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CAPÍTULO 1.-  INTRODUCIÓN

O plan de Software Libre recolle os compromisos, obxectivos e actividades promovidas 
dende a administración pública en colaboración cos axentes galegos do Software Libre 
para o fomento do uso de Software Libre en Galicia en tres ámbitos principais de actua-
ción: cidadanía, empresas e a propia administración pública. 

Unha tarefa importante deste plan é sen dúbida o seguimento continuo das actuacións así 
como a análise dos resultados e obxectivos acadados como parte da estratexia de mellora 
continua na definición de novas actuacións dirixidas a incrementar o uso e o coñecemento 
das solucións tecnolóxicas baseadas no software libre, que poidan servir de ferramenta 
transversal para a consecución dos obxectivos definidos na Axenda Dixital 2030.

Así pois, neste documento preséntase o balance das actuacións para o fomento do sof-
tware libre desenvolvidas durante o exercicio 2021. A pesar das dificultades orixinadas 
polo COVID19 e as restricións motivadas polo ben da saúde pública, a gran maioría de ob-
xectivos puidéronse ver cumpridos, adaptando as actuacións as circunstancias e con gran 
compromiso por parte de todo o tecido de software libre implicado.

Así pois realizáronse 79 actuacións dirixidas tanto á cidadanía en xeral como ao sector 
empresarial en particular, así como á propia administración pública.  Cómpre destacar que 
parte destas actuacións supuxeron arredor de 24.100 horas de formación en software li-
bre a máis de  17.200 persoas. 

No ámbito do tecido empresarial galego, destacar que o Centro Demostrador TIC seguíu 
a ser o punto de referencia que aglutinou a maioría das actividades de fomento do sof-
tware libre empresarial, ata a posta en funcionamento do GaiásTech na segunda metade 
do ano, pasando a asumir esta labor. Así podemos destacar, que case o 90% da súa oferta 
formativa estivo relacionada con tecnoloxías libres ou metodoloxías ou tecnoloxías TIC de 
carácter xenérico. Durante o 2021 algo máis de 150 empresas galegas participaron nas ac-
tividades desenvolvidas sobre solucións de software libre. Incorporouse unha nova solu-
ción ao GaiásTech Cloud, que conta xa cun total de 11 solucións. Pola súa parte dende o 
portal mancomun.gal reforzouse a difusión de solucións TIC, artigos tecnolóxicos, cunha 
serie sobre ciberseguridade, e entrevistas de casos de éxito de implantación de solucións 
de software libre en empresas.

No relativo á cidadanía en xeral, podemos destacar que durante este ano mantívose a di-
fusión a través do portal Mancomún,  con máis de 400 novas publicadas no mesmo.  O 
podcast de Mancomún consolidouse como unha nova forma de difusión, que non deixa de 
medrar en oíntes. Pola súa parte, grazas á colaboración cos diferentes axentes do softwa-
re libre de Galicia conseguiuse a realización dun total de 75 actividades ao longo da xeo-
grafía galega, duplicando as realizadas no 2020 onde se viran moi reducidas por motivo 
das restricións fronte á COVID19, e que combinando formatos presencias e online, chega-
ron a un gran número de persoas. Todas estas actividades foron de carácter gratuíto e 
abertas ao público xeral relacionadas con temáticas diversas tanto no ámbito do software 
como do hardware libre.
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Por último, pero non menos importante, destacar no ámbito da administración pública, a 
liberación de dun novo proxecto como software libre por parte da Xunta de Galicia; a di-
fusión e formación en software libre para o persoal ao servizo da administración así como 
a evolución continua da plataforma corporativa de desenvolvemento de aplicacións na 
que maioritariamente se inclúen  solucións libres.
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CAPÍTULO 2.-  SOFTWARE LIBRE NO ÁMBITO EMPRESARIAL

A difusión do Software Libre nas empresas é un dos ámbitos de actuación aos que a 
Amtega presta especial atención como medio para contribuír á mellora da eficacia e com-
petitividade deste sector. 

