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A irrupción da Internet de xeito masi vo na vida cotiá a finais do s XX puxo nas
mans da comunicación da ciencia unha ferramenta poderosa, rápida e eficaz. A
World Wide Web poboouse rapidam ente de sitios web dedicados a algunha
faceta do prism a da ciencia: publicacións especializadas, webs de museos e
outras institucións, blogs persoais e, entre o
utros, portais dedicados á
divulgación dun xeito global. Aínda que poucos discutirán a necesidade social ,
a eficacia comunicativa e, tamén, o nicho de mercado dun portal web dedicado á
divulgación da ciencia de maneira glob al, paradoxalmente na actualidade en
Galicia as plataformas dixitais desa natureza poden contarse cos dedos dunha
man ou, case mellor, cun dedo da man.
Na internet en galego hai m ultitude de sitios web con información científica
de natureza divulgativa. A inmensa ma
ioría consiste en repositorios con
información de natureza mái s ou menos es pecífica para un campo da cienci a,
relacionado con algunha actividade ou even to concreto, ou de interese para
algún colectivo ou asociación particular. Todos eses sitios da rede cumpren, con
máis ou menos calidade, a im portante función de difusión do coñecemento
científico. Mais, se pensam os nunha plat aforma dixital dedi cada á ciencia de
maneira global e con actualizacións diar ias, na actualidade (m arzo de 2016)
existe en galego tan só unha: GCiencia (www.gciencia.com). Nos outros portais
web de referencia e con ri gor científico, ou ben a i nformación que se a porta é
máis especializada –non global–, ou ben non existe unha actualización periódica
diaria ou semanal.
Canalciencia, o primeiro portal w eb de divulgación gl obal da ciencia en
galego
Entre 1999 e 2008 os biólogos Alberto Cifu entes Torres e Beatriz García Oñate
mantiveron activo na rede o portal de
divulgación científica Can alciencia,
actualizado a diario e tamén con secci
óns semanais. F oi inicialmente un
proxecto custeado polos propi os autores que, desde novem bro de 2006, estivo
subvencionado pola Obra Social de Caixa Galicia. Como exemplo do seu custe,
no derradeiro ano de vida, o custe total de mantemen to foi de 780 € (hosti ng,
dominio, acceso á rede). Na últim a época a media de visitas mensuais foi de
6550 (arredor de 79 000 anuais).
Este portal pioneiro de divul gación científica en galego pechou en 2008, por
esgotamento, debido ao esforzo que lle supuña aos seus re sponsables editar e
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coordinar unha actualización diaria. Alberto Cifuentes e Beatriz García explican
así algúns aspectos da historia e funcionamento do portal:
“Para o funcionamento de Canalciencia.com mantivemos contacto con
grupos de investigación das universidades galegas, os seus servizos de
divulgación, coas máis salientábeis organizacións de defensa
medioambiental e con xornalistas de diferentes medios de comunicación.
Canalciencia.com tiña unha clara orientación ao espallamento da formación
en cultura científica á sociedade galega, en especial, aos estudantes de
secundaria e bacharelato. Todas as novas recollidas eran das fontes
orixinais (artigos de revistas, notas dos autores, boletíns informativos de
institucións dedicadas á ciencia, etc.). A inmensa maioría das notas de
actualidade, imaxes e resumos de artigos remitían, mediante un hipervínculo,
á fonte orixinal. Non se trataban asuntos relacionados coa chamada
paraciencia ou pseudociencia en calquera das súas pólas, non sendo para
evidenciar a súa inconsistencia. Atendendo a súa orientación, a redacción
dos textos trataba de ser sinxela pero sen perda do rigor científico e
informativo. O deseño das páxinas era claro e cunha buscada simplicidade,
sen elementos que impidan a lectura.
Canalciencia pasou por tres fases: unha primeira coma Boletín Ciencia
sen dominio de seu (desde agosto a setembro de 1999), unha segunda coma
Canal Ciencia de Vieiros, de setembro de 1999 a abril de 2000, e a terceira,
xa coma Canalciencia e dominio propio desde abril de 2000. Até agosto de
2001, Canalciencia.com estivo aloxado nun espazo cedido amablemente por
galego21.org. Dende esa data, Canalciencia.com aloxouse en Dinahosting.
Desde 2001 até 2004 mantivo unha lista de subscritores que recibían un
aviso semanal coas novidades publicadas. A lista tivo un máximo de 132
persoas inscritas.
