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Homenaxe a Ángela Ruiz Robles
no 125 aniversario do seu nacemento,
unha mestra de corazón pero alma de inventora
considerada a precursora do libro electrónico
Con motivo do Día Internacional da Muller, o CPEIG
celebrou un acto conmemorativo na Escola Técnica
Superior de Enxeñaría da USC onde se lle fixo entrega
a súa familia dunha figura institucional
O Colexio Profesional de Enxeñaría en
Informática de Galicia (CPEIG) recoñece a
transcendencia para a enxeñaría informática
do labor de Ángela Ruiz Robles (Villamanín.
León, 1895 – Ferrol, 1975), unha mestra
e inventora da que este mes de marzo se
cumpre o 125 aniversario do seu nacemento.
Con motivo do Día Internacional da Muller,
que se festexou o pasado 8 de marzo, o CPEIG
celebrou nesas datas un acto conmemorativo
na Escola Técnica Superior de Enxeñaría
(ETSE) da Universidade de Santiago (USC).
En nome da homenaxeada asistiron ao
evento tres das súas netas, Mª Luisa, Mª
del Carmen e María Elvira Souto Grandal,

que recibiron das
mans do presidente
do CPEIG, Fernando
Suárez, a figura
institucional
do
Colexio profesional –peza da marca de
cerámica galega Sargadelos–. Participaron
tamén no acto a directora da ETSE, Julia
González, e o subdirector da ETSE, David
Losada, con profesores da escola.
Na súa intervención, Fernando Suárez fixo
unha análise xeral da situación actual da
enxeñaría en informática e do papel da
muller, unha profesión que segundo indicou
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En relación ás empresas, Fernando Suárez
manifestou que a día de hoxe viven unha
transformación dixital, encamiñadas cara
a economía dixital, aspecto evidenciado
polo ritmo de creación de emprego do
sector dixital, sete veces máis rápido que o
da media da Unión Europea. Así, apuntou
que en España as profesións TIC teñen un
enorme potencial e constitúen unha gran
oportunidade para o emprego e a creación
de riqueza pola súa contribución ao
incremento da produtividade e a innovación.
Ademais, Suárez manifestou que esta
demanda de profesionais TIC altamente
cualificados poderá ser un “excelente motor
de igualdade” e fomento da incorporación
de mulleres a distintos sectores produtivos.

Fernando Suárez: “É fundamental transmitir á sociedade a importancia
de contar coas mulleres no sector tecnolóxico, absolutamente crucial
para o desenvolvemento do país
sufre unha alta masculinización, con apenas
un 17% de mulleres. A pesar destes datos
negativos, tanto no ámbito académico como
profesional, Fernando Suárez asegurou que
a informática tamén é cousa de mulleres, e
foron moitas as que xogaron un papel crucial
durante décadas, como a coñecida Ada
Byron, filla do poeta Lord Byron, que pasará
á historia como a primeira programadora
e da que o CPEIG adoptou o nome para un
dos seus premios da Noite da Enxeñaría en
Informática de Galicia. Ademais, lembrou
outras figuras femininas excepcionais do
sector tecnolóxico, como Grace Murray
Hopper, creadora do primeiro compilador;
Anita Borg, fundadora do Instituto da Muller
e a Tecnoloxía; Hedy Lamarr, estrela do
Hollywood clásico e inventora do espectro
ensanchado por salto de frecuencia que se
utiliza nos GPS, Bluetooth ou nas conexións
WIFI; ou Ana María Prieto, a primeira
programadora galega. “Neste olimpo brillan
con luz propia figuras patrias como a ferrolá
Ángela Ruiz” –sinalou–.
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Ademais da responsabilidade de concienciar á
mocidade e aos profesionais experimentados
da necesidade de ter coñecementos
informáticos sólidos y actualizados, Fernando
Suárez cre fundamental transmitir á sociedade
“a importancia de contar coas mulleres no
sector tecnolóxico, absolutamente crucial
para o desenvolvemento do país”.
Neste punto, Suárez lembrou que na
actualidade os sistemas informáticos
gobernan as comunicacións, transporte,
maquinaria industrial, ámbito sanitario,
aeronáutica, abastecemento de enerxía
ou o sistema xurídico. “A nosa profesión
ten o compromiso claro e irrenunciable de
construír unha sociedade da información
centrada na persoa, inclusiva e onde todos
poidan crear, acceder, utilizar e compartir a
información e o coñecemento, para permitir
a persoas, comunidades e pobos alcanzar
o seu pleno potencial, a promoción do seu
desenvolvemento sustentable e a mellora da
súa calidade de vida” –explicou–.

David Losada destacou a importancia de
visibilizar o talento feminino a través da
figura desta pioneira da posguerra española,

co obxecto de converterse nun “exemplo
inspirador” para alcanzar o reto de aumentar
o número de mulleres nos graos tecnolóxicos.
Sinalou que actualmente, aínda que con
variacións segundo o curso académico, hai
entre un 5 e un 17% de mulleres no Grao
de Informática. Igualmente, Julia González
incidiu na relevancia de darlle pulo á
traxectoria profesional de mulleres como
Ángela Ruiz, nos seus diferentes campos,
para aumentar a representación feminina
nas titulacións tecnolóxicas e científicas.