As actuacións desenvolvidas neste ámbito lévanse a cabo tanto a través do GaiásTech co 
apoio da  Oficina de Software Libre da Amtega como por medio da difusión no portal 
mancomun.gal. Así mesmo cóntase tamén coa colaboración de  AGASOL (Asociación de 
Empresas Galegas de Software Libre).

1.-  Fomento  da  presenza  do  software  libre  nas  actividades  do 
GaiásTech

O GaiásTech pretende lograr a transformación dixital do tecido produtivo e xerar produ-
tos, solucións e servizos cunha pegada tecnolóxica, que proporcionen maior valor, innova-
ción e competitividade creando un contorno axeitado para a confluencia de talento, em-
prendemento, innovación e xestión empresarial cos que construír novas propostas de va-
lor.

Durante o ano 2021, realizáronse un total de 9 actividades específicas de promoción e di-
fusión de solucións de software libre, ás que asistiron preto de 300 persoas dun total 
de máis de 150 empresas.

Unha das actividades salientables no exercicio 2021 foi a organización das Xornadas em-
presariais: Como xestionar unha empresa en software libre, en colaboración con AGA-
SOL, e que supuxo a realización de 5 charlas en  formato combinado, presenciais no Centro 
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GaiásTech e streaming, sobre diferentes ferramentas de software libre orientadas ás em-
presas:

• A túa planta nunha ollada! Caso de éxito no sector da alimentación contado por 
Kiwi Atlántico.

• Xestión administrativo-loxística dunha empresa con Odoo ERP.

• Coordinación entre o Responsable de Seguridade e o Delegado de Protección de 
Datos.

• A transformación Dixital nas pemes e Odoo como eixo central dos procesos

• Xestión IT de código aberto con GLPI. Casos de éxito

2.-  GaiásTech Cloud de solucións libres

Durante o 2021 despregouse no  GaiásTech Cloud unha nova solución empresarial que 
está agora a disposición das empresas para a súa avaliación e proba.

A nova aplicación que se incorporou á oferta 
do Gtech Cloud foi OpenVAS (Open Vulnera-
bility  Assessment  System), unha  solución 
de ciberseguridade  que axuda na avaliación 
de  vulnerabilidades  de  sistemas  informáti-
cos. Trátase do compoñente principal da so-
lución de software libre Greenbone Security 
Assistant  desenvolvida  pola  empresa  Gre-
enbone Networks, que tamén ten outras so-
lucións non libres baseadas en OpenVAS, se-
guindo o modelo open-core.

Con OpenVAS poden lanzarse diversos tipos 
de probas sobre distintos obxectivos dunha 
forma manual ou programada, configurando 

periodicidades. Estas probas analizan todas as vulnerabilidades descubertas recibindo ac-
tualizacións das mesmas diariamente.

A solución libre completa integra os seguintes compoñentes:

• OpenVAS scanner - O compoñente que fai os test e escaneos de vulnerabilidades.

• Greenbone Vulnerability Management (GVM) - Peza intermediaria entre OpenVAS e 
a interface web que xestiona a configuración e os resultados do escaneos.

• Greenbone Security Assistant (GSA) – A interface web escrita en React mediante a 
cal se poden xestionar, programar e visualizar os informes de vulnerabilidades.

A publicación desta nova solución complementouse con obradoiros formativos no Gaiás-
Tech sobre algunhas das aplicacións dispoñibles con maior demanda, así tamén como con 
pílulas formativas en formato vídeo. Pílulas que se foron incorporando tamén durante 
todo o ano ao resto de ferramentas.
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3.-  Difusión tecnolóxica en software libre para pemes

Durante o 2021 continuouse co reforzo da difusión de solucións empresariais libres a tra-
vés do portal mancomun.gal. Con motivo das circunstancias especiais que a pandemia do 
COVID19 trouxo ao día a día das empresas, gran parte da difusión orientouse ás novas ne-
cesidades do tecido galego, relacionadas co traballo en remoto e a ciberseguridade.

Así publicáronse un total de 12 novos números do boletín de software libre para em-
presas nos que se recolleron novas de interese sobre software libre que poida cubrir as 
necesidades TIC do día a día das pemes do sector TIC como do resto de sectores produti-
vos. Cada un desde boletíns incluíu a descrición dunha nova solución libre así como liga-
zóns a casos de éxito ou demostracións existentes da mesma. Proxectos dos que se fala-
ron este ano foron: BigBlueButton, Mautic, Audacity, Gatsby, Nagios Core, Proxmox, Libe-
raForms, Zentyal, Matrix, GitLab, Pandora FMS e Joomla!.

Ademais, durante este ano publicouse unha serie temática de artigos tecnolóxicos so-
bre ciberseguridade orientada á empresa, onde se presentou unha colección de ferra-
mentas de software libre e consellos para axudar a mellorar a ciberseguridade das em-
presas. Para complementar os artigos, tamén se publicaron unha serie de podcast onde 
se entrevistaron a especialistas da materia. Entre outros contidos, presentáronse diferen-
tes xestores de contrasinais como Bitwarden, antivirus recomendados de software libre 
como ClamAV e tamén se falou dos sistemas de dobre factor de autenticación (2FA), das 
copias de seguridades e dos servicios VPN.

Tamén se realizou un ciclo de entrevistas Que supuxo para a miña empresa implantar 
…?, a través do cal se realizaron unha serie de entrevistas en formato podcast, para mos-
trar diferentes solucións de sofware libre da man tanto de empresas fornecedoras, como 
daquelas que teñen implantando para o seu traballo algunhas destas solucións e as están 
a usar no seu día a día.

Durante o 2021 continuou alimentándose o catálogo de Solucións TIC do portal manco-
mun.gal engadindo novas solucións ata un total de 84 solucións.  Lembrar que cada unha 
das solucións neste apartado consta dunha breve descrición da plataforma ou do softwa-
re en cuestión, entrevistas ou artigos relacionados publicados no portal se os houbera, li-
gazón á páxina do proxecto suxerido, ligazón á demo no GaiásTech Cloud se existe, ade-
mais doutras posibles ligazóns a sitios relacionados. Tamén se inclúe unha lista de forne-
cedores galegos da solución proposta obtida do MapaTic.gal, punto de referencia da ofer-
ta tecnolóxica en Galicia.
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4.-  Capacitación de profesionais TIC en materia de software libre

Ademais das actuacións formativas descritas nas actividades do GaiásTech cómpre desta-
car a oferta formativa do Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia (CNTG). 

Durante o ano 2021 o CNTG ofertou un total de 142 prazas de formación especializada 
en tecnoloxías libres, o que supuxo unhas 360 horas de formación neste ámbito o que 
implica que aproximadamente un 20% do volume total de formación do centro estivo 
adicado a tecnoloxías de software libre.

Entre esta oferta formativa destacan os cursos de formación en administración de siste-
mas operativos libres, ou introdución á programación con Java e Python.
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CAPÍTULO 3.-  SOFTWARE LIBRE PARA A CIDADANÍA

Neste ámbito de actuación dentro dos compromisos da Amtega para a difusión do sof-
tware libre, podemos destacar que un ano máis se asinaron convenios de colaboración 
para o impulso do Software Libre cos axentes do ecosistema galego do software libre. 
Concretamente con cinco Asociacións Galegas de Usuarias de Software Libre (AGUSL), no-
meadamente A Industriosa, Amigus, Bricolabs, GPUL e Melisa; co Consorcio Interuniversi-
tario das Universidades Galegas (CIXUG); coa Asociación Galega de Empresas de Software 
Libre (AGASOL) así como co Colexio Profesional de Enxeñería Técnica Informática de Gali-
cia (CPETIG) e Colexio Profesional de Enxeñaría Informática de Galicia (CPEIG)

A través destes axentes conseguiuse a realización dun total de 75 actividades que ache-
garon o Software Libre a case 1.300 persoas.