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Canalciencia.com aceptaba colaboracións esporádicas que, nalgúns
casos, creaban as súas propias seccións, tales como a de Astrofotografía de
Óscar Blanco Varela, da Asociación Astonómica Coruñesa Io, ou a de
Meteofotografía (unha sección de imaxes de nubes e fenómenos
meteorolóxicos) do xornalista Henrique Neira, de El Correo Gallego. Entre
2002 e 2008, Xusto Rodríguez Río (do Servizo de Normalización Lingüística
da USC) mantivo a sección 'Un idioma preciso', dedicada a resolver
problemas de terminoloxía científica e técnica e neoloxismos (unha vez que
pechou Canalciencia, esta sección trasladouse ao web do SNL da USC, onde
sigue a funcionar hoxe en día).
En agosto de 2006 e diante da vaga de lumes dos montes galegos,
Canalciencia.com puxo en marcha a iniciativa Operación Carballo, un
proxecto de creación de pequenos viveiros de carballos cunha tripla
intención: potenciar o respecto polas nosas árbores e o monte de noso,
fomentar entre os máis novos a observación de procesos biolóxicos, e axudar
á recuperación do monte plantando as arboriñas nacidas nos viveiros. Á
Operación Carballo sumáronse, entre outras entidades, o Centro On de
Caixa Galicia, a Obra Social de Caixa Galicia, a organización ecoloxista
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ADEGA e diferentes centros escolares. Atendéronse todas as peticións de
asesoramento, material, difusión das actividades, etcétera.”
Canalciencia xurdiu polo entusiasmo n a ciencia e a divulgación, de xeito
independente e sen ánim o de lucro, nos primeiros anos en que Internet se
converteu nunha ferramenta accesible
para todos. Foi precisamente es a
facilidade e universalidade do acceso á rede a que xer ou unha demanda de
información –no noso caso de inform ación sobre o coñecemento científco– que
esixía tempo e esforzo se se quería facer un portal de divulgación de calidade. A
divulgación amateur na rede segue a se r hoxe en día extremadamente activa e
mantén un estado de renovación constant e, pero os proxectos serios de portais
de divulgación global actualizados diar iamente son m áis escasos, xa que
precisan dunha adicación intensa que esixe a profesionalizació
n ou a
participación dun gran número de colaboradores.
Plataformas dixitais de divulgación no Estado
Como adiantaba na introducción, en Galic ia existe tan só un portal global de
divulgación, GCiencia, que verem os no apartado seguinte. Antes, pode resultar
útil e informativo coñecer os tres gran des proxectos de divulgación global na
rede que se teñen desenvolvi do con éxito en España nos últi mos anos. Son t res
conceptos distintos, con obxectivos dis tintos e estruturas de funcionamento
tamén diferentes. Trátase da axencia estatal SINC, do equipo de xornalism o
científico Materia e do portal colaborativo Naukas.
SINC é o acrónimo de “Servicio de Información y Noticias Científicas”, unha
axencia pública estatal dedicada á difusi ón de novas, reportaxe s, entrevistas e
material audiovisual sobre ciencia e te cnoloxía. O equipo está form ado por 7
redactores, todos eles especializados en ciencia. É importante destacar o feito de
que a redactora xefa, Pampa García, adem ais de x ornalista é tamén licenciada
en física, e o redact or do que eles me smos chaman “ciencias duras”, Enrique
Sacristán, é xornalista e biólogo. O fe
ito de que parte da redacción teña
formación científica facilita, non só
a selección crítica das novas que se
producen todos os dí as, senón unha m ellor comprensión do marco conceptual
no cal se sitúan as achegas da ciencia.
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En outono de 2015 a plataforma SIN C recibía ao mes arredor de 11 000
visitas (visitantes únicos).
O portal Materia, pola súa banda, é
o resultado dun arriscado proxecto
xornalístico que resultou sendo un éxit o. Está formado por un equipo de 6
persoas, dirixidos por Patric ia Fernández. Os redactores son xornalistas
especializados en ciencia con experi encia noutros medios de com unicación e
tamén con formación científica. O equipo foi artífice da sección de Ciencias do
xornal Público, unha sección que destacab a pola s úa extensión e calid ade. Ao
desaparecer o xornal Públic o (máis tarde m ontaríase cun equipo dist into unha
versión unicamente dixital), os 6 redact ores quedaron sen t raballo e decidiron
crear pola súa conta o portal Materia, que se puxo a andar en xullo de 2012. A
aposta era arriscada porque o portal fo i desde o primeiro m omento de acceso
libre. O modelo de Materia consistiu en crear artigos de comunicación científica
de calidade, que poñían a disposición de calquera outro m edio na web que
estivese disposto a difundi los. Dese xeito conseguiron visi bilidade e
afianzáronse como un dos principais proxectos xornalísticos privados de
comunicación científica na rede en español.