Labor social e pedagóxico polo que ingresa na Orde de Alfonso X El Sabio

De pai farmacéutico e nai ama de casa,
Ángela Ruiz Robles naceu na primavera de
1895 na vila leonesa de Villamanín. Xa desde
ven pequena amosou a súa paixón e vocación
pola ensinanza, polo que cursou estudos
superiores na Escuela Normal de Maestros
de León onde impartiu as súas primeiras
clases de taquigrafía, mecanografía e
contabilidade mercantil.
A súa traxectoria como docente comeza con
tan só 22 anos, cando foi nomeada directora
do Grupo Escolar para nenas en Santa Lucía

de Gordón (León). Obtivo a praza de mestre
en 1918, na convocatoria de oposicións para
Maxisterio Español, e incorporouse ao seu
destino na escola da parroquia de Santa
Uxía de Mandiá, en Ferrol, onde comezou
a dar clases gratuítas á poboación. En 1934,
foi destinada a Serantes, como xerente
da Escuela Nacional de Niñas del Hospicio
nesta parroquia do Concello ferrolán. Anos
despois, foi designada profesora da Escuela
Gratuita e finalmente en 1948 trasladouse
á Escuela Nacional Ibáñez Martín (o actual
CEIP Recimil) da que foi directora ata a súa
xubilación. De forma complementaria, daba
clases gratuítas nocturnas na Escuela de San
José Obrero e creou a academia privada
Elmaca, onde impartía clases de bacharelato,
telégrafos, estudos mercantís e correos. Por
todo este labor social e pedagóxico, Ángela
recibe en 1947 a Cruz de Alfonso X El Sabio,
para finalmente ingresar en 1949 na Orde
de Alfonso X El Sabio.
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Emocionada, a súa neta María Luisa Souto
agradeceu, en nome da familia de Ángela
Ruiz Robles, este recoñecemento ao CPEIG, e
asegurou que a súa avoa lle tería encantado
estar neste auditorio, cursar estudos e
investigar nesta escola. Describiu a Ángela
como unha persoa “moi sinxela, sociable,
respectuosa e traballadora por natureza”,
un traballo, o da ensinanza, ao que segundo

relatou María Luisa dedicaba moitas horas,
“sempre con paixón e por vocación, e nunca
por diñeiro”. Facendo memoria do tempo
compartido con súa avoa, María Luisa
precisou que ademais Ángela tiña moitas
máis inquietudes, e tamén pintaba, escribía
poesía, investigaba, e como non, facía
tarefas propias da muller da época como
cociñar ou bordar.

Outro distintivo claro da súa personalidade
era a xenerosidade. “Non soportaba que a
xente non tivera acceso á cultura, de aí o seu
invento do libro mecánico” –expuxo María
Luisa–. E frases que figuran nos seus escritos
exemplifican isto á perfección: “Dedicarse a

la enseñanza es un acto de amor al prójimo”;
“Hemos venido a este mundo no sólo a vivir
nuestra vida lo más cómoda y mejor, sino
a preocuparnos de que los demás puedan
beneficiarse de algo ofrecido por nosotros”.

O libro mecánico, facilidade na aprendizaxe e o seu manexo
Pero ademais da súa fervente dedicación á
ensinanza, Ángela tamén ten obra científica.
Escribiu un total de dezaseis libros entre 1938
e 1946, ideou diferentes inventos entre 1944
e 1949 e impartiu multitude de conferencias.
Pero quizais, o seu proxecto máis relevante
foi a invención da Enciclopedia Mecánica.
Patentada con data do 7 de decembro de
1949, recibiu a patente número 190.698. O
10 de abril de 1962, o Ministerio de Industria
concédelle a segunda patente (número
274.246) de invención do Libro MecánicoEnciclopedia Mecánica “Aparato para
lectura e exercicios diversos”. Ángela dirixiu
os traballos do prototipo da enciclopedia
mecánica, construído no Parque de Artillería
de Ferrol. Xa en 1970, Ángela rexeitou unha
oferta estadounidense para explotar as súas
patentes ao querer que o libro mecánico
fose desenvolto na súa terra. “Estou segura
de que se o libro mecánico se editase,
chegaríase a utilizar ao igual que o fixemos
as súas netas con outras obras como o Atlas
Gramatical” –asegurou María Luisa–. A
enciclopedia formou parte da Exposición do
Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA), en
Santiago de Compostela, de 2006 a 2012, ano
no que pasou a formar parte da exposición
permanente do Museo Nacional de Ciencia e
Tecnoloxía da Coruña.
Segundo explicou María Luisa, nas súas obras
hai que destacar o esmero por condensar
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os contidos didácticos, facendo o estudo
“máis rápido e fácil, aforrando así tempo
e esforzo”. en palabras da propia Ángela,
a Enciclopedia Mecánica ten as seguintes
características: “Aligera el peso de las
carteras de los alumnos, hace más atractivo el
aprendizaje y adapta la enseñanza al nivel de
cada estudiante. Portátil, que pese poco, de
uso en casa y en el colegio, con la posibilidad
de adaptarse a alumnos de todos los niveles y
a los que tengan problemas de visión. Apoya
al aprendizaje con sonidos. Enseña varios
idiomas. Facilita el aprendizaje en la oscuridad
incorporando luz. Da soporte para que otros
maestros añadan sus propios materiales y
aminora costes”. Todas elas son características
propias dun ordenador, e a súa neta asegura
que se vivise na actualidade “sentiríase feliz
de ver que a ensinanza avanzou en canto á
aplicación da tecnoloxía”.