1.-  Difusión e potenciación dos servizos do portal mancomun.gal

Durante o ano 2021, ademais do reforzo na difusión a través do portal mancomun.gal di-
rixida ao sector empresarial xa mencionada, tamén se reforzou a publicación de novas de 
interese xeral. Este alto índice de actividade reflíctese claramente no volume de publica-
cións, con máis de 400 novas relacionadas co software libre (do panorama local e inter-
nacional).
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Por outra banda, este ano  supuxo a consolidación do 
podcast de Mancomún, como unha alternativa de di-
fusión que segue a medrar en número de oíntes dende 
a súa creación no ano 2019. En total este ano publi-
cáronse un total de 28 programas.

Na liña  de  visibilizar  a  presenza feminina no sector 
tecnolóxico este ano estreouse un novo formato,  os 
Faladoiros de Mancomún. Charlas en formato vídeo-

podcast onde tanto as condutoras destas conversas, como as participantes, son mulleres 
relevantes no mundo tecnolóxico, e especialmente, mulleres en contacto con temas rela-
cionados co software libre e a cultura libre.

A raíz do éxito da serie de pílulas para o teletraballo realizada en 2020, decidiuse apos-
tar pola continuidade deste formato para a difusión de ferramentas de software libre de 
utilidade para as empresas e a cidadanía, con pequenos videotitoriais de 3 minutos de du-
ración e iniciouse unha nova serie artigos acompañados de videotitoriais sobre  aplica-
cións de software libre para usuarios de a pé, publicándose un total de 4 pílulas sobre 
distintas ferramentas para reprodución de música, gravación e edición de son ou captura 
de escritorio.

2.-  Fomento das TIC e do software libre no sistema educativo non 
universitario

Durante o 2021 mantívose o reforzo da capacitación do profesorado no uso de ferramen-
tas libres para a docencia ou produción dixital de contidos e materiais curriculares, me-
diante o uso de ferramentas de software libre. Así podemos destacar a inclusión dentro 
do programa de formación do profesorado de cursos formativos relacionados co equi-
pamento e uso didáctico da aula Abalar, ou das ferramentas proporcionadas a través do 
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proxecto Webs Dinámicas proporcionadas aos centros educativos públicos; formación so-
bre o uso de Arduino e Raspberry Pi; robótica e programación; programación con scratch; 
impresión 3d, emprego de recunchos maker en proxectos didácticos, formación sobre mo-
odle para a elaboración de materiais formativos reutilizables; formación en Kubernetes ou 
Docker.

En colaboración co Colexio Profesional de Enxeñaría 
Técnica en Informática (CPETIG),  e co obxectivo de 
difundir os valores da programación informática entre 
os nenos e os seus pais organizouse unha nova xorna-
da, o VI Scratch Day no que os participantes accede-
ron de forma lúdica e divertida ao mundo da progra-
mación, tomando conciencia da potencia desta ferra-
menta como medio de expresión de ideas e vehículo 
para o emprendemento. Este ano, a iniciativa apostou 
polo entorno dos Scapes Rooms e do Camiño de San-
tiago,  en  pleno  período  extraordinario  do  Xacobeo 
2021-2022. En paralelo realizouse tamén un obradoiro 
para o profesorado centrado en presentar as vantaxes 
e potencialidades que implica o traballo con este tipo 
de tecnoloxía entre os máis pequenos.

Pola súa parte o  Colexio Profesional  de Enxeñaría 
Informática (CPEIG) organizou, en colaboración coa Amtega e dentro do programa “Tech 
Kids”, o campamento tecnolóxico MÁTICA que consistiu en talleres de iniciación ao pen-
samento computacional, programación móbil, robótica e intelixencia artificial, así como 
charlas con profesionais de recoñecido prestixio ou visitas aos centros de investigación 
das universidades.

Pola súa parte, durante o pasado exercicio, as Asociacións Galegas de Usuarias de Softwa-
re Libre (AGUSL) en colaboración coa Amtega organizaron diversas xornadas ou obradoi-
ros de achegamento ao software, hardware e cultura libre dirixidos ao ámbito educativo.  

A  asociación Amigus por exemplo levou a cabo a actividade  Amigus Kids Labs, unha 
zona para nenas e nenos na que poder experimentar e facer as súas propias creacións 
no eido do hardware libre, coa realización dun taller de robótica con Micro:bit.