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En setembro de 2014 Materia asocious e co xornal El País, converténdose na
sección de Ci encia dese medio. Ante s desa transformación, como portal
independente, Materia recibía arredor de 300 000 visitas ao mes (visitantes
únicos). Na actualidade, a páxina de Cien cia de El País elaborada por Materia
recibe máis de 3 m illóns de visitas ao mes. Un dato moi relevante, que indica a
gran capacidade de difusión que teñen os principais xornais i ncluso de novas
polas que tradicionalmente non apostan, xa que a inform ación científica ten na
maioría dos grande s medios un papel to talmente marxinal. Na actu alidade,
despois da súa integración en El País
, a web orixinal de Mat eria segue
manténdose de xeito paralelo e actualizándose cos artigos dos seus redactores.
A outra gran plataform a dixital de divulgación en español é NAUKAS.
Comezou a funcionar en xullo de 2010 co nome de Amazings, para despois
mudar a Naukas. Trátase dun portal or ganizado por un gr upo de bl ogueiros
especializados en ci encia e tecnoloxía, que ten máis de cen colaboradores
habituais, principalmente científicos, educadores e xornalistas científicos.
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Para poñer en m archa Naukas, os seus promotores comezaron cunha
inversión inicial de 3000 €. Ninguén cobra un salario c on este portal, excepto o
relativo a ingresos por publici dade, que non deixa de ser an ecdótico (cun total
que, en 2015, non chegaba aos 4000 € por a no). Este portal recibía a mediados
de 2015 a visita de 500 000 us uarios ao mes (usuarios únic os), cun t otal de 1
140 000 páxinas vistas.
Igual que en SINC e Materia, no por
tal Naukas expl ícanse de xeito
divulgativo novas relacionadas coas investigacións máis recentes, pero tamén se
tratan moitos outros temas relacionados coa historia da ciencia, a relación entre
ciencia e arte, ou os probl emas das pseudociencias. Resulta ademais m oi
interesante o feito de que , a partir da plataforma dixital, Naukas está a
converterse nunha plataforma de com unicación da ciencia a través doutros
medios, mediante a organización de ev entos de divulgación como Nauk as
Bilbao ou Naukas Atapuerca, ou a creaci ón dun selo editorial. Neste últi mo
caso, un proxecto que comezou como blog colaborativo na internet, termina por
dar froitos como a creación dunha edit orial de libros en papel (tamén con
versión dixital), unha traxectoria que r ecorre un camiño en sentido contrario á
tendencia actual en moitos medios de comunicación.
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GCiencia, plataforma dixital da ciencia galega
En Galicia hai desde novem bro de 2013 un portal web especializado en ciencia
e tecnoloxía: o xornal dixital GCiencia . Na act ualidade é a plataforma de
referencia en Galicia para a co municación das ach egas da ci encia, cun énfase
importante na ciencia feita no noso país , pero tamén con artigos e secció ns que
abranguen todo o espectro da ciencia e a tecnoloxía.
Os artífices e codirectores de GCienc ia son os xornalistas Eduardo Rolland e
Pablo López. Eles mesm os resumen así os obxectivos do proxecto no Editorial
fundacional que foi publicado o prim eiro día de vida do xornal: “Crear un
medio de comunicación en Galicia sobre ciencia, recollendo a que se fai nas
tres universidades, centros do CSIC, Xunta, outras administracións, empresas,
centros de investigación independentes etc... Recoller todas as disciplinas
científicas e tecnolóxicas. E falar tamén dos científicos galegos no estranxeiro,
da historia da ciencia galega e en Galicia; e ofrecer un panorama científico
xeral pero achegado a Galicia e en lingua galega”.

Para lanzar GCiencia, o proxecto, ch amado inicialmente Galicia Search,
presentouse á pri meira edición das bo lsas iProx, Iniciativa de Proxectos
Xornalísticos, convocadas polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galici a
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(CPXG) e Novagalicia Banco, “co
obxectivo de prom over traballos
relacionados coa realidade socioeconóm ica galega”. Resultaron gañadores
xunto a outros tres proxectos, recibindo cada un deles 1500 €. Unha pequena
axuda que serviu para dar lle pulo á idea, pero que desde logo non chegaba para
poñer un marcha un portal da
envergadura e calidad e de GCiencia. Como
explican os seus directores: “A financiación inicial correu a cargo de Pablo
López e Eduardo Rolland. Asumimos unha inversión constante durante máis
dun ano para pagar todos os proveedores: redactores, audiovisual, soporte
técnico, etc. En xuño de 2014, GCiencia pasou a ser editada por Ciencia
Galega Industrias Creativas, S.L., sociedade que constituímos para administrar
o portal. Os ingresos de GCiencia, como calquera medio de comunicación,
baseánse na publicidade, xunto (dende finais de 2014) coa subvención da
FECYT. A nosa filosofía e non repartir beneficios, se os houbese. O obxectivo
de GCiencia e reinvestir e medrar, sumando colaboradores, seccións, servizos,
etc. A empresa, por sistema, non dá beneficios senón que os reinviste.”
