e que 
contempla a creación 
de exposicións inte-
ractivas, a dixitaliza-
ción a grande escala 
de varios Camiños e 
dunha selección de 
monumentos e bens 
de interese cultural 
coa tecnoloxía Street 
View. Google está 
planificando o inicio 
das gravacións baixo a 
coordinación da Xun-
ta, través da AMTEGA 
e a Consellería de 
Cultura e Turismo.

A   Axencia para a Moderniza-
ción Tecnolóxica de Galicia 
(axencia AMTEGA) deu es-
tes días un novo paso para 
garantir a mellor cobertura 
móbil posíbel nas áreas illa-
das, notificándolle á Comi-

sión Europea a súa iniciativa autonómica para 
tal fin e solicitándolle que se fixen mínimos de 
calidade nos servizos de telefonía móbil. 

Segundo informou AMTEGA, este trámite dá 
continuidade ao intercambio de información 
levado a cabo nos últimos meses para acadar 
a aprobación previa por parte da Comisión Eu-
ropea e así poder levar a cabo os investimentos 
públicos previstos para a mellora das redes de 
telefonía móbil nas zonas rurais.

94 concellos
Un total de 94 concellos do ámbito rural soli-

citaron a súa adhesión á iniciativa autonómica 
para mellorar as comunicacións móbiles no ru-
ral, lanzada a finais de 2019 e que conta cun in-
vestimento de ata 5 M€. Para participar no plan 
as entidades locais debían incluír na solicitude 
a cesión dun terreo axeitado para a instalación 
das infraestruturas de telecomunicación e o 
compromiso de abordar a acometida eléctrica, 
para o que poderán solicitar unha axuda máxi-
ma de 30.000€.

Unha vez se levanten as restricións derivadas 
do Estado de Alarma, a Administración auto-
nómica, en colaboración co Colexio de Enxe-
ñaría de Telecomunicacións de Galicia (COETG) 
validará as zonas con deficiencias de cobertura 
trasladadas polos concellos e, conxuntamente 
co operador público galego RETEGAL, visitara-
se e comprobarase a idoneidade das parcelas 
indicadas polas entidades locais, creando así 
un mapa de zonas de actuación.

A AMTEGA notifica á Comisión Europea o seu 
plan de mellora de cobertura móbil

Máis e mellor conectad@s

a

Aqueles concellos que cumpran cos re-
quisitos, carecer de cobertura e poñer e 
dispoñer dos terreos adecuados, integra-
ranse nun proxecto, que se desenvolverá 
a través dunha encomenda ao operador 
publico RETEGAL para a construción das 
torres e dunha convocatoria publica a ope-
radores en concorrencia competitiva.

Esixencia a Europa duns mínimos 
de calidade

Así mesmo, co “obxectivo de garantir 
que as redes móbiles presten un servizo de 
calidade”, a AMTEGA vén de remitir á ORE-
CE, organismo europeo que se encarga 
de regular as telecomunicacións na Unión 
Europea, as consideracións da adminis-
tración galega respecto da necesidade de 
fixar uns mínimos de calidade do servizo 
que se preste por parte das redes móbiles.

A ORECE realizou unha consulta pública 
sobre os criterios que deben cumprir as 
redes para ser consideradas de moi alta 
capacidade. O documento presentado 
polo regulador europeo desbotaba impo-
ñer condicións en determinados supostos 
sobre a calidade do servizo das redes mó-
biles. Sobre este punto, a axencia galega 
mostrou a súa disconformidade, “enten-
dendo que para que as redes móbiles poi-
dan considerarse de moi alta capacidade 
deben prestar un servizo que satisfaga as 
necesidades dos usuarios”. Por este motivo 
e co obxectivo “de que se teñan en conta as 
necesidades dos galegos e galegas no que 
aos servizos de telefonía móbil se refire”, a 
AMTEGA solicitoulle que modifique a súa 
proposta para incluír esixencias de calida-
de de servizo ás redes móbiles de moi alta 
capacidade. 

Google 
Arts&Culture 
promoverá o 
Camiño de 
Santiago

| 13
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O cambio climático 
desafíanos como 
sociedade, como modelo 
económico, como 
civilización e necesita 
unha resposta urxente.

O cambio climático xa 
é unha realidade e os 
seus impactos móstran-
se en todas as rexións 
do planeta, a través dun 
conxunto cada vez máis 
amplo de sinais. Os da-

tos que achega a observación sistemática 
son contundentes.

Á data da redacción deste artigo, o núme-
ro de falecidos por coronavirus globalmen-
te supera os 275.000. Mentres, cada ano 
prodúcense no mundo aproximadamente 
sete millóns de mortes prematuras relacio-
nadas só coa contaminación do aire, desta 
cifra, aproximadamente 10.000 son no noso 
país. Tal é a importancia que a Organización 
Mundial da Saúde considera que o cambio 
climático é potencialmente a maior ameaza 
para a saúde do século XXI.

Fernando Suárez, presidente do CPEIG, 
destaca o potencial das tecnoloxías para 
axudarnos a superar grandes desafíos

Situación de 
emerxencia… climática

Neste contexto acábase de publicar o 
Borrador do Plan Nacional de Adaptación 
ao Cambio Climático (PNACC) 2021-2030. O 
documento a acordar será o instrumento de 
planificación básico para promover a acción 
coordinada fronte aos efectos do cambio 
climático en España na próxima década. 
Este Plan definirá obxectivos, criterios, ám-
bitos de traballo e liñas de acción para fo-
mentar a adaptación e a resiliencia fronte ao 
cambio do clima.

Trátase dun instrumento básico de plani-
ficación para promover accións coordinadas 
e coherentes dende unha perspectiva trans-
versal, multilateral (desde distintos sectores) 
e multinivel (diferentes escalas territoriais) 
ante os riscos que presenta o cambio climá-
tico.

Con todo, o PNACC non inclúe ningunha 
referencia explícita ao uso da informática 
nunha misión tan transcendente. A adapta-
ción ao cambio climático constitúe un reto 
que supera as fronteiras e que se beneficia 
da cooperación e o intercambio técnico no 
ámbito internacional. Na loita contra a CO-
VID-19, a tecnoloxía demostrou ser o mellor 
aliado, tanto para manter uns niveis básicos 
de produtividade empresarial, administra-
tiva e educativa, como para facilitar as rela-
cións persoais e o lecer, así como debería de 
selo na actual etapa de desescalada.

O próximo 17 de maio, día de Internet, 
cúmprese un ano da aprobación do Código 
ético e deontolóxico da Enxeñaría en Informá-
tica. Conscientes da importancia do cambio 
climático, inclúense obrigas para contem-
plar os aspectos ambientais nos proxectos 
tecnolóxicos.

Pensemos só un momento en se seria-
mos capaces de sacar algo positivo desta 
crise e utilizalo para mellorar a nosa cali-
dade de vida. Por que non manter a imaxe 
que temos das nosas cidades, moito máis 
humanizadas con peóns ocupando incluso 
a calzada. A tecnoloxía axudaranos a manter 
niveis adecuados de teletraballo, do mesmo 
xeito que de ensino online; tamén podemos 
aproveitala para desenvolver esquemas de 
fomento de transporte público e vehículo 
compartido, o que redundará en menos trá-
fico, menos contaminación, menos acciden-
tes, menos dependencia de petróleo...

Oxalá puidese ser optimista, pero como 
reflexiona Yuval Noah Harari no seu excep-
cional Sapiens: “Mentres que o ritmo da po-
lítica non cambiou moito desde os tempos 
do vapor, a tecnoloxía pasou da primeira 
marcha á cuarta. A tartaruga gobernamen-
tal non pode seguir o ritmo da lebre tecno-
lóxica”. 

O cambio climático desafíanos como socie-
dade, como modelo económico, como civili-
zación e necesita unha resposta urxente, cuxo 
principal obxectivo é frear o quecemento 
global, pero ao tempo esixe respostas ante os 
impactos, xa evidentes, dun clima máis cálido, 
extremo e incerto.
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en cálculo, comunicacións 
e informática (II)

Grandes achados

Henrique Neira Pereira achéganos a primeira 
entrega dunha serie de reportaxes que teñen 
como protagonista a nosa terra

34. RADIOTELEGRAFÍA
— 1902. O 27 de agosto chega a Ferrol o cru-
ceiro italiano 'Carlo Alberto', no que Gugliel-
mo Marconi ensaia unha nova versión do 
seu sistema de telegrafía sen fíos, para enviar 
mensaxes a 3.000 millas de distancia. Desde 
Ferrol comunícase con Londres. En 1905, o 
Corpo de Telégrafos establece a primeira 
comunicación radiotelegráfica de servizo 
público entre A Coruña e Ferrol, para uso do 
'Diario Ferrolano'. 

35. TELÉFONO INTERURBANO
— 1905. A 'Revista Gallega' do 16 de de-
cembro anuncia o proxecto da primeira liña 
telefónica interurbana de Galicia, que uniría 
Ferrol coa Coruña e Santiago.

36. CALCULADORAS
— 1906. O diario lugués ‘El Norte de Galicia’ 
publica o 27 de novembro un anuncio da 
Droguería de Iglesias y Compañía, de Lugo, 
que vende máquinas calculadoras.

37. MÁQUINA DE ESCRIBIR E CO-
PIADORA

— 1910. O diario compostelán 'Gaceta de 
Galicia' do 22 de xuño informa dunha ex-
posición no Hotel Suizo de Santiago con 
máquinas de escribir Underwood, máquinas 
de calcular Brunswiga e un aparello rotativo 
para facer copias dun orixinal.

38. EMILIA PARDO BAZÁN, PIONEI-
RA DO STREAMING

— 1912. O 12 de novembro falece no Carba-
lliño José Fernando Quiroga Pérez de Deza, 
esposo de Emilia Pardo Bazán. Esta, afeccio-
nada á ópera pero decidida a gardar loito 
por el, manda instalar unha liña telefónica na 
súa casa madrileña para escoitar en directo a 
ópera no Teatro Real madrileño.