A Industriosa tamén achegou ás nenas e nenos ao mundo da programación por bloques 
mediante distintas actividades e xogos, arredor do ecosistema Micro:bit e empregando o 
entorno de programación por bloques MakeCode, un editor gráfico de código aberto para 
a aprendizaxe e inicio á programación.

Por outra banda a asociación Bricolabs levou a cabo a actividade Deseño e Implementa-
ción dun robot con hardware e software libre. Un taller formativo en torno ao Escorna-
bot HFD, así como a elaboración e actualización de documentación con instrucións paso a 
paso da montaxe, para que o profesorado dos centros educativos poida ter recursos cos 
que traballar sobre robótica nas aulas.
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Destacar tamén a continuidade da colaboración con  AGASOL co programa  Girl STEAM 
para a creación de referentes, visibilizar roles e motivar as vocacións tecnolóxicas entre a 
rapazada, especialmente entre as nenas. 

Ao abeiro do programa realizaronse unha serie de  obradoiros nas aulas CeMIT de 18 
concellos dirixidas a nenas e nenos entre 8 e 15 anos, onde a rapazada estivo en contacto 
coa tecnoloxía de forma inspiradora e creativa, creando circuítos en papel, programando 
os seus propios videoxogos coa ferramenta Scratch ou deseñando cómics interactivos co 
kit creativo Makey Makey.

3.-  Formación e difusión en software libre no ámbito universitario

Durante o ano 2021 o CIXUG mantivo a súa colaboración coa Amtega para o desenvolve-
mento de accións de fomento e difusión do software libre na comunidade universitaria. 

Unha das principais actuacións centrouse en torno á formación específica para persoal 
docente e investigador (PDI) e de administración e servizos (PAS) das universidades 
galegas, para potenciar entre estas comunidades o uso de solucións de software libre 
acaidas ás súas necesidades. As formacións ofrecidas durante o exercicio foron as seguin-
tes: 

• Creación e tratamento de imaxes con GIMP.

• Publicacións dixitais profesionais:  deseño, autoedición, maquetación e diagrama-
ción con Scribus.

• Trucos e boas prácticas na elaboración de documentos dixitais.

• Creación de infografías e deseños vectoriais.

• Curso de LibreOffice Calc Avanzado.

• Curso de GIT.

Por outra parte tamén se ofreceu formación ao persoal de soporte para ampliar o coñe-
cemento necesario para prestar soporte ás persoas usuarias de software libre dentro da 
comunidade, de modo que poidan estar máis respaldadas e que as garantías que este so-
porte ofrece anime a máis novas persoas usuarias a adentarse no uso do software libre. 
Os cursos ofrecidos no 2021 foron:

• Análise estatística con Rcommander.

• Iniciación a GNU Octave.

• LPIC-1: Linux Administrator (101).
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Destacar tamén a difusión de software libre a través dos servizos dispoñibles da OSL, 
como o servidor de réplicas, a Aula Virtual, Redmine e gitlab ou o Preguntorio, servizo de 
preguntas e respostas que dende o ano 2014 axuda a toda a comunidade galega de sof-
tware libre.

Por último, a OSL do CIXUG mantivo a súa actividade de colaboración na  tradución de 
software libre de uso académico, centrándose principalmente na localización de Moodle, 
mantendo a tradución no 93% na versión 3.10.

Ademais da actividade do CIXUG, neste ámbito univer-
sitario  cabe  destacar  tamén  o  labor  de  asociacións 
como  Melisa que  organizou  a   VIII  Xornada  de 
Usuarios de R en Galicia, punto de referencia e en-
contro para todas aquelas persoas interesadas en in-
tercambiar  as  súas  experiencias  e  atopar  colabora-
cións co resto da comunidade de R e Galicia, ademais 
de promocionar e difundir o coñecemento libre desta 
linguaxe estatística e mostrar as súas aplicacións. Este 
ano voltouse ao formato  presencial na que algunhas 
das presentacións foi realizada a través dunha grava-
ción en vídeo, quedando ademais gravados e dispoñi-
bles para a súa visualización todos os contidos do pro-
grama, que contemplou 16 relatorios ao longo de todo 
o día.