Varias seccións e act ividades de GCiencia foron subvencionadas con 10 000
€ dentro da convocatoria de axudas da FECYT de 2014. Esta axuda serviu para
producir (de xeito trilingüe, en galego,
castelán e inglés) reportaxes sobre
biotecnoloxía (Biogalicia), sobre
empresas innovadoras (Innova r para
Emprender) e audiovisuais (C iencia en Vivo). Na convocatoria de 2015 da
FECYT (para desenvolver no ano 2016) o portal volveu ser financiado, neste
caso con 11 500 €, para continuar coa elaboración de reportaxes e audiovisuais.
En 2015 GCiencia contaba con m áis de 80 000 visitantes únicos e máis de
100 000 páxinas vistas por m es. No listado de medios xornalísticos galegos na
rede, GCiencia sitúase como o primeiro portal dedicado á ciencia e a tecnoloxía,
por riba dalgúns xornais xeralistas como Atlántico Diario ou El Ideal Gallego.
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Pero probablemente máis relevante é o feito de que o portal de GCiencia está
situado entre os 20 prim eiros postos de t odas as webs escritas en galego, feito
que indica un claro i nterese, en Galicia e en galego, polas novas relacionadas
coa ciencia e a tecnoloxía.

Na actualidade o equipo de GCiencia está form ado por unha redacción de
catro redactores estables, ademai s de moitos colaboradores e outros xornalistas
que realizan reportaxes e entrevistas por encargo á peza. O mantemento e a
elaboración dos contidos do portal compl eméntase cun equipo audiovisual
habitual para as súas reportaxes, tradutor de inglés para os contidos nesta
lingua, unha empresa contratada para administración, así como profesionais
para soporte técnico, deseñador e contratación puntual de servizos para
algunhas actividades, por exemplo os premios Galicia Spin-off.
Os contidos do port al teñen un núcle o central de car ácter xornalístico, de
actualización diaria, que se compl ementan con, entre outras opcións, unha serie
de bitácoras de natureza especificament e divulgativa, escritos na súa maiorí a
por científicos e xornalistas. Adem ais da aposta pola divulgación da ciencia e a
tecnoloxía, é destacable o feito da im
plicación social de GCien cia para
promover e im pulsar tanto a propia di vulgación como o desenvol vemento de
ideas e empres as, a través do premio de co municación científica “Contar a
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ciencia” (que organizan co apoio de “La Caixa” e que en 2015 tivo a súa
segunda edición) ou os pr emios Galicia Spi n-off (co patrocinio do Banco
Pastor), “creados para rec oñecer as mellores iniciativas em presariais xurdidas
dende grupos de investigación das tres universidades galegas”.
O fenómeno Microsiervos
Pola súa relevancia no mundo da internet, merece aquí unha mención especial
o portal Microsiervos (m icrosiervos.com), xa que un dos seus tres creadores e
redactores é o coruñés Javier Pedreira (Wicho), responsable de informática dos
Museos Científicos Coruñeses. Micros iervos é un blog escrito en castelán
dedicado principalmente á tecnoloxía e a innovación, pero que dá tamén cabida
a todo tipo de novas relacionadas coa cien cia en xeral, esp ecialmente aquelas
relacionadas coa astronom ía, a explor ación espacial e a aeronáutica. Na
actualidade o portal ten 2 millóns de páxinas vistas ao mes (ademais de preto de
680 000 seareiros en Twitter , 27 000 en Facebook).
Microsiervos leva producido nada menos que 36 000 entradas. Foi creado na
súa forma actual en xull o de 2003. O pr opio Javier Pedreira nos describe o
proxecto:
“Microsiervos é un proxecto que naceu como un blog persoal escrito por tres
amigos, Alvy, Nacho e Wicho, dedicado a todo o que nos gusta e interesa.
Comezou a publicarse en 2003 no seu formato actual, aínda que as primeiras
anotacións proveñen de 2001.
Acostumamos a describilo coma un blog de divulgación sobre tecnoloxía,
ciencia, Internet e moitas cousas máis, pero o certo é que es máis complexo que
todo iso: ten moitas anotacións de humor e outros temas moi variados que nos
interesan aos autores, como a astronomía e a aviación, os xogos de azar, as
lendas urbanas, os “gadgets”, as grandes ou pequenas conspiracións ou os
quebracabezas. Tamén publicamos reseñas de libros e películas, algunhas
vivencias persoais, dos nosos respectivos traballos ou de xente próxