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Máis de 1.200 de estudantes da nosa terra participaron 
finalmente no Día das Rapazas das TIC 

O 
pasado 28 de abril as grandes 
protagonistas do noso ámbito 
tecnolóxico e científico foron sen 
lugar a dúbidas as nenas, mozas 
e mulleres. Así foi na celebración 
da edición galega do Día Interna-
cional das Rapazas nas TIC (Inter-
national Girls in ICT Day), que se 
celebrou como vén sendo habi-
tual na sede do Centro de Super-
computación de Galicia (CESGA), 
con conexión directa cos centros 
educativos da nosa terra: un total 
de 23 centros, implicando de xei-
to directo a máis de 1.200 estu-
dantes (que contribuíron á xorna-
da coas súas dúbidas, preguntas 
e suxestións). 

O Día das Rapazas nas TIC, que 
recuperou o seu formato habitual 
logo da pandemia para esta déci-
ma convocatoria, veu novamente 
da man do CESGA e a Secretaría 

Xeral de Igualdade, contando coa 
colaboración de entidades como 
o Colexio Profesional de Enxe-
ñaría en Informática, a axencia 
AMTEGA, as nosas tres univer-
sidades (UDC, USC e UVigo) ou 
Puntogal.

O acto foi inaugurado pola di-
rectora de GAIN e presidenta do 
CESGA, Patricia Argerey, e polo 
director do Centro de Supercom-
putación de Galicia, Luis Orosa; e 
contou coa intervención da con-
selleira de Emprego e Igualda-
de, María Jesús Lorenzana. Máis 
tarde, catro tecnólogas da nosa 
terra (Laura Martínez, Edita de 
Lorenzo, Lucía Ardao e Dhaunae 
de Vir) encargáronse mostrar as 
infinitas vantaxes e posibilidades 
(persoais, profesionais, creativas, 
divulgativas) que presentan os 
estudos STEM (Ciencia, Tecno-
loxía, Enxeñaría e Matemáticas). 
Tamén fixeron un chamamento 
ás mozas participantes na multi-
conferencia a apostar de cheo 
por este tipo de carreiras, inver-
tendo deste xeito unha tónica 
preocupante: a da cada vez máis 
escasa poboación feminina estu-
dando materias tecnolóxicas. 

as novas xeracións teñen coas 
tecnoloxías para reverter os da-
tos que evidencian que “tanto no 
eido formativo como no mercado 
laboral, persiste a desigualdade 
entre mulleres e homes no ámbi-
to científico e tecnolóxico”. 

A directora de GAIN, pola súa 
banda, animou ás nenas e mozas 
“a aparcar os prexuízos” e “a es-
tudar aquilo que desexen e non 
poñerse límites, porque están 
igual de capacitadas que os seus 
colegas”.

Lembraron tamén que na ac-
tualidade, segundo datos da Co-
misión Europea, menos do 30% 
do sector TIC, sobre todo nos 
niveis de decisión, está formado 
por poboación feminina; en Eu-
ropa, só o 19% das persoas em-
prendedoras son mulleres, que 
adoitan cobrar un 20% menos 
ca os homes. Asemade, fixeron 
saber que as matrículas en Infor-
mática nas universidades espa-
ñolas están en descenso desde 
hai 30 anos, e soamente unha 
de cada tres persoas graduadas 
en carreiras STEM son mozas. No 
caso galego, “o alumnado femini-
no destas titulacións sitúase no 
35%”, engadiron. 

Noutra orde de cousas, Loren-
zana adiantou que “co mesmo 
espírito que impulsa a conmemo-
ración do Día  internacional das 
rapazas nas TIC”, a Xunta está a 
rematar o III Programa Galego de 
Muller e Ciencia. Na súa segunda 
edición, esta iniciativa propiciou 
a incorporación de 524 mulleres 
á investigación e o ascenso dou-
tras 20 a postos directivos entre 
2016 e 2020.

Abaixo as fake news 
do ámbito STEM

Lorenzana e Argerey abri-
ron as actividades 

Como dixemos María Jesús Lo-
renzana e Patricia Argerey foron 
as encargadas de inaugurar as 
actividades do 10º Día interna-
cional das rapazas nas TIC. Lo-
renzana avogou nun vídeo por 
aproveitar as “facilidades” que 
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A CRTVG lanza 
campaña #FaiClic

O  pasado 28 
de abril 
conmemo-
rarmos o Día 
Internacional 

das Nenas nas TIC e coa 
finaliade de complementar 
as actividades impulsadas 
polo CESGA na súa sede (o 
epicentro das celebracións 
galegas, con conexión 
directa a dúas ducias de 
centros educativos gale-
gos), a CRTVG lanzou un 
campaña para unirse á cau-
sa de fomentar as carreiras 
tecnolóxicas entre as nenas 
e as mozas da nosa terra. 
Trátase da campaña #Fai-
Clic, destinada a sensibilizar 
arredor do Día Internacio-
nal das Nenas nas TIC, no 
que a ONU lembra a necesi-
dade de animar as nenas a 
que orienten a súa carreira 
académica ás disciplinas 
STEM (Ciencia, Tecnoloxía, 
Enxeñería e Matemáticas) 
e dentro delas, ás TIC (Tec-
noloxías da Información e a 
Comunicación). 

No marco da súa 
Responsabilidade Social 
Corporativa, a CRTVG quere 
contribuír deste xeito ao 
devandito obxectivo cunha 
serie de accións en todas 
as súas canles. Un anuncio 
de televisión e para redes 
sociais amosa a traxectoria 
de profesionais galegas que 
nun momento da súa vida 
“fixeron clic” e apostaron 
por unha formación STEM, 
e unha web específica que 
recolle os distintos recursos 
e fontes informativas, 
entre eles, cinco entrevistas 
con mulleres referentes 
nos seus eidos profesio-
nais, vinculados ás TIC e 
á innovación. Todas elas 
forman parte de Executivas 
de Galicia, asociación coa 
que a CRTVG asinou un con-
venio de colaboración para 
dar visibilidade aos perfís 
do seu directorio Referentes 
galegas, que recolle 350 
perfís de mulleres de todos 
os sectores.

As protagonistas
As referentes galegas que 

protagonizan a campaña 
#FaiClic da CRTVG son María 
Edita de Lorenzo, enxeñeira 
de Telecomunicacións e pro-
fesora de Teoría do Sinal e Co-
municacións da Universidade 
de Vigo, que foi a primeira 
decana da Escola de Enxeña-
ría de Telecomunicación de 
Vigo; Luz Castro, enxeñeira 
informática pola Universida-
de da Coruña e docente na 
facultade de Comunicación 
Audiovisual, foi fundadora 
da Plataforma polo Galego 
na Informática e da empresa 
Imaxin Software, onde dirixe 
a área de desenvolvemen-
to de xogos educativos e 
produtos multimedia; Ana 
Bernabeu, quen é directora 
da área de investigación e 
coordinadora do programa 
de doutoramento internacio-
nal Marine Science, Tech-
nology and Management, 
na Universidade de Vigo e 
participante en proxectos 
de investigación europeos, 
nacionais e autonómicos 
neste eido, como as prospec-
cións no leito mariño para o 
tendido de cables submari-
nos intercontinentais; Antía 
Fernández, directora técnica 
da área de servizos e aplica-
cións de Gradiant, o Centro 
Tecnolóxico de Telecomuni-
cacións de Galicia, traballa na 
transferencia de tecnoloxías 
de cloud computing, Seguri-
dade e Learning Analytics á 
industria; e Amparo Alonso 
Betanzos, catedrática de 
Ciencias da Computación 
e Intelixencia Artificial da 
UDC, onde coordina o grupo 
LIDA (Laboratorio de I+D en 
intelixencia Artificial). A súa 
área de investigación é o des-
envolvemento e a aplicación 
de técnicas de Intelixencia 
Artificial en diversas áreas, 
así como a Aprendizaxe Com-
putacional e as técnicas de 
Ciencia de Datos (Big Data). 
Desde 2012 é presidenta da 
Asociación Española para a 
Intelixencia Artificial. 

Efeméride do ámbito in-
ternacional 

O Día Internacional das Ra-
pazas nas TIC é unha efeméride 
de ámbito internacional para 
motivar ás novas xeracións de 
mozos e mozos a considerar as 
novas tecnoloxías da informa-
ción para o desenvolvemento 
académico, investigador e pro-
fesional. O evento conta coa 
colaboración da Consellería de 
Cultura, Educación e Universi-
dade, Axencia para a Moderni-
zación Tecnolóxica de Galicia 
(AMTEGA), a  Asociación de 
Mulleres Investigadoras e Tec-
nólogas de Galicia (AMIT-GAL), 
a Asociación.GAL, a Facultade 
de Ciencias da Educación, Wo-
man Emprende e a Oficina de 
Igualdade da USC, a Facultade 
de Informática da UDC, a Escola 
de Enxeñaría de Telecomuni-
cacións da UVigo e grupos de 
mulleres tecnólogas en Galicia 
como GalsTech e Hello Sisters!

Desde 2012, o CESGA coordi-
na o Proxecto Europeo ICT-Go-
Girls!, Promoting Entrepreneur-
ship among secondary School 
Girls through ICT (Promoción 
do emprendemento das ra-
pazas de secundaria a través 
das TIC), que deseñou e testou 
unha metodoloxía innovadora 
para loitar contra a escaseza de 
vocacións tecnolóxicas entre as 
rapazas europeas. Esta acción 
foi completada coa iniciativa 
galega Rapazas Emprendedo-
ras Nas TIC. 
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Vitae ofrécenos a 
segunda edición 
do seu curso 
sobre Clean Code 
Avanzado

A consultora 
galega Vitae 
desenvolve 

esta primavera a 
segunda edición 
dunha actividade 
formativa que pon 
o foco nalgunhas 
das principais me-
todoloxías actuais 
para lograr as máxi-
mas claridade e 
calidade nos nosos 
proxectos, procede-
mentos e produ-
tos tecnolóxicos. 
Trátase do Curso 
Clean Code Avan-
zado: principios e 
patróns de deseño 
(PDF). Celebrarase 
en formato de aula 
virtual os días 24,  
26 e 31 de maio e 
máis o 2 de xuño. 
Serán 12 de horas 
de contidos. 

O miolo da activi-
dade son os bene-
ficios que reporta 
a un profesional a 
práctica do bo dese-
ño. “Un bo deseño 
axúdanos sempre a 
crear bo software, 
ou sexa, programas 
doados de manter 
a longo prazo”, des-
tacan dende Vitae, 
engadindo que se 
ben a análise e o 
deseño de arqui-

tecturas limpas son 
sen dúbida tarefas 
complexas, non 
parten dende cero: 
“Podemos mellorar 
a nosa produtivida-
de e calidade dos 
nosos produtos 
aplicando principios 
fundamentais e 
patróns de deseño 
xa probados. Os 
obxectivos do curso 
son os seguintes: co-
ñecer os principios 
da programación 
robusta e aplicar os 
patróns de deseño 
máis axeitados 
durante o desenvol-
vemento. 

O curso está 
dirixido principal-
mente a programa-
dores con expe-
riencia nalgunha 
linguaxe orientada 
a obxectos. Terá 
unha duración de 
12 horas. A persoa 
encargada de 
impartir os contidos 
será Alberto Basalo, 
enxeñeiro técnico 
en Informática con 
dúas décadas de 
experiencia como 
analista programa-
dor, xefe de proxec-
tos e formador en 
pequenas e grandes 
empresas. 

A  Cámara de 
Santiago vai 
organizar este 

10 de maio unha xorna-
da onde se mostrarán 
os recursos dos que 
podemos botar man 
para optimizar na Rede 
o prestixio e a visibili-
dade da nosa empresa. 
Trátase da sesión A 
presenza da túa marca 

en Internet, clave do teu 
éxito e consellos para ser 
máis visíbeis. Desen-
volverase de 10.00 a 
11.15 horas. O plan 
da xornada inclúe a 
presentación da Oficina 
Acelera PEME da Cáma-
ra de Santiago e Red.
es. Mostrarase como 
abordar estratexias de 
presenza na Rede, de 

posicionamento, de uso 
das redes sociais e de 
novas tendencias da 
mercadotecnia (marke-
ting) en liña.

A persoa encarga-
da de impartir estes 
contidos será Fernando 
Rodríguez de la Torre, 
director da axencia de 
publicidade con C de 
Comunicación. 

FEUGA vai ofrecer 
esta primavera un 
curso webinario 

moi indicado para facer 
voar a nosa empresa no 
camiño da excelencia, 
a transformación e a 
competitividade: un 
curso que pon o foco en 
como sacar o mellor do 
noso equipo profesional 
á hora de afrontar cal-
quera tipo de proxecto. 
O curso Liderado para 
o crecemento e xestión 
do cambio desenvolve-
rase os días 25, 30 e 31 

de maio, e máis o 1 de 
xuño. Serán 12 horas de 
contidos, a desenvolver 
en horario de 9.30 a 
12.30 horas. 

Segundo informa a 
fundación a respecto 
dos porqués desta 
proposta formativa, a 
xestión do cambio é 
unha tarefa primordial 
de toda persoa directiva 
e líder empresarial, para 
quen resulta xa impres-
cindíbel, e máis nestes 
tempos de profundos 
cambios, como levar 

a cabo unha transfor-
mación empresarial de 
éxito. 

Na actividade mostra-
rásenos como superar 
os principais atrancos 
que se opoñen ao 
espírito transformador: 
barreiras externas (que 
se refiren ao contexto 
da empresa) e barreiras 
internas (que engloban 
as políticas, procede-
mentos, a cultura da 
empresa ou as propias 
persoas que poden ter 
temor ou resistencia ao 
cambio).  

A persoa encargada 
de impartir os conti-
dos será Conxi Pérez 
Andreu, experta en 
transformación na 
organización: combina 
a medición e xestión do 
cambio coa aplicación 
de metodoloxías de 
transformación rápida. 
É a co-fundadora de 
RollDBox Games, e de In 
Movement. 

A Cámara de Santiago axúdanos 
a mellorar a presenza en Internet 

FEUGA achega un curso sobre 
crecemento e xestión do cambio

Esta primavera mergullámonos nos pasos 
a seguir para liderar transformacións

Formación
de primeira 
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A mostra Mulleres na Ciencia 
prosegue o seu periplo anual por 
17 centros educativos galegos 

Ba naixo a 
premisa de 
reivindicar 
as relevantes 
contribucións 
pasadas, 
presentes e 

futuras das mulleres no progre-
so científico e tecnolóxico, tres 
escolas da UVigo puxeron en 
marcha a principios de curso 
unha exposición itinerante que 
segue estes días o seu periplo 
por centros educativos gale-
gos: un total de 17 neste ano 
académico. Trátase da mostra 
Mulleres na Ciencia, impulsada 
polo colectivo eXXperimenta 
en Feminino, composto por 
profesoras e investigadoras da 
Escola Superior de Enxeñaría 
Informática, a Escola de Enxe-
ñaría Aeronáutica e do Espazo 
e a Facultade de Ciencias do 
Campus de Ourense. No seu 
itinerario, poderá verse ata o 
18 de maio na entreplanta do 
Edificio Politécnico.  

Trátase dunha iniciativa que 
conta co patrocino da Unidade 
de Igualdade da Universidade 
de Vigo e da Fundación Españo-
la para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT), do Ministerio de Cien-
cia, Innovación e Universidades, 
e que ten como obxectivo 
último “espertar en rapazas e 
rapaces a vocación científica su-
plindo a carencia de referentes 
femininos no campo STEM”. 

A iniciativa arrancou hai dous 
cursos académicos, aínda que 
a pandemia impediu o seu des-
envolvemento con normalidade 
ata o pasado ano. Tras a súa 

parada no Campus de Ourense, 
a exposición irá ao Colexio Los 
Sauces, de Vigo, e continuará 
o seu percorrido ata a primeira 
quincena de xuño, visitando en 
total este curso académico 17 
centros educativos galegos.

A exposición, sinalan as súas 
promotoras, está sendo moi ben 
acollida polos centros, “que nos 
destacan nas súas valoracións 
que é moi interesante e que lles 
permite achegarse a científicas 
que non coñecían”. 

A mostra está formada por 14 
pósters de gran tamaño sobre 
mulleres cun destacado papel 
no eido STEM escollidas cada 
unha delas por un grupo de in-
vestigación que forma parte de 
eXXperimenta en Feminino. De 
cada protagonista, a exposición 
recolle información da súa tra-

A xira das 
tecnólogas 
fai parada no 
Politécnico

xectoria, de cales foron as súas 
achegas e dos premios ou reco-
ñecementos que recibiu tanto 
en vida como posteriormente.

A través dos paneis expostos, 
o público pode coñecer desde 
a primeira muller galega (e 
española) en presentar unha 
tese no eido da astronomía ata 
a investigadora que deu o seu 
nome á linguaxe de programa-
ción ADA. Concretamente, a 
exposición ofrece información 
da física Mileva Maric; da física e 
pioneira na apicultura Eva Crane; 
da programadora Ada Lovelace; 
da astrónoma Antonia Ferrín; 
da bioquímica Margarita Salas; 
da química e nutricionista Elsie 
Widdowson; da enxeñeira quími-
ca Frances Arnold; da enfermeira 
Isabel Zendal; da microbióloga 
Esther Lederberg; da psicóloga 
e bióloga Linda B. Buck; da quí-
mica industrial e farmacéutica 
María José Núñez; da farmacéu-

tica e química Tarsy Carballas; 
da tecnóloga dos alimentos Con-
cepción Llaguno e da química e 
farmacéutica Teresa Toral.

Como alternativa para as 
persoas que desexan ver os 
materiais pero non poden 
facelo de xeito presencial, o co-
lectivo organizador tamén ten 
realizado unha versión virtual 
da exposición. Trátase de 14 
vídeos curtos nos que investi-
gadoras e profesoras de catro 
centros do Campus de Ourense 
explican de xeito divulgativo a 
traxectoria e relevancia das 14 
mulleres referentes no campo 
da ciencia, a tecnoloxía e as 
enxeñarías que forman parte 
da exposición eXXperimenta en 
Feminino. Igualmente, na páxi-
na web do proxecto pódense 
ver os paneis que conforman a 
mostra (exxperimentaenfemi-
nino.webs.uvigo.es/exposicion-
itinerante_gal/). 
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Tras unha últi-
ma rolda de 
negociacións 
de máis de 16 
horas entre 
representan-

tes do Consello, a Comisión 
e o Parlamento europeos 
que se estendeu por encima 
das 16 horas, a nova Lei de 
Servizos Dixitais (DSA) está 
cada vez máis preto de ser 
unha realidade. Esta norma-
tiva baséase nunha idea fun-
damental: que o que é ilegal 
no mundo físico, tamén sexa 
ilegal no mundo dixital.

Non son poucas as veces 
que se reclamou este prin-
cipio que parece tan básico 
e sinxelo e que de xeito evi-
dente era necesario dada a 
velocidade de cambios no 
mundo tecnolóxico, xa que a 
actual normativa que regula 
os servizos dixitais (aqueles 
que usamos ou contratamos 
a través de Internet), data do 
ano 2000. Unha rápida mirada 
ao pasado permite que nos 
decatemos de que moitos 
destes servizos e as empresas 
que os prestan non existían 
naquel momento. Exemplos 
son redes sociais, comercio 
electrónico, plataformas de 
streaming e as empresas que 
as operan: Meta, Amazon, 
Netflix, Apple, Alphabet, etc. 

Pero máis aló deste prin-
cipio, o transfondo da lei é 
limitar o poder que as gran-
des plataformas e compañías 
tecnolóxicas teñen sobre o 
mercado dixital e obrigalas a 
ser máis responsables e trans-
parentes. 

Para lograr os seus obxecti-
vos, a lei inclúe medidas para 

dar maior control aos usuarios 
sobre os datos e información 
que comparten, ademais de 
para frear a publicación de 
contido ilícito ou responsa-
bilizar ás plataformas do que 
se publica nelas, con especial 
foco na desinformación. 

En certo xeito, segue o 
camiño aberto polo Regula-
mento Europeo de Protección 
de Datos, que xa tiña un ámbi-
to de aplicabilidade practica-
mente mundial, pois afectará 
a calquera servizo dixital que 
opere na Unión Europea. Es-
pérase que, como aquel, sexa 
un modelo a imitar por outros 
países. 

Até aquí todo ben, pero cal 
é a incerteza que introduce a 
nova norma? Pois que permi-
tirá a calquera goberno actuar 
de forma rápida e directa so-
bre a difusión de información 

que se poida considerar con-
traria para o benestar da so-
ciedade.

O anterior, sumado ao que 
pode supor deixar este tipo 
de decisión baixo o criterio de 
gobernos que recoñeceron 
adquirir Pegasus e as dúbidas 
sobre a súa utilización, supo-
ñen pór en verdadeiro risco 
a liberdade de expresión, ao 
dotar dunha ferramenta para 
a censura aos mandatarios 
políticos, que terán baixo a 
súa capacidade a decisión de 
indicar ás redes sociais que 
contidos eliminar. 

Parece que estamos ante 
unha loita de poder entre as 
empresas tecnolóxicas e os 
gobernos. Se me pregunta-
sen que considero en canto a 
como equilibrar esta balanza 
de poder, como bo galego di-
ría: depende. 

Fernando Suárez, Fernando Suárez, presidente do CPEIG, achéganos presidente do CPEIG, achéganos 
neste artigo a súa visión sobre unha normativa neste artigo a súa visión sobre unha normativa 
necesaria que substitúe á do ano 2000necesaria que substitúe á do ano 2000

Lei de Servizos 
Dixitais, Pegasus e o 
equilibrio de poderes Colexio Profesio-

nal de Enxeñaría 
en Informática de 

Galicia (CPEIG) emitiu os días 
pasados un comunicado no 
que amosa a súa preocupa-
ción polos ataques cibernéti-
cos que sufriron os teléfonos 
móbiles do presidente do Go-
berno de España e a ministra 
de Defensa polo sistema Pe-
gasus. O presidente do CPEIG, 
Fernando Suárez, explica que 
Pegasus “é un software espía 
feito para gobernos e as súas 
forzas e corpos de segurida-
de. Funciona dun xeito seme-
llante aos virus informáticos, 
pero coa particularidade de 
que non é necesario facer 
ningunha acción para infectar 
o dispositivo, principalmente 
móbiles, dos usuarios”.

Para protexerse deste sis-
tema espía, Fernando Suárez 
recomenda ás autoridades, 
empresas e cidadáns “aplicar 
o sentido común”, descon-
fiando de calquera mensaxe 
sospeitosa que poida chegar 
ao teléfono móbil. Ante cal-
quera dúbida, aconsella con-
sultar coa empresa figurante 
na mensaxe ou cun experto 
en ciberseguridade, como 
son os Corpos e Forzas de 
Seguridade do Estado, que 
dispoñen de grupos especiais 
dedicados a esta tarefa; o 
Instituto Nacional de Ciber-
seguridad (INCIBE); o Centro 
Criptológico Nacional (CCN) 
–adscrito o Centro Nacional 
de Inteligencia (CNI)–; ou a 
través do Corpo Oficial de 
Peritos (COP) do CPEIG onde 
o usuario poderá solicitar a 
intervención dun profesional 
enxeñeiro en informática con 
coñecementos e formación 
para solucionar calquera risco 
ou problema desta índole. 

O

O CPEIG pon a 
disposición das 
autoridades o seu 
Corpo Oficial de 
Peritos para os 
riscos de ciberse-
guridade
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A nova estratexia RIS3 de Galicia 
redobra a súa aposta pola I+D+i 

Os días pasados tivemos 
ocasión de coñecer máis 
detalles sobre a nova 
Estratexia de Especiali-
zación Intelixente (RIS3) 
de Galicia ata 2027, 
unha folla de ruta impul-

sada dende a Axencia Galega de Innovación 
(Gain) da Xunta de Galicia que pon o foco en 
tres piares fundamentais: a sustentabilidade 
(eixe diferenciador das políticas de I+D+i con 
respecto ás anteriores etapas), a innovación 
(elemento facilitador da transformación eco-
nómica e social) e as persoas (buscando re-
solver retos sociais como o envellecemento, a 
alimentación, o despoboamento, a saúde ou 
a cohesión territorial). 

Estes datos foron dados a coñecer polo 
vicepresidente económico, Francisco Conde, 
no Parlamento, quen tamén destacou que a 
estratexia vén cunha mobilización extraordi-
naria de fondos de case 5.000M€ de investi-
mento público-privado. Con respecto á an-
terior estratexia (a RIS3 2014-2020), dixo que 
esta nova supón un medre “tanto en obxecti-
vos como en recursos por exixencias do con-
texto de transformación enerxética e dixital”. 

Seguindo o fío da comparativa coa anterior 
folla de ruta, para este período destinaranse 
un 157% máis de fondos que no anterior mar-
co orzamentario 2014-2020, no que se aca-
dou un investimento superior aos 1.900M€. 
De cara ao 2027, dos 5.000M€ de investimen-
to previsto, 3.000M€ proveñen de fondos pú-
blicos.

A nova estratexia é froito dun proceso de 
diálogo con todo o ecosistema galego de 
I+D+i (universidades, centros tecnolóxicos,...), 
co tecido empresarial galego, e, tamén, coa 
propia cidadanía, a través de diferentes en-
contros divulgativos que a Xunta de Galicia, a 
través de Gain, convocou a pé de rúa ao lon-
go dos últimos meses e nos que se recolleron 
300 achegas. En total, máis de 800 participan-

Unha folla de ruta 
con (moitos) extras 

O Centro de Investi-
gacións Agrarias 
de Mabegondo, 

no concello coruñés de 
Abegondo, acolleu o pa-
sado 20 de abril o último 
encontro da iniciativa 
Camiño de futuro, posta 
en marcha pola Xunta (a 
través de Gain e o Igape) 
para difundir entre as pe-
mes de contornas non ur-
banas os instrumentos de 
apoio autonómicos para 
mellorar a súa competiti-
vidade e crecemento. Na 
cita participou a directora 
de Gain, Patricia Argerey, 
que lembrou, facendo 
balance, que Camiño de 
futuro foi unha xira de 14 
etapas nas catro provin-
cias galegas e que nelas 
participaron 470 pemes 
e persoas autónomas, 
informándose das axudas 

autonómicas dispoñíbeis 
e, mostrando casos de 
éxito. 

Patricia Argerey des-
tacou que o obxectivo 
destes encontros, que se 
inscriben no Programa 
de Impulso á Innovación 
nas Pemes, foi “animar 
ás pequenas e media-
nas empresas a iniciar o 
camiño da innovación”, 

para ser máis competi-
tivas e medrar, así como 
para facer fronte aos 
retos globais actuais que 
dificilmente se poden 
abordar sen innovación. 
“As pemes son o motor da 
economía galega e, por 
iso, acompañalas nesta 
senda é unha prioridade 
para a Xunta de Galicia”, 
sinalou Argerey.

Até 470 pemes participaron
na xira de Gain e o Igape

tes entre as 500 empresas galegas que cola-
boraron, os centros de coñecemento e todas 
as persoas que, en xeral formaron parte das 
27 mesas de traballo convocadas e que res-
ponderon ás 175 entrevistas realizadas.

Unha das grandes novidades da nova RIS3 
reside na introdución do concepto de mi-
sión, a mesma fórmula que a Comisión Eu-
ropea para priorizar obxectivos e concentrar 
o máximo posíbel de recursos e capacidades 
ao redor dun gran proxecto. En concreto, está 

previsto que sexan entre catro e seis misións 
as que se desenvolvan en Galicia, que se irán 
perfilando cos axentes do ecosistema e que 
se financiarán con fondos FEDER a través de 
dúas convocatorias. Un dos proxectos previs-
tos será para prolongar a estadía de persoas 
maiores dependentes nos seus domicilios, 
que requirirá aliñar solucións tecnolóxicas, 
asistenciais, TIC, médicas ou construtivas e de 
domótica. 

Respecto do balance 2014-2020, o inves-
timento en Galicia en I+D creceu un 34,4%, 
máis de 10 puntos por riba da media na-
cional (23%), conseguindo o nivel más alto: 
641,7M€. A Xunta outorgou 6.700 axudas 
(6 de cada 10 para pemes) que mobilizaron 
1.900M€ de investimento público-privado, 
o 76% en proxectos encamiñados a crear un 
modelo industrial sustentado na competitivi-
dade e o coñecemento. Amais, dixo, triplicou-
se o orzamento de Gain, que desde 2014 pa-
sou de 56,3M€ a 152,7M€ neste exercicio. 
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A nosa terra comparte a súa experiencia 
na loita contra a fenda dixital dos maiores

O pasado 29 
de abril 
Santiago 
acolleu a 
presenta-
ción das 
actividades 

do Día de Internet edición 2022, 
que se vai celebrar o vindeiro 
17 de maio e cuxa axenda porá 
o foco, máis ca nunca, na nece-
sidade de xuntar recursos para 
lograr a plena inclusión dixital 
dos colectivos excluídos das TIC 
(Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación), principalmente 
as persoas maiores, cos prexuí-
zos que isto lles causa (por 
exemplo a imposibilidade de 
empregar a banca electrónica 
ou da eAdministración).

A directora da Axencia para 
a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia, Mar Pereira, estivo 
acompañada neste acto polo 
presidente da Asociación Espa-
ñola de Internautas e do Comité 
do Impulso do Día de Internet, 
Miguel Pérez Subías; e pola re-
presentante da Dirección Xeral 
de Telecomunicacións e Trans-
formación Dixital de Castela e 
León, Graciela Parrilla, en nome 
da Presidencia da Asociación 
Somos Digital.

Galicia, a través de rede CeMIT, 
é a encargada este ano da coor-
dinación das actividades do Día 
de Internet en representación 
da Asociación Somos Digital, 
que agrupa ás redes españolas 
de centros de competencias 
dixitais.

Xunto coa presentación das 
actividades e dun manifesto 
decálogo con medidas dirixidas 

á integración dixital das persoas 
maiores, a xornada acolleu a ce-
lebración dun webinar impartido 
pola investigadora da Comisión 
Europea Clara Centeno sobre o 
novo Marco Europeo de Compe-
tencias Dixitais GigComp2.2.

Trala intervención dun grupo 
de persoas maiores usuarias 
de centros de competencias 
dixitais, que compartiron as súas 
experiencias, presentouse o reto 
Camiña en Dixital, un percorrido 
virtual polo Camiño de Santiago 
a partir de distancias percorridas 
a pé polas persoas participantes 
que se transformarán en pasos 
virtuais na web creada especi-
ficamente para esta iniciativa 
(caminaendigital.com). Ademais 
das persoas que asistiron fisi-

Galicia 
coordina os 
actos do Día 
da Internet    

camente, o evento foi seguido 
de xeito virtual polas preto de 
900 persoas inscritas de toda 
España.

A directora da axencia 
AMTEGA salientou o traballo 
desenvolvido nos últimos anos 
na nosa Comunidade en cola-
boración cos concellos para a 
capacitación dixital da cidada-
nía. Lembrou que “cando hai 
unha década afrontouse como 
unha prioridade a universaliza-
ción do acceso ao ámbito dixital, 
soamente un 26% das persoas 
de entre 55 e 64 anos accedían 
a Internet, unha porcentaxe 
baixaba ata o 6% no caso das 
persoas de entre 65 e 74 anos”. 
Porén, dixo, na actualidade son 
máis do 80% as persoas de entre 

55 e 64 anos que navegan pola 
Rede, e un 53% no caso das per-
soas de entre 65 e 74 anos. Mar 
Pereira salientou que “só nos 
últimos cinco anos duplicouse o 
número de internautas de entre 
55 e 75 anos en Galicia”. Máis 
de 280.000 persoas de Galicia 
neste treito de idade deron o 
salto ao mundo dixital dende 
2015. Mar Pereira expresou a súa 
satisfacción polo feito de que “a 
nosa Comunidade fose elixida 
por Somos Digital para impulsar 
este ano as actividades do Día 
de Internet co foco posto nas 
persoas maiores”.

A directora da Axencia desta-
cou o “papel esencial” da rede 
de aulas CeMIT nesta evolución. 
Así, dixo, “as 97 aulas públicas 
impulsadas pola Xunta en 
colaboración cos concellos levan 
ofertadas preto de medio millón 
de horas de formación gratuíta 
en tecnoloxía”. En termos máis 
específicos, explicou, este ano 
serán máis de 105.000 as per-
soas usuarias das aulas, das que 
cerca de 28.000 son maiores de 
55 anos.

Pereira tamén fixo saber que a 
Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia puxo 
en marcha a finais de 2021 o 
Plan de Reforma e Ampliación 
da Rede de Aulas CeMIT cun 
investimento de 22,7 millóns de 
euros ata 2025. A través desta 
axenda, engadiu, “acometerase a 
transformación física e arquitec-
tónica dos centros; a dotación 
de equipamento tecnolóxico 
punteiro; a posta en marcha 
dun novo servizo de aula móbil; 
o reforzamento dos servizos 
dixitais e o servizo de apoio á 
formación e capacitación dixital 
da cidadanía”. 



Número 226

Cidadáns sénior de toda España apúntanse ao 
reto #CaminaenDigital lanzado dende Galicia  

O   pasado 29 
de abril 
arrancaba o 
reto #Cami-
naenDigital, 
un concurso 
colaborativo 

que combina o saudábel hábito 
de camiñar co uso das ferramen-
tas dixitais, cun Camiño de San-
tiago virtual como escenario de 
fondo. 

A iniciativa, organizada desde 
Galicia pola Axencia para a Mo-
dernización Tecnolóxica de Gali-
cia (a axencia AMTEGA), a través 
das aulas CeMIT, inclúese na pro-
gramación posta en marcha pola 
Asociación Somos Digital para 
celebrar o Día de Internet, que 
este ano celébrase baixo un lema 
que    enxalza as posibilidades de 
apoderamento e autonomía que 

Un desafío para 
celebrar o 17 de maio  

abren as novas ferramentas para 
a poboación sénior: Tecnoloxías 
dixitais para as persoas maiores e 
o envellecemento saudábel.

Persoas maiores de preto de 80 
Centros de Competencias Dixitais 
están participando xa no reto que 
ten unha dinámica sinxela: cami-

faga de media máis quilómetros 
por persoa, a fotografía con máis 
gústame, o vídeo con máis gústa-
me e o centro gañador do Escape 
Room. Haberá tamén un sorteo 
entre todas as persoas partici-
pantes no reto.

Webinarios
Ademais do reto #Caminaen-

Digital, ás actividades organi-
zadas con motivo do Día de 
Internet súmase un calendario 
de seminarios online, que están 
a organizar as diferentes redes 
que forman parte da asociación 
Somos Digital, que congrega a 
15 redes que atenden a 2.150 
centros. 

Son en total 14 webinarios en 
torno a cinco temáticas para fa-
cilitar a inclusión e capacitación 
dixital das persoas maiores: A 
túa vida máis cómoda, De forma 
segura, Tramita desde a casa, Con 
saúde e Viaxar, coñecer e entreter-
se. 

Esta formación, que se impar-
tirá até o 31 de maio, súmase 
á ofrecida xa desde o pasado 7 
de abril nos Centros de Compe-
tencias Dixitais co obxectivo de 
contar co coñecemento e a infor-
mación necesarios para intervir 
no reto e, desta maneira, incre-
mentar a autonomía no uso das 
ferramentas dixitais: as persoas 
maiores recibiron formación so-
bre como empregar dispositivos 
de rexistro da súa actividade —
pulseiras e reloxos intelixentes, 
teléfonos móbiles... —, así como 
indicacións para facer boas foto-
grafías e para empregar a rede 
social Facebook. 

O reto #Caminaendigital está 
organizado en colaboración 
co Colexio Oficial de Enxeñaría 
Informática de Galicia (CPEIG), 
que desenvolveu a páxina web, 
impartiu a formación inicial  e di-
namiza o seguimento do mesmo 
apoiado pola Rede CeMIT. 

ñan nas súas contornas, miden as 
distancias percorridas con ferra-
mentas dixitais, sacan fotografías, 
gravan vídeos... e comparten es-
tas experiencias a través da páxi-
na web de Camina en Ditigal (ca-
minaendigital.com), do espazo 
na rede social Facebook (www.
facebook.com/CaminaEnDigital), 
na que as imaxes e vídeos con 
máis gústame levan premio, e do 
cancelo #CaminaenDigital. 

Ademais, na web do reto, os 
axentes dinamizadores dos Cen-
tros de Competencias dixitais 
rexistran os quilómetros percorri-
dos cada día polas persoas parti-
cipantes co obxectivo de chegar 
a Santiago de Compostela nun 
percorrido virtual que  suma 764 
km. 

Entrega de Premios e 
Escape Room

O reto estenderase até o día 18 
de maio para pecharse o venres 
20 cun evento final no que se ce-
lebrará un Escape Room, centrado 
tamén no Camiño de Santiago, 
e no que se entregarán premios 
aos participantes, que poderán 
recibir ben unha tableta ou unha 
pulseira dixital de actividade para 
recoñecer as seguintes modali-
dades: a persoa que recorra máis 
quilómetros, o centro que reco-
rra máis distancia, o centro que 
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Convocado o 
XIII Premio 
Traballo Fin de 
Máster

O Colexio Profesional de 
Enxeñaría en Informá-
tica de Galicia (CPEIG) 

convocou xa a décimo terceira 
edición do Premio Traballo Fin de 
Máster en Enxeñaría Informática. 
O galardón quere ser “un estímulo 
para os estudantes e titulados re-
centes no mestrado en Enxeñaría 
en Informática”.

Tal como se recolle nas bases 
do certame, poden concorrer ao 
premio todas aquelas enxeñeiras 
e enxeñeiros en Informática que 
presentaran nunha universidade 
galega o traballo fin de mestrado 
da Enxeñaría en Informática nos 
anos 2020, 2021 e 2022. Aqueles 
estudantes que queiran optar ao 
premio do CPEIG poden remitir 
a documentación precisa (ficha 
resumo do traballo, resumo  e 
memoria completa do mesmo) 
ata o día 12 de maio ao enderezo 
electrónico: informacion@cpeig.
gal. As bases e o formulario para 
presentar a candidatura pódense 
atopar ao final deste artigo.

Mediante a organización deste 
premio, o CPEIG busca achegarse 
ao colectivo estudantil e defen-
der as vantaxes da colexiación, 
ademais de estimular o traballo 
dos estudantes. Os tres finalis-
tas terán dereito a un ano de 
integración no Colexio. O TFM 
gañador recibirá, ademais, unha 
gratificación económica de 1.000 
euros. Unha comisión experta, 
integrada por representantes do 
CPEIG e das tres universidades 
galegas, valorará os traballos 
recibidos e seleccionará o traballo 
gañador. 

O CPEIG celebrará a Noite da Enxeñaría en 
Informática de Galicia o 1 de xullo

O Colexio Profesional de 
Enxeñaría en Informática de 
Galicia (CPEIG) celebrará a 
súa XIV Noite da Enxeñaría 
en Informática de Galicia 
o 1 de xullo no Hotel OCA 

Puerta del Camino de Santiago, evento un 
punto de encontro entre os colexiados do 
CPEIG e un gran número de empresas e 
profesionais TIC de Galicia, que conta cunha 
destacada participación de cargos empresa-
riais, institucionais e políticos e é un referente 
para o sector.

Segundo sinala o presidente do CPEIG, 
Fernando Suárez, a Noite é “xa unha gala con-
solidada onde o Colexio profesional pretende 
mostrar á sociedade o traballo desenvolto 
por enxeñeiras/os en informática dentro da 
sociedade da información e as iniciativas 
relacionadas co ámbito das novas Tecnoloxías 
da Información e a Comunicación”.

No marco da gala entregaranse os 
Premios da Noite, con 11 categorías nas que 
as colexiadas e colexiados recoñecen as 
iniciativas ou persoas destacadas no ámbito 
da enxeñaría en informática. Os galardóns 
de 2021 recaeron en: Samsung Electronics 
Iberia polo seu proxecto Tallk destinado a 
facilitar a comunicación das persoas enfermas 
de ELA, Premio e-Inclusión; a empresa galega 
Councilbox, Premio Iniciativa Emprendedora; 
Red Mundo Atlántico, Premio Iniciativa Em-
presarial; o Centro de Supercomputación de 

Galicia (CESGA) polo seu proxecto Quantum 
Computing destinado a colocar a Galicia 
como un referente internacional en tecno-
loxías cuánticas en 2030, Premio Iniciativa da 
Administración; o Premio Ada Byron foi para a 
enxeñeira en informática Ana Freire, experta 
en Intelixencia Artificial e recuperación de 
información; o Centro de Investigación TIC 
(CITIC) da Universidade da Coruña polo 
seu proxecto Talentos Inclusivos destinado a 
fomentar as vocacións TIC entre a mocidade 
e dar visibilidade ás persoas con diversidade 
funcional, Premio Innovación Tecnolóxica no 
Ensino; o enxeñeiro en Informática Carlos 
Eloy López Blanco, Premio Traxectoria Profe-
sional.

Ademais, en 2021 o Premio Traballo Fin 
de Máster recaeu en Elisa Fernández Álvarez 
polo desenvolvemento dunha ferramenta 
que permite a xestión e explotación dos 
datos de carga viral obtidos a partir da análise 
de augas residuais e que son empregados 
para realizar predicións de casos da COVID-19 
na UDC; Mateo Valero Cortés, director do 
Barcelona Supercomputing Center-Centro 
Nacional de Supercomputación, impulsor da 
supercomputación en España e Europa reci-
biu a distinción de Colexiado de Honra; o Pre-
mio Especial A Noite foi para Balidea, Emetel, 
Inycom e Minsait polo seu permanente apoio 
á entidade colexial e á gala de referencia do 
sector TIC en Galicia; e o Premio Especial a 
Código Cero no seu 20 aniversario. 

En verán
festexamos as TIC 
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Historias de 
Talentos Inclusivos 
A segunda edición do proxecto do CITIC e ASPACE 
Coruña avanza na resolución de retos

O   s equipos de traballo do 
proxecto Talentos Inclusi-
vos, promovido polo CITIC 
e Aspace Coruña, están 
cada día máis preto de re-
solver os retos tecnolóxi-

cos propostos nesta segunda edición, inicia-
da ao comezo do actual curso escolar.

O IES Miraflores (Oleiros), encargado da 
creación do proxecto Rampas de accesibili-
dade en impresión 3D portátiles, actualmente 
está traballando nas primeiras probas de im-
presión para conseguir adaptar os deseños.

O Colexio Calasanz PP. Escolapios está 
a desenvolver un Comunicador en contor-
na Scratch que interactúa con Alexa. Tras 
analizar diferentes propostas de ASPACE 
para continuar implementando melloras, 
conseguiron resolver algúns problemas de 
conexión e a comunicación con Alexa. Es-
tes pequenos logros farán que usuarios de 
ASPACE poidan pór música ou acender a luz 
cun simple movemento cabeza.

Os retos asignados ao IES Terra de Tra-
sancos (Narón), son a creación dun Dado 
electrónico con Arduino con carcasa con im-
presora 3D e un Licornio en impresión 3D. Co 
primeiro deles, dedicaron semanas a soldar 
a placa e a deseñar as carcasas do dado. 
Respecto ao licornio, conseguiron deseñar e 
imprimir a peza que suxeitará o pincel ou o 
lapis. Alén diso, propuxéronse deseñar outra 
peza para que usuarios de ASPACE poidan 
xogar a boccia.

O reto desenvolvido polo IES de Orti-
gueira consiste na elaboración dun Timbre 
sen fíos adaptado para avisar ao coidador. 
A pesar de dispoñer xa dun prototipo para 
que os usuarios de ASPACE poidan ir facen-
do as probas necesarias, están a mudar a 
idea dunha caixa por unha táboa na que os 
compoñentes se atopen integrados.