39. CÁLCULOS ASTRONÓMICOS
— 1918. En xullo, o presbítero e astrónomo 
Ramón María Aller Ulloa (Donramiro, 1878 - 
Lalín, 1966) remata a súa obra 'Algoritmia'. Na 
década de 1910 creou na súa casa, en Lalín, 
o primeiro observatorio astronómico galego. 
Foi membro do Seminario de Estudos Gale-
gos e en 1939 comezou a ensinar Xeometría 
e Análise Matemática na Universidade com-
postelá; en 1943 doutorouse na de Madrid, e 
no 7047 na de Santiago obtivo a Cátedra de 
Astronomía. Cos seus aparellos de astrono-
mía a USC creou o observatorio astronómico 
que leva o seu nome.

40. PROXECTOR
— 1921. No diario 'La Integridad' do 22 de 
agosto a Academia Palacios de Vigo publicí-
tase indicando que posúe máquinas calcu-
ladoras y de escribir e ata un proxector de 
imaxes.

41. RADIO
— 1925. Os irmáns composteláns Juan e 
José Portela Seijo poñen en marcha nunha 
casa da rúa da Acibechería santiaguesa a 
primeira emisora de radio experimental de 
Galicia. A primeira comercial sería Emisora 
Compostelana EAJ4, en 1933.

42. CALCULADOR PARA BATERÍAS
— 1926. Deste ano é o calculador Vickers 
do Museo Militar da Coruña, que formaba 
parte dun sistema de baterías costeiras, 
para predicir a posición dos barcos detec-
tados segundo velocidade e traxectoria. 
No Museo Naval de Ferrol está o calcula-
dor electromecánico da dirección de tiro 
do destrutor ‘Antequera’ (1930).

43. AUTÓMATA NO CINE
— 1934. O diario vigués 'El Pueblo Galle-
go' do 25 de abril anuncia a proxección o 
día seguinte no cine Rosalía Castro de 'El 
hombre mecánico de Mickey', un filme de 
animación co Mickey Mouse de Walt Dis-
ney.

44. MAGNETÓFONO
— 1939. Os irmáns composteláns Juan e 
José Portela Seijo deseñan un magnetófo-
no moi avanzado para a época, para gravar 
sons nun soporte de fíos de aceiro de 0'1 
milímetros de grosor. Chegou a ser empre-
gado para gravacións nesa época. 
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45. RADIOLOCALIZACIÓN
— 1940. Un destacamento alemán instala en 
Galicia tres antenas de 112 metros de altura 
do sistema de radiolocalización Elektra Son-
ne (sol eléctrico) para guiar os avións e a flota 
de barcos e submarinos do III Reich; en Espa-
ña tiñan outra instalación en Sevilla. Cubrían 
ata mil millas, e os avións británicos conse-
guiron empregalas desde xuño de 1944 coa 
mesma finalidade, sen que os alemáns o sou-
besen. Para enviar persoal técnico e material  
a Luftwaffe construíu o aeródromo de Rozas 
(Lugo). Tras a II Guerra Mundial, ata 1962 de-
penderon do Exército do Aire español e logo 
de Aviación Civil, sendo utilizadas ata 1971 
para control de navegación aérea. En 1980 as 
antenas foron apagadas, aínda que as activa-
ron desde 1997 a 2008 grupos de radioafec-
cionados para eventos especiais. Unha esta-
ba na Graña, en Abadín (Lugo) e derrubouse 
en 2006. As outras dúas estaban en Arneiro 
e Momán, en Cospeito (Lugo) e derrubounas 
en xaneiro de 2009 o ciclón 'Klaus', sendo ex-
poliadas para vender partes como chatarra.

46. CEREBRO ELECTRÓNICO
— 1945. Menciónase un 'cerebro electróni-
co' o 13 de xullo no diario vigués 'El Pueblo 
Gallego', dando a coñecer así a existencia de 
máquinas de cálculo moi potentes.

47. LIBRO MECÁNICO
— 1949. Ángela Ruiz Robles (Villamanín, 
León, 1895 - Ferrol, 1975) patenta o 7 de de-
cembro a súa Enciclopedia Mecánica, precur-
sora do libro electrónico.

48. CIBERNÉTICA
— 1953. O 'ABC' do 21 de febreiro informa 
que se constituíu en Madrid a Sociedad Es-
pañola de Cibernética, cuxa xunta directiva 
forman os "señores Novoa, ingeniero de 
Telecomunicación; Rodríguez Bachiller, in-
geniero de Caminos; González del Valle, in-
geniero de Telecomunicación; Rubio García, 
ingeniero industrial; Baltá, catedrático de 
Física; Castro, catedrático de Fisiología; Fer-
nández de la Mora, licenciado en Filosofía; 
Quintas, licenciado en Ciencias; Coronado, 

ingeniero de Telecomunicación". O Novoa 
citado é Emilio Novoa (Ourense, 1895 - Ma-
drid, 1972), que no 19 de marzo de 1953 xa 
é presentado polo 'ABC' como "presidente" 
da entidade. Gonzalo Fernández de la Mora 
y Mon (Barcelona, 1924 – Madrid, 2002) viviu 
parte da súa infancia en Mondariz, Guitiriz e 
Vigo; en Madrid dirixiu a Escola Diplomática. 
Na primeira sesión científica da Sociedad, o 
26 de maio, a matemática María de la Cinta 
Badillo Barallat amosou que nas calculadoras 
aritméticas modernas a lóxica polivalente 
podía substituír con vantaxe á divalente. 

49. MÁQUINAS CONTABLES
— 1954. O 29 de xuño 'El Pueblo Gallego' 
afirma que IBM vai instalar máquinas conta-
bles no estaleiro vigués Barreras. No mesmo 
ano, o estaleiro ferrolán Astano contrata a 
primeira instalación de IBM en Galicia: un sis-
tema de tarxetas perforadas para o proceso 
de nóminas, con perforadoras, lectoras, clasi-
ficadoras e impresoras.

50. TABULADORA
— 1955. O 21 de outubro 'La Noche' infor-
ma que a Sociedad Gallega de Electricidad 
(futura Fenosa) adquiriu unha clasificadora, 
unha interpretadora, unha multicontrol, ta-
buladora e catro perforadoras, por valor de 3 
millóns de pesetas.

51. ANTENAS DE TV
— 1958. Dous anos despois do inicio das 
emisións de televisión en España, fúndase 
a empresa Televés en Santiago, orientada á 
fabricación de antenas. Hoxe vende os seus 
produtos en case un cento de países.

52. DOMÓTICA
— 1959. Na década de 1950 o escritor ouren-
sán do Grupo Nós Vicente Risco escribe en 
castelán dúas novelas nas que acción come-
za en 1959: 'La verdadera historia del niño de 
dos cabezas de Promonta' e 'Doce años des-
pués'. Seguiron inéditas ata 1994. Nelas, Risco 
vislumbra unha sociedade na que cibernética 
e domótica son moi relevantes.

53. CENTRO EMISOR DE TV
— 1961. O 1 de setembro inaugúrase o pri-
meiro centro emisor de televisión de Galicia, 
no compostelán Monte Pedroso.

54. COMPUTADOR ANALÓXICO E 
PROGRAMADORES

— 1962. Comeza a utilizarse no Departa-
mento de Química Técnica da Universidade 
de Santiago de Compostela o computador 
analóxico TR-20 da firma estadounidense EAI 
polos profesores Joaquín Ocón e Manuel Bao 
Iglesias. 

55. PROGRAMADORA
— 1963. Ana María Prieto López (Santiago de 
Compostela, 1942-Becerreá, Lugo, 2018) fai 
un curso de informática en Bull General Elec-
tric en Madrid, tras o cal é contratada como 
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operadora. Logo realiza un curso de COBOL 
e convértese na primeira programadora da 
empresa, e a primeira galega en programar 
computadores da que temos noticia. En 1969 
trasládase a Compostela para traballar como 
programadora no centro de cálculo da Caixa 
de Aforros de Santiago ata 1973.

56. XOGOS EMPRESARIAIS
— 1964. 'El Pueblo Gallego' do 1 de febreiro 
narra un experimento de xestión empresarial 
ou Business Games con 17 representantes de 
diversas firmas e que tivo lugar nas factorías 
Barreras, sendo a primeira vez que se fixeron 
en Vigo estudos nos que interviña un cerebro 
electrónico, un IBM situado en Madrid.

57. TRANSMISIÓN DE DATOS
— 1965. Antonio Barrera de Irimo (Ribadeo, 
1929 - Madrid, 2014) é nomeado presidente 
da Compañía Telefónica Nacional de Espa-
ña, cargo que ten ata 1969. Apoia o uso das 
tecnoloxías de transmisión de datos en Tele-
fónica e comeza a ofertar o servizo en 1970, 
pensando nas necesidades de teleproceso 
das entidades bancarias.

58. CALCULADORAS ELECTROME-
CÁNICAS

— 1965. Desde este ano a Facultade de Cien-
cias da Universidade de Santiago de Compos-
tela conta con máquinas de calcular electro-
mecánicas Frieden e Dihl e cunha calculadora 
electrónica Frieden.  

59. DESPACHO RODANTE
— 1966. Celébrase en Madrid entre o 10 e o 
20 de novembro o Salón Informativo de Ma-
terial de Oficina (SIMO), onde o fabricante de 
automóbiles Barreiros presenta un 'despacho 
rodante': un automóbil Chrysler que a firma 
fundada polo ourensán Eduardo Barreiros 
distribúe en España, equipado con radio, te-
letipo, televisión, dictáfono e espazo para má-
quina de escribir.

60. CABLE COAXIAL
— 1966. Telefónica instala unha liña de cable 
coaxial entre Vigo e Santiago.

61. INFORMÁTICA
— 1967. Aparece a palabra informática na 
páxina 11 de ‘La Voz de Galicia’ do 4 de marzo 
de 1967. É o uso máis antigo da palabra na 
prensa galega que atopamos polo de agora. 

62. COBOL
— 1967. En decembro, comezan a instalarse 
no Banco Pastor na Coruña dous computado-
res Bull GE-415, que se entregarán en xaneiro 
de 1968. Podían traballar nas linguaxes de 
programación Cobol e Algol, probablemente 
os primeiros en Galicia.

63. COMPUTADOR ELECTRÓNICO 
DE MESA

— 1968. A Facultade de Farmacia da USC 
adquire unha unidade do primeiro modelo 
de computador electrónico de mesa comer-
cializado amplamente, o Programma 101 de 
Olivetti; hai quen considera esta máquina só 
unha calculadora científica programable. 