Multitude de recoñecementos nacionais e internacionais
É na década dos 50 cando Ángela Ruiz comeza
a recibir multitude de recoñecementos
nacionais e internacionais á invención.
Ademais da honra da Cruz da Orde de Alfonso
X El Sabio, Ángela recibe do Ministerio de
Educación Nacional o Lazo da mesma Orde.
En 1952 foi Medalla de Ouro e Diploma na 1ª
Exposición Nacional de Inventores Españoles.
En 1957 recibe o Óscar á invención na Feira
Oficial e Nacional de Zaragoza e a medalla
de bronce na Exposición Internacional
de Bruxelas, ao igual que en 1958 polas
novidades pedagóxicas. Xa en 1963
consegue a medalla de prata na Exposición
Internacional de Invencións de Bruxelas,
ademais doutras distinción similares en
anos consecutivos. En 1978 é nomeada
xefa provincial da Federación Politécnica
Científica da Inventiva Internacional.

Xa en datas recentes, o Concello de Ferrol
celebrou en 1998 unha homenaxe no que
lle dedicou unha placa conmemorativa ao
seu labor no Colexio Público Ibáñez Martín
(actual Recimil), o seu último lugar de
traballo. En 2013, os ministerios de Economía
e Educación editaron “Ángela Ruiz Robles y
la invención del libro mecánico”. En 2016, foi
protagonista do Doodle de Google. En 2018,
tamén sae á luz a curtametraxe “Mbook.
O libro mecánico de Ángela Ruiz Robles”,
de Cristina Esteiro e Carlos A. Quirós, de
Cuerda Floja Producións, onde se conta a
historia dunha mestra e paralelamente a
dunha rapaza que vai á escola. Foi gravado
co apoio do Concello de Ferrol para o Día
Internacional da Muller, e foi proxectado no
prestixioso Festival de Cine de Málaga na
súa edición de 2019.
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O CPEIG recibe o premio ás boas prácticas
educativas para un uso seguro de internet
da Agencia Española de Protección de Datos
O acto celebrouse no Día Internacional da Protección de datos
–28 de xaneiro– no Senado
respecto á protección de datos persoais, a privacidade
e a autoprotección, como son os contidos inapropiados
ou a facilidade de contacto con persoas que non son
sempre quen din ser” –sinalou–.

12.000 menores participaron desde 2010 en “Navega con Rumbo”
O programa “Navega con Rumbo polo Ciberespazo”
é a actividade formativa principal e con máis
traxectoria das desenvoltas polo CPEIG no ámbito da
divulgación, implantada hai nove anos en colaboración
coa Consellería de Educación, Universidade
e Formación Profesional da Xunta de Galicia
(http://www.edu.xunta.es/navegaconrumbo/).
Ademais de ser un mundo de posibilidades para o ocio
e a aprendizaxe, internet pode supoñer para os máis
novos un risco, polo que “Navega con Rumbo” é unha
iniciativa encamiñada a que os escolares fagan un uso

responsable da rede, evitando o ciberacoso e outros
perigos e dotándoos de ferramentas que lles permitan
saber como actuar. Dispón de material didáctico,
tres “Guías de Navegación” dirixidas a pais e nais,
alumnado e profesorado, ideadas polo CPEIG.
No curso 2018-2019 impartíronse 241 sesións
formativas sobre privacidade e protección de datos
persoais para un uso seguro de internet polos menores
en 177 centros educativos de toda Galicia. No que
respecta ao número de alumnos e alumnas asistentes,
o cómputo global ascende a 12.000 menores formados
desde 2010 aproximadamente.

Ademais, o presidente destacou que a informática é
decisiva á hora de dar forma ao modo en que se vive e
se traballa, polo que se debe atopar a maneira de dotar
á mocidade dos medios para dar forma a ese futuro,
convencido de que a colaboración entre entidades é
a maneira más axeitada para conseguilo. “É hora de
educar a unha nova xeración e preparar aos líderes do
mañá para ser bilingües en informática”– indicou–.

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática
de Galicia (CPEIG) foi distinguido co Premio ás
Boas Prácticas Educativas en Privacidade e
Protección de Datos Persoais para un Uso
Seguro de Internet polos Menores da Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD), galardón
que recolleu o seu presidente, Fernando Suárez,
no acto de entrega de premios que se celebrou no
Senado en Madrid no propio Día Internacional da
Protección de Datos [28 de xaneiro].
No seu discurso, Fernando Suárez asegurou que
formar parte do grupo de gañadores é unha “honra
e un privilexio que reafirma aínda máis o compromiso
do CPEIG para continuar nesta senda”. Agradeceu
sinceramente a distinción á AEPD e deu os seus
parabéns ao resto de premiados polo seu gran labor na
promoción do coñecemento, investigación e difusión do
dereito fundamental á protección de datos. “Internet
representa un mundo enorme de posibilidades para
o ocio, as relacións persoais e a aprendizaxe dos
máis novos, pero tamén presenta unha serie de risco
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A estratexia de sensibilización do CPEIG, para o uso
responsable de internet por parte dos estudantes de
Primaria e Secundaria, abarca distintas iniciativas
ou programas, sempre en alianza con institucións
educativas e tecnolóxicas axeitadas para sumar forzas
a favor dunha Sociedade da Información na que a
mocidade sexa a protagonista e teña os instrumentos
necesarios para evitar riscos e non ser vítimas.
“Estas iniciativas están baseadas en concienciar
directamente ao alumnado, desenvolvendo os
programas nos propios centros escolares e de forma
indirecta a través de proxenitores e profesorado,
mediante formación impartida por colexiados e
colexiadas do CPEIG” –explicou o presidente–.
Estas accións do CPEIG articúlanse a través de
catro iniciativas principais, que contan cunha longa
traxectoria: Navega con Rumbo polo Ciberespazo,
Día da Protección de Datos, Concurso literario
infantil e xuvenil sobre a protección de datos, e
charlas en concellos sobre internet segura e de
datos persoais para menores, ademais doutras
iniciativas de apoio coas que se pretende implicar a
máis axentes políticos e sociais.

“Ciberconsellos” para un emprego correcto da tecnoloxía
Seguindo o seu compromiso de promover a concienciación
e adopción de boas prácticas en ciberseguridade, o CPEIG
ofrece á cidadanía, no Día Internacional da Protección de
Datos que se conmemorou o 28 de xaneiro, unha serie de
“ciberconsellos” para facer un uso seguro da tecnoloxía.
Fernando Suárez considera “de vital importancia” que
a sociedade galega tome conciencia da necesidade de
incorporarse á cultura da protección de datos.
Estas recomendacións pretenden axudar a todos os
usuarios a crear unha primeira e esencial barreira de
protección fronte a ciberameazas, con consello xerais sobre
como evitar riscos cando se empregan as tecnoloxías:

• Non interaccionar con arquivos adxuntos
procedentes de correos sospeitosos.
• Manter o sistema operativo actualizado (software,
antivirus...) e non descargar aplicacións estrañas.
• Non conectarse a redes públicas e, no seu lugar,
empregar unha rede privada virtual (VPN).
• Axustar a privacidade dos perfís en redes sociais.
• Ser cauto á hora de conectar dispositivos extraíbles
a un equipo cando proveñen de terceiros.
• Avisar dos incidentes de seguridade.
• Saber que ata os smartphones apagados
poden ser rastreados.
• Manter todos os plugins e extensións
do navegador actualizados.
• Usar contrasinais complexas e únicas.
• Eliminar documentación sensible dos dispositivos
mediante ferramentas de borrado seguro.
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O adestrador de tenis Toni Nadal ofreceu unha
conferencia motivacional, “Todo se puede entrenar”,
organizada polo CPEIG
A sesión de coaching, patrocinada por diversas empresas
do sector TIC, celebrouse o pasado mes de decembro na EGAP
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de
Galicia (CPEIG) organizou o pasado 12 de decembro
unha conferencia inspiradora e motivacional, titulada
“Todo se puede entrenar”, do coñecido adestrador
de tenis Toni Nadal. Nesta sesión de coaching desvelou
algunhas das súas claves como adestrador, nunha
narración mesturada con anécdotas da súa andaina
durante case tres décadas co seu sobriño Rafa Nadal.
A conferencia celebrouse no salón de actos da Escola
Galega de Administración Pública (EGAP), patrocinada
por diversas empresas do sector TIC: R, Hewlett Packard
Enterprise (HPE), Taisa, VMware, Minsait-Indra DXC,
Pure Storage, Everis y Altia. Asistiron máis de 200
persoas, entre profesionais do sector e colexiados e
colexiadas do CPEIG.
Nesta era onde a tecnoloxía forma parte de todas as
esferas da vida, é preciso reﬂexionar e establecer novas
metas e propósitos profesionais, respectando o uso
ético das novas tecnoloxías, sempre a favor das persoas,
a igualdade e a mellora da calidade de vida. Na súa
intervención, o que fora adestrador dun dos grandes
tenistas de todos os tempos, Rafa Nadal, fixo un repaso
por todos os principios que inspiran o seu exitoso método,
comezando pola defensa da formación do carácter fronte
á formación técnica, como pilar indispensable do triunfo:
“Todo lo que facilita las cosas en exceso, debilita, y eso es
lo que ocurre hoy con las tecnologías, que han sustituido
la parte esencial del ser humano, que es su mente”.
Ademais da súa faceta deportiva, a Toni Nadal sempre lle
gustou máis definirse como “formador”, xa que sempre
considerou que na formación de calquera deportista é
fundamental traballar tres aspectos: o traballo técnico,
a formación do carácter e a formación en valores.
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“Todo lo que facilita las cosas en exceso, debilita,
y eso es lo que ocurre hoy con las tecnologías,
que han sustituido la parte esencial del ser
humano, que es su mente”
Actualmente, Toni Nadal compatibiliza o seu labor
como Head of Rafa Nadal Academy coa súa faceta
pedagóxica ou de conferenciante, con charlas
dirixidas a adestradores deportivos, mozos e mozas
e empresas. Nas súas conferencias fala sobre xestión
da adversidade, superación e valores. Os valores e a
filosofía que conforman a personalidade de Toni Nadal
son, entre outros: a autoesixencia, o respecto, o esforzo,
o compromiso, a mellora constante e non sobrevalorar
os éxitos nin magnificar as derrotas. Tamén considera
fundamental aceptar a realidade, como punto de partida
para alcanzar uns propósitos concretos, ademais de ter
capacidade de aguante e sentido de autocrítica. “Nunca
una excusa nos hizo ganar un partido” –destacou–.
Como adestrador, colleitou xunto a Rafa Nadal un
dos palmarés máis exitosos da historia do circuíto
internacional de tenis:
74 torneos en total • 16 gran slam, entre os que destacan
10 Roland Garros, 3 US open, 2 torneos de Winblendon e
1 open de Australia • 4 Copas Davis • 2 xogos olímpicos

O CPEIG colabora no Día das Rapazas nas TIC para
fomentar a educación tecnolóxica desde o inicio da vida
escolar e mitigar o sesgo de xénero nestas profesións
Máis de 120 estudantes participaron nun coloquio virtual con catro mulleres do
mundo das TIC, Amparo Alonso, María Fernández, Isabel Expósito e Patricia Mañana
O Colexio de Enxeñaría en Informática de Galicia
(CPEIG) participou o 23 de abril na oitava edición do
“Día Internacional das Rapazas nas TIC”, ICT-Go-Girls!,
organizada polo Centro de Supercomputación de
Galicia (CESGA), en colaboración co CPEIG, a Secretaría
Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, a Asociación
de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) e a
Asociación.GAL. O evento foi creado para motivar ás
novas xeracións de mozas co fin de que consideren as
TIC (Tecnoloxías da Información e a Comunicación)
como un ámbito axeitado para o seu desenvolvemento
académico, investigador e profesional.
A directora da Axencia Galega da Innovación (GAIN) e
presidenta do CESGA, Patricia Argerey, deu a benvida
aos participantes xunto ao vicepresidente da Xunta,
Alfonso Rueda, e a secretaria Xeral de Iguadade, Susana
López Abella, que presidiu o acto que, debido á situación
de estado de alarma pola pandemia do Covid-19,
celebrouse mediante multiconferencia web. Amparo
Alonso Betanzos, María Fernández Hermida, Isabel
Expósito Pérez e Patricia Mañana Borrazás, catro
mulleres galegas que traballan e investigan en ámbitos
relacionados coas novas tecnoloxías, compartiron a súa
experiencia e responderon ás dúbidas dos máis de 120
estudantes de educación primaria e secundaria que
seguiron o encontro dixital.
Como colaborador desde hai anos nesta actividade,
o CPEIG está convencido da importancia que supón

incorporar o talento feminino a un sector clave como
o tecnolóxico. O seu presidente, Fernando Suárez,
explica que esta iniciativa complementa outras do
CPEIG, como o premio Ada Byron, pioneiro en España,
e que anualmente recoñece o labor dunha enxeñeira
en informática “para crear referentes femininos para
as nenas a idades temperás”, ou outras iniciativas
previas como rapacinas.gal.
“Os días convulsos que vivimos están demostrando a
importancia da informática en moitos ámbitos, como
o educativo ou o asistencial. É fundamental potenciar
a educación tecnolóxica desde o inicio do proceso
educativo, o que sen dúbida mitigaría o sesgo de xénero
destas profesións” –manifesta Fernando Suárez–.
Ademais, o presidente recorda que a informática
será básica en máis do 75% dos empregos futuros,
con independencia do sector e do sexo de quen os
desenvolva. E asegura que a carreira pola innovación
dependerá da capacidade de atracción de talento e
da vocación por fomentar o enxeño, a intelixencia e a
imaxinación de toda a mocidade.

