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A aparición da covid-19 supuxo unha transformación
do noso modo de vida, dando lugar a cambios en ám-
bitos como as relacións sociais, o traballo, a educa-
ción... 

Un dos cambios máis importantes é o derivado da ne-
cesidade de continuar co noso sistema de vida e, ao
mesmo tempo, adoptar as medidas de protección
fronte ao virus. Neste esquema aparece unha nova
pedra angular, a dixitalización, que permite que tanto
as relacións sociais, o traballo, a educación... síganse
desenvolvendo pero dun modo distinto á etapa ante-
covid. 

Así, por exemplo, o teletraballo, que antes da pande-
mia era residual en calquera ámbito laboral, conver-
teuse nun mecanismo  importantísimo para evitar o
parón da actividade produtiva ou, por exemplo, no ám-
bito educativo as clases telemáticas son agora un
medio docente máis que permitiu que xeracións de
estudantes non visen paralizada a súa formación.

Neste contexto, o CES-Galicia decidiu realizar esta
xornada sobre dixitalización na que destacados exper-
tos abordasen os seus principais aspectos, como a
gobernanza dixital (a competencia, o uso ético da dixi-
talización, a fiscalidade); a conectividade (tanto para
os operadores, como para empresarios, traballado-
res, autónomos, ou a contraposición do mundo ur-
bano e o rural); ou as desigualdades  e o seu impacto
(tanto desde o punto de vista educativo como desde o
punto de vista social).

A xornada poderá seguirse en directo na canle de
Youtube do CES-Galicia.  
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do Consello Económico e Social 

de Galicia:
https://youtu.be/3MLDAyq871c

P R O G R A M A

9:50 h. INAUGURACIÓN DA XORNADA

Agustín Hernández Fernández de Rojas
Presidente do CES-Galicia

Paula Rodríguez Beirán
Directora Galicia e Asturias de Telefónica España

Fortalezas e debilidades da dixitalización. 
O confinamento e a nova normalidade

Daniel Neira Barral
Vocal da Comisión Galega de Competencia
José Antonio Rodríguez Míguez
Responsable de Investigación 
da Comisión Galega de Competencia

Competencia

10:00 h. PONENCIA DE APERTURA

BLOQUE PRIMEIRO: A GOBERNANZA DIXITAL

QUENDA DE PREGUNTAS E DESCANSO

QUENDA DE PREGUNTAS

QUENDA DE PREGUNTAS E REMATE DA XORNADA
10:15 h.

Carlos Cruzado Catalán
Presidente do Sindicato de Técnicos 
do Ministerio de Hacienda

Fiscalidade10:55 h.

Luis de Salvador Carrasco
Director da División de Innovación Tecnolóxica da
Agencia Española de Protección de Datos
Ofelia Tejerina Rodríguez
Presidenta da Asociación de Internautas

Confianza: uso ético e responsable da
tecnoloxía. Dereitos dos usuarios. Pro-
tección de datos

10:35 h.

Fernando Lacaci Batres
Presidente da Confederación de ANPAS GALEGAS

A desigualdade educativa

BLOQUE TERCEIRO: DESIGUALDADES

13:00 h.

Javier Ventosa Rial
Subdirector xeral de Planificación, sistemas de in-
formación, calidade, humanización e innovación
asistencial da Xunta de Galicia

As outras desigualdades13:10 h.Alexandre Espinosa Menor
Secretario sectorial das TIC da CIG
Iván Cordeiro Fernández-Noriega
Responsable agrupación servizos técnicos 
do SN de CCOO de Galicia
José Varela Ferrio
Responsable de dixitalización de UGT
Francisco Couso Cantos
Presidente da Comisión de dixitalización, 
innovación e economía verde da CEG

Pemes e teletraballo

BLOQUE SEGUNDO: CONECTIVIDAD

11:30 h.

Francisco Javier Pérez Bello
Presidente FEAGA
Miguel Rodríguez Quelle
Director da área de Sociedade Dixital de AMTEGA
Jacobo Feijoo Lamas
Responsable Desenvolvemento Rural de UUAA
Isabel Vilalba Seivane
Secretaria xeral de Organización do SLG

Autónomos. Conectividade, infraestru-
turas e territorio: oportunidades

12:10 h.