64. CENTRO DE PROGRAMACIÓN E 
CÁLCULO

— 1969. A Fundación Conde de Fenosa de-
cide en xuño comprar un 'Ordenador digital 
IBM 1.130' para entregarlle á USC, que creará 
o 'Centro de Programación y Cálculo Barrié 
de la Maza'. Instalouse provisionalmente na 
Facultade de Ciencias (hoxe Química).

65. CAIXEIRO AUTOMÁTICO
— 1969. O 26 de novembro de 1969 a Caixa 
de Aforros Municipal de Vigo estreaba na súa 
sede un Bancomat, antecedente dos actuais 
caixeiros automáticos, que permitía retirar 
unha reducida cantidade de diñeiro cun siste-
ma controlado por un ordenador electrónico.

66. CURSO DE INFORMÁTICA
— 1969. 'El Pueblo Gallego' do 13 de decem-
bro anuncia que desde o 13 de xaneiro de 
1970 se celebraría un curso de programación 
da aplicación Fortran IV organizado polo Cen-
tro de Cálculo da Universidade de Santiago 
coa colaboración de IBM.

67. AUTO-CAIXA
— 1970. 'El Pueblo Gallego' do 11 de marzo 
informa sobre a presentación, o día anterior, 
da “Auto-Caja” da Caixa de Aforros de Vigo, 
pioneiro en España e no que a clientela era 
atendida sen baixar do coche; os emprega-
dos operaban cun terminal do ordenador 
electrónico.

68. SORTEO ELECTRÓNICO
— 1971. A Caixa de Aforros de Vigo anuncia 
en ‘El Pueblo Gallego’ do 11 de abril un sorteo 
de viaxes de vacacións. A listaxe de partici-
pantes xeraríaa o “ordenador electrónico”.

69. REDE INFORMÁTICA
— 1971. A USC instala un Programma 101 de 
Olivettipara acceder ó computador UNIVAC 
1100 do Ministerio de Educación e Ciencia en 
Madrid. Chegará a haber terminais en varios 
centros.

70. ROBOTS
— 1978. Incorpóranse á planta de Citroën en 
Vigo os dous primeiros robots Acma Cribier 
para realizar soldaduras do modelo de vehí-
culo Peugeot 504.

71. TELEGAL
— 1979. Coa participación da madrileña 
Fundesco (fundación de Telefónica) e a co-
ruñesa Fundación Barrié de la Maza iníciase 
o proxecto Teleensinanza en Galicia (Telegal) 
para levar as novas tecnoloxías a centros de 
ensino galegos; en 1981 fórmase o profesora-
do e adquírense computadores nalgúns cen-
tros. Seguirano os proxectos Abrente (1984) e 
Estrela (1988).  

72. IBM PC
— 1981. Arcade-Inforhouse instala en Santia-
go un dos primeiros modelos que chegaron a 
Galicia de IBM PC, o computador que popula-
rizou a informática persoal.

73. TELECOMUNICACIÓN
— 1185. Bota a andar a Escola Técnica Su-
perior de Enxeñería de Telecomunicación en 
Vigo, aínda dentro da USC. Foi o primeiro di-
rector Aníbal Figueiras.

74. LIÑAS PUNTO A PUNTO
— 1985. Caixavigo utiliza liñas de comuni-
cación de punto a punto entre a central e as 
sucursais e instala os primeiros caixeiros au-
tomáticos de nova xeración, tras os antigos 
Bancomat.
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75. IBERTEX
— 1985. Telefónica pon en marcha os servi-
zos Ibertex (videotex), Ibermic (transmisión 
de grandes volumes de datos) e Ibercom (co-
municacións de empresa), que se irán usan-
do en Galicia axiña. Ibercom facilita servizos 
coma os de buscapersoas, contestador, mú-
sica en espera ou distribución automática de 
chamadas nas centraliñas. E abre a posibili-
dade de videoconferencias.

76. BUQUE CABLEIRO
— 1987. En febreiro bótase en Vigo o primei-
ro buque cableiro español, o 'Atlántida', para 
instalar cables submarinos para redes de co-
municacións. 

77. XESTIÓN COMERCIAL INFOR-
MATIZADA

— 1987. Unión Fenosa inviste 2.000 mi-
llóns de pesetas en crear un sistema de xes-
tión comercial informatizado. Recuperaría 
o diñeiro en dous anos.

78. BANCA ELECTRÓNICA
— 1987. Caixa Galicia estrea Caixa Xestión, 
un servizo de banca electrónica para empre-
sas. 

79. MÓBILES
— 1988. Telyco anuncia teléfonos móbiles 
no 'Faro de Vigo' do 1 de decembro de 1988, 
o anuncio máis antigo que coñecemos na 
prensa galega.

80. REDE UNIVERSITARIA
— 1988. Un novo sistema informático co-
munica todos os campus de Galicia, indica o 
'Faro de Vigo' do 12 de novembro.

81. SUPERCOMPUTADOR VECTO-
RIAL

— 1988. Instálase no Departamento de Quí-
mica Física da USC (Facultade de Química) o 
primeiro supercomputador vectorial de Gali-
cia, un Convex C 120. 

82. CORREO ELECTRÓNICO
— 1988. A Facultade de Física da USC co-
néctase coa rede Decnet que unía os centros 
europeos de investigación en altas enerxías, 
para enviar e recibir correos electrónicos 
destes centros. O sistema xa se usaba meses 
antes, pero a inauguración oficial foi o 11 de 
novembro. O catedrático de Física Teórica 
Carlos Pajares, daquela reitor da USC, escribiu 
nun ordenador do departamento de Física de 
Partículas "¿Me recibes?". Respondeulle "Sí"  
Alfonso Vázquez Ramallo, desde o laborato-
rio europeo de física de partículas CERN de 
Xenebra, onde traballaba; hoxe ensina Física 
Teórica na USC.

83. RDSI
— 1988. Telefónica comeza a ofrecer liñas 
da Rede Dixital de Servizos Integrados (RDSI) 
para dar acceso a servizos de datos.

84. REDE DE TELEFONÍA MÓBIL
— 1989-1990. Telefónica desprega en Galicia 
o primeiro servizo de telefonía móbil automá-
tico, que con 12 estacións base cubría as sete 
grandes cidades e as principais vías de comu-
nicación.

85. ENXEÑERÍA EN OURENSE
— 1991. O 23 de setembro de 1991 bota a an-
dar a Escola Superior de Enxeñería Informáti-
ca da Universidade de Vigo, en Ourense.

86. LIBRO ELECTRÓNICO
— 1992. O anuario ‘Empresas gallegas y del 
norte de Portugal’ de ‘El Correo Gallego’, pu-

blicado en papel desde 1992, vendíase cun 
disquete que achegaba unha base de datos 
cos mesmos contidos que a edición tradicio-
nal. Puido ser o primeiro libro galego dual, en 
papel e electrónico. O disquete foi substituí-
do por un CD-ROM desde 2001. 

87. REDE TRAC
— 1992. Telefónica Móviles, co apoio da Xun-
ta, desprega en Galicia ata 1996 o sistema 
TMA 900A de telefonía móbil automática con 
tecnoloxía analóxica, con 23 estacións base 
en toda a comunidade. Será a base para a 
telefonía TRAC, que chegou a 197 estacións 
base, e converteu Galicia na primeira comu-
nidade con telefonía básica en todo o seu 
territorio. Serviu para a introdución da tele-
fonía móbil dixital GSM; en 2005, Telefónica 
Móviles tiña 799 estacións base GSM na co-
munidade.

88. REDE DA USC
— 1992-1993. A USC inicia un Plan Estratéxi-
co de Comunicacións para dotarse dunha 
rede corporativa con prestación de servizos 
multimedia e integración de voz e datos, o 
que permitirá usar o e-mail ou navegar por 
Internet. É a primeira rede propia dunha uni-
versidade en España que se estende por toda 
unha cidade, a capital galega.

89. INTERNET
— 1993. En febreiro, o Centro de Supercom-
putación de Galicia (CESGA) conéctase coa 
rede Internet, abrindo así a porta a un pos-
terior despregamento da Rede de Ciencia e 
Tecnoloxía de Galicia para darlles servizo ás 
universidades e entidades públicas.

90. CESGA
— 1993. O 10 de maio é a inauguración ofi-
cial do Centro de Supercomputación de Ga-
licia (CESGA), cun supercomputador Fujitsu 
VP2400 con 512 Mb de RAM, 1 Gb de memo-
ria externa e unha capacidade de procesa-
mento de 2,5 Gflops.  
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Deputación da Coru-
ña vai botar man das 
máis avanzadas tec-
noloxías de análise 

e seguimento para ter informa-
ción puntual e exhaustiva sobre 
a realidade socioeconómica da 
provincia. Este será o cometido 
do Barómetro Socioeconómico 
Local (BSL), que, segundo fixo 
saber a entidade provincial, 
“medirá a evolución temporal e 
territorial do mercado laboral, a 
evolución demográfica e máis 
a economía de cada municipio”. 
O desenvolvemento da nova 
ferramenta tecnolóxica online, 
que se vai integrar cos máis de 
4,5 millóns de datos sobre in-
fraestruturas e servizos locais xa 
dispoñíbeis na EIEL (Enquisa de 
Infraestruturas e Equipamentos 
Locais) da Deputación, vén de 
saír a licitación. O resultado 
deste labor de análise  porase a 
disposición da cidadanía. 

En palabras do presidente da 
entidade provincial, o Baróme-
tro recollerá, “de xeito simple 
e intuitivo”, datos compilados 
de fontes oficiais e amosará 
mediante gráficos e mapas in-
teractivos a situación actual e a 
evolución temporal e territorial 
de indicadores relativos ao mer-
cado laboral, a evolución demo-
gráfica, a economía e competi-
tividade, a cohesión social... así 
como datos do catastro, urba-
nismo e vivenda, transporte ou 
xestión económica do sector 
público. O presidente Valentín 
González Formoso salientou 
“utilidade” desta información á 
hora de planificar investimentos 
ou deseñar políticas efectivas 
para a dinamización económica 
de cada territorio.

A   Deputación da Coru-
ña aprobou por una-
nimidade o Plan de 
Emprego Local (PEL) 
para o período com-
prendido entre 2020 
e 2023, dotado ini-

cialmente con 40 millóns de euros e cun 
obxectivo ben definido: impulsar o em-
prego nos concellos e contribuír, a curto 
e medio prazo, a paliar as dificultades do 
tecido empresarial ocasionada pola CO-
VID-19. A entidade provincial anunciou 
que fortalecerá o plan neste mandato, 
“debido á boa acollida do mesmo entre 
empresas e emprendedores nos seus 
primeiros catro anos”. Agora, a Deputa-
ción quixo salientar o potencial do pro-
grama para combater as consecuencias 
da crise sanitaria.  

Nun plano máis específico, amais da 
creación de emprego, o PEL 2020-2023 
diríxese a iniciar e consolidar novas 
empresas na provincia, fomentar o em-
prendemento e a innovación, valorizar 
os recursos locais e favorecer a fixación 
de novas iniciativas de mercado e profe-
sionais en zonas rurais. Tamén se busca 
modernizar e dixitalizar o tecido empre-
sarial “a través dunha serie de servizos e 

A Deputación da Coruña seguirá impulsando a dixitalización 
das empresas co novo PEL, dotado con 40 millóns

Emprego e talento 
contra a crise sanitaria

a

axudas complementarias ás que propor-
cionan as diferentes administracións”.  

Segundo explicou, facendo balance, 
o presidente provincial, Valentín Gonzá-
lez, a posta en marcha do PEL 2016-2019 
supuxo “un investimento provincial sen 
precedentes en materia de emprego”, 
conseguindo que 2.636 persoas atopa-
ran un posto de traballo na provincia 
grazas as liñas de PEL-Concellos e PEL-
PEMES e 829 emprendedores e empren-
dedoras recibiran o apoio económico da 
Deputación para investimentos e activi-
dades relacionadas coa súa actividade 
empresarial. Amais, foi posíbel captar 
máis de 6 millóns de euros de financia-
mento europeo con vistas á execución 
de proxectos de empregabilidade e 
puxéronse en marcha os primeiros cen-
tros da Rede Provincial de Espazos de 
Coworking, composto de cinco puntos 
de traballo innovador e colaborativo: o 
centro de Oleiros destinado ao sector da 
arquitectura, o urbanismo, a enxeñería 
ou as enerxías renovábeis; o de Carballo 
a empresas TIC; o de Boiro ao sector do 
mar, o de Brión á transformación de pro-
dutos do sector primario, e o de Ames 
no sector audiovisual e a innovación 
dixital. 

Unha ferramenta 
online para 
radiografar os 
concellos
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Nesta fase da desescalada do Estado de 
Alarma na que estamos a vivir, coa apertura 
progresiva de establecementos, as normas 
de seguridade anti-COVID deben estar vi-
xentes a aplicadas á nova situación. Co fin 
de clarificar conceptos e resolver dúbidas, 
a Consellería de Economía, Emprego e In-
dustria, a través do Instituto de Seguridade 
e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), elabo-
rou material específico para distribuír nos 
comercios con recomendacións para a 
prevención e a seguridade ante o corona-
virus. O material distribuíse no comercio 
debido a súa reapertura, con cita previa, en 
establecementos de menos de 400 metros 
cadrados.

A documentación, consensuada nos úl-
timos días co sector e enviada, recolle me-
didas a ter en conta antes de ir traballar, 
como identificar ás persoas sensibles, non 
acudir en caso de febre ou síntomas res-
piratorios ou facer desprazamentos, pre-
ferentemente de xeito individual. Tamén 
se incide na distancia de seguridade que 
deberá ser de dous metros entre clientes, 
produtos e persoal, adoptar medidas de 
barreira nas zonas de atención ao público 
e controlar o aforo mediante cita previa, 
organizando a entrada por quendas e indi-
cando un horario de atención preferente a 
maiores de 65 anos.

En canto á hixiene e limpeza faise fin-
capé no lavado frecuente de mans, evitar 
tocar nariz, ollos e boca, cubrir as vías res-

Faise fincapé no lavado 
frecuente de mans, 
evitar tocar nariz, ollos 
e boca, cubrir as vías 
respiratorias cun pano 
desbotable ao tusir ou 
esbirrar, así como limpar 
e desinfectar espazos 
frecuentemente.

Comercio seguro
A Xunta reparte material específico con recomendacións 
para garantir nos establecementos a protección sanitaria

piratorias cun pano desbotable ao tusir 
ou esbirrar, así como limpar e desinfectar 
espazos frecuentemente (mostradores, 
pomos, probadores...), ventilar frecuente-
mente, protexer o produto para evitar a 
súa contaminación pola exposición e ma-
nipulación e uso de máscara hixiénica ou 
cirúrxica durante a estancia no comercio.

Tamén se recollen medidas organizativas 
como a sinalización no chan das distancias 
e camiños, valorar a necesidade de apertu-
ra de probadores e en caso de facelo refor-
zar a limpeza e desinfección, e fomentar o 
pago por medios electrónicos así como o 
comercio online. O Goberno galego insiste 
tamén na importancia de adquirir material 
recomendado polas autoridades sanitarias, 
entre o que non se atopa o ozono.



•	 Adaptar o posto ou limitar as tarefas 
con maior probabilidade de contac-
to para o persoal máis vulnerable á 
infección.

•	 Dar pautas de actuación ante posibles 
situacións de estrés laboral.

 Hixiene e limpeza
•	 Reforzar a dispoñibilidade de mate-

rial de limpeza e hixiene. Dispoñer 
de papeleiras con tapa, pedal e bolsa 
recambiable.

•	 Facilitar o lavado frecuente das mans e 
o uso de solucións hidroalcohólicas a 
todo o persoal. Lavalas antes e despois 
de tratar con cada usuario.

•	 Cubrir as vías respiratorias cun pano 
desbotable ou co antebrazo ao tusir ou 
esbirrar e desbotalo de xeito adecuado.

•	 Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca, xa 
que as mans facilitan a transmisión.

•	 Limpar frecuentemente espazos de uso 
común e equipos de traballo (mobles, 
teclados, fotocopiadora, impresora, 
teléfonos e material de oficina).

•	 Usar luvas desbotables para manipular 
a documentación dos usuarios.

•	 O uso de máscaras é necesario no 
transporte público ou compartido, 
cando a distancia de seguridade sexa 
menor a 2 metros ou así o valore o 
servizo de prevención.

•	 Evitar compartir comida, bebida, equi-
pos, dispositivos e material de oficina.

•	 Dispoñer de solucións hidroalcohó-
licas, luvas e panos desbotables para 
uso público na entrada e no interior da 
oficina.

•	 Ventilar con máis frecuencia e reforzar 
o mantemento dos sistemas de venti-
lación (limpeza, cambio de filtros, etc.).

Se incide na distancia de 
seguridade que deberá 
ser de dous metros entre 
clientes, produtos e 
persoal, adoptar medidas 
de barreira nas zonas 
de atención ao público 
e controlar o aforo 
mediante cita previa.

 Antes de ir ao traballo
•	 O servizo de prevención de riscos laborais 

deberá identificar e valorar as medidas 
para o persoal especialmente sensible.

•	 Non ir traballar con febre (> 370) ou sínto-
mas respiratorios ou se houbo contacto 
próximo cunha persoa infectada.

•	 Difundir as recomendacións da autorida-
de sanitaria e do servizo de prevención 
ante o coronavirus mediante carteis ou 
paneis informativos.

•	 Os desprazamentos faranse mellor indi-
viduais, se non só unha persoa por fila. 
No transporte colectivo ou compartido 
recoméndase o uso de máscara.

 Distancia de seguridade
•	 Manter 2 metros de distancia de segu-

ridade tanto entre o persoal traballador 
como co persoal usuario.

•	 Evitar coincidir en espazos reducidos 
como zonas de paso, de espera, salas de 
reunións ou aseos.

•	 Efectuar un control adecuado de acceso 
nas oficinas con atención ao público.

•	 Controlar a circulación de persoas e os 
aforos máximos.

•	 Adoptar medidas que fagan de barreira, 
reorganizar os postos de traballo ou deli-
mitar zonas para evitar o contacto.

 Medidas organizativas
•	 Difundir as medidas preventivas adopta-

das e dispoñer de puntos de información 
para o público.

•	 Limitar as actividades grupais presenciais 
como reunións ou formación.

•	 Valorar a necesidade de fixar quendas, 
limitar as actividades presenciais ou 
utilizar a flexibilidade horaria para evitar a 
coincidencia de persoas.

Como plantar cara á COVID-19 na nosa empresa

Dentro da campaña de divulgación e in-
formación de comercio seguro, enviaranse 
elementos informativos para colocar nos 
mostradores de todos os establecemen-
tos que levarán recomendacións da Xunta, 
así como unha campaña en redes sociais, 
baixo o lema #SeguimosAdiante. 
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Repasamos novamente o século de historia 
da Enxeñaría de Telecomunicación con Julio 
Sánchez Agrelo, decano/presidente do 
Colexio Oficial/Asociación de Enxeñeiros de 
Telecomunicación de Galicia

Cen anos transformando 
o mundo (parteII)

Hai unhas semanas, con 
ocasión da publicación 
do número 200 de Códi-
go Cero, lembraba a ce-
lebración dos 100 anos 
do título de enxeñeiro 
de Telecomunicación, 

e reivindicaba o papel que a nosa profesión 
está chamada a protagonizar nesta realidade 
hiperconectada na que vivimos, neste mundo 
“data-driven”; disciplinas coma as de Big Data, 
ciberseguridade, Intelixencia Artificial, Machi-
ne Learning, etc., cada vez máis presentes nas 
Escolas Técnicas onde nos formamos, deben 
aumentar a súa presenza nos programas for-
mativos  e incorporarse ao noso ADN de enxe-
ñeiro.

Mais, de maneira pouco oportuna para a 
presente revolución dixital, constátase un des-
censo importante do número de matriculados 
en carreiras STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñe-
ría e Matemáticas). Estas carreiras representan 
o motor do coñecemento e a innovación para 
todo país que aspire a mellorar a súa investi-

gación, contribuír á sociedade e mellorar o 
impacto económico. Aínda que a demanda 
de profesionais de STEM non para de crecer, 
son cada vez menos os españois interesados 
neste tipo de formación. Un dato, publicado 
polo Ministerio de Educación, constata o dito: 
o número de matriculados en carreiras técni-
cas caeu un 28% entre o 2010 e o 2017.