Fernando Suárez, presidente do Colexio
profesional: Os días convulsos que vivimos
están demostrando a importancia da
informática en moitos ámbitos, como o
educativo ou o asistencial”

Amparo Alonso é catedrática de Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial
da Facultade de Informática da Universidade da Coruña (UDC) e presidenta da
Asociación Española de Inteligencia Artificial (AEPIA) con recoñecemento e premios
internacionais. Explicou aos estudantes que a intelixencia artificial está presente
en moitas aplicacións e ferramentas. Ademais, como directora do grupo LIDIA
(Laboratorio de I + D en Intelixencia Artificial), composto case á metade por mulleres,
destacou o traballo deste equipo de investigación que desenvolve proxectos de I+D
en áreas tan diversas como a medicina ou a xestión de incendios.
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Unha industria dos videoxogos
“aberta a todos”
Naa súa intervención, a artista
dixital María Fernández
explicou aos alumnos e
alumnas que a industria dos
videoxogos é unha “gran
descoñecida”, mesmo para
xogadores habituais. Faloulles
das moitas e variadas opcións laborais
que existen no sector, e nas que especificamente
traballa como son escenarios, iluminación e guión.
Tamén lles comentou o importante papel que ten
o feminismo na industria. Aínda que lembrou que
tradicionalmente foi un sector masculino con xogos
feitos “por e para homes”, actualmente iniciativas
como Women in Games –organización que promove
os videoxogos como unha carreira para mulleres, que
organiza charlas e apoia ás mulleres nesta industria
e da que é embaixadora– e outras asociacións están
conseguindo diversificar a industria para que sexa, non
só máis atractiva desde un punto de vista laboral para
as mulleres e outros colectivos minoritarios, senón que
os produtos no mercado e o público que os consuma
o sexan tamén, co obxecto de “crear una industria
aberta a todos”.
A enxeñeira en telecomunicacións Isabel
Expósito explicou aos estudantes o
seu traballo coa medida de sinais
electromagnéticos, usados para
a caracterización de antenas, tan
en auxe actualmente polo cambio
de frecuencias na TDT, e para
que funcionen moitos dispositivos
electrónicos que se usan a diario, como
os móbiles, ordenadores, routers ou as
xa nomeadas antenas para ver a televisión e escoitar
a radio. Mesmo sinalou que roupa que se merca nas
tendas leva antenas con fins de loxística.
Isabel Expósito é técnica do laboratorio Antelia, que
pertence ao grupo de investigación de Sistemas Radio,
recoñecido como grupo de referencia competitiva pola
Xunta de Galicia que forma parte do AtlantTIC, un centro
de referencia a nivel internacional de investigación en
Telecomunicacións da Unversidade de Vigo (UVigo).
Neste punto, unha das súas liñas de actividade en
Antelia é analizar a exposición de persoas a campos
electromagnéticos. Isabel Expósito explicou que as
antenas e outros aparellos eléctricos e electrónicos
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(electrodomésticos, máquinas das fábricas, liñas de
corrente) xeran campos electromagnéticos ao seu
arredor, e co uso de equipo especiais mídense que
os niveis de potencia destes campos e ondas que se
xeran, estean por debaixo duns límites de seguridade.
Pero no grupo de Sistemas Radio desenvólvense moitos
outros proxectos de investigación relacionados coas
comunicacións de radio e as TIC, segundo Expósito
destinados a dar solución a problemas e facilitar a
vida da xente. Son proxectos de loita contra incendios,
monitorización e localización de persoas maiores
no rural, trazabilidade de alimentos empregando
identificación por radiofrecuencia, etc.

O CPEIG conmemora o Día Mundial
de Internet, nun momento no
que a informática é un elemento
estratéxico anticrise para combater
a pandemia do COVID-19

As tecnoloxías para facer copias
dixitais e identificar novos
restos arqueolóxicos

O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de
Galicia (CPEIG) pon en valor a informática no Día Mundial
de Internet, efeméride que se conmemorou o 17 de maio,
recoñecida polas Nacións Unidas como o Día Mundial das
Telecomunicacións e da Sociedade da Información. Segundo
explica o presidente do CPEIG, Fernando Suárez, a crise
derivada da pandemia do COVID-19 destaca o papel e
importancia da informática para combatela, facilitando a
continuidade de negocios e o traballo diario das empresas e
Administracións públicas, aportando un uso social e de ocio,
ademais das ferramentas dispoñibles para evitar repuntes
dos casos nestas fases de desescalada.