Pola súa banda, o IES Sofía Casanova (Fe-
rrol) está a traballar na Creación de mandos 
con premedores adaptados, para os cales 
fixeron interruptores con impresoras 3D. 
Ademais están traballando nunha versión 
do videoxogo Tetris con pulsadores adap-
tados.

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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Dous foron os retos propostos polo IES Agra 
del Orzán. Por unha banda, un Xogo de luces 
para traballar a mobilidade e, por outra, un 
Mesturador de dados con premedor. En ASPA-
CE puideron probar o xogo de luces e atopa-
ron que, nalgúns momentos, o botón non se 
iluminaba. Seguirán traballando de maneira 
conxunta pois, como comentan os usuarios de 
ASPACE, este xogo é moi útil para traballar cos 
membros superiores. Respecto do seu segun-
do reto, o do dado electrónico, o grupo con-
seguiu ter un dado que non só se ilumina cos 
números, senón que tamén emite un son para 
anunciar o número que saíu.

O grupo do IES Ramón Menéndez Pidal – 
Zalaeta, está a traballar nun proxecto de Do-
minó con tamaño adaptado, relevo e contraste 
de cor para persoas con baixa visión. Por agora, 
teñen pensado facer tres tipos: un con núme-
ros, outro con puntos e un terceiro con figuras 
xeométricas. Usuarios de ASPACE propuxéron-
lles facelo de cores que contrasten, para os seus 
compañeiros que teñen problemas de visión. 
O segundo reto definido trátase de Elementos 
de lecer-musical controlados por sensores.

Impresión 3D e produtos de accesibilidade 
ao computador e á tablet é o nome do reto do 
IES David Buján. Aínda que o alumnado tivo 
algún problemiña técnico, non cesan no seu 
empeño de continuar avanzando. Consegui-
ran imprimir parafusos, torcas e unha peza 
que vai agarrada á cadeira e tiñan como se-
guinte obxectivo facer os brazos do soporte a 
través da impresora 3D.

O IES Rego de Trabe (Culleredo) definiu o 
seguinte reto: Téxtil intelixente. Comunicador 
que envía mensaxes en resposta a estímulos. O 
alumnado traballou na aprendizaxe para pro-
gramar o Arduino en C++. Ademais, tamén se 
propuxeron aprender a coser con fío conduti-
vo. Isto permitiralles coser un velcro conduti-
vo que fará de interruptor. O seu seguinte reto 
é traballar coa máquina de coser.

Por último, O IES As Mariñas (Betanzos)  
están a traballar nunha mesa de luz sensorial 
con premedor adaptado nun dominó adapta-
do con relevo e contraste de cor para persoas 
con baixa visión. Os dous retos atópanse xa 
nunha fase moi avanzada de desenvolvemen-
to. 


Proba de usabilidade do licornio por parte 

dunha usuaria de ASPACE Coruña

Sesión de seguimento dos retos do IES de 
Ortigueira
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As entidades culturais enchen a Rede de contidos para 
coñecermos a figura de Florencio Delgado Gurriarán 

Comezou o mes 
das Letras Ga-
legas e este 
ano refórza-
se a vertente 
dixital das 
a c t i v i d a d e s 

previstas, en parte polo avance 
imparábel das novas ferramen-
tas, en parte polos hábitos de 
traballar, comunicarnos e infor-
marnos online durante a crise 
pandémica. Como resultado, 
case todo o que rodea en 2022 
á celebración da nosa escrita e, 
máis concretamente do legado 
de Florencio Delgado Gurriarán, 
homenaxeado nas Letras Gale-
gas deste ano, terá un reflexo 
ou un alicerce decididamente 
dixital. Isto é extensíbel á axen-
da da Real Academia Galega, á 
da Consellería de Educación e 

lorencio Delgado 
Gurriarán naceu 
o 27 de agosto 

de 1903 en Córgomo 
(Vilamartín de Valdeo-
rras). Fillo dun perito 
agrícola que ademais era 
funcionario do Minis-
terio de Fomento, viviu 
en Ourense, Palencia e 
Valladolid, onde estudou 
Dereito entre 1918 e 
1924. Rematada a carreira 
e cun novo destino do 
pai na Coruña, a familia 
instálase en Córgomo. 
Traballou como avogado 
no Barco e colaborou 
dende moi cedo nos xor-
nais El Heraldo de Galicia, 
de Ourense, e en A Nosa 
Terra. Logo de afiliarse ao 

Partido Galeguista (onde 
xogou un papel activo 
e moi comprometido, 
sobre todo, coa defensa 
do idioma), estoupa a 
contenda da Guerra Civil 

Vida e obra do autor

F

17 de maio, 
Día das Letras 
(Dixitais) Galegas 

Cultura, á da Secretaría Xeral de 
Política Lingüística, á do Conse-
llo da Cultura Galega, á das de-
putacións, á das universidades e 
á de todas as moitas entidades 
e institucións que colaboran na 
realización de actividades de ce-
lebración cultural ligadas á festa 
do 17 de maio. 

A RAG non é unha excepción 
a esta tónica, tal e como se des-
prende da axenda presentada 
estes días.    

Entre estas actividades figu-
ra a publicación en academia.
gal,do discurso de ingreso na 
RAG de Florencio Delgado Gu-
rriarán, onde lembra en primei-
ra persoa como tivo que fuxir a 
México xunto a tantos outros 
cos que compartía ideoloxías 
e obxectivos vitais, o seu agra-
decemento co país que acolleu 

tantos exiliados despois da Gue-
rra Civil e tamén o labor a favor 
da cultura galega que, xunto a 
outros paisanos, desenvolveu.

O texto acaba de ver a luz na 
sección de publicacións de aca-
demia.gal, nunha edición espe-
cial que mantén a lingua orixinal 
do autor. 

A axenda de actividades inclúe 
unha homenaxe a México para 
recoñecer o traballo colectivo da 
diáspora que o poeta reivindicou 
nas palabras pronunciadas o día 
en que foi recibido como acadé-
mico correspondente. “Sen ten-
cionar compararnos cos galegos 
de Bos Aires, capital cultural da 
Galiza nos anos da posguerra, 
cando, despois da vitoria da 
metade dos españois, ficou a 
España maltreita, a intelectuali-
dade decimada e a fala galega ás 
escuras, a emigrazón galega en 
México tamén acendeu o seu fa-
chiño para escorrentar as tebras 
culturais”, reivindicaba.

O exilio é tamén o eixe do 
terceiro dos cinco capítulos 
da serie web documental da 
RAG Florencio Delgado Gurriarán. 
O soño da Galicia infinda, estrea-
da o xoves 28 de abril. A narra-
ción audiovisual, dispoñible 
en academia.gal e na  canle de 
Youtube da institución, arrinca 
co retrato máis próximo e ínti-
mo do poeta. O episodio 2 conta 



| 15Número 225

O CCG activou un espazo 
específico sobre o poeta

O  Consello da 
Cultura Gale-
ga lanzou 
a finais do 

inverno un espazo web 
centrado de maneira 
específica na figura 
de Florencio Delgado 
Gurriarán (Vilamartín 
de Valdeorras 1903 – 
Fair Oaks, USA, 1987), o 
escritor homenaxeado 
este ano no Día das 
Letras Galegas deste 
2022. Podemos velo 
en consellodacultura.
gal/diadasletrasgale-
gas/2022/.

Trátase dun especial 
web onde se mostran 
os fondos propios do 
CCG sobre o poeta, 
materiais entre os que 
figura o único rexistro 
sonoro coñecido de 
Florencio Delgado Gu-
rriarán: unha entrevista 
que concedeu en 1968 
ao programa Poetas de Galicia 
do centro territorial de Radio 
Nacional de España en Galicia. 

Na dita entrevista o autor 
repasa a súa poesía, a súa vida 
en América e achéganos reci-
tados por parte dos locutores 
e do propio poeta dalgunhas 
das súas composicións máis 
coñecidas. 

O especial inclúe tamén 
unha escolma de artigos do 
autor en dúas das publica-
cións senlleiras da cultura 
galega no exterior como son 
Vieiros ou Saudade, textos 
que pretenden dar conta do 
seu pensamento e activismo 
cultural, así como das caracte-
rísticas da súa poesía. 

Ir a misa de doce é o título 
dun poema, escrito en 1938, 
no Galicia, a publicación 
semanal da Federación de 
Sociedades Gallegas en Bos 
Aires, trasládanos ao ambien-
te represivo da Guerra Civil. 

Outro dos textos que inclúe 
titúlase Noiturnio da noiva 
jarocha. Son veracruzano. Foi 
publicado no primeiro núme-
ro de Saudade (25 de xullo de 
1942) e permite ver unha das 
características máis notables 
da poesía de Delgado Gurria-

rán: a fusión entre a lingua e 
literatura galegas e a cultura e 
os ambientes mexicanos.

O Consello da Cultura Ga-
lega abriu a actividade sobre 
Florencio Delgado Gurriarán 
en xaneiro, coa súa entrada na 
enciclopedia online de perso-
nalidades da nosa terra Álbum 
de Galicia, asinada por Xosé 
Ramón Fandiño. A entrada dá 
conta do seu perfil biográfico 
e fai fincapé no seu papel 
activo e moi comprometido, 
sobre todo, coa defensa do 
idioma. 

O Consello da Cultura 
Galega tamén anunciou que 
vai celebrar o Día das Letras 
Galegas cun programa de 
actividades que se estenden 
máis alá do 17 de maio e 
“teñen a vontade de percorrer 
todo o ano”.  A presentación 
do devandito espazo web foi 
a primeira das actividades 
previstas, que incluirán como 
cada ano unha publicación 
conmemorativa e un concer-
to institucional. O Concerto 
institucional, na véspera da 
propia celebración do 17 de 
maio, terá lugar nun espazo 
próximo á figura homenaxea-
da e incluirá unha estrea. 

Vida e obra do autor
e en outubro do 1936 vese 
obrigado a fuxir a Porto 
onde colle un barco para 
Bordeos. De alí trasládase 
a París ata xaneiro de 1938, 
cando pasou á Barcelona 
republicana para formar 
parte da Subsecretaría de 
Armamento e despois logo 
no Servizo de Información 
Periférico do Estado Maior 
do Exército de Terra. 

En 1939 exiliouse en 
México, país no que seguiu 
loitando polo ideal gale-
guista como creador das 
revistas Saudade e Vieiros, 
fundador do Padroado da 
Cultura Galega e como re-
presentante na delegación 
de Galeuzca en México. 

Sobre o seu legado 
poético, os vértices da 

súa poesía xiran arredor 
de tres eixes temáticos 
e estilísticos, primeiro a 
obra lírica e sensual de 
Valdeorras, compilada no 
libro Bebedeira; segundo, 
a poesía de loita e defensa 
da lingua galega e belixe-
rante contra o fascismo, 
que se publicou sobre 
todo en Nueva Galicia e se 
recolleu no libro O soño 
do guieiro; e terceiro a 
poesía crioula recollida nas 
revistas Saudade e Vieiros e 
no libro Galicia infinda, na 
que o autor mostra a súa 
admiración pola realidade 
mexicana, e a capacidade 
da lingua galega para 
“dialogar cun sistema lite-
rario tan diferente como o 
mexicano”.

a súa entrada en contacto co 
galeguismo organizado e a súa 
participación na resistencia re-
publicana. Os dous últimos ca-
pítulos centraranse na poesía e 
na lingua dun autor que proxec-
tou o galego de Valdeorras, que 
é tamén motivo de reivindica-
ción a través da súa obra nestas 
Letras Galegas 2022.

A RAG está ademais a produ-
cir a serie de micropezas audio-
visuais Polos vieiros de Florencio, 
que reúne voces de distintos 
ámbitos para ofrecer diversas 
olladas á figura do autor e á 
súa obra; difunde a través das 
redes sociais contidos como Pa-
labras de Florencio, onde une a 
divulgación da poesía do ho-
menaxeado coa difusión do lé-
xico galego; e, poñendo o foco 
no público máis novo,  convoca 
á comunidade escolar arredor 
de  Primavera das Letras, páxina 
web na que se pode descargar 
a biografía de Florencio dirixi-
da ao público infantil que asina 
Ledicia Costas e ilustra Blanca 
Millán.

Primavera das Letras ofrece 
ademais fichas para colorear a 
vida do Florencio neno creado 
pola escritora e a ilustradora, 
actividades interactivas e ví-
deos con homenaxes ao poeta 
de alumnado da comarca de 
Valdeorras. 
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Inaugurada 
a mostra 
Bebedeira de 
ensoños

A   celebración 
cultural 
galega por 
excelencia, o 
Día das Letras 
Galegas, leva 

xa semanas facendo ruído nas 
redes. Porén, o 30 de marzo aca-
dou unha repercusión especial 
coa presentación do programa 
de actividades autonómicas para 
celebrar o 17 de maio, adicado, 
segundo acordou a Real Acade-
mia Galega (RAG), ao valdeorrés 
Florencio Delgado Gurriarán. 
A axenda da Consellería de 
Cultura e a RAG abrangue máis 
de 150 iniciativas ao arredor do 
dito escritor e da nosa lingua. 
Tamén colaboran activamente 
na axenda o Consello da Cultura 
Galega, a CRTVG e unha chea de 
empresas, entidades, admi-
nistracións locais e editoriais. 
Haberá actividades en formato 
tradicional e moitas, tamén, en 
formato online. Desenvolveranse 
durante todo o ano, con especial 
atención ao 17 de maio. 

A programación das Letras 
Galegas 2022 incluirá proxec-
tos expositivos como Florencio 

A axenda 
autonómica das 
Letras, no Portal 
da Lingua e na 
Axenda da Cultura 

que, entre outros programas, 
emitirá durante todo o mes de 
maio as micropezas Polos vieiros 
de Florencio.

Dende o punto de vista edu-
cativo, porase en marcha unha 
iniciativa innovadora en colabo-
ración cos concellos da comarca 
de Valdeorras. En concreto, des-
envolveranse rutas educativas 
pola comarca para dar a coñecer 
os principais puntos de interese 
artístico, histórico, social e cultu-
ral do lugar. No eido educativo 
tamén se manterá o traballo 
dos Equipos de Dinamización 
da Lingua Galega dos centros 
de ensino, cuxos recursos máis 
destacados poden consultarse 
no Portal da Lingua Galega 
(lingua.gal).

No ámbito académico mante-
ranse citas habituais como o sim-
posio organizado pola Xunta e a 
RAG, centrado na personalidade 
e na obra literaria do autor. 
A programación completa pode-
rá consultarse tanto na axenda 
de Cultura de Galicia (cultura.
gal/gl/axenda) coma no Portal 
da Lingua Galega (lingua.gal) 
da Secretaría Xeral de Política 
Lingüística. 

Delgado Gurriarán. Bebedeira de 
Ensoños, promovido pola Xunta 
en colaboración coa editorial 
Galaxia, ou Compromiso na 
distancia, que percorrerá 10 
localidades galegas entre maio 
e decembro. Son dúas mostras 
ás que se suman outras moitas 
como as gañadoras do Concurso-
exposición Letras Galegas ou as 
mostras que acollerán os centros 
da Rede de Bibliotecas Públicas 
de Galicia.

Amais, impulsaranse accións 
nas que buscar a implicación de 
toda a sociedade, como lecturas 
públicas, concursos de podcast 
(arquivos en liña de radio) ou a 
tradicional Carreira das Letras. 
Amais, haberá espectáculos tales 
como o teatro de obxectos Tras 
os vieiros de Florencio, da man 
da compañía Fantoches Baj; 
actuacións musicais, como a 40º 
edición do festival Festiletras, 
en colaboración coa Fundación 
Eduardo Pondal; obradoiros nas 
bibliotecas públicas, como Ver-
sos, cores e colaxes, impartido por 
María Lires; contacontos, como 
O garoto de Ipanema, a cargo de 
Caxoto, ou especiais na CRTVG 

Este 4 de maio inau-
gurouse a exposición 
Florencio Delgado 

Gurriarán. Bebedeira de 
ensoños no Teatro Lauro 
Olmo do Barco de Valdeorras. 
Esta mostra producida pola 
Editorial Galaxia é un proxecto 
da Xunta no ano das Letras 
Galegas 2022 dedicado a 
Florencio Delgado Gurriarán, 
coa colaboración do Concello 
do Barco de Valdeorras. Con 
carácter informativo e didác-
tico, divídese en 15 paneis 
explicativos que percorren a 
vida e a obra do poeta, e unha 
escolma de obxectos persoais 
do autor, cedidos pola familia 
para esta exposición.

Os paneis repasan a 
traxectoria vital e biográfica 
do autor homenaxeado, 
permitindo ao visitante asistir 
a un percorrido para com-
prender quen foi, que nos 
deixou e que implica a figura 
do escritor. A mostra comeza 
o seu percorrido no Barco 
de Valdeorras e seguirá en 
Ourense e Santiago.
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O      secretario 
xeral de 
Política 
Lingüística, 
Valentín 

García, presentou en abril 
a undécima edición do 
programa de dinamiza-
ción da lingua galega 
FalaRedes 2022, posto en 
marcha en concellos e en-
tidades adscritos na Rede 
de Dinamización Lingüís-
tica. A axenda inclúe máis 
de 40 sesións de oito ac-
tividades. Valentín García 
salientou o protagonismo 
que vai ter no programa 
a figura de Florencio 
Delgado Gurriarán. Así, a 
primeira actividade está 
dedicada a “dar a coñe-
cer a súa traxectoria e a 
súa obra dunha maneira 
próxima e amena”, sinalou, 
engadindo que pode-
mos consultar a axenda 
ao completo no portal 
lingua.gal. 

Na presentación estivo 
acompañado por Inacio 
Vilariño, actor da peza 
Tras os vieiros de Florencio, 
que participou na pre-
sentación caracterizado 
como Florencio Delgado 
Gurriarán. 

Como dixemos, FalaRe-

des desenvolverá máis de 
40 sesións de 8 activida-
des variadas. A edición 
ábrese cunha peza teatral 
da compañía Fantoches 
Baj, Tras os vieiros de 
Florencio, que amosa a 
traxectoria, a obra e mais 
a poética do autor home-
naxeado este ano no Día 
das Letras Galegas. Xabier 
Díaz formará tamén parte 
deste programa coa pro-
posta musical Levantarse 
e caer. Arrolos e abrentes, o 
novo disco do artista dedi-
cado aos pais e nais que 
optan por transmitirlles a 
linga galega aos seus fillos 
e fillas. 

A compañía de teatro 
Os Náufragos levará aos 
escenarios a obra Karelu, 
de Ismael G. Candal e Gus-
tavo del Río, sobre a edu-
cación na familia, a violen-
cia, a crise e os valores das 
sociedades contemporá-
neas. Seguindo co teatro, 
o espectáculo (Algunhas) 
Cousas de Castelao nace 
da fusión entre o traballo 
que o actor Fran Rei vén 
desenvolvendo desde o 
ano 2017 no Obradoiro 
de Dramatización e Teatro 
da asociación Avante, 
dedicada ás persoas con 

diversidade funcional, e 
da súa propia experiencia 
previa na creación e pro-
dución da peza Retrincos 
de Castelao, de Culturacti-
va Producións.

Entre maio e xullo, o 
grupo de música infantil 
O Viravai representará, 
baixo xestión de Merlín 
Comunicación (Galaxia), A 
miña lingua, a túa lingua. 
E por primeira vez a ópera 
chega ó FalaRedes da man 
dunha obra contemporá-
nea da autoría de Javier 
Ozores, O reflexo, unha 
proposta operística e 
teatral que parte de textos 
de Emilia Pardo Bazán.

O músico Emilio Rúa 
e o escritor Xosé Carlos 
Caneiro propoñen unha 
iniciativa dobre que 
combina a música e a 
literatura. Por unha banda, 
e para celebrar o 20 cabo-
dano do pasamento de 
Carlos Casares, presentan 
a velada literario musical 
Tocata & fuga para Carlos 
Casares, coa colaboración 
da Fundación Carlos Casa-
res. Amais, ofrecen Contos, 
cantos e pedraviva, que se 
levará a cabo en espazos 
patrimoniais significati-
vos. 

poeta valdeo-
rrés Jorge Moral 
decidiu poñer en 

valor a figura de Florencio 
Delgado Gurriarán a través 
de innovadores formatos 
de comunicación. Estamos 
a falar do proxecto As 
Letras de Florencio (asletras-
deflorencio.gal), dende o 
que se publica unha serie 
de podcasts sobre a vida 
e a obra do escritor de 
Córgomo. Esta iniciativa 
conta co impulso de varios 
concellos da comarca de 
Valdeorras e co apoio da 
Deputación de Ourense e 
da Xunta de Galicia.

As letras de Florencio: o 
podcast son doce capítulos 
que están a ser comparti-
dos os últimos domingos 
de cada mes durante 2022. 
O formato é unha creación 
do escritor e activista 
cultural valdeorrés Jorge 
Moral, quen no primeiro 
capítulo, Do que non se fala, 
pouco se sabe, ofrece unha 
cartografía persoal sobre 
o poeta homenaxeado 
abranguendo todas as fa-
cetas da súa contribución: 
a humana, a política e a 
literaria. 

Máis formatos 
sonoros de 
divulgación 

O

Homenaxes ás nosas Letras 
na axenda de Falaredes
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Galicia 
transmedia e 
multimedia  

Servizo de Norma-
lización Lingüística 
da Universidade de 

Santiago e o Centro de Docu-
mentación Sociolingüística de 
Galicia, dependente do Con-
sello da Cultura, compartiron 
con nós novidades relativas a 
Proxector (consellodacultura.
gal/especiais/proxector), ini-
ciativa web destinada impul-
sada este ano co obxectivo de 
acurtar as distancias entre a 
divulgación das máis variadas 
disciplinas e a cidadanía, ao 
tempo que aposta de cheo 
polo galego. Na súa nova 
andaina as dúas entidades 
redobran a súa aposta por 
achegar unha xanela directa 
a audiovisuais destinados á 
docencia en ensino medio e 
universitario, elaborados ou 
subtitulados en galego ou 
portugués. 

Este fortalecemento do 
traballo e dos obxectivos 
materialízase na calidade dos 
especiais que se están a pu-

blicar, como, sen ir máis lonxe, 
o achegado o 22 de marzo 
con motivo do Dia Mundial da 
Auga e o Dia Meteorolóxico 
Mundial: un especial sobre 
O clima, o tempo e a auga. 
Trátase da terceira escolma 
de vídeos que nos ofrece 
Proxector dende a súa posta 
en marcha, xunto con Virus, 
epidemias e vacinas e Acentos 
que enriquecen o mundo. Día 
da Lingua Materna.

O CDSG sinala que os recur-
sos destacados nos especiais 
forman parte dun repertorio 
completo que podemos con-
sultar a través da clasificación 
temática da web ou mediante 
os distintos filtros de busca 
que propoñen dende o CDSG, 
que aproveita a presentación 
destas novidades para lanzar 
un convite a explorar a páxina 
e animarmos a achegar su-
xestións. Podemos remitilas a 
calquera das dúas entidades: 
cdsg@consellodacultura.gal 
ou snl_lugo@usc.es. 

Consellería de Cultura 
e Educación e a Radio 
Galega convocoaron 

a cuarta edición do Concurso 
de Podcasts - Radio na Biblio, 
que este ano pon o foco na 
figura do poeta, articulista, 
tradutor, editor, activista 
cultural e político no exilio 
Florencio Delgado Gurriarán, 
homenaxeado o vindeiro 17 
de maio, Día das Letras Gale-
gas. O obxectivo do certame 
é “estimular a elaboración de 
produtos radiofónicos en gale-
go, reforzar a lectura de poesía 
nesta lingua ou o achegamen-
to ao mundo da edición, da 
tradución e da cultura galega 
en América”.

Poderán participar neste 
concurso os 138 centros públi-
cos participantes no programa 
Radio na Biblio, da Consellería 
de Cultura, Educación e Uni-
versidade, así como outros 
centros que traballan xa co la-
boratorio de radio como ferra-
menta pedagóxica. Na terceira 
edición do certame participa-
ron 69 centros educativos que 
enviaron 127 traballos.

O certame enmárcase no 
Plan LÍA (Lectura, Información 
e Aprendizaxe) 2021/2025 de 
Bibliotecas Escolares. Constará 
de catro modalidades, segun-
do o nivel do ensino (Infantil 
e primeiro ciclo de Primaria, 
resto de Primaria, ESO e unha 

cuarta para Bacharelato, ensi-
nanzas de persoas adultas ou 
ciclos formativos). Cada centro 
educativo pode presentar 
un máximo de tres traballos, 
todos eles en lingua galega, 
cunha duración de entre tres e 
cinco minutos. O arquivo so-
noro, en formato MP3 ou WAV 
pode ser unha entrevista, unha 
cuña publicitaria, un noticiei-
ro, un faladoiro, un recital, un 
debate ou un programa mo-
nográfico

O prazo para a presentación 
de solicitude de participación 
e do resto da documentación 
remata o 29 de abril de 2022. A 
documentación remitirase ao 
enderezo electrónico da Ase-
soría de Bibliotecas Escolares.

O xurado seleccionará dous 
podcasts por modalidade, 
que recibirán unha asignación 
extraordinaria de 1.000€ para 
melloras no laboratorio/emiso-
ra de radio ou para actividades 
relacionadas co funcionamen-
to deste laboratorio de radio, 
sempre vinculado á biblioteca 
do centro. Os escolares po-
derán visitar as instalacións 
da Radio Galega en Santiago. 
Os traballos premiados serán 
emitidos por esta emisora e se-
rán difundidos a través da súa 
páxina web (crtvg.es/rg/rg-en-
directo) e da canle dixital do 
Diario Cultural (diariocultural.
gal). 

Proxector achega especiais sobre 
a divulgación máis actual 

A nosa terra quere ser unha potencia 
en novos contidos, damos conta duns 
exemplos 

Radio na Biblio pon o foco en 
Florencio Delgado Gurriarán 

O

A
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o  gallo do 37º 
aniversario da 
Radio Galega, a 

emisora pública estreou 
novo estudio multime-
dia co que busca forne-
cer a súa aposta multi-
plataforma, facilitando 
que a radio poida tamén 
consumirse en imaxe 
na súa páxina web, na 
canle de YouTube da 

TVG e a través de Face-
book Live. Deste xeito, 
os programas da Radio 
Galega poden emitirse 
en directo ou en diferido 
pola TVG ou en calquera 
das canles dixitais da 
CRTVG con calidade 
broadcast dende un es-
pazo creado a tal efecto, 
o que supón un grande 
salto de calidade sobre 

o que se estaba a facer 
nos últimos meses (emi-
tir por televisión unha 
cámara fixa enfocando 
de xeito fixo un estudio 
de radio).

O novo estudio tamén 
está acondicionado para 
a emisión ou gravación 
de concertos, para aco-
ller público e para aten-
der proxectos en novos 
formatos que combinen 
audio e imaxe. 

proxecto 
Aquí medra 
a lingua, 

serie web do Consello 
da Cultura Galega 
destinada a mostrar 
proxectos escolares de 
dinamización lingüísti-
ca, puxo a disposición 
da comunidade inter-
nauta os seis capítulos 
dos que consta. Aquí 
medra a lingua é un 
proxecto deseña-
do pola Sección de 
Lingua, Literatura e 
Comunicación do CCG 
que coordina Carme 
Garcia Mateo, que 
busca amosar que as 
escolas son “un cóm-
plice indispensábel na 
lingua galega e da súa 
transmisión”. Segundo 
explican, as diferen-
tes iniciativas están 
contadas polos seus 
propios protagonistas 
que ofrecen “un relato 
fiel dos proxectos que 
se están a desenvolver 
en diferentes centros 
de toda Galicia”. Esta 
experiencia audio-
visual, dirixida pola 
valdeorresa Cristina de 
la Torre, está estrutu-
rada en seis capítulos 
que arrincaron os días 
pasados con O modelo 

Burela, e que fóronse 
subindo semanalmen-
te xunto cunha ficha 
descritiva de cada 
centro a un especial 
do web do Consello da 
Cultura Galega. 

Comezou como di-
xemos o 21 de marzo 
co IES O Perdouro de 
Burela e logo seguiu 
co CPI da Saleta de 
Cea, co IES Félix Muriel 
de Rianxo (4 de abril) 
e co CEIP Barouta de 
Ames (11 de abril). 
Na recta final de abril 
estreouse o capítulo 
relativo á experiencia 
do CRA Nosa Señora 
de Ponteceso (18 de 
abril). A serie remata 
o 25 de abril co CEIP 
Barouta de Moaña. 
Son seis centros que 
están espallados por 
toda a xeografía ga-
lega, que amosan as 
diferentes accións de 
cada centro en prol da 
lingua, coas dificulta-
des e vantaxes de cada 
caso. Ao remate, todas 
esas visións xuntaran-
se nun documental 
único que condensa 
todo o material e que 
ofrece unha visión 
realista sobre o galego 
na escola. 

novena edición 
do Festival de 
Contidos Dixi-

tais Carballo Interplay 
rematou coa gala de en-
trega de premios ás me-
llores series para web. 
O xurado composto 
por Marta Salicrú, Betu 
Martínez, Víctor Sala, 
Lucía Estévez e Ángela 
Andrada outorgoulle a 
Querida Conchi o premio 
a Mellor Serie Estatal, 
dotado con 800 euros e 
trofeo, e a Lordson and 
Jesus o de Mellor Guión, 
dotado con 200 euros e 
trofeo. 