Sendo estes perfís os máis demandados do 
mercado laboral e a base da revolución dixital, 
a que se debe a falta de motivación para elixi-
los? Realízanse moitos estudos para coñecer a 
resposta e case todos eles coinciden nun par 
de motivos: a dificultade académica e a falta 
de orientación e coñecemento (os estudantes 
están indecisos sobre a carreira a estudar ou 
non ven claras as saídas profesionais).

O feito é que a sociedade necesita perfís 
de STEM e cada ano hai menos. Por tanto, 
debemos buscar solucións a este problema. 
Non hai fórmulas máxicas, mais todo apunta 
a que temos que promocionar, desde as ida-
des máis temperás, a formación baseada na 
investigación; cómpre difundir e facer chegar 
a toda a poboación o impacto da ciencia na 
sociedade; débese fomentar o uso das TIC 
e –moi importante– facer uso da pedagoxía 
dixital nas novas xeracións: estamos a for-
mar aos nosos nenos e rapaces como se fa-
cía hai cincuenta anos e o mundo cambiou.  
Por este motivo desde o Colexio Oficial e a 
Asociación de Enxeñeiros de Telecomunica-
ción de Galicia, promovemos desde hai anos 
iniciativas en colaboración coa  AMTEGA  (a 
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de 
Galicia), encamiñadas a impulsar o fomento 
da Sociedade TIC, con actuacións concretas 
de formación, divulgación e asesoramento á 
sociedade en xeral.

Gustaríame acabar o meu escrito desta-
cando como a pandemia que nos cadrou de 
vivir neste 2020 mobilizou sen precedentes 
a unha comunidade cuxo desempeño é cla-
ve na crise: a da ciencia. A estas alturas, son 
poucas as persoas non conscientes do papel 
que exercen os profesionais científicos, os fi-
tos que foron capaces de lograr e os retos que 
se animan a asumir na presente loita. 

Os enxeñeiros de Telecomunicación somos 
integrantes da comunidade científica desde 
hai cen anos e –aínda sabendo que non es-
tamos na primeira liña de defensa contra o vi-
rus– faremos posible que as redes funcionen, 
que os datos flúan e se procesen, para axudar 
a que conclúa esta emerxencia sanitaria. 

Desde o Colexio 
Oficial e a Asociación 
de Enxeñeiros de 
Telecomunicación de 
Galicia, promovemos 
desde hai anos iniciativas 
en colaboración coa  
AMTEGA, encamiñadas 
a impulsar o fomento 
da Sociedade TIC con 
actuacións concretas de 
formación, divulgación 
e asesoramento á 
sociedade en xeral.
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“Precisamos fortalecer as 
infraestruturas telemáticas e de 
computación para que sexan capaces de 
escalar a demanda tecnolóxica do país”

Suso Baleato

do beneficio accionarial ao benestar social, 
reforzando a autonomía de discernimento 
da poboación. 

– Iniciativas como Mancomún contribuíron 
a dar certa visibilidade ao software libre. 
Botando a vista atrás, estamos nunha me-
llor situación que antes?
– Debo recoñecer que a de Mancomún foi 
unha experiencia moi satisfactoria, que ade-
mais obtivo recoñecemento internacional 
pola capacidade para contribuír tanto ao 
desenvolvemento económico como á sus-
tentabilidade do idioma. O mais satisfacto-
rio foi ver como aquelas iniciativas atoparon 
continuidade pese aos sucesivos cambios de 
goberno, especialmente o programa Abalar 
que formulamos e financiamos naquel con-
texto. Penso que boa parte deste éxito radi-
cou en involucrar dende o principio a todos 
os actores relevantes, dende a industria ás 
asociacións, poñendo o software libre ao ser-
vizo do interese común do país. Penso que 
sería importante reforzar estas iniciativas 
cunha imbricación mais activa do sector tec-
nolóxico e a sociedade civil galegas, pois o 
software libre é hoxe dominante en sectores 
tan importantes como a intelixencia artificial 
ou a ciencia de datos, das que dependerá a 
modernización dos nosos servizos públicos e 
sectores industriais. 

– Onde consideras que é máis importante 
actuar: na disposición de ferramentas in-
formáticas abertas ou nos datos abertos? 
– As dúas cuestións van da man, e habería 
que engadir outras dúas. Os datos por si 
mesmos carecen de valor, pois só teñen utili-
dade cando podemos estruturalos e poñelos 
en contexto, e o mesmo sucede coas ferra-
mentas. Por exemplo no caso da intelixencia 
artificial, de pouco vale dispoñer do código 
fonte dos algoritmos de aprendizaxe se non 
dispoñemos dos datos precisos para adestra-
los e mellorar o seu rendemento. Precisamos 
datos abertos, precisamos ferramentas aber-
tas, e precisamos dúas cousas mais: precisa-
mos fortalecer as infraestruturas telemáticas 
e de computación para que sexan capaces 
de escalar a demanda tecnolóxica do país, 
e precisamos tamén desenvolver as capaci-
dades e habilidades necesarias para poñer 
en valor eses datos, esas ferramentas e esas 
infraestruturas. Afortunadamente en Galicia 
dispoñemos dos elementos precisos: progra-
mas de formación universitaria capaces de 
responder á demanda tecnolóxica en áreas 
como a ciencia de datos ou a intelixencia 
artificial; dispoñemos dun sector tecnolóxi-
co consciente das oportunidades e retos da 
nosa economía; e dispoñemos dunha ca-
pacidade de autogoberno que nos permite 
orientar as políticas públicas tecnolóxicas de 
forma eficiente. 

-Dende o punto de vista do público, 
continúan a existir grandes eivas 
no acceso á Información? 

– A información dixital non existe no aire, 
é unha realidade material que consume 
enerxía e circula a través de infraestruturas 
de telecomunicacións que son tan físicas 
como os móbiles que empregamos para 
utilizalas. Aproximadamente a metade da 
poboación mundial continúa sen acceso a 
Internet de ningún tipo, e mesmo no caso 
das economías avanzadas a distribución da 
conectividade é desigual: basta pensar no 
caso galego nas diferenzas entre áreas rurais 
e urbanas. As cuestións sobre a calidade da 
información ou da capacidade da poboación 
para analizala son importantes, pero só po-
den responderse tendo en conta a distribu-
ción da conectividade. Sen estatísticas de 
conectividade o suficientemente precisas 
non é posible responder cientificamente ás 
cuestións sobre a dixitalización. Niso precisa-
mente consistiu o traballo que publiquei en 
Science, e que logrou demostrar a existencia 
de discriminación dixital precisamente na 
provisión de acceso a Internet. 

– Unha das ferramentas políticas que están 
a resultar máis efectivas son as falsidades. 
Como podemos loitar contra esta tenden-
cia? 
– O da desinformación non é un fenómeno 
novo, excede o ámbito das campañas elec-
torais, e non pode abordarse sen ter en con-
ta aos medios de comunicación de masas. 
Lembremos o caso do recente coronavirus, 
cando en cuestións de semanas os media 
masivos pasaron de tratalo como unha gra-
ve ameaza a convertelo nunha simple gripe 
evitable lavando as mans: é lóxico que ante 
estes bandazos a poboación perda a con-
fianza nos medios e nas institucións, como 
así sucede. As redes poden actuar amplifi-
cando estes efectos negativos porque son 
propicias para a viralización da información 
en determinadas capas da poboación, e 
nese ámbito específico é onde pode e debe 
actuarse. No curto prazo penso que a aproxi-

 — Suso Baleato, doutor en Ciencia Política, enxeñeiro Linux, investigador asociado 
da Harvard University (EE.UU.) e profesor posdoutoral na USC, destacou en 2016 
por participar nun traballo sobre a discriminación dixital dos grupos excluídos 
politicamente plasmado nas páxinas da revista Science, polo que quixemos falar 
con el de varios temas que non cesan de pórse de actualidade periodicamente.

mación da Unión Europea pode ser a mais 
efectiva neste sentido, involucrando aos 
intermediadores de información, incluída a 
profesión xornalística, e incrementando os 
investimentos en investigación para mello-
rar a detección e tratamento da desinfor-
mación mediante solucións híbridas que 
involucran tanto algoritmos de intelixencia 
artificial como revisión humana. No medio 
prazo é preciso recuperar a credibilidade 
perdida polas institucións prescritoras de 
verdade, en especial os medios de masas e 
as prácticas científicas que supeditan os cri-
terios de relevancia e veracidade a intereses 
partidarios e accionariais. No longo prazo a 
solución require reorientar o sistema educa-
tivo para supeditar a lóxica da maximización 



innovación galega

A innovación 
galega peta na 
porta

   A empresa galega 
Coremain, con sede 

principal en Santiago, pro-
seguiu durante o Estado 
de Alarma facendo avanzar 
grandes proxectos tecno-
lóxicos dirixidos a mellorar 
a xestión de todo tipo de 
servizos e infraestruturas. É o 
caso do novo sistema que a 
empresa compostelá está a 
desenvolver conxuntamente 
con Vexiza para a Axencia 
para a Modernización Tecno-
lóxica de Galicia (AMTEGA), 
centrado no control e man-
temento das obras de paso 
e noiros da rede autonómica 
de estradas, composta por 
un total de 5.500 quilóme-
tros de extensión, dos que 
170 correspóndense con 
pontes.

   O Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de 
Galicia (CRAEGA) deu relevantes pasos para mitigar os 

graves efectos que está a xerar o Estado de Alarma entre os 
produtores, tendendo pontes firmes, malia as restricións, entre 
os nosos alimentos eco e os consumidores. Por esta razón, vén 
de poñer en marcha unha guía de venda online de produto 
certificado. A través da páxina web do consello, www.craega.
es, os cidadáns teñen á súa disposición un amplo directorio 
con máis dunha vintena de operadores que lles levan a 
compra á casa. 

Trátase “dunha plataforma web para poñer en contacto 
aos nosos operadores co consumidor final”, explica o 
presidente do Consello, Francisco López Valladares, que 
engade que aínda que nun primeiro intre a guía estaba 
dirixida só produtores, paseniño fóronse sumando empresas 
transformadoras e comercializadoras que tamén prestan 
servizo a domicilio. 