Patricia Mañana Borrazás é
arqueóloga especialista en
novas tecnoloxías aplicadas
ao patrimonio, coordinadora
do proxecto DIMENSO e
profesora no Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC). Desde o seu punto de vista,
a arqueoloxía é unha profesión moi
vocacional dos namorados do patrimonio, dos restos
arqueolóxicos e da emoción do seu descubrimento.
Partindo desta premisa, relatou aos alumnos a súa
experiencia profesional e como foi o proceso de aplicar
e traballar coas tecnoloxías na arqueoloxía.
O seu interese pola arqueoloxía xurdiu ao facer un
traballo escolar no que tiña que presentar un castro
que estaba ao carón da escola, o de Elviña na Coruña.
E todas as ideas que ﬂoreceron desta actividade
víronse reforzadas por un achado que fixo ao percorrer
o monte da aldea dos seus avós, que todos os veciños
coñecían como castro, chegando a descubrir que ese
outeiro era en realidade a muralla dun castro soterrado.
Aí comezou a súa paixón pola arqueoloxía polo que
se decidiu a estudar Historia. Aínda que non foi ata
anos máis tarde cando comprendeu os beneficios de
aplicar as tecnoloxías ao seu traballo, e comezou a
especializarse no uso de ferramentas topográficas,
sistemas de información xeográfica, escáneres 3D
ou fotogrametría. “Estas tecnoloxías axudan a facer
copias dixitais dos restos arqueolóxicos e a identificar
novos restos, co fin de obter resultados máis precisos,
completos e detallados” –explicou–.

As novas tecnoloxías convertéronse nos mellores aliados para manter
o contacto con seres queridos, traballar, estudar ou para entretemento

Ferramentas para teletraballar, como VPN, videoconferencias
ou escritorios remotos, para continuar co proceso educativo
nas aulas virtuais, tamén a nivel persoal para comunicarse
coa familia ou amigos por mensaxería instantánea,
videochamadas ou redes sociais, ou mesmo por cuestións
de entretemento cos vídeos baixo demanda ou videoxogos
en liña, están sendo fundamentais para alcanzar certa
normalidade. A pesar dos avances dos últimos anos e a súa
introdución no mundo laboral e social, moitas empresas e
particulares tiveron que adaptarse a marchas forzadas a
algúns destes sistemas dos que practicamente nin coñecían
a súa existencia.
Se en apenas dous meses se lograron aplicar estas
ferramentas informáticas na vida laboral e persoal, o
presidente do CPEIG asegura que “con tempo, apoio,
confianza e liderado”, construírase un futuro mellor
baseado no progreso tecnolóxico de toda a sociedade,
grazas a tecnoloxías avanzadas como a realidade virtual e
aumentado, a Internet das Cousas ou a Intelixencia Artificial.
Segundo as últimas cifras, incrementouse o tráfico de
datos un 80% e duplicouse o tráfico de videoconferencia
e streaming de vídeo en España, obrigando a que os
gobernos consideren o acceso a internet como un elemento

estratéxico nas súas estratexias anticrise. Esta situación está
repercutindo en que provedores de contido, como Netﬂix,
HBO, ou Movistar+ limiten a calidade do streaming dos seus
contidos ou solucións de videoconferencia reduzan as súas
capacidades e utilidades, co fin de garantir a súa propia
infraestrutura cloud e o servizo aos seus clientes.

Fernando Suárez, presidente: “Con tempo,
apoio, confianza e liderado construírase un
futuro mellor baseado no progreso tecnolóxico
de toda a sociedade, grazas a tecnoloxías
avanzadas como a realidade virtual, a Internet
das Cousas ou a Intelixencia Artificial”
O presidente do CPEIG lembra que existen outras tecnoloxías,
con difusión máis limitada, como as impresoras 3D, que están
sendo fundamentais para axudar aos sanitarios, mellorando
a súa seguridade grazas á elaboración de máscaras. “A pesar
destes cambios vividos en confinamento, poderiamos afirmar
que estamos conectados no noso illamento, con índices de
colaboración desinteresada e altruísta sen precedentes” –
sinala Fernando Suárez–.
Ademais, o presidente do CPEIG explica que aplicacións
similares á desenvolta en Singapur, TraceTogether – que
permite, a través da tecnoloxía Bluetooth dos teléfonos
móbiles, identificar a todas as persoas que estiveran
en contacto con algún paciente enfermo –, poden
ser fundamentais para evitar aumentos de contaxios,
empregando técnicas de xeoposicionamento, trazabilidade
e big data. “A tecnoloxía demostrou que pode mellorar a
nosa calidade de vida, logrando unha verdadeira coalición
da vida laboral e persoal, reducindo a necesidade de
desprazamentos, coa consecuente diminución das emisións
contaminantes, e achegando ás persoas e reducindo brechas
espazo temporais” –argumenta Fernando Suárez–.
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O CPEIG adhírese á Declaración
de Roma para promocionar a
Informática para Todos
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) adhírese á Declaración de Roma, dirixida
ás institucións nacionais e internacionais (centros educativos, escolas, institutos de investigación, universidades,
etc.) para chamar a atención sobre o papel que poden desempeñar na promoción da Informática para Todos.
A declaración foi promovida pola Coalición de Informática para Todos (https://www.informaticsforall.
org<https://ww4w.informaticsforall.org/), creada para interceder pola inclusión da informática como disciplina
fundamental nas escolas de toda Europa. O seu obxecto é dar o debido recoñecemento á Informática como
unha disciplina esencial e fundamental para a educación do século XXI.
A coalición creouse de forma consensuada polo Consello de Europa de ACM (https://europe.acm.org/), o Comité
de Educación de CEPIS (https://cepis.org/ e a asociación Informatics Europe (https://www.informatics-europe.org/).
Ver declaración: https://www.informaticsforall.org/rome-declaration/

O CPEIG subscríbese ao “Contrato para a Web”, unha
comunidade internacional de máis de oitenta organizacións
O seu obxecto é protexer a Internet aberta, “como un ben público e un dereito
básico para todo o mundo”
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática
de Galicia (CPEIG) adhírese ao “Contrato para a
Web”, un portal –https://contractfortheweb.org/–
deseñado para unir ás persoas, poñer o coñecemento
a libre disposición e salvagardar o futuro da rede.
Os representantes de máis de oitenta organizacións
internacionais redactaron este documento en nome
dos gobernos, empresas e a sociedade civil. No texto,
establécense os compromisos que deben guiar as
políticas dixitais.
O presidente do CPEIG, Fernando Suárez, sinala
que este contrato pretende velar pola evolución
de Internet, “o maior e máis democratizador e
transcendental invento da humanidade”. Destaca que
a finalidade deste acordo é garantir a neutralidade no
uso da rede “como unha forza para o ben”, no que as
empresas deberán respectar a privacidade dos datos
dos consumidores e os gobernos garantir que todos
teñan acceso a Internet.
Aínda que ao seu parecer o principio básico para o
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uso de Internet é o sentido común, Fernando Suárez
considera a ética profesional como un dos elementos
esenciais para a “consecución e sustentabilidade
da sociedade da información e o coñecemento”.
Ademais, insiste na necesidade de aplicar principios
éticos no ámbito das tecnoloxías da información,
sobre todo en aquelas actividades e servizos
de interese xeral, sempre buscando o consenso
entre todas as partes implicadas e a implantación
de mecanismos de autorregulación. Estes eixos
de actuación están recollidos no Código Ético e
deontolóxico da profesión redactado este mesmo ano
polo Consejo General de Colegios de Ingeniería en
Informática de España.
Neste “Contrato para a Web”, gobernos, empresas
–entre as que xa se atopan Microsoft, Google ou
Facebook– e cidadáns comprométense con nove
principios básicos, cun total de 76 cláusulas, para
axudar a protexer a Internet aberta “como un ben
público e un dereito básico para todo o mundo”.

O CPEIG renova a súa Xunta de Goberno
cun equipo de continuidade liderado por
Fernando Suárez
A finais de 2019 constituíuse a nova directiva, nun proceso electoral
no que só houbo unha candidatura que se proclamou electa
A regulación profesional, a colaboración con
administracións públicas, universidades e empresas
privadas, o fomento das vocacións tecnolóxicas entre
os máis novos, especialmente entre as rapazas, son as
súas principais liñas de traballo
O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática
de Galicia (CPEIG) renovou a súa Xunta de Goberno,
tras un proceso electoral no que non se celebraron
votacións ao contar cunha só candidatura, que
finalmente se proclamou electa o pasado 23 de
novembro. Compoñen así a nova Xunta de Goberno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fernando Suárez, presidente
Susana Ladra, vicepresidenta
Juan José González, secretario
Roberto Vieito, vicesecretario
Francisco Javier Rodríguez, tesoureiro
Lorena Otero, vicetesoureira
Pilar López Avendaño, vogal
José Manuel Vázquez, vogal
Iván Luis Vázquez, vogal

O obxectivo principal para os vindeiros catro anos
será continuar traballando na regulación profesional,
dado o crecente impacto da actividade da enxeñaría
en informática na sociedade actual, facendo especial
fincapé nas áreas nas que a seguridade física e
xurídica das persoas está en xogo. Ademais, outras
liñas da nova Xunta de Goberno do CPEIG serán
seguir colaborando coas administracións públicas

para a modernización da xestión administrativa,
como acontece coa organización anual do Curso
Superior de Administración Electrónica coa Amtega e
a Egap; soster a colaboración co sector privado para
o progreso e dixitalización de produtos e procesos;
incentivar a colaboración coas universidades na
adaptación e actualización dos plans de estudo,
segundo a demanda actual do mercado laboral en
materia das TIC; fomentar as vocacións tecnolóxicas
entre os máis novos, en especial entre as rapazas,
organizando obradoiros formativos como os que
forman parte do programa TechKids posto en
marcha coa Amtega, ou as diversas xornadas que se
programan con motivo do Día das Rapazas nas TIC;
manter ao Colexio como fonte informativa para as
noticias tecnolóxicas nos medios de comunicación e
mellorar a presenza e utilización da lingua galega no
uso de internet e redes sociais.
Ademais, na xornada do sábado celebrouse a
despedida dos dous compañeiros saíntes da anterior
directiva, Juan Otero que desempeñou o cargo de
vicepresidente, e Javier García Tobío que exerceu
estes últimos anos como vogal.

A regulación profesional, a colaboración
con administracións públicas, universidades
e empresas privadas, o fomento das
vocacións tecnolóxicas entre os máis novos,
especialmente entre as rapazas,
son as súas principais liñas de traballo

15
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