Pola súa  parte GPUL  continuou coa actividade GPUL 
School, unha iniciativa para achegar o alumnado máis novel da comunidade universitaria 
e os usuarios menos técnicos ao mundo do software libre. Esta iniciativa consiste na cele-
bración de diversas charlas e talleres dun nivel básico co obxectivo de facerlles máis acce-
sible a entrada a Linux e ás tecnoloxías libres aos asistentes.
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Premio ao mellor Traballo de Fin de Grao con Licenza Libre

Un ano máis a Amtega colaborou co CIXUG nunha nova edición do Premio ao Mellor Pro-
xecto Fin de Grao con Software Libre. 

Un total de  7 candidaturas foron avaliadas polo xurado centrándose principalmente na 
valoración do correcto licenciamento dos proxectos así como o uso de metodoloxía de tra-
ballo propia dos desenvolvementos en aberto. 4 delas pasaron a fase final e tiveron a 
oportunidade de defender ante o xurado os seus méritos para seren merecedoras deste 
premio.

O primeiro premio recaeu en  Paloma Piot Pérez-Abadín polo proxecto  Profiling auto-
mático de usuarios para a detección precoz de trastornos mentais.

O segundo premio concedeuse a Borja González Seoane polo proxecto PyToxo: una he-
rramienta Python para calcular tablas de penetrancia de modelos de epistasia de 
alto orden.

4.-  Actividades de difusión e formación en software libre para a 
cidadanía

No relativo ás actividades de difusión e fomento do software libre dirixidas á cidadanía,  
recollemos todas as actividades desenvolvidas en colaboración coas asociacións galegas 
de usuarias de software libre que van dirixidas ao público en xeral.

Durante o 2021, a asociación Melisa continuou a traballar na súa iniciativa Abeancos.gal, 
con actividades de campo para dar a coñecer como se catalogan os elementos a través de 
fotos, posición xeolocalizada, estudos dos camiños de acceso, estado de conservación, etc 
para que toda esa información se poida engadir á ficha do elemento do catálogo de Abe-
ancos.gal. A difusión desta actividade completouse coa realización dunha exposición foto-
gráfica e a elaboración dun xogo de cartas.
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Esta asociación tamén organizou a xornada Día dos datos abertos (OpenDataDay 2021), 
en colaboración con Bricolabs e que consistiu na celebración de 9 charlas. A xornada foi  
retransmitida (e gravada) en directo, e puido seguirse tanto de xeito presencial na sala do 
Museo Domus como a través da canle de Youtube da asociación AtlanTICs.

A Industriosa, en colaboración coa comunidade TTN de Vigo (The Things Network), or-
ganizou unha xornada na que os participantes foron instruídos sobre os fundamentos de 
LoRa e LoRaWAN, así como da rede de comunicacións aberta TTN e se propuxeron va-
rios retos para dotar ao emprazamento de cobertura LoRaWAN e conectividade con TTN, 
desenvolver unha serie de sensores para obter datos do entorno e preparalos para a súa 
visualización na web.

Neste ano tamén se realizaron os Amigus Labs Workshops, xornadas de traballo abertas 
sobre diferentes proxectos como a creación dunha rede LoRaWAN, a elaboración dunha 
boia para obter telemetrías, a construción dunha impresora  FoldRap,  a elaboración de 
sensores de calidade do aire ou a construción con arduino dun roadbook eléctrico para 
moto.

Estas xornadas complementáronse con charlas sobre ferramentas libres de Iniciación a 
Arduino e Modelado 3D con FreeCad.