Coremain desenvolve un sistema de 
control para obras de paso e noiros

A agricultura ecolóxica galega lanza 
unha ponte online cos consumidores

Improving Metrics achega cámaras 
termográficas para establecementos

Non hai quen poida coa nosa xente 
innovadora, e damos uns cantos 
exemplos recentes que o corroboran 

 A empresa galega Improving Metrics presentou esta 
primavera, coincidindo coa crise sanitaria da COVID-19, 

un novo produto para o seu catálogo: un servizo que realiza 
medicións de temperatura corporal en tendas, oficinas e todo 
tipo de establecementos, a través de cámaras termográficas 
avanzadas e de última xeración. 

Segundo fixo saber o equipo responsábel da firma coru-
ñesa, “non somos alleos á demanda deste tipo produtos por 
parte do mercado, de aí que establecéramos unha alianza con 
líderes tecnolóxicos como Flir e Hik Vision para, mediante Inte-
lixencia Artificial, botar unha man aos empresarios e comer-
ciantes que queiran asegurar os seus espazos de actividade 
coa precisión das cámaras de temperatura corporal”. 

Este kit termográfico inclúe unha cámara termográfica 
dual de alta resolución (precisión de + - 0,5º) e software para 
visualización e recepción de alarmas, complementando estes 
recursos con instalacións dos mesmos en todo o territorio 
estatal e internacional. 
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A solución tecnolóxica estará 
composta por catro módulos 
principais (módulo de inventa-
rio, de inspeccións, GIS e apli-
cación móbil) e permitirá, en 
palabras das empresas, “gardar 
información técnica detalla e 
moi exhaustiva sobre as obras, 
desde datos xeográficos, de 
construción, características e 
documentos, até fotografías, 
ademais da súa xeolocalización 
nun mapa e a realización de 
cálculos de rutas específicos, 
por exemplo, con restricións 
de paso para transportes de 
cargas excepcionais”. 

Contará ademais cunha 
aplicación móbil que permitirá 
aos inspectores rexistrar infor-
mación e fotografías das obras 
in situ durante os procesos de 
inspección. 
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     A  empresa galega Appentra, spin-
off da UDC e con sede no edificio do 

CITIC da Coruña, vén de pechar unha rolda 
de financiamento de 1,8 millón de euros, 
co-dirixida por Armilar Venture Partners 
e K Fund para o seu software Parallelware 
Analyzer. Na rolda tamén participaron 
Caixa Capital Risc, Xesgalicia e Unirisco. 

Segundo informan dende a firma tec-
nolóxica coruñesa, a obtención da dita 
contía é o froito dun intenso traballo 
desenvolvido ao longo dos últimos meses 
e, tamén, froito da intensa confianza que 
está a xerar o devandito software, que 
democratiza as posibilidades (amplas) da 
computación de altas prestacións (HPC) 
e que chegou esta ano á súa versión 1.4, 
introducindo importantes melloras en 
despregue e experiencia de usuario, “ao 
permitir a configuración a través de variá-
beis de ambiente”. 

Appentra pecha unha rolda 
de 1.8 millóns 

A Tribo Radio comeza a emitir
A Zona Franca fai avanzar a 
plataforma i-Sherpa

 A pandemia non puxo freo ás iniciativas inno-

vadoras galegas para encher a Rede de novos e 

interesantes contidos, máis ben o contrario. É o caso de A 

Tribo Radio, unha nova experiencia de radio galega online 

que se estreou oficialmente o venres 8 de maio e cuxos 

podcasts estarán dispoñíbeis na web atribo.gal e tamén 

nas redes iVoox, Facebook e Twitter. A Tribo Radio xorde 

directamente da actual situación de crise sanitaria e confi-

namento: unha situación á que había que dar resposta con 

creatividade, contidos e compromiso social. “Vimos claro 

que había que dar voz a toda a comunidade que aspira a 

unha sociedade crítica, máis xusta e igualitaria”, sinalan os 

seus responsábeis. 

 A Zona Franca de Vigo 
quere dar azos ao 

emprendemento relacionado 
co mar. Con este obxectivo, 
adxudicou o desenvolvemen-
to dun plataforma web de 
apoio a proxectos empresa-
riais e innovadores do sector 
mariño-marítimo en ámbalas 
beiras do río Miño. A iniciativa 
(a creación, deseño e posta 
en marcha da plataforma 
i-Sherpa) foi encargada 
finalmente á empresa Ilunion 
Tecnoloxía e Accesibilidade, 
do Grupo ONCE. A ferramenta 
online resultante dará apoio 
ás novas empresas, poñendo 
o foco naquelas con especial 
potencial tecnolóxico-cientí-
fico e xerador de emprego na 
mocidade. 

A plataforma web i-Sherpa 
será a principal ferramenta 
operativa do proxecto Sherpa 
do Mar e o seu obxectivo 
específico é “facilitar o traballo 
dos mentores, emprendedo-
res/as e empresas implicadas 
neste proxecto transfronteiri-
zo deseñado para mellorar a 
competitividade dos sectores 

Segundo informan fontes da propia em-
presa, o impulso da Intelixencia Artificial, da 
Internet das Cousas, da análise da informa-
ción masiva (Big Data), do desenvolvemento 
de hardware multicor, xunto coa democra-
tización das capacidades de supercomputa-
ción “converteron a computación paralela en 
case a única opción para facer fronte á de-
manda crecente de informática intensiva en 
calquera momento”. Appentra engade que 

os beneficios de ferramentas como Paralle-
lware Analyzer están a quedar especialmente 
claros nestes tempos de crise sanitaria e 
pandemia, coa computación paralela desem-
peñando un papel clave na carreira mundial 
cara á busca dunha vacina para combater efi-
cazmente o virus. E máis tendo en conta que 
a os programas paralelos de alto rendemento 
poden chegar a ser entre 10 e 100 veces máis 
rápidos có restante software. 

vinculados ao mar en Galicia e 
no Norte de Portugal”. 

A ferramenta, entre outras 
cousas, servirá de soporte para 
a publicación de información 
sobre os proxectos de empren-
demento que vaian xurdindo ao 
abeiro da iniciativa. A maiores, 
ofrecerá un espazo que servirá 
de punto de encontro entre 
ofertantes e demandantes de 
coñecemento no sector mariño-
marítimo da Eurorrexión. 
Prevese, sempre e cando siga 
avanzando a actual desescalada 
da pandemia, que a plataforma 
estea operativa antes do verán 
para que, canto antes, apoie a 
creación de empresas na contor-
na mariña.

O proxecto está liderado polo 
grupo REDE da Universidade de 
Vigo e, xunto con este grupo de 
investigación, participan Cam-
pus do Mar e o Vicerreitorado de 
Investigación, o Consorcio Vigo 
Franca, a Axencia Galega para a 
Innovación (GAIN), a Universida-
de de Santiago de Compostela e 
A Coruña, entre outras entida-
des referenciais do noso país 
irmán. 



 A operadora galega R 
lanzou un novo parte 

informativo sobre as iniciati-
vas solidarias e tecnolóxicas 
(ou directamente solidario-
tecnolóxicas) que está a 
desenvolver dende o comezo 
da crise sanitaria da COVID-19. 
O parte resúmese nunha men-
saxe xenérica da compañía: o 
seu compromiso para “garantir 
as comunicacións e colaborar 
con iniciativas sociais para 
eliminar barreiras de conecti-
vidade”. Trátase dunha decla-
ración de intencións directa 
contra o posíbel agrandamen-
to da fenda dixital que afecta 
a quen non pode teleformarse 
ou teletraballar. 

Este compromiso de R 
materialízase nunha atención 
“solidaria” ás peticións e ne-
cesidades da contorna social, 
baixo o lema Tecnoloxía por e 
para as persoas. Neste senso, 
subministrou 200 tarxetas SIM 
e 300 conexións de balde a 
Wificlientes R para alumnado 
de familias en risco, unha 
iniciativa de colaboración coa 
Consellería de Educación e 
AMTEGA. 

Tamén abriu o seu servizo 
de televisión en liña TVCo-
migo (que foi activado por 
1.000 pacientes nun prazo de 
15 días) ás persoas que teñen 
que estar nos hospitais (clien-
tes de R ou non) e forneceu 
de canles infantís e de cinema 
aberto aos seus clientes, amais 
de dotalos dun bono de datos 
gratuíto de 30 GB. A listaxe de 
iniciativas solidarias tamén 
incluíu, entre outras moitas 
cousas, o reforzo das plata-
formas de atención ao cliente 
residencial e o soporte técnico 
a empresas para “dar resposta 
ás necesidades de teletraba-
llo das súas empregadas e 
empregados”; ou a creación 
dun sitio específico na web 
de R para manter informados 
a todos os/as usuarios/as con 
novas, consellos e formas de 
contacto ante calquera dúbi-
da: R.gal/euquedonacasa. 

A nova edición 
do certame 

Youtubeir@s segue o 
seu camiño, poñendo o 
foco no seu obxectivo 
principal, un obxectivo 
viábel malia o confina-
mento: encher as redes 
de vídeos en galego. 
Estes días publicáron-
se as bases da nova 
convocatoria, que están 
accesíbeis na web do 
concurso (youtubei-
ras.gal) e que implica, 
ademais, que a ampla 
comunidade (unha 
comunidade reforzada 
en tempos de COVID) de 
creadoras e creadores 
audiovisuais da nosa 
terra xa poida presentar 
as súas contribucións a 
través da plataforma de 
vídeos de YouTube. 

A idea dos concellos e 
institucións que impul-
san Youtubeiras é “cana-
lizar a vitalidade creativa 
que se está amosando 
durante o período de 
confinamento, facéndoa 
visíbel para o público a 
través das obras presen-
tadas”.

A convocatoria deste 
ano incorpora novi-
dades. Unha delas é a 
modificación e amplia-
ción de categorías, co 
obxectivo de dar cabida 
á totalidade de xéne-
ros que están a coller 
corpo, e, en palabras das 
entidades organizadoras, 
“recoñecer un máis am-
plo abano de cuestións 
relevantes no fenómeno 
youtubeiro”. Como resul-
tado desta modificación 

aumenta o orzamento 
do certame. En concreto, 
establécense 12 premios, 
tres deles, os principais 
(Canle, Youtubeir@s e 
Vídeo) dotados con mil 
euros cada un. E o resto 
(Calidade lingüística, Im-
pacto, Calidade técnica, 
Comunicación, Creativi-
dade, Musical, Didáctico, 
Pioneiro e Do público) con 
premios de 500 euros.