O de Mellor Serie 
en Versión Orixinal en 
galego, dotado con 800 
euros e trofeo, foi para 

Amnesia 3.0, serie inte-
ractiva nacida no propio 
Carballo Interplay a 
través do concurso de 
proxectos. 

O premio para Me-
llor Dirección, dotado 
con 200 euros e trofeo, 
para a canadiense The 
Communist's daughter, 
unha comedia política 
ambientada durante 
o mandato de Ronald 
Reagan.

As asistentes ao Car-
ballo Interplay tamén 
tiveron a oportunidade 
de escoller a súa webse-
rie favorita e finalmente 
decantáronse pola 
francesa Resistance, que 
recibiu 400 euros. 

Pola súa parte, o xu-

rado novo, composto 
por Malva, Nee Barros 
e Berto Mira decidiu 
outorgar o seu premio, 
dotado con 400 euros e 
trofeo, a Dhanasri, Julies 
e as pantasmas, un retra-
to poético que explora a 
complecidade das rela-
cións entre as mulleres.  

Reunido en Carballo 
o xurado composto por 
María Yañez, Nati Juncal 
e Xulio Abonjo decidiu 
outorgar o Premio ao 
Mellor Proxecto de Web-
serie en Galego, dotado 
con 3000 euros para a 
produción dos tres pri-
meiros capítulos, a Men-
tres non chova, de Carla 
Álvarez, Xiana Rei Martiz 
e Luiza Velizarova. 

O CCG enriqueceu a Rede 
galega con Aquí medra a 
lingua 

Querida Conchi e Amnesia 3.0, 
premiadas no Carballo Interplay

A Radio Galega estrea 
estudio multimedia

A

O

C
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Pasarelas de 
innovación 
Convocadas as axudas galegas InnovaPeme e 
DeseñaPeme, que suman 4,3 millóns de euros

InnovaPeme
Cun orzamento de 2,8M€, InnovaPeme 

permitirá ás beneficiarias sistematizar os pro-
cesos de innovación da empresa a través do 
financiamento de actividades como estudos 
de novos produtos ou servizos innovadores, 
asesoramento en innovación, solucións in-
novadoras que melloren a produción, novas 
metodoloxías que incidan positivamente no 
funcionamento interno da empresa, identifi-
car tecnoloxías clave do seu negocio, mello-
rar a comercialización de produtos e servizos, 
captar financiamento ou protexer industrial-
mente os seus resultados.

Esta convocatoria (a quinta edición), de 
concorrencia competitiva, prevé outorgar 
axudas de entre 40.000 a 100.000 euros a pre-
to de 40 empresas e, deste xeito, contribuír a 
incrementar o número de compañías innova-
doras, potenciar a colaboración das peque-
nas e medianas empresas galegas co resto de 
axentes do ecosistema e aumentar o gasto 
de I+D e de actividades vencelladas á inno-
vación. Este programa está especialmente 
concibido para pemes e microempresas con 
“pouca ou nula experiencia no ámbito dos 
plans de innovación”. O prazo de solicitude 
pecha o 18 de maio.

DeseñaPeme
Tamén no mes de abril (igual que no caso 

de InnovaPeme) publicouse unha nova edi-
ción, a segunda, de DeseñaPeme, co reto 
de seguir avanzando na mellora da capaci-
dade de innovación e sustentabilidade das 
empresas a través do impulso da xestión do 
deseño como valor estratéxico.

Nesta ocasión o obxectivo é apoiar 50 
proxectos centrados no deseño de produ-
to, de servizos e experiencias, así como de 
marca e identidade corporativa para favore-
cer a posición das empresas. As axudas, de 
concorrencia competitiva, contarán cun or-
zamento de 1,5M€, valorarán a xeración de 
deseños sustentábeis e outorgarán apoios 
de entre 5.000 e 100.000 euros.

Contexto transformador  
Ambas as dúas liñas da Vicepresidencia 

Económica, a través da Axencia Galega de 
Innovación, forman parte do conxunto de 
apoios específicos para o impulso innovador 
nas pequenas e medianas empresas, como 
os préstamos IFI Innova (cuxo prazo está 
aberto cun orzamento de 2,5 millóns de eu-
ros); o programa ReAcciona; a aceleradora 
Galicia Avanza (que promoverá desde a Tec-
nópole, en San Cibrao das Viñas, Ourense, a 
comercialización e internacionalización de 
produtos e servizos innovadores) ou os bo-
nos de innovación que tamén se activarán 
este ano. 

Grazas á posta en marcha en 2017 de In-
novaPeme, xa se apoiaron 160 pequenas e 
medianas empresas cun orzamento de 13,3 
millóns de euros e unha mobilización de 
26,6, co mantemento de 767 postos de tra-
ballo en eidos como as TIC (Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación), a enxeñaría 
ou o sector agroalimentario. DeseñaPeme, 
pola súa banda, investiu o pasado ano 1,5 
millóns de euros para apoiar 25 proxectos 
que mobilizaron 2,95 millóns e fixeron posi-
ble a creación e mantemento de 86 contra-
tos. 

Sen dúbida dúas das 
iniciativas de fomen-
to da innovación e 
da transformación 
máis ambiciosas de 
cantas se están a 
impulsar no ámbito 

galego son os programas InnovaPeme e 
DeseñaPeme, cuxas novas convocatorias 
veñen cun investimento de 4,3 millóns de 
euros que permitirán mobilizar 8,6. Inno-
vaPeme e DeseñaPeme teñen o obxecti-
vo de apoiar a arredor de 90 pequenas e 
medianas empresas e microempresas da 
nosa terra, facilitándolles o camiño da 
innovación para, en última instancia, es-
tar mellor organizadas e xestionadas, ser 
máis competitivas e avanzar en excelen-
cia na subministración de produtos e ser-
vizos. Con estes dous programas, a Xunta 
de Galicia, a través da Axencia Galega de 
Innovación (Gain), reforza o seu compro-
miso coa mellora da competitividade do 
tecido empresarial galego a través da in-
novación, poñendo o foco nas empresas 
de menor tamaño, que son, sinala Gain, 
“as que presenta máis dificultades para 
emprender este camiño”.
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Malia que boa parte das 
nosas empresas coñecen 
as vantaxes de innovar 
e transformarse, en 

ocasións existen barreiras que teñen 
que ver coas propias características 
do sector no que se encadran. Polo 
tanto, aínda que non sexa sempre sexa 
así, canto máis tradicional e enraizado 
no tempo sexa o sector en cuestión, 
máis pesada será a lousa que separa ás 
empresas destes procesos de moder-
nización. Neste punto é onde actúan 
os devanditos programas da Xunta de 
Galicia: aplicando o impulso que as 
empresas precisan no seu avance, de-
rrubando a “lousa”. Grazas aos esforzos 
e recursos postos en xogo, o camiño 
innovador das diferentes edicións de 
InnovaPeme e DeseñaPeme é un ca-
miño marcado por mancheas de casos 
de éxito, a xeito de sobranceiros fitos 
empresariais. Un exemplo é o acadado 
por Mariscos Sálvora, distribui-

dora de mariscos frescos con sede 
en Vilaxoán (Vilagarcía de Arousa) e 
participante da convocatoria 2021 de 
DeseñaPeme, que lle serviu de apoio 
nun proxecto de seu dirixido a acadar 
a máxima calidade dos produtos 
procedentes de mar que chegan aos 
nosos fogares, buscando garantir o 
cen por cen da frescura e sabor dos 
mesmos. A firma fixo un importan-
te investimento (116.000 euros, a 

metade dos cales foi achegada polo 
Goberno galego) para acadar o de-
vandito obxectivo, un desafío que tivo 
un punto de partida inmellorábel (o 
mexillón e outros mariscos das nosas 
rías) e que logo de diferentes probas 
desenvolvidas ao longo do tempo 
(afondar no mercado, elaborar estudos 
sobre como evitar o uso de conser-
vantes, atopar as receitas que fixeran 
destacar máis o produto sen desvir-
tualo nin restarlle naturalidade) está a 
ser resolto con éxito, sendo o mexillón 
das bateas de Arousa o seu punto de 
partida. Ao abeiro deste proxecto a 
empresa amplificou a súa actividade, 
engadindo a vertente transformadora 
ao labor de distribución. 

Outro caso de éxito é o protagoniza-
do por PSVet, consultora veterinaria 
de Boqueixón especializada no control 
da calidade hixiénico-sanitaria do leite, 
que recibiu o apoio do Goberno gale-
go a través do programa InnovaPeme 
para o seu recente plan de innovación: 
un plan para desenvolver un novo 
proceso produtivo baseado en ferra-
mentas de dixitalización e aprendizaxe 
máquina (Machine Learning) con vistas 
á mellora das producións cárnicas 
autóctonas. O novo proceso produtivo, 
denominado MeatData, inclúe un soft-
ware de control de benestar en granxa 
para as gandarías de razas galegas de 
vacún de carne e porco. Esta ferramen-
ta tecnolóxica permitirá, en palabras 
da empresa, “mellorar as producións e 
a calidade da carne en base á aplica-
ción de ferramentas intelixentes ades-
tradas cos datos de benestar animal”. 
A idea xorde a raíz do proxecto que 
PSVet está a realizar actualmente coa 
empresa Nuestra Señora del Prado, no 
que pretende desenvolver modelos 
preditivos de control de calidade de 
leite de vaca e de cabra. Co desenvol-
vemento deste proxecto, a empresa 
con sede en Boqueixón pretende dar 
resposta á necesidade dos gandeiros 
de dispor de ferramentas baseadas en 

desenvolvementos de Gandaría 4.0 
que permitan, grazas ao rexistro en 
tempo real de parámetros de benestar 
animal, “predicir tanto a cantidade de 
leite producido como a calidade da 
mesma até o momento de saída do 
tanque frío de conservación”.

Star Electrónica, con sede prin-
cipal en Vigo e centrada no desenvol-
vemento e ensamblaxe de solucións 
electrónicas avanzadas, é outro 
exemplo de empresa galega con visión 
de futuro, á cal os apoios mobilizados 
polo programa DeseñaPeme servíron-
lle para acadar novos mercados e para 
achegar produtos e servizos diferen-
ciados e distinguíbeis, acurtando ao 
máximo o camiño entre estes e os 
seus clientes (un factor fundamental 
para todos os sectores e para todas 
as empresas, pero máis aínda para as 
empresas de tamaño medio que loitan 
por facerse valer fronte as grandes 
corporacións). A empresa serviuse das 
axudas de DeseñaPeme para impulsar 
proxectos de Investigación e Desen-
volvemento focalizados no control 
industrial, na xestión e monitoraxe de 
equipos médicos ou na localización. 

Con estes e outros recursos 
postos en xogo converteu-
se en referente do ámbito 
tecnolóxico, centrada en 
ferramentas intelixentes 
(Industria 4.0), aplicacións 
móbiles e obxectos conec-
tados (Internet das Cousas). 
Os sectores para os que des-
envolve estes produtos son 
principalmente o industrial, 
a seguridade, o motor, o na-
val ou as telecomunicacións, 
entre outros. 

Algúns casos de éxito
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Toca falar de 
innovación galega 

R lanza Thea 

A primavera de 2022 avanza con importantes 
contribucións das nosas empresas e entidades 
ao progreso tecnolóxico

 A operadora de 
orixe galega R vén 

de lanzar un innovador 
servizo de monitoraxe e 
xestión de redes dese-
ñado de xeito específico 
para as empresas. Chá-
mase Thea e foi concibido 
para facilitar o control 
sobre as infraestruturas 
TIC dun negocio e tamén 
para dar pasos en materia 
de dixitalización e  com-
petitividade. Os piares 
básicos sobre os que se 
apoia Thea son os seguin-
tes: a Internet das Cousas 
(IoT), a análise de datos a 
gran escala (Big Data) e a 
automatización robótica 
de procesos (RPA polas 
súas siglas en inglés) en 
modo servizo.  

En termos máis con-
cretos, The permite ás 
empresas a entrada, o 
almacenamento e a análi-
se da información xerada 
por distintas fontes TIC 
en tempo real; a incor-
poración de ferramentas 
e autómatas software 

para a dixitalización e 
optimización de procesos 
de operación e xestión 
TIC; e o aproveitamento 
dos datos garantindo a 
dispoñibilidade,  o ren-
demento e  a seguridade 
dos servizos “en todo mo-
mento”, segundo informa 
a operadora. 

“Trátase dun servizo 
pioneiro deseñado e 
desenvolvido pola nosa 
empresa, baseándose na 
escoita das necesidades 
que lle expoñen no día 
a día as empresas de 
Galicia que lle confiaron 
os seus servizos de tele-
comunicacións: solucións 
baseadas na analítica de 
datos, con monitoraxe 
en tempo real das súas 
distintas sedes e centros 
de procesos de datos, 
entre outras funcionalida-
des”, engade R, poñendo 
o foco nunha das grandes 
vantaxes da plataforma: 
ceibar ás empresas ga-
legas de ter que investir 
recursos económicos e 

humanos en sistemas 
de seguimento e contro 
ad hoc, “xa que agora 
poden contratar en modo 
servizo esta plataforma 
tecnolóxica”. 

A ferramenta tamén 
destaca porque posibilita 
definir regras e mensaxes 
de aviso ao usuario para 
coñecer o estado da súa 
rede sen que este teña 
que acceder ao panel de 
forma proactiva.

A operadora engade 
que de xeito adicional 
pódese completar Thea 
con tecnoloxía RPA, a 
través dun bot de auto-
matización de procesos 
bautizado como Sandra, 
que utiliza as ferramentas 
de asistencia dispoñíbeis, 
interpreta os resultados 
e toma decisións en base 
aos parámetros preesta-
blecidos.

Por certo que a plata-
forma Thea fai honra no 
seu nome á titánide da 
mitoloxía grega da cal 
procedía toda a luz. 
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Coremain automatizou 
máis de 150 procesos 
empresariais 

 A empresa 
galega Core-

main fixo balance 
da actividade 
xerada polo seu 
Centro de Excelen-
cia de Automati-
zación. Segundo 
informou, a través 
deste servizo foron 
automatizados con 
éxito máis de 150 
procedementos 
empresariais en 
clientes de sectores 
moi diversos, como 
por exemplo a 
saúde, a banda, os 
seguros, o sector 
retallista, as teleco-
municacións ou o 
motor. 

“O balance foi 
moi positivo”, 
sinalan fontes da 
empresa con sede 
principal en Com-
postela, engadindo 
que grazas a este 
servizo as empre-
sas lograron un afo-
rro medio de entre 
o 40 e o 60 por 

cento en tarefas 
tan variadas como 
a creación de his-
toriais médicos, a 
análise de solicitu-
des de préstamos, 
a tramitación de 
sinistros, a xestión 
de envíos loxísticos 
ou o fornecemento 
de liñas para porta-
bilidades.

O Centro de 
Excelencia de Auto-
matización de Pro-
cesos de Coremain 
está integrado por 
un equipo de vinte 
profesionais exper-
tos nas tecnoloxías 
máis avanzadas. 
Segundo explica a 
empresa, do que se 
trata é de achegar 
ferramentas e re-
cursos para aumen-
tar a eficiencia dos 
procesos empre-
sariais, diminuín-
do o número de 
recursos humanos 
empregado e redu-
cindo os erros. 
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       O Campus Crea 
da Universida-

de de Vigo (Campus de 
Pontevedra) lanzou unha 
iniciativa web para situar-
se máis preto do alum-
nado e da cidadanía: un 
innovador catálogo de 
servizos (campuscrea.
webs.uvigo.es/catalo-
go/publico-xeral/) que 
aglutina información das 
instalacións e dos servi-
zos do campus e, tamén, 
da súa oferta formativa e 
da investigación que no 
campus se desenvolve. 
Segundo se fixo saber 
na presentación, trátase 
“dunha iniciativa pioneira 
no conxunto do sistema 

universitario español”.
Impulsada pola Vi-

cerreitoría co apoio 
do Consello Social da 
Universidade de Vigo 
e desenvolvida polas 
empresas Inova Labs e 
Can Academics, trátase 
dunha ferramenta web 
que articula á súa vez a 
información “dun xeito 
diferente” segundo catro 
perfís de acceso: os do 
alumnado, do persoal 
docente e investigador, 
das empresas e do públi-
co xeral.

Segundo se fixo sa-
ber na presentación, o 
obxectivo foi “crear o 
primeiro catálogo inte-

gral de recursos online 
da Universidade de Vigo 
e un dos pioneiros no 
ámbito estatal”. A ferra-
menta unifica todos os 
recursos que ofrece o 
Campus e faino “da ma-
neira máis accesíbel para 
cada un dos segmentos 
que poidan estar directa 
ou indirectamente inte-
resados”. 

Integrado na web do 
Campus Crea, este catá-
logo reúne información 
que “se atopaba dispersa 
en distintos repositorios” 
e nalgúns casos incom-
pleta, e que se agrupou 
finalmente en “catro 
grandes bloques”. 

Toda a información do Campus Crea, nun clic

Aerocamaras celebra os seus 
15 anos 

 A empresa 
galega Aeroca-

maras, centrada no 
desenvolvemento de 
drons e na forma-
ción arredor destes 
aparellos, está estes 
días de celebración: 
a conmemoración 
dos seus 15 anos de 
andaina, un tempo 
que lle serviu para 
contar con máis de 30 
centros de capacita-
ción en toda España 
e para dar soporte en 
máis de 15 países do 
mundo. 

A empresa foi posta 
en marcha en Lalín 
(Pontevedra) hai tres 
lustros polo galego 
Jaime Pereira, actual 
director executivo da 
mesma, quen sinala 
que o grupo foi quen 
“consolidarse neste 
período como empre-
sa referente no sector, 
ofrecendo unha 
cobertura integral 
360º que abrangue 
todos os ámbitos da 
industria dos drons: 
formación, servi-
zos especializados, 
xestión aeronáutica, 
desenvolvemento de 
vehículos aéreos non 
tripulados e venda 
de equipos, con 
presenza consolidada 
en España, Europa e 
Latinoamérica”.  

Até a data, a com-
pañía formou a máis 
de 30.000 alumnos, 
entre eles membros 
das Forzas e Corpos 
de Seguridade do 
Estado (FFCCSE) 
especializándoos no 
manexo de drons 
en situacións de 
emerxencia e labores 
de rescate. De xeito 
paralelo, parte do seu 
equipo de pilotos des-
pregouse en varios 
países do mundo dan-
do servizos especia-
lizados en diferentes 
áreas, como en Italia 
e México realizando 
inspeccións técnicas 
eólicas e fotovoltaicas, 
ou en Ángola parti-
cipando no levanta-
mento dunha mina 
colaborando con 
servizos topográficos. 

Segundo indica 
Pereira, un dos gran-
des fitos da empresa 
foi o crecemento do 
persoal, que se viu 
incrementado desde 
2019 coa creación de 
case 50 novos postos 
de traballo. 

Amais, acadou un 
volume de negocio 
de preto de 7 millóns 
de euros en 2021 e 
unha previsión para 
o 2022 de arredor 
dos 10 millóns de 
euros. 

Altia e Netex crearán contidos 
dixitais para Canarias 

 O Goberno de 
Canarias adxudi-

cou ás empresas galegas 
Altia e Netex un contrato 
de máis de 700.000 euros 
para a produción de 
materiais didácticos para 
profesorado e alumnado 
de Educación Primaria 
e Secundaria Obrigato-
ria da Comunidade. O 
acordo, enmarcado no 
proceso de transforma-
ción tecnolóxica e dixita-
lización emprendido polo 
Executivo das illas, ten 

validez até o 2023 e está 
co-financiado ao 85% con 
fondos FEDER, dentro 
do Proxecto UCTICEE da 
Consellería de Educación 
de Canarias. Contempla 
o desenvolvemento 
de novas aplicacións e 
ferramentas educativas, 
así como a posta en 
marcha de melloras nas 
existentes.

A Unión Temporal de 
Empresas (UTE) formada 
por Altia e Netex, as dúas 
con sede en Oleiros (A 

Coruña) ten como obxec-
to “o fornecemento de 
servizos relacionados coa 
produción de materiais 
didácticos, entre eles a 
implantación de ferra-
mentas de aprendizaxe e 
de traballo que integren 
a todos os axentes da 
comunidade educativa, o 
desenvolvemento dunha 
plataforma de xestión 
de recursos educati-
vos, a creación dun kit 
persoal de aprendizaxe 
e asegurar a autoría das 
producións dixitais elabo-
radas polo alumnado e o 
profesorado”. 
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 O Telefónica se-
gue ampliando 

a cobertura de Fibra 
Óptica Até o Fogar 
(tecnoloxía FTTH 
polas súas siglas en 
inglés) no concello 
pontevedrés de Mos. 
Fíxoo conectando 
104 novas vivendas 
e locais nos núcleos 
de Rúa, Cerdedelo, 
Louriño e Cabalei-
ros. Estas vivendas 
súmanse ás 582 xa 
conectadas á fibra 
óptica de Movistar 
no municipio, o que 
supón un 63% da 
poboación de Mos.

Telefónica explica 
que estes fogares 
“poden gozar xa de 
voz con alta calida-
de nas chamadas e 
máxima velocida-
de de conexión a 
Internet en varios 
dispositivos, de xeito 
simultáneo e sen 
reducir velocidade 
de conexión, entre 
outras vantaxes. 
Ademais, se o usuario 
dispón de Movistar+, 
terá acceso a canles 
de alta definición 
e poderá gozar 
dos seus contidos 
mentres navega por 
Internet. 

 O Colexio Profesional 
de Enxeñaría en In-

formática de Galicia (CPEIG) 
celebrou o 30 de abril, na 
Cidade da Cultura (Santia-
go), o acto de entrega de 
premios da Olimpíada Infor-
mática Galega (OIG 2022), 
certame organizado coas 
tres universidades públicas 
galegas coa colaboración 
do CITIC da UDC. O obxec-
tivo foi recoñecer o novo 
talento galego no ámbito 
das novas ferramentas. 
Os dezasete participantes 
recolleron os seus diplo-
mas. Cómpre lembrar que 
o gañador absoluto desta 
edición (a primeira) foi o 
estudante Óscar Carballo.

Os premios foron os 
seguintes:

 - 1º clasificado, Óscar Car-
ballo Puebla: 400 euros e 
asistencia á XXVI Olimpía-
da Informática Española.

 - 2º clasificada, Paula Taibo 
Suárez: 300 euros e asis-
tencia á XXVI Olimpíada 
Informática Española.

 - 3º clasificado, Stevan Lino 
Gartz: 250 euros.

 - 4º-7º clasificados, Javier 
Manotas Ruiz, Isabel Villar 
García, Marcos Álvarez 
García, Ares Caamaño 
Martínez: 200 euros para 
cada un.

 - Mellor programadora 
feminina, Paula Taibo 
Suárez: 150 euros.

 - Mellor participante da 
ESO, Isabel Villar García: 
150 euros.
Os dous finalistas ga-

legos –Óscar Carballo e 
Paula Taibo– acudiron á 
Fase Nacional, celebrada 
en Madrid os días 2 e 3 
de abril. Óscar Carballo 
Puebla, natural de Castro 
de Rei (Lugo) e estudante 
de formación profesional 
do CPR Plurilingüe Liceo La 
Paz da Coruña, conseguiu a 
medalla de bronce na Olim-
piada Informática Española 
(OIE) situándose no posto 
número 9 con 489,5 puntos 
(outorgáronse 4 medallas 
de ouro, outras catro de 
prata e outras tantas de 
bronce). Recibiu de premio 
500 euros.

A segunda participante 
galega na fase nacional, 
Paula Taibo Suárez, estu-
dante de 2º de Bacharelato 
do IES Rego de Trabe de Cu-
lleredo, recibiu un diploma 
de mención como finalista 
do certame. 

A fibra óptica 
de Movistar 
avanza en Mos e 
alcanza ao 63% 
da poboación

Entregados os premios da Olimpíada 
Informática Galega

NOVAS TIC

Humor tecnolóxico de Henrique Neira
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O Consistorio de 
Santiago acolleu o luns 

2 de maio a presentación da 
segunda convocatoria do 
festival cultural O que non 
se escribe. Arquivos sonoros 
e creación contemporánea, 
destinado a reivindicar a 
riqueza das nosas gravacións 
e a celebrar as posibilidades 
de conservación, difusión 
e experimentación que 

abren as novas tecnoloxías. 
O certame está dirixido por 
Aitana Cuétara, de Luneda 
Producións, e conta co apoio 
da Secretaría Xeral de Política 
Lingüística.

Na presentación o secreta-
rio xeral de Política Lingüísti-
ca, Valentín García, fixo saber 
que o evento é “unha nova 
oportunidade de acoller, 
agradecer e poñer en valor a 

cultura e a fala populares, as 
das persoas que preservaron 
e preservan a lingua propia 
de Galicia para as novas 
xeracións”.

Este programa propón 
distintas actividades de 
aprendizaxe e experimen-
tación sobre o patrimonio 
sonoro galego do xoves 12 
ao domingo 15 de maio. Porá 
o foco nos arquivos sonoros 
e a creación contemporánea 
a través dun programa que 
ofrece singulares propos-
tas de música ao vivo, pero 
tamén espazos de debate, di-
vulgación, activismo cultural 
e aprendizaxe.

A xeito de novidade nesta 
edición poderanse escoitar 
sete arquivos recollidos da 
tradición oral de sete lugares 

polos que pasan os diferen-
tes Camiños de Santiago. 
Esta intervención guiará aos 
participantes a través dun 
mapa por diferentes puntos 
da cidade onde atopar 
tesouros sonoros en forma 
de fragmentos de música 
tradicional aos que se pode 
acceder a través de códigos 
QR e os teléfonos móbiles. 
Toda a información poderase 
consultar na web do festival 
(luneda.gal/oquenonseescri-
be/) e as entradas estarán dis-
poñíbeis, para os concertos 
no Teatro Principal e na sede 
da SGAE, na páxina Compos-
tela Cultura (compostelacul-
tura.org), mentres que para 
os concertos da Casa das 
Crechas, poderán adquirise a 
través de enterticket. 

 NOVAS TIC

 O pasado 27 de abril 
abriu as súas portas en 

Milladoiro, logo dun profun-
do proceso de renovación 
que afectou aos seus equi-
pos, a Aula Municipal Tecno-
lóxica da Información e da 

Comunicación do Milladoiro, 
a AMTIC, servizo dependente 
da Concellería de Cultura e 
Tecnoloxías da Comunica-
ción. A nova andaina vén cun 
horario máis amplo da Aula 
Aberta, con máis postos e 

cunha máis extensa oferta 
formativa que complemen-
tará a achegada pola aula Ce-
MIT de Bertamiráns, tamén 
no concello de Ames.

O novo horario de Aula 
Aberta da AMTIC, situada na 
Casa da Cultura do Milla-
doiro, é de luns a venres, de 
10:00 a 13:00 e de 16:00 a 
20:00 horas.

Abre as súas portas a aula de informática 
do Milladoiro, a AMTIC

O que non se escribe desvelaranos nos 
nosos móbiles tesouros sonoros de Santiago

Conta con doce equipos, 
un deles cun posto accesíbel 
e adaptado para persoas 
con mobilidade reducida. 
Ademais, está previsto 
incorporar un equipo máis, 
para aumentar o aforo ás 
trece persoas. O proxecto de 
renovación foi impulsado 
pola Concellaría de Cultura 
e Tecnoloxías da Comunica-
ción.

A AMTIC do Milladoiro 
contará nos meses de maio 
e xuño con tres propostas en 
modalidade presencial e ou-
tras catro en liña, sumando 
un total de sete actividades 
para todos os públicos e con 
temáticas diversas. Podemos 
consultar a axenda na web 
municipal concellodeames.
gal. 



Tres anos de 
Quincemil

fundador e director de QuincemilPablo Grandío

 — En 2019 falamos con Pablo Grandío para saber do nacemento dun novo 
medio local dixital, Quincemil, enfocado a información da provincia da 
Coruña, e que un ano despois espallaríase até Vigo con Treintayseis. Un 
grande cambio para o ecosistema mediático galego, que sorprende pola 
boa acollida que dá a cabeceiras nativas dixitais, ao que puido ter afectado 
considerablemente o contexto pandémico. Agora, tres anos despois, Quin-
cemil celebra o seu terceiro aniversario, e quixemos volver conversar co 
seu máximo responsable sobre estea aventura..

-Na gala de celebración 
do terceiro aniversario 
de Quincemil puidemos 
escoitar a Pedro J. Ra-
mírez comentado que o 

voso medio dixital era xa o terceiro a nivel 
galego. Non dá algo de vertixe a velocida-
de á que está a medrar o voso proxecto?
– A verdade e que levamos xa máis de dous 
anos sendo o terceiro medio dixital a nivel 
galego segundo datos de Comscore, só por 
detrás das versións dixitais dos medios his-
tóricos da Coruña e en Vigo. Dende abril de 
2020 estamos nesa posición, agás tres ou 
catro meses nos que baixamos a cuartos. O 
proxecto segue crecendo e afianzándose, e 
o importante é que tras ser unha das refe-
rencias informativas da pandemia, seguimos 
mantendo o tráfico moi alto. O que é máis 
salientable do último ano é que pasamos de 
ser un diario centrado na área metropolita-
na da Coruña, a ser un provincial, con cada 
vez maior presenza en Ferrol e Santiago de 
Compostela.