Ambas asociacións tamén organizaron obradoiros de domótica e IOT libre, onde se ensi-
nou como unificar e configurar os nosos dispositivos domésticos con Home Assistant, así 
como unha serie de xornadas de portas abertas onde os asistentes puideron colaborar en 
diferentes proxectos.
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Finalmente salientar que un ano máis,  leváronse a cabo numerosas iniciativas de inclu-
sión, capacitación e innovación social dixital en colaboración con varias asociacións de sof-
tware libre entre as que destaca a asociación Melisa, que un ano máis continuou coa súa 
actuación formativa sobre  software libre en centros penitenciarios, unha acción con 
gran repercusión social ao dirixirse a un público que ten unha necesidade especial en can-
to ao concepto de liberdade. Así os voluntarios da asociación realizaron diferentes activi-
dades formativas e de mantemento  na aula de informática instalada en anos anteriores 
no módulo da UTE do Centro Penitenciario de Monterroso, entre as que podemos salien-
tar a formación aos interesados en presentarse á certificación CODIX. Ademais continuou-
se coa iniciativa pioneira a nivel nacional iniciada no ano anterior, de gravación, edición e 
difusión de programas de radio en formato «podcast».

Pola súa parte a asociación GPUL mantivo os seus proxectos de asistencia sobre tecno-
loxías libre a Coordinadora Galega de ONGD e a ESF Galicia.

5.-  Participación  en  eventos  nacionais  ou  internacionais  de 
software e hardware libre

Co obxectivo de manter o contacto con outras comunidades nacionais e internacionais de 
software libre, considerouse de especial interese fomentar a asistencia a conferencias de 
software libre de carácter nacional e internacional por parte das Asociacións de usuarios 
de Software Libre, ben sexa como relatores ou como público asistente.

No ano 2021 esta participación activa viuse reducida pola cancelación dalgúns eventos ou 
polo cambio á modalidade en liña en moitos deles. Esperase poder recuperar esta partici-
pación para o 2022.
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CAPÍTULO 4.-  SOFTWARE LIBRE NA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1.-  Fomento da publicación de software libre pola administración 
pública

Durante o ano 2021 procedeuse á publicación como software libre dunha nova versión de 
XEA no Repositorio de Software Libre, na forxa de Mancomún. Trátase dunha aplicación 
que facilita a xestión de todos os recursos da rede CeMIT, adaptándose ás necesidades de 
axentes TIC e usuarias.

Neste ano tamén se realizaron os traballos de análise e recomendacións para a liberación 
do compoñente wsdlit para OpenESB actualmente en desenvolvemento pola Consellería 
Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia.

OpenESB é un bus de servizos empresariais (ESP = Enterprise Service Bus) de código aber-
to baseado en Java e publicado como Software Libre baixo a licenza CDDL (Common Deve-
lopment and Distribution License).

Actualmente OpenESB é empregado para a comunicación entre os diferentes servizos e 
portais de emprego da Xunta de Galicia así como para a coordinación cos servizos esta-
tais.

Neste ano realizáronse tamén traballos de mantemento evolutivo do software Fusionfor-
ge que fornece o servizo do repositorio de Software Libre da Xunta de Galicia coñecido 
como A Forxa de mancomún. Levouse a cabo a tradución ao galego da versión 6 de Fu-
sionforge e despregouse en produción.

2.-  Servizo  de  asesoramento  sobre  ferramentas  libres  e 
estándares abertos aos responsables TIC da Xunta de Galicia

Durante o 2021 mantívose dispoñible este servizo de asesoramento sobre ferramentas 
libres e estándares abertos para os responsables TIC da Xunta de Galicia, a través do 
que se atenderon diversas consultas relacionadas coa busca de solucións de software li-
bre ou solucións reutilizables para necesidades concretas ou consultas sobre cláusulas de 
licenciamento ou sobre o procedemento de liberación de software.

Así mesmo continuouse prestando axuda na identificación e solución de problemas na in-
teroperabilidade da e-administración con sistemas operativos e aplicativos libres, sempre 
co obxectivo de cumprir co principio de non discriminación da cidadanía pola súa escolla 
tecnolóxica.

