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  PRESENTACIÓN

Ramón Bermúdez  
de Castro Olavide, 
Presidente AETG 
Decano COETG

No nome de todos os que formamos parte da Xunta Directiva 
da Asociación e do Colexio Oficial de Enxeñeiros de 
Telecomunicación Galicia  (AETG-COETG), quero darvos a benvida 
a este novo boletín informativo, en formato electrónico, unha iniciativa 
coa que pretendemos chegar a todos vós –asociados e colexiados- de 
maneira directa e sinxela; familiar e participativa.
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O  boletín que desde agora mesmo podedes consultar, 
constitúe un paso adiante na nosa acción comunicativa, baseada nunha 
presentación áxil, dinámica  e, sobre todo, interactiva, de todas as 
actividades e informacións que xera a AETG-COETG. 

O  noso obxectivo é procurarvos o contacto permanente con 
nós; permitirvos manifestar a vosa opinión sobre o contido e a 
estructura do boletín; suxerir ideas; engadir as vosas propias novas, 
etc. En definitiva, o que pretendemos con este novo info é achegarnos 
un pouco máis a todos os que, co voso apoio, nos animades a loitar 
para que o sector das telecomuniacións e os profesionais que nel 
exercemos o noso traballo ocupe en Galicia o lugar que lle 
corresponde.

Neste primeiro número de marzo, daremos conta das 
diferentes actividades e accións que encabeza o COETG-AETG e que 
espertaron o noso interese informativo. Incluiremos ademais, un arquivo 
de prensa, onde poderedes ver cáles foron os temas dos que se 
fixeron eco os medios de comunicación xeralistas.

En vindeiros números faremos un esforzo por mellorar este 
novo espacio informativo da AETG-COETG  e para intentar satisfacer 
as vosas demandas como usuario: ampliación de seccións, 
actualización de contidos e optimización do sistema de acceso a 
asociados e colexiados. O boletín forma parte da nosa nova política de 
comunicación, que se verá reforzada, ademais de coa actualización 
permanente da nosa web (www.aetg.org), coa saída en breve do 
vindeiro número de A Nosa Rede. Novo deseño, novos contidos, novos 
colaboradores e nova liña editorial para unha revista que ten a súa 
xustificación no traballo de todo o conxunto da AETG-COETG.

Queremos agradecer a vosa colaboración durante o pasado 
exercicio 2005 e apelar ao voso compromiso futuro para facer da nosa 
actividade un referente no desenvolvemento do tecido social e 
económico de Galicia. 
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       O curso “Creación e Desenvolvemento de 
Empresas TIC” está promovido polo Colexio Oficial de 
Enxeñeiros de Telecomunicación Galicia en 
colaboración coa Escola de Organización Industrial .

No pasado mes de novembro, deu comezo o 
curso “Creación e Desenvolvemento de Empresas 
TIC” na sede da Asociación e do Colexio Oficial de 
Enxeñeiros de Telecomunicación Galicia (AETG-COETG) 
en Vigo, sito na rúa Policarpo Sanz, nº11-1º. O curso, 
que imparte de maneira gratuíta a Escola
 de Organización Industrial (EOI) , está cofinanciado polo 
Fondo Social Europeo, polo 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e polos 
propios AETG-COETG. 

Con esta nova iniciativa de formación, o 
COETG pretende favorecer a creación e o 
desenvolvemento de empresas e de gabinetes TIC por 
profesionais do sector. Está dirixido fundamentalmente a 
enxeñeiros de teleco- municacións, tanto en situación de 
activo laboral como desempregados, que teñan un 
proxecto de empresa ou gabinete profesional para 
desenvolvelos no eido das tecnoloxías da información e 
da comunicación e que precisen as ferramentas de 
xestión e os coñecementos necesarios para levar adiante 
o seu proxecto.

ferramentas básicas de xestión, especialmente as de 
xestión tecnolóxica. O programa está artellado en tres 
módulos: de xestión empresarial e desenvolvemento 
persoal; de tecnoloxías e sector TIC e un terceiro de 
desenvolvemento do proxecto.