O concurso está or-
ganizado polos servi-
zos de normalización 
lingüística dos concellos 
de Santiago, A Baña, 
Ames, Moaña, Ourense, 
Pontevedra, Ribadeo, 
Rianxo, Teo e O Grove, e 
as universidades de San-
tiago, A Coruña e Vigo, 
ademais da Deputación 
da Coruña. 

R activou medidas 
solidarias para atallar 
os efectos da pandemia

Youtubeir@s publica as bases da edición de 2020

NOVAS TIC

Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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 NOVAS TIC

 A Deputación de 
Pontevedra iniciou 

o camiño da literatura 
coletiva e con audiencias 
participativas con Caramo-
nia, unha novela xuvenil 
interactiva que asinan catro 
autoras e autores galegos e 
que arrincou o 11 de maio 
na Rede. Coa presentación 
do primeiro das e dos seus 
catro personaxes principais, 
Roque, iniciouse na rede 
Instagram a novela Cara-
momia, a nova iniciativa 
cultural que promove a 
institución provincial e que 
busca “implicar a mocidade 
na lectura a través da publi-
cación por entregas desta 
historia xuvenil de misterio”. 

Tralo proxecto, asinando 
os capítulos, atópanse Ledi-
cia Costas, María Lado, Da-
niel Landesa e O Hematocrí-
tico (pseudónimo de Miguel 
López). A obra, que se pode 
ler tamén na propia páxina 
da Deputación de Ponteve-
dra, vai dirixida á mocidade 
a partir dos dez anos e foi 
ideada por estas e estes 
catro creadores nestes 
días de confinamento (de 
feito, a ficción transcorre 
tamén na corentena). Está 
protagonizada por catro 
rapazas e rapaces, Roque, 
Brando, Mafalda e Mabel e, 
como apunta a súa sinopse, 
haberá un feito que altere 
a monotonía dos días de 
illamento: o roubo dunha 
valiosa peza do museo. 

  O Servizo de Audio-
visuais da Deputa-

ción de Lugo deu durante 
a crise sanitaria relevantes 
pasos para levar a súa 
actividade máis alá das 
súas dependencias físicas. 
Por exemplo achegando 
prácticas innovadoras 
durante o confinamento 
ao abeiro da iniciativa 
Conversas Audiovisuais 
dende a Casa. Ao abeiro 
disto, o alumnado de 

primeiro curso de Reali-
zación están a entrevistar 
en directo, de luns a 
xoves ás 18:30 a través de 
Instagram, a profesionais 
do audiovisual galego. 
O resultado deste labor, 
baixo a supervisión dos 
docentes, edítase logo 
para a súa publicación nas 
redes sociais Facebook e 
Youtube 

Esta práctica forma 
parte do módulo de Plani-

ficación de Realización en 
TV, e conta coa colabora-
ción do profesorado dos 
módulos de Edición e Pos-
tprodución, e de Medios 
Técnicos.

Segundo informa a 
Deputación, este formato 
permite, por unha banda, 
o traballo en equipo, xa 
que os alumnos mante-
ñen reunións a través da 
plataforma Zoom. “De 
igual xeito que nun pro-
grama de entrevistas en 
televisión, os estudantes 
deciden os invitados, re-
dactan o guión e deseñan 
a campaña de promoción, 
emitíndoo logo en directo 
e encargándose da edi-
ción dos vídeos para os 
stories e a súa publicación 
en Facebook e YouTube”, 
explicaron fontes da 
Deputación, poñendo o 
foco noutra gran vantaxe 
da iniciativa: permitirlles 
coñecer de primeira man 
a experiencia de profesio-
nais en activo do sector 
audiovisual galego. 

Arrinca nas redes 
a escrita da novela 
colectiva e interactiva 
Caramomia

O SdA achegou prácticas 
innovadoras durante o confinamento

 Hacce, a empresa 
tecnolóxica galega, 

é unha das moitas firmas 
do sector que están a pór 
cadanseus grans de area 
para mitigar os efectos da 
pandemia (“sete semanas 
de profundos cambios na 
nosa forma de traballar, nas 
nosas rutinas e priorida-
des”) e tentar mellorar o día 
a día das persoas durante a 
crise sanitaria. A solidarie-
dade, precisamente, está 
na cerna da iniciativa web 
Mealegraseldia.com, unha páxina impulsada por Hacce en colaboración coa Funda-
ción CEAGA e o Colegio Estudio para tender pontes a través do distanciamento so-
cial e, en palabras das responsábeis do proxecto, “facer chegar aos máis afectados 
por esta crise mensaxes de ilusión e agarimo de persoas que dende as súas casas 
querían axudar e non sabían como”. A web, explica Hacce, é un exemplo de como a 
tecnoloxía se está a poñer, máis ca nunca, ao servizo da xente. 

O obxectivo concreto é reunir gran cantidade de mensaxes de audio para alegrar 
o día a enfermos con COVID 19, traballadores esenciais, nenos, maiores que viven 
sós ou calquera outra persoa que necesite” unhas palabras de ánimo para soportar 
estes difíciles momentos”. 

Hacce canaliza as mensaxes de ánimo fronte á COVID 
a través de Mealegraseldiacom
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primeiros de mes, en 
vista das dificultades para 
unha distribución física de 

videoxogos a nivel mundial por mor 
da pandemia, Sony decidiu anun-
ciar o adiamento indefinido do seu 
principal lanzamento de 2020, The 
Last of Us Parte II, título que dende 
Naughty Dog aseguraban ter practi-
camente listo para ver a luz; e agora, 
vendo que a distribución está en 
vías de estabilizarse, ousan pór data 
de lanzamento para o agardado 
xogo que tiña que ver a luz o 29 de 
maio e que finalmente sairá pouco 
tempo despois: o 19 de xuño.

Nos últimos días tamén aparece-
ron pola Rede numerosas filtracións 
do xogo, forzando a Naughty Dog 
a amosar publicamente a súa de-
cepción e pregar a non divulgación 
de contidos en vídeo que poidan 
estragar a experiencia a futuros 

xogadores por desvelar elementos 
importantes antes do lanzamento 
do xogo.

The Last of Us Parte II non é o 
único lanzamento destes meses 
que padece axustes na súa data 
de saída, e Ghost of Tsushima non 
chegará na data prevista e sairá o 17 
de xullo, data moi pouco habitual 
para un grande lanzamento, pero 
que enténdese que estamos nun 
ano fóra do normal, no que unha 
data estival previsiblemente non 
será mala para o lanzamento deste 
grande traballo de Sucker Punch 
Productions. Este título tería que ver 
a luz o 26 de xuño, e o seu retraso 
podería atender máis a motivos 
de axenda (para non competir 
con outro grande lanzamento 
exclusivo da mesma plataforma) 
que a dificultades no seu 
desenvolvemento.

o

a

Android

 s runners son princi-
palmente xogos para 
dispositivos móbiles que 

teñen como grande referente o 
Temple Run, ao que seguiron títulos 
como Lara Croft: Relic Run ou Sonic 
Jump, compartindo unha sinxela 
mecánica: correr cara adiante sen 
parar, saltando ou efectuando 
movementos que permitan coller 
recompensas e evitar obstáculos, 
como tamén fai un novo xogo que 
nos pillou realmente por sorpresa: 
Crash Bandicoot Mobile.

Este novo xogo recupera ao 
célebre Crash Bandicoot da man de 
King, compañía que confía na po-
pularidade do personaxe para darlle 
certa popularidade, aínda que ao 
estarmos ante un xogo free-to-play, 
tomaron a precaución de lanzalo de 
xeito progresivo, de xeito que non 
o tempo oficialmente en España 

(aínda que hai xeitos doados de 
descargalo recorrendo a fontes fóra 
de Google Play).

No xogo controlamos a Crash, 
personaxe que debe evitar que o 
Dr. Neo Cortex destrúa o multiverso, 
para o que terá que superar nume-
rosos niveis e derrotar a grandes 
inimigos, para o que basicamente 
saltará, deslizarase, xirará ou despra-
zarase lateralmente mentres vai a 
fume de carozo. Teremos multitude 
de obstáculos, inimigos e cami-
ños ocultos, que prometen moita 
diversión para os seareiros deste 
personaxe tan carismático. Un xogo 
doado de manexar e bastante diver-
tido, que polo momento só está dis-
poñible en inglés e con restricións 
xeográficas, polo que a meirande 
parte de usuarios preferirán agardar 
unhas semanas para poder instalalo 
nunha versión oficial completa.

  

  

Sorprende cun novo xogo para móbiles

Chegará a PS4 o 19 de xuño

videoxogos

PS4 
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n outubro dende 
Riot Games anun-
ciaron unha chea 

de novos xogos para celebrar 
o 10º aniversario de League 

of Legends (LoL), entre os 
que figuraba Legends of 

Runeterra, xogo de naipes 
de estratexia no que hai que 
elixir campións e combinar 

cartas de diferentes rexións 
para construír un mazo que sir-
va para enfrontarse ao doutros 
xogadores (ou da intelixencia 
artificial) no que podemos con-
siderar como unha alternativa 
ao célebre Hearthstone, e que 

xa podemos descargar 
de balde para Android e 
para iOS. Tamén é posible 

xogar a este título dende 
o ordenador, e en calquera 
das plataformas existe xogo 
cruzado, de xeito que podemos 
empregar o equipo que nos 

e
resulte máis cómodo para botar 
partidas nas que demostrar a 
nosa astucia.

Estamos ante un xogo de 
balde, que inclúe compras na 
aplicación, que como é habitual 
neste tipo de xogos consisten 
na adquisición de naipes direc-
tamente na tenda integrada 
no xogo (para a que podemos 
empregar moedas virtuais que 
mercar con cartos reais).

Co lanzamento para móbiles 
de Legends of Runeterra o xogo 
incorpora máis de 120 naipes 
novos, 11 novos campións, 2 
gardiáns novos, un novo tabo-
leiro e 10 novas emoticonas, 
deixando claro que estamos 
ante un título moi vivo, que 
buscará captar a atención dos 
seareiros deste tipo de xogos 
a longo prazo, aproveitando 
o reclamo dunha franquía tan 
potente como a de LoL.

videoxogos

xogo Gears Tactics 
por fin está dispo-
ñible para ordena-

dores persoais a través de 
Xbox Game Pass, a tenda de 
Windows 10 e incluso Steam, 
confiándose que este xogo de 
estratexia por quendas poida 
rematar chegando a consolas 
a finais do ano (existe a posi-
bilidade de que sexa un dos 
títulos de lanzamento de Xbox 
Series X).

Este xogo traslada o univer-
so de Gears of War a un xénero 
moi diferente ao da acción en 
terceira persoa, de xeito que 
temos un xogo de estratexia 

que consegue trasladar a sen-
sación de acción propia desta 
franquía, e que sitúa a acción 
12 anos antes do primeiro 
Gears of War, con cidades do 
planeta Sera comezando a 
sucumbir ante a ameaza da 
horda Locust.

Neste agresivo xogo por 
quendas controlaremos un 
escuadrón que haberá que 
mellorar e equipar ao longo 
das misións para poder ir su-
perando as agresivos batallas 
rápidas contra inimigos case 
imparables e con xefes colo-
sais que mudan por completo 
a escala da batalla.

o

O xogo de naipes estrea versión para móbiles

Xbox One |  PC

  

Chega a ordenadores persoais
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TREBELLOS

O pasado novembro Apple 
renovou o seu MacBook Pro de 
maior tamaño, que agora pasaba 
a contar cunha pantalla de 16 pol-
gadas e Magic Keyboard (dicindo 
adeus ao problemático teclado 
de bolboreta), e en marzo fixo o 
mesmo co MacBook Air, de xeito 
que no mercado quedaba un 
MacBook Pro con pantalla de 13 
polgadas sen actualizar, situación 
que finalmente solucionan cunha 
renovación na que entra en xogo 
o Magic Keyboard, dóbrase a con-
figuración de almacenamento en 
todas as configuracións estándar 
e incorpóranse procesadores Intel 
de 10ª xeración.

O novo MacBook Pro de 13 
polgadas presume dun rende-
mento gráfico até un 80% máis 
rápido, até 32 GB de RAM, até 4 
TB de almacenamento SSD cunha 
velocidade de até 3 GB/segundo, 
pantalla Retina con tecnoloxía 
True Tone, Magic Keyboard, Touch 
Bar, Touch ID e Thunderbolt 3 (con 
soporte para gráficas externas e 

monitores 6K) nun formato com-
pacto e lixeiro (pesa menos de 1,4 
quilogramos) e unha autonomía 
de até 10 horas de navegación 
web.

Este novo equipo está dispo-
ñible por un prezo que parte dos 
1.499 euros para unha configu-
ración base cun procesador Intel 
Core i5 de 8ª xeración a 1,4 GHz, 8 
GB de RAM e 256 GB de almacena-
mento SSD, mentres que a versión 
base máis completa contaría cun 
procesador Intel Core i5 de 10ª 
xeración a 2 GHz, 16 GB de RAM e 
1 TB de SSD por 2.379 euros, confi-
guración que pode mellorarse até 
un procesador Core i7, 32 GB de 
RAM e 4 TB de SSD, o que situaría 
o seu prezo en 4.379 euros.

Un dos detalles máis relevantes 
deste lanzamento é que supón a 
despedida definitiva do teclado 
de bolboreta nos equipos de 
Apple, desbotando unha tecno-
loxía que tras 3 xeracións non 
conseguiu deixar de provocar 
fallos en numerosos equipos.

O MacBook Pro de 13 polgadas renóvase 
dicindo adeus ao teclado de bolboreta

Número 199
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O éxito dos auriculares sen fíos leva a Sony a 
ampliar a súa gama, e presentan os novos WF-
SP800N, que coa súa protección IP55 son aptos 
para a práctica deportiva, para o que tamén con-
tan cun arco acolchado suave e un deseño curvo 
tridimensional para un axuste seguro e cómodo.

Grazas ao seu estoxo de carga estes novos 
auriculares conseguen unha autonomía de até 18 
horas de reprodución musical coa cancelación de 
ruído activada ou até 26 horas sen a cancelación 
activa. Amais, en só 10 minutos de carga rápida 

poden conseguir autonomía para 60 minutos de 
reprodución musical.

Aínda que a cancelación de ruído é un dos 
grandes reclamos destes auriculares, tamén pre-
sumen de EXTRA BASS (que achega un son ponte 
e uns graves intensos), 360 Reality Audio e incluso 

ecualización a través unha aplicación móbil, coa 
que tamén pode configurarse o modo Ambient 
Sound, que permite controlar a cantidade de ruído 
que quere deixarse pasar durante a reprodución 
musical.

O control da reprodución pode facerse median-
te toques nos auriculares, e cando se retira un dos 
auriculares a reprodución musical parará até que 
volva colocarse. Os auriculares WF-SP800N tamén 
contan con funcionalidade de chamada en mans 
libres, a posibilidade de invocar a asistentes de voz 
(son compatibles co Asistente de Google, Amazon 
Alexa e Siri) e a posibilidade de empregar un único 
auricular. Chegarán ao mercado no mes de xullo 
a un prezo que estará no contorno dos 200 euros 
(50 euros máis baratos que o prezo de lanzamento 
dos WF-1000XM3).

Sony presenta novos auriculares sen fíos con cancelación de ruído

>

Como unha alternativa 
económica aos AirPods Pro 
de Apple, o vindeiro martes 
chegan a España os auricula-
res Honor Magic Earbuds cun 
prezo de lanzamento de 79,90 
euros (pasarán a custar 99,90 
euros tras unha semana).

Os Honor Magic Earbuds 
teñen un deseño claramente 
inspirado nos auriculares de 
Apple, e presumen de contar 
con tecnoloxía de cancelación 
de ruído activa híbrida, de 
xeito que aproveita os seus 
micrófonos para recibir o son 
ambiental e cancelalo até 32 
dB, reducindo así o ruído do 
contorno mentres se escoita 
música ou realizan chamadas 
telefónicas. De feito, estes 
auriculares integran un total 
de 3 micrófonos para facilitar 
a cancelación de ruído en 
chamadas.

Os auriculares poden 
controlarse de xeito táctil, de 
xeito que con simples toques 
manéxase a reprodución musi-
cal, a recepción de chamadas e 
a activación da cancelación de 
ruído activa. Tamén contan cun 
sistema de emparellado rápido 
con só abrir o estoxo de carga 
dos auriculares, compatible 
con móbiles Huawei e Honor 
(co resto de móbiles funcio-
naría como uns auriculares 
Bluetooth ordinarios).

No que respecta á súa 
autonomía, os Magic Earbuds 
poden funcionar até 3,5 horas 
seguidas reproducindo música.

Este auriculares dispoñibles 
en cor branca ou azul inclúen 
tapóns de silicona de 3 talles 
distintos, para que empregue-
mos os que mellor se adapten 
ao tamaño do noso ouvido.

Os usuarios que buscan que os seus smartpho-
nes teñan principalmente unha boa autonomía 
teñen un novo teléfono de Samsung que pór no 
seu punto de mira, xa que veñen de anunciar a 
chegada a España do Samsung Galaxy M31, que 
como bandeira ten unha batería de 6.000 mAh 
con carga rápida de 15 watts, e a partir do 6 de 
maio pódese mercar por 279 euros en Amazon e 
na tenda en liña de Samsung.

O Samsung Galaxy M31 está equipado cunha 
pantalla Super AMOLED Infinity-U Full HD+ de 
6,4 polgadas, ten son Dolby Atmos, lector de 
pegadas traseiro, funciona cun procesador de 8 
núcleos Exynos 9611 e 6 GB de RAM, e os 64 GB 

de almacenamento poden ampliarse mediante 
tarxetas de até 512 GB. Funciona con Android 
10 e incluso ten dobre SIM. A nivel de cámaras 
presume dunha cámara traseira cuádrupla cun 
sensor principal de 64 Mpíxeles, un grande 
angular de 8 Mpíxeles, unha cámara macro de 
5 Mpíxeles e un sensor de profundidade de 5 
Mpíxeles, podendo gravar vídeo 4K e incluso fa-
cer hyperlapses e gravacións en cámara lenta, así 
como gozar dun modo súper estable. No caso da 
cámara frontal de 32 Mpíxeles, que inclúe modo 
nocturno para disparar fotografías con pouca luz, 
inclúese tamén gravación de vídeo 4K e selfies a 
cámara lenta.

Hai un mes presentouse o Redmi Note 9S 
como un interesante smartphone de gama me-
dia, que equipado cun procesador Qualcomm 
Snapdragon 720G, pantalla Full HD+ de 6,67 
polgadas cunha cámara frontal de 16 Mpíxeles 
integrada nunha perforación superior central, 
unha cámara traseira cuádrupla cun sensor 
principal de 48 Mpíxeles, un lector de pegadas 
lateral e unha xenerosa batería de 5.020 mAh 
con carga de 18 watts, prometía conseguirse 
no grande referente do catálogo de Xiaomi 
para usuarios que busquen un teléfono moi 
completo e non queiran realizar un desembolso 
excesivo.

Finalmente o Redmi Note 9S confirma a súa 
chegada e España, cun prezo de 229 euros para 

o seu modelo con 4 GB de RAM e 64 GB de alma-
cenamento, e de 269 euros para o modelo con 6 
GB de RAM e 128 GB de almacenamento, aínda 
que para os que merquen o dispositivo durante 
o seu día de lanzamento (o 4 de maio) poderán 
facerse cos modelos antes mencionados por 199 
e 249 euros respectivamente, converténdose 
nunha oferta especialmente atractiva.

Este smartphone tamén pode presumir dunha 
cámara con modo noite capaz de gravar vídeo 
4K e incluso cámara lenta de até 960 imaxes por 
segundo, conta con toma para auriculares, pode 
ampliar a súa capacidade de almacenamento 
con tarxetas microSD de até 512 GB e incluso 
ten un emisor de infravermellos para utilizar o 
móbil a xeito de mando a distancia. 

Honor trae os seus 
auriculares sen fíos 
con cancelación de 
ruído a só 79,90 
euros

O Samsung Galaxy M31 presume de cámara 
cuádrupla e batería de 6.000 mAh

O Redmi Note 9S partirá dun prezo de 199 euros en España