Durante o ano 2021 publicáronse 12 novos números do boletín en materia de reutiliza-
ción de software libre e uso de estándares abertos destinado aos responsables TIC da 
Xunta de Galicia, e dispoñible para calquera outra administración pública e para a cida-
danía en xeral a través do portal Mancomún. Presentáronse casos de éxito das seguintes 
solucións: Sakai, Proxmox, Jitsi, GitLab, BigBlueButton, Docker Engine, UCS@school, Hugo, 
GNU Health, Apache Cassandra, CitizenLab e WordPress.
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3.-  Mantemento  e  actualización  do  Repositorio  Documental  de 
Software Libre

Durante o 2021, incrementouse o material dispoñible no Repositorio documental de sof-
tware libre.

Publicouse un modelo en formato libre svg para a creación de carteis de actividades que 
contén as instrucións básicas para a súa elaboración dacordo co novo manual de identida-
de corporativa da Xunta de Galicia.

Esta sección presenta de forma categorizada os principais documentos liberados no Repo-
sitorio Documental de Software Libre no wiki de mancomún para facilitar a súa localiza-
ción e descarga. 
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4.-  Formación en software libre para o empregado público

A consolidación do funcionamento dixital da administración pública galega, debe ir acom-
pañada dun proceso de capacitación dixital dos empregados públicos, que deben estar 
preparados para a utilización e aproveitamento dos medios TIC; pero sobre todo deben 
entender as posibilidades e impacto que poden ter para avanzar na definición de novos 
servizos públicos neste contexto dixital.

Neste marco, en colaboración coa Escola Galega de Administración Pública (EGAP), con-
tinuouse co Plan ofimático de Galicia, con accións orientadas á posterior obtención do 
Certificado en Competencias Dixitais CODIX. Neste plan ofrecéronse 1.940 horas de te-
leformación e  autoformación,  destacando a progresiva  e maioritaria  orientación  desta 
formación cara a ferramentas baseadas en software libre.  

Por outra parte, o Plan anual de formación do profesorado dependente da Consellería 
de Cultura, Educación e Universidade, contou con multitude de accións formativas e de 
acompañamento á implantación e desenvolvemento de  Edixgal nos centros educativos, 
como por exemplo cursos básicos do contorno e equipamento ABALAR. 

Así mesmo potenciouse a liña STEM con cursos de iniciación e cursos avanzados do uso 
dos kits de equipamento (Robots, Arduino, Raspberry Pi e impresora 3D); actividades for-
mativas de construcción, programación, adaptación e manexo dos robots educativos, elec-
trónica básica, programación informática e pensamento computacional para todos os ni-
veis educativos; Intelixencia Artificial; emprego de Espazos Maker...

Todas estas actividades estiveron dispoñibles en FProfe que contou cunha oferta de máis 
de  1.700 prazas de formación STEAM con tecnoloxías libres,  o que supuxo preto de 
1.000 horas de formación a docentes.

Balance Plan de Acción Software Libre 2021 Páx 25



Balance Plan de Acción 
Software Libre 2021


	Premio ao mellor Traballo de Fin de Grao con Licenza Libre 19
	Capítulo 1.- Introdución
	Capítulo 2.- Software Libre no ámbito empresarial
	1.- Fomento da presenza do software libre nas actividades do GaiásTech
	2.- GaiásTech Cloud de solucións libres
	3.- Difusión tecnolóxica en software libre para pemes
	4.- Capacitación de profesionais TIC en materia de software libre

	Capítulo 3.- Software Libre para a Cidadanía
	1.- Difusión e potenciación dos servizos do portal mancomun.gal
	2.- Fomento das TIC e do software libre no sistema educativo non universitario
	3.- Formación e difusión en software libre no ámbito universitario
	Premio ao mellor Traballo de Fin de Grao con Licenza Libre

	4.- Actividades de difusión e formación en software libre para a cidadanía
	5.- Participación en eventos nacionais ou internacionais de software e hardware libre

	Capítulo 4.- Software Libre na Administración Pública
	1.- Fomento da publicación de software libre pola administración pública
	2.- Servizo de asesoramento sobre ferramentas libres e estándares abertos aos responsables TIC da Xunta de Galicia
	3.- Mantemento e actualización do Repositorio Documental de Software Libre
	4.- Formación en software libre para o empregado público