O curso, con carácter presencial, impartirase 
durante 22 semanas, concentrado en dous días por 
semana, e conta con profesorado de primeiro nivel, que 
será o encargado do programa formativo e da asesoría. 
Aos alumnos que superen os niveis esixidos 
outorgaráselles un diploma expedido pola Fundación EOI. 
Será necesario asistir a un mínimo do 85% das sesións 
lectivas, superar as probas que se realicen e presentar 
un proxecto individual, ou en pequenos grupos, titorizado 
e que deberá ser avaliado e aprobado polo director do 
curso.

O  obxectivo 
principal desta iniciativa é 
fomentar a creación en 
Galicia de empresas 
dedicadas a servizos de 
enxeñería no ámbito das 
telecomunicacións e de 
produtos relacionados coas 
Tecnoloxías da Información e 
das Comunicacións. 

NOVA EDICIÓN DO CURSO 
SOBRE TDT 

Dado o enorme poder de convocatoria da 
primeira edición, a AETG e o COETG organizaron, a finais 
do mes de xaneiro na Coruña, unha nova xornada sobre a 
Televisión Dixital Terrestre, de similares características, 
en canto a temario e custo, que a que tivera lugar en Vigo 
o pasado 14 de decembro.

O  curso, que se celebrou durante toda a 
xornada en horario de mañá e de tarde (9:30 a 19:00 
horas), foi impartido polo enxeñeiro de telecomunicación 
Ángel Fernández. 

Programa:
9:00 a 11:30 Fundamentos técnicos da TDT
11:35 a 11:55 Café
12:00 a 13.00 Situación e marco regulatorio
13:00 a 14.00 Transmisores e Gap-Filler
14.00 a 14:30 Proxectos. Cobertura 
14.45 a 16:15 Comida
16.30 a 19:30 TDT e ICT. Aplicacións prácticas. 
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A  formación ten un carácter eminentemente 
presencial e teórico-práctica, dedicándose unha parte do 
discurso á explicación dos contidos do programa e a 
outra á realización do proxecto de empresa ou gabinete. 
O curso baséase, sobre todo, na atención individualizada 
de cada un dos alumnos por parte dun profesor-consultor 
para o desenvolvemento da súa idea, aportándolle as 

Os 28 alumnos que asistiron ao taller, 
colexiados e asociados, recibiron un diploma acreditativo e 
diversa documentación para proxectos futuros.
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CURSOS FORINTEL 2005 
A  Asociación e o Colexio Oficial de 

Enxeñerios de Telecomunicación de Galicia (AETG-
COETG) presenta a oferta de cursos do Programa 
Forintel 2005, dependente do Ministerio de Industria y 
Comercio, a impartir antes do 30 de marzo de 2006. 

Os colectivos destinatarios son profesionais 
do sector TIC en activo, tanto en Réxime Xeral como en 
Autónomo. Nesta categoría non se inclúe o persoal ao 
servizo das Administracións Públicas, xa que dispón de 
plans de formación específicos. 

As accións formativas, totalmente gra-
tuítas, están dirixidas aos traballadores das empresas do 
sector das novas tecnoloxías, coa finalidade de mellorar 
as súas competencias profesionais e persoais. 

A  modalidade de imparticación das accións 
formativas é mixta on-line, o que favorece a 
participación dos alumnos ao ter que asistir só ao 15% 
das horas de formación, xa que a porcentaxe restante 
realízase a través dunha plataforma. Para a obtención do 
diploma acreditativo é necesario cumprir un mínimo do 
80% das horas de formación previstas por cada alumno.

 -Formación gratuíta: como alumnos (colexiados-
asociados e persoas do seu entorno empresarial)

-Posibilidade de exercer  como docentes remunerados 
dos diferentes cursos (só colexiados).

Os asociados e colexiados da AETG-COETG, 
interesados en participar nos cursos do Programa 
Forintel, obterán beneficios en dúas liñas: 

Os posibles cursos a ofertar polo COETG-
AETG, en función da demanda existente son os 
seguintes:

- Tecnoloxía inarámica: WI/FI, Bluetooth, LMDS.
- Telefonía Fixa: ADSL/RDSI.
- Electrónica Dixital I.
- Experto en tecnoloxías de Internet.
- Equipos de radiofrecuencia.
- Instalacións de redes de Voz e Datos.
- Programación de Internet Teléfonos Móviles
  tecnoloxía WAP.
- Producción e Deseño de circuitos impresos
- Infraestructuras Comúns de Telecomunicacións.
- Comunicacións Industriais.
- Arquitectura TCP/IP.
- Direccionamento IP.
- Transporte TCP/UDP.

SEMINARIO SOBRE 
METODOLOXÍA PMI 

O COETG está a organizar, en colaboración coa 
empresa Lambda Calidad y Metodología S.L., (
www.lambdact.com) un seminario de formación específica 
de INTRODUCCIÓN Á XESTIÓN DE PROXECTOS 
(METODOLOXÍA PMI). Celebrarase en Santiago de 
Compostela os días 27 e 28 de marzo en sesión de mañá e 
tarde.

A  xestión dun proxecto require acadar un 
equilibrio entre demandas que son altamente competitivas 
entre si como o tempo, a calidade, os recursos humanos, 
os riscos… É por isto que é necesaria unha boa formación 
nesta materia para a consecución dun bo proxecto. 

O obxectivo deste curso é, por tanto,  que os 
asistentes adquiran os coñecementos básicos e claves para 
asumir unha xestión ordenada dos proxectos, consolidando 
os coñecementos como punto de partida para a 
profundización en cada unha das áreas do mesmo. 

Este curso, dirixido só a asociados e/ou 
colexiados, terá unha duración  de 16 horas repartidas 
ben en dúas xornadas de 8 horas cada unha (tarde e 
mañá) ou de catro xornadas de 4 horas (horario de tarde). 

Os dereitos de inscrición  son de 150 euros 
(ive incluído) que inclúe documentación para o seguimento 
do curso, certificado de asistencia e un período de 2 meses 
de titorías on-line para dar soporte sobre a materia 
impartida no curso. 

O  curso será impartido por Javier Segueira 
Serrano. Enxeñeiro de Telecomunicación con nove anos de 
experiencia en postos de responsabilidade nas áreas de 
enxeñería de software e proxectos tecnolóxicos. Diploma de 
Estudios Avanzados en Tecnoloxías da Información na 
Universidade de Vigo (formación post-grao), e Certificado 
de Suficiencia Investigadora (cursos de doutorado) pola 
mesma institución. 

Desenvolveu proxectos para empresas como 
Vodafone (sistemas de control GSM e GPRS), Telefónica 
Móviles (entornos software de simulación para a 
planificación de redes GSM), Ericsson (sistemas CTI/CRM), 
ou a Agencia Espacial Europea -ESA- (verificación e 
validación de software de sistemas espaciais), e 
desempeñou postos de responsabilidade en varias 
empresas do sector. Na actualidade é xerente e director 
técnico de Lambda Calidad y Tecnología S.L

Contidos do curso:

- Introducción a xestión de proxectos
- Procesos da xestión de proxectos
- Metodoloxía e técnicas da xestión de proxectos
- O equipo de proxecto.



 A AETG E INEO, XUNTOS 
NO IMPULSO DAS TIC EN 

GALICIA 
A  Asociación de Enxeñeiros de 

Telecomunicación de Galicia vén de asinar un 
convenio de colaboración coa Asociación 
Multisectorial de Novas Tecnoloxías da 
Información e da Comunicación  (INEO). No 
acto de sinatura, que tivo lugar o pasado 16 de 
febreiro na Zona Franca de Vigo, coincidindo 
coa constitución oficial de INEO, estiveron 
presentes o Presidente da AETG e Decano do 
COETG, Ramón Bermúdez de Castro Olavide, 
e por parte de INEO o seu Presidente, Jorge 
Antonio Cebreiros Arce. O convenio terá unha 
vixencia de tres anos desde o momento mesmo 
da firma. Coa sinatura deste convenio, A 

AETG e INEO traballarán conxuntamente para 
establecer como áreas prioritarias de 
actuación a promoción de empresas do
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sector produtivo TIC e que ten como misión 
colaborar de maneira activa e sostida no 
desenvolvemento do seu entorno 
socioeconómico, promovendo a implantación 
das tecnoloxías da información e da 
comunicación; a innovación baseada na 
xestión do coñecemento e a aprendizaxe 
permanente como elementos clave para 
competir nun contexto de mercado global. 

Convenio de 
colaboración entre a 
AETG e INEO 
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A  través desta colaboración, a AETG 
persegue afianzar o seu labor de difusión,  
promoción e consolidación da Sociedade

desenvolvemento de novos 
mercados; a potenciación 
da innovación en produtos, 
servizos  e procesos do 
coñecemento estratéxico e 
a vixilancia tecnolóxica; ou 
a captación dos recursos 
necesarios para a 
actividade das empresas 
TIC de Galicia.

Información  en Galicia e do 
hipersector das TIC, áreas clave 
para a evolución da comunidade 
galega en materia socio-
económica cara a sociedade do 
coñecemento.

INEO é unha asociación 
empresarial, sen ánimo de lucro, 
que agrupa a empresas galegas 
do

O Conselleiro de Economía, Xosé 
Ramón Fernández Antonio (no 
centro da imaxe), presidíu a 
constitución oficial de INEO

Ramón Bermúdez de Castro, segundo pola esquerda, nun momento da sinatura do convenio
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O COETG-AETG, PRESENTES EN SICO 2006 

A  Asociación de Promotores Inmobiliarios 
(APROIN) está a traballar na organización de SICO 
2006, a Feira da Construcción de Galicia, que este ano 
se celebra do 21 ao 25 de xuño en Vigo e na que xoga 
un papel destacado A Asociación e o Colexio Oficial de 
Enxeñeiros de Telecomunicación Galicia (AETG-COETG) 
cun stand expositivo propio.

O COETG participa na Feira da 
Construcción de Galicia 2006 

SICO 2006 será o punto de 
encontro para empresas do sector, 
asociacións, colexios profesionais e 
consellerías da Xunta de Galicia 
vinculados á construcción. Un referente 
no que atopar materiais e servizos que 
cubran as novas necesidades do 
mercado.  

O COETG ACODE Á NOITE DAS 
TELECOMUNICACIÓNS CATALANA 

O  pasado 9 de marzo celebrouse a décimo 
primeira edición da Nit de les Telecomunicacions no 
Palau de Congressos de Cataluña, un evento no que 
o COETG estivo representado polo seu Secretario 
Técnico, Ricardo Fernández.

No marco da Nit de les Telecomunicacions, 
punto de encontro para os profesionais e empresas do 
sector das novas tecnoloxías da comunicación e da 
sociedade da información na comunidade catalana, 
fíxose entrega dos tradicionais Premios Salvà i Campillo 
2006, que recoñecen o labor das persoas e proxectos 
máis destacados ao longo do ano en materia TIC no 
ámbito autonómico. As distincións son: Premio Telecom 
Europa, Premio Telecom España, Premio ao 
Enxeñeiro do Ano, Premio de Honra, Premio á 
Contribución Social do Ano, Premio Emprendedor, 
Premio Especial á Temática do Ano e Premio 
Especial ao Enxeñeiro Nobel. 

O COETG PARTICIPA NO FORO 
TECNOLÓXICO DE EMPREGO 2006

O  Colexio Oficial de Enxeñeiros de 
Telecomunicación Galicia estará presente na sexta edición 
do Foro Tecnolóxico de Emprego 2006, que terá lugar do 
3 ao 7 do vindeiro mes de abril na Universidade de 
Vigo. O COETG estará representado polo vocal de 
eventos, Camilo Giraldez Ruibal, que impartirá unha 
conferencia o día 5 ás 19:00 horas, na que abordará a 
situación socioprofesional dos enxeñeiros de 
telecomunicación en Galicia e o mercado de traballo no 
sector TIC na nosa comunidade.

O  Foro Tecnolóxico de Emprego, organizado 
polos alumnos dos centros do ámbito técnico da 
Universidade de Vigo e apoiado por Escolas, Colexios 
Oficiais e pola Universidade, naceu no ano 2001 co 
obxectivo de facilitar o achegamento das empresas e os 
futuros titulados de corte técnico da Universidade de Vigo. 
Desde aquela primeira edición ofrecéuselles ás empresas 
a posibilidade de darse a coñecer á familia universitaria a 
través de diferentes actividades, tales como a exposición 
de stands, conferencias, presentacións, workshops, coffe-
break, etc.

Na súa breve historia, O Foro Tecnolóxico de 
Emprego xa se estableceu como un dos foros de emprego 
máis importantes do país, procurando desde os inicios 
achegar o mundo do mercado laboral aos futuros 
enxeñeiros e titulados. É por iso que mediante as 
conferencias e presentacións as empresas participantes 
darán a coñecer as súas estratexias, a súa estructura, 
liñas de mercado, I+D, novidades en produtos…e poderán 
recoller a currícula dos alumnos dos últimos cursos e 
axilizar os procesos de selección, xa que a organización 
facilítalles todos os medios dispoñibles para a realización 
de test psicotécnicos, dinámicas de grupo, entrevistas 
persoais ou calquera outra proba que a compañía 
considere de interese.

O  pasado 15 de febreiro tivo lugar a 
presentación da nova edición de SICO no Centro Cultural 
Caixanova de Vigo. A presentación do acto correu a 
cargo do Presidente de APROIN, Ángel Gallego, e contou 
coa intervención do Director Económico do PXOM de 
Vigo, Joaquín Clusa; do Director Xeral de Caixanova, 
Julio Fernández Gayoso así como da Conselleira de 
Vivenda e Solo, María Teresa Táboas. O acto, no que se 
cita numerosos profesionais e empresas do eido da 
construcción, foi clausurado pola rexedora de Vigo, 
Corina Porro.

A  organización confía en superar este ano a 
cifra dos 6.000 currículos de estudiantes dos últimos 
cursos entregados na edición anterior ás empresas 
participantes, que a día de hoxe xa superan a trintena, 
entre elas cómpre mencionar firmas como Comunitel 
Global, Intelsis, Softgal, Televés, Vodafone  ou a 
Consellería de Innovación Industria e Comercio, e os 
concellos de Vigo, Mos e Porriño.
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 SÓ O 6% DOS ENXEÑEIROS DE TELECOMUNICACIÓN DE 
GALICIA ESTÁ EN SITUACIÓN DE DESEMPREGO

          Diminúe  o paro en Galicia no dous últimos anos, pasando do 11 ao 6%, e aumenta o número de empresas 
dirixidas por enxeñeiros de telecomunicación.

         A pesar da baixa taxa de desemprego do sector en 
España (3,6%), Galicia ocupa o terceiro posto no ranking 
por demarcacións territoriais.

         Os datos despréndense do Informe Pesit 2005, sobre Estudios Socioprofesionais, presentado pola 
Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia.

A  Asociación de Enxeñeiros de 
Telecomunicación de Galicia (AETG) presentou o VI 
Informe Pesit 2005  sobre Estudios Socioprofesionais, 
elaborado polo COIT. O informe, que se vén realizando 
en toda España desde o 1984 cada catro anos, traza o 
perfil do enxeñeiro valorando aspectos como a idade, o 
sexo, a situación laboral e a distribución territorial.  
Outras variables manexadas son o exercicio da enxeñería 
na Administración Pública; o traballo non asalariado; o 
desemprego; a formación ou a proxección de futuro para 
a sector.

Segundo o citado informe, o retrato robot do 
Enxeñeiro de Telecomunicación en España permite falar 
dun home con idade comprendida entre os 25 e os 
39 anos  e cunha clara propensión ao rexuvenecemento 
dado o fluxo de novos graduados que entran a formar 
parte do mercado de traballo. Desde a perspectiva 
laboral, trátase dun perfil profesional por conta allea, 
cunha relación contractual a tempo completo e con 
contrato maioritariamente indefinido, que traballa en 
empresas grandes do denominado sector TIC, onde 
ocupa postos con nivel de responsabilidade media e de 
carácter técnico. No referido ao xénero, a incorporación 
da muller á profesión é cada vez máis importante nas 
últimas promocións de enxeñeiros, multiplicándose por 
catro a súa presenza nos últimos 13 anos. 

por comunidades autónomas. Galicia, cun 6% da súa 
poboación activa no paro, ocupa o terceiro posto no 
ranking do desemprego por demarcacións territoriais. O 
País Vasco, cun 8’3%, encabeza a lista de 
desempregados no campo das telecomunicacións. 

Un dos obxectivos do Informe consiste en 
explorar o potencial laboral que ten para o colectivo a 
Administración Pública e medir nela a presenza da 
profesión. De acordo co ranking de demarcacións máis 
funcionarizadas, destacan en positivo a Comunidade 
Valenciana e Andalucía, cun 52% e 29%
respectivamente de empregos exercidos na 
administración. No lado deficitario atópanse Cataluña e 
Madrid (cun -46% e -33% cada unha).  A máis 
equilibrada é Galicia cunha diferencia de só o 8% no 
referido a empresa pública/privada.  En canto ao tipo de 
administración, a Comunidade Valenciana destaca polo 
sobrepeso da universidade, onde traballa o 71% dos 
empregados públicos. Galicia destaca tamén neste 
sentido, superando o 50%. 

De cara ao futuro da profesión, a 
percepción sobre a situación actual está polarizada 
entre o 26% que a califican como boa e algo máis do 
23% que a entenden como mala. Todo isto enmarcado 
nun contexto representado pola opinión maioritaria dos 
entrevistados (50’5%) que califica a situación como 
regular. A percepción máis negativa da situación actual 
do eido das telecomunicacións é a representada polas 
mulleres, polos mozos de 25 a 29 anos, e polos 
desempregados, estean buscando o seu primeiro 
traballo ou xa o tiveran. A mellor percepción recóllena 
os maiores de 40 anos, os ocupados por conta propia e 
os inactivos (xubilados ou prexubilados). Atendendo á 
distribución territorial, as demarcacións que ven de 
forma máis optimista a situación actual da profesión son 
Baleares e Madrid. 

 Pola contra, a posición máis destacada, 
ocúpaa Cataluña, cunha taxa que non acada o 2%, 
seguida de Navarra e de Canarias, con 2’1% e 3’3% 
respectivamente.

Informe PESIT 2005

No extremo oposto, atópanse a 
Comunidade Valenciana, o País Vasco e 
Andalucía. Na franxa intermedia, que 
califica a situación da profesión como 
regular, atópase a maior parte das 
comunidades, entre elas a galega .

Polo que respecta á distribución territorial, 
atendendo ao seu reparto por Comunidades 
Autónomas, o estudio fala dunha profesión moi 
centralizada en Madrid.

 Aínda que o colectivo dos enxeñei- 
ros de telecomunicación en España rexistra unha 
taxa de desemprego baixa (3’6%),  os datos 
evidencian un forte desequilibrio territorial
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C-e: de empresa a empresa, escrito por Xavier 
Alcalá e outros colaboradores, e prologado polo 
Vicedecano-Vicepresidente do Colexio e da
Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de 
Galicia, Miguel Merino Gil.   

No acto, que estivo presidido polo reitor da 
Universidad da Coruña, José María Barja, interviron 
tamén, ademais do propio autor, Xavier Alcalá Navarro, 
o editor da colección Equinoccio Técnica, Gonzalo 
Vázquez Pozo e o director do departamento das TIC da 
Universidade coruñesa, Alexandre Pazos. 

PRESENTACIÓN DO LIBRO DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO:

 C-e: de empresa a empresa 

A  obra está dirixida ao ámbito 
académico e aos profesionais en xestión de 
empresas no marco dun proxecto abandeirado 
pola editorial Equinoccio Técnica. Terá 
continuidade coa próxima publicación de tres 
novos volumes. Segundo o director de A nosa 
rede, a temática do libro C-e: de empresa a 
empresa  centrarase na televisión dixital, redes 
para os multimedia e fundamentos tecnolóxicos 
dos multimedia.

 REUNIÓN TÉCNICA DE DEMARCACIÓNS 
TERRITORIAIS EN BARCELONA 

O pasado 14 de febreiro, en Barcelona, tivo 
lugar unha reunión de carácter técnico entre 
representantes de diferentes demarcacións territoriais 
do Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación 
(COIT). 

A xuntanza, que estivo  coordinada polo 
director técnico do COIT, Juan Antonio Santiago, 
celébrase mensualmente e  nela analízanse temas de 
interese específico, tales como ICT’s, Visatel, TDT,
GELP, gabinetes de telecomunicación, etc, adoptándose 
decisións colexiais sobre distintas áreas técnicas. 

De esquerda a dereita: Pedro Serrano, Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomunicación Comunidad Valenciana; 
José Luis Molinero, Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación Andalucía Occidental y Ceuta; Ricardo 
Fernández, Colexio Oficial de Enxeñeiros de 
Telecomunicación Galicia; Juan Antonio Santiago   
Fernández, Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación ; Marc Aznar, Col-legi Oficial D’Enginyers 
Telecomunicació Catalunya  e Esteban Castillo, Colegio 
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación Andalucía 
Oriental y Melilla

O  pasado 23 de febreiro tivo lugar a 
presentación do libro sobre comercio electrónico
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 A TELEVISIÓN DIXITAL TERRESTRE A DEBATE 

O  Secretario do COETG, Ramón María Lois, e o director da revista A nosa rede, Xavier Alcalá, 
participaron nun grupo de debate sobre os primeiros pasos da Televisión Dixital Terrestre en Galicia, organizado 
polo Grupo Correo Gallego. Entre os tertulianos destacaron ademais o Director Xeral de Comunicación Audiovisual, 
Manuel José Fernández Iglesias ou o Director de Produto de Televés, Jacobo Penide.

O Secretario do COETG, Ramón María Lois, segundo pola esquerda, e o Director de A nosa rede, Xavier Alcalá, 
terceiro pola dereita, cos compañeiros de debate sobre a TDT

OUTRAS NOTICIAS

A  finais do pasado mes de novembro 
comezaron de xeito oficial en España as emisións da 
Televisión Dixital Terrestre (TDT). A posta a punto da 
nova tecnoloxía, antesala do apagón analóxico previsto 
para o 2010, vén rodeado de interrogantes como: 
¿vese mellor ou peor a TDT?, ¿chega ou non o seu 
sinal?. Na comunidade galega hai amplas zonas sen 
cobertura e, ademais do decodificador do sinal, as 
vivendas precisan unha instalación adaptada 
especificamente para ese servizo.

Coa fin de botar un pouco de luz nestes 
primeiros pasos da TDT, os debates que o Grupo Correo 
Gallego celebra semanalmente en Santiago reuniron ao 
Secretario do COETG, Ramón María Lois; ao director de 
A nosa rede, Xavier Alcalá; ao Director Xeral de 
Comunicación Audiovisual, Manuel José Fernández 
Iglesias; ao Director de Produto de Televés, Jacobo 
Penide; ao responsable de Contidos de R, Alfonso 
Martínez e ao avogado Xoán Pérez Lema, implicados 
desde as súas respectivas áreas na posta en marcha do 
que coincidiron en calificar de “revolución 
multimedia”.

O Secretario do COETG, Ramón María Lois, 
expresou a ledicia do Colexio Profesional pola chegada 
da TDT que para el “será a chave da Sociedade da 
Información para moitos cidadáns que doutra 
forma non terían acceso. A facilidade coa que a 
xente manexa o televisor facilitará o acceso a 
servizos como o correo electrónico ou a banca 
on-line”. Sen embargo, Lois sumou á falta de 
cobertura, outro importante

 atranco neste proceso de  dixitalización da televisión: 
“en Galicia só un 10% das instalacións colectivas 
incorporan a denominada ICT (infraestructura común de 
telecomunicación), un sistema de recepción conxunta de 
sinal de televisión, cabo e teléfono. Queda, pois, outro 
90% que hai que adaptar á nova tecnoloxía e isto non se 
resolverá nun día”.
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VIEIROS. 23 de Novembro de 2005
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   ARQUIVO DE PRENSA

Código Cero. Luns, 28 de Novembro de 2005
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