– Vimos dun par de anos complicados por 
mor da pandemia que chegou a afastar 
a prensa tradicional de boa parte do seu 
público ao retirar os xornais dos locais de 
hostalaría e encerrar aos lectores nos seus 
fogares, onde si podían consultar medios 
dixitais. Podemos dicir que estamos ante 
un magnífico exemplo de que unha grande 
crise tamén pode supor grandes oportuni-
dades?
– Depende de como se mire. A verdade e que 
antes da pandemia estabamos medrando 
moi rapidamente, e a chegada da COVID-19 
fixo que nos quedásemos fora de moitas re-
unións, presupostos e cousas semellantes 
que tiñamos previstas para o mesmo 2020. A 
COVID-19 freou a nosa progresión a nivel re-
lacional con empresas e institucións durante 
practicamente ano e medio. Pola outra ban-
da, foi unha oportunidade para demostrar a 
seriedade e a ambición do proxecto. Os me-
dios online sempre teñen que xogar contra 
o prexuízo de non saber se detrás hai unha 
empresa con proxecto ou dos colegas facen-
do un blog nos seus ratos libres. Nós demos 
unha cobertura da pandemia de referencia, 
con datos diarios, mapas cada semana dos 
peches perimetrais e moitísima información 
rápida e concreta que lles serviu de moito a 
centos de miles de galegos, non soamente 
aos da Coruña. Demostramos que somos se-
rios e de fiar.

Número 226



| 27| 27Número 226

O que é máis salientable do 
último ano é que pasamos 
de ser un diario centrado 
na área metropolitana 
da Coruña, a ser un 
provincial, con cada vez 
maior presenza en Ferrol e 
Santiago de Compostela

completos (o que moitas veces quere dicir 
moi longos) sobre os temas que tratemos. 
Tamén non temos limitación ningunha 
cando se trata de pór fotos, vídeos ou ou-
tros elementos multimedia. A web está 
pensada de serie para os móbiles e as redes 
sociais estiveron desde o primeiro minuto 
(mesmo meses antes de lanzar o diario) 
dentro da nosa estratexia.

– O éxito de Quincemil resulta innegable, 
polo que agora é inevitable preguntar se 
ides espallarvos xeograficamente polas 
provincias de Lugo e Ourense ou, pola 
contra, preferides consolidar a vosa posi-
ción nos vosos mercados actuais con no-
vas iniciativas.
– Non imos lanzar novos diarios dixitais 
nas outras dúas provincias galegas, senón 
expandir Quincemil e Treintayseis. Quin-
cemil acabará cubrindo tamén a provincia 
de Lugo (en parte xa o fai), e Treintayseis 
a provincia de Ourense. Quincemil vai que-
dar como o diario dixital do norte de Gali-
cia, o que ten A Coruña como referencia, e 
Treintayseis para o sur de Galicia, a que ten 
a Vigo como referencia. 

– Cal son os retos que tedes agora para 
manter a vosa fortaleza? Continuar a tirar 
proveito das plataformas sociais para ga-
ñar visibilidade e atraer público no con-
torno dixital ou apostar máis polo mundo 
real agora que a cidadanía recupera a súa 
actividade normal?
– Temos que continuar evolucionando a 
plataforma e probando novas cousas a ni-
vel técnico. E temos que apostar polo mun-
do real, non polo papel, que sería suicida, 
senón polos eventos presenciais de refe-
rencia.  O aniversario saíu de marabilla, e 
agora o reto é facer eventos que sirvan de 
catalizadores para a sociedade coruñesa e 
galega. 

– Quincemil e Treintayseis están baixo o 
paraugas de El Español, xornal que en mar-
zo foi o máis lido en España segundo datos 
de Comscore e líder en móbiles, polo que 
podemos entender que os medios nativos 
dixitais teñen certa vantaxe entre o públi-
co máis afeito á tecnoloxía. Tedes vantaxe 
á hora de chegar ao público a través de 
dispositivos móbiles e redes sociais? Cal 
é a diferenza entre o que facedes dende 
Quincemil e o que fan medios tradicionais 
que non conseguen tracción no contorno 
dixital?
– Penso que ao ser dixitais, e soamente di-
xitais, temos unha serie de vantaxes moi 
evidentes. A primeira é que só hai unha 
versión de cada artigo, non hai que axustar 
lonxitude para que caiba nunha maqueta, e 
iso permite que podamos facer artigos moi 


Gala de celebración do terceiro aniversario de 

Quincemil

Pedro J. Ramírez destacou que Quincemil é xa o 
terceiro medio de Galicia




Núñez Feijoo salientou a contribución de Quincemil á 

pluralidade informativa
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Samsung anuncia o 
seu novo dispositivo 
de almacenamento 
externo, o SSD por-
tátil T7 Shield (PSSD), 
cun rendemento 
e unha fiabilidade 
excepcionais nun 
deseño resistente e 
do tamaño dunha 
tarxeta bancaria, 
incrementando así a 
familia de unidades 
SSD portátiles de 
Samsung na que 
tamén está o SSD T7 
(cun deseño elegan-
te) e o SSD T7 Touch 
(con sensor de im-
presións dixitais para 
mellorar a protección 
de datos).

O SSD T7 Shield 
destaca pola súa 
resistencia, xa que 
garante a integrida-
de dos datos pese 
a agresións como 
caídas, salpicaduras 
de auga e outras 

agresións externas. 
Concretan que a uni-
dade pode soportar 
caídas de até 3 me-
tros de altura e conta 
con certificación IP65 
contra o po e a auga, 
contendo o seu peso 
en 98 gramos.

Esta unidade ofrece 
velocidades de lectu-
ra de até 1.050 MB/
segundo e unha velo-
cidade de escritura de 
1.000 MB/segundo a 
través de USB 3.2, do-
brando a velocidade 
dunha unidade T5 e 
multiplicando até 9,5 
veces a velocidade de 
boa parte dos discos 
duros externos.

O prezo de venda 
suxerido para estas 
novas unidades é de 
178,99 euros para o 
modelo de 1 TB e de 
327,99 euros para o 
modelo de 2 TB de 
capacidade.

TREBELLOS
Novas unidades SSD resisten-
tes de Samsung

Pese a que os móbiles de Huawei 
en Europa perderon toda a relevancia 
ao carecer dos servizos de Google, en 
China continúan a ter certo peso, de aí 
que a compañía se animase a sacar un 
novo móbil con pantalla encartable, 
o Huawei Mate XS 2, que presume 
dun novo sistema de refrixeración 
e dun deseño máis refinado, aínda 
que adoece dunha importante eiva: 
por culpa das sancións impostas 
polos EE.UU. o seu procesador é un 
Qualcomm Snapdragon 888 4G, ou 
sexa, que carece de conectividade 5G, 
algo inaceptable para un móbil de 
alta gama.

Se obviamos a ausencia de 5G e 
que funciona con HarmonyOS, esta-
mos ante un dispositivo moi comple-
to, que presenta encartado unha pan-
talla de 6,5 polgadas que, ao abrirse 
ten 7,8 polgadas cunha resolución de 

2.840 x 2.200 píxeles e unha velocida-
de de refresco de 120 Hz e con paneis 
OLED, polo que o produto conquista 
ao usuario por estas pantallas.

O Huawei Mate XS 2 está equipado 
con 8/12 GB de RAM, 256/512 GB 
de almacenamento interno, cámara 
frontal de 10, 1 Mpíxeles, cámara 
traseira tripla (cun sensor principal de 
50 Mpíxeles, un ultra grande angular 
de 13 Mpíxeles e un teleobxectivo 3x 
de 8 Mpíxeles), batería de 4.600/4.880 
mAh con carga rápida de 66 watts, 
Bluetooth 5.2, Wi-Fi tribanda e uns 
prezos que parten dos 9.999 iuans 
(1.435 euros) para o modelo de 8 GB 
de RAM e 256 GB de almacenamento 
e chegna até os 12.999 iuans (1.865 
euros) para o modelo con 12 GB de 
RAM e 512 GB de almacenamento 
interno. Polo momento descoñécese 
cando chegará oficialmente a Europa.

Huawei presenta un novo smartphone encartable



Xiaomi presentou o 
Poco F4 GT, o smartpho-
ne máis potente da 
familia Poco, que 
claramente busca atraer 
aos seareiros aos 
videoxogos que que-
ren dispositivos de 
grande potencia a un 
prezo axustado, aínda 
que nesta ocasión as 
elevadas prestacións 
fan que o smartpho-
ne non poida ter un 
prezo tan baixo como 
desexarían os searei-
ros da marca. 
O Poco F4 GT é un 
potente móbil que 
funciona cun procesa-
dor Qualcomm Snap-
dragon 8 Gen 1, 8/12 
GB de RAM LPDDR5, 
128/256 GB de alma-
cenamento interno 
UFS 3.1, pantalla Full 
HD+ AMOLED de 6,67 
polgadas cunha ve-
locidade de refresco 
de até 120 Hz, catro 

altofalantes, certificación 
de audio Hi-Res, Wi-Fi 6E, 
Bluetooth 5.2, NFC, lec-
tor de impresións dixitais 
lateral e batería de 4.700 

mAh con carga rápida de 
120 watts (o que permite 
unha carga completa 
en só 17 minutos), que 
non queda atrás na súa 

configuración de cáma-
ras: unha cámara frontal 
de 20 Mpíxeles e unha 
cámara traseira tripla 
cun sensor principal 

de 64 Mpíxeles. Integra 
refrixeración LiquidCool 
3.0, elemento moi intere-
sante para os xogadores 
intensivos, para o que o 

móbil tamén integra 
un sistema de gatillos 
gaming retráctiles (fa-
cilitando así un agarre 
semellante ao dun 
gamepad). Tamén po-
demos destacar que o 
seu cable de carga de 
1,5 metros ten forma 
de L, de xeito que 
non estorba ao xogar 
co móbil mentres se 
carga a súa batería. 
A versión do Poco F4 
GT con 8 GB de RAM 
e 128 GB de almace-
namento véndese a 
499,99 euros (incluín-
do un desconto de 
lanzamento de 100 
euros), mentres que 
o modelo con 12 GB 
de RAM e 256 GB de 
almacenamento custa 
100 euros máis.

O Poco F4 GT: un grande móbil para xogar
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Dende Snapchat 
continúan a avan-
zar no ámbito do 
hardware, e tras 
as súas Spectacles 
anuncian agora 
Pixy, unha cámara 
voadora que busca 
levar a maxia da 
Cámara de Snap 
a un novo nivel. A 
idea de Pixy é ter 
unha compañeira 
de peto que voa 
libremente e se 
adapta ás aven-
turas grandes e 
pequenas, de xeito 
que o usuario só 
ten que premer 

un botón para que 
Pixy voe en catro 
vías de voo prees-
tablecidas.

A cámara pode 
flotar, orbitar e 
seguir ao usuario, 
sen precisar dunha 
persoa que a ope-
re remotamente. 
Pixy grava vídeos 
dos voos e trans-
fírense sen fíos 
aor Recordos de 
Snapchat, dende 
onde poden em-
pregarse as ferra-
mentas de edición, 
Lentes e Sons para 
personalizar as 

gravacións. Cuns 
poucos toques 
pode recortarse 
automaticamente 
no retrato e aplicar 
versión intelixen-
tes rápidas, como 
Hyperspeed, 
Bounce, Orbit 3D 
e Jump Cut, para 
compartilos en 
Snapchat ou en 
calquera outra 
plataforma.

Inicialmente 
Pixy sae á venda 
en EE.UU. e Francia 
a un prezo que 
parte dos 229,99 
dólares (219 

euros), aínda 
que os envíos 
das primeiras 
unidades poderían 
tardar máis de 16 
semanas en reali-
zarse, polo que a 
súa compra parece 
bastante arriscada, 
xa que habería 
que facela a cegas 
e co risco de reci-
bir o produto can-
do xa pasasen os 
mellores meses do 
verán (época na 
que este tipo de 
dispositivo resulta 
especialmente 
atractivo).

Snap presenta unha cámara 
voadora persoal
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FIFA 22

Probará en breve o xogo cruzado

E
n febreiro o estudio 
de videoxogos 
independente 

Sloclap sorprendeu con 
Sifu, un xogo de acción en 
terceira persoa con intensos 
combates corpo a corpo pro-
tagonizados por un aprendiz 
de kung-fu na procura dos 
asasinos da súa familia para 
vingarse.

As mecánicas deste título 
abraiaron a crítica e público 
ao demostrar que era po-
sible innovar nos xogos de 
loita tipo beat’em up, o que 
parece xustificar que este 
xogo lanzado inicialmente 
en formato dixital poida 
adquirirse en edicións físicas 

para PlayStation 4, PlaySta-
tion 5 e PC.

No caso da edición para 
as consolas PlayStation 
teremos un estoxo metálico 
exclusivo, a edición están-
dar do xogo, un libro de 
ilustracións, a banda sonora 
do xogo en formato dixital 
e 3 litografías, mentres que 
a edición para PC prescinde 
da edición estándar do xogo 
e o estoxo metálico, xa que 
o título distribúese a través 
dun código de descarga para 
a Epic Games Store, de aí 
que esta última versión custe 
menos de 35 euros mentres 
que a versión de consola 
custa preto dos 50 euros.

SIFU

Pode adquirirse en formato físico
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A Sports adianta 
que en breve 
probará a fun-

ción de xogo cruzado para 
PlayStation 5, Xbox Series 
X|S e Stadia no seu xogo 
estrela, EA Sports FIFA 22, de 
xeito que será posible botar 
partidas contras amigos 
que teñan unha plataforma 
distinta da nosa e incluso 
participar en competicións 
en liña contra xogadores de 
distintas plataformas.

Para evitar problemas 
esta nova funcionalidade 
estará dispoñible só en 
dous modos de xogo (as 
tempadas en liña e os 
partidos amigables) e para 
poder gozar destes modos 
en probas será preciso 
seleccionalo nunha opción 

que aparece no menú 
principal do FIFA 22, que 
serve para entrar e saír do 
programa de probas do 
xogo cruzado.

O xogo cruzado no FIFA 
22 non afecta á xogabili-
dade ou ao matchmaking, 
pois considerará que 
os usuarios das outras 
plataformas son iguais que 
os da nosa plataforma, o 
que basicamente facilita 
que podamos xogar cunha 
base de usuarios moito 
máis grande, superando 
un atranco moi habitual 
no xogo en liña que conta 
con grande rexeitamento, 
xa que os xogadores o que 
queren e xogar con outras 
persoas con independencia 
do hardware que utilicen.

E

videoxogos

PS5 | Xbox Series X|S | Stadia
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Tamaño 210x210 mm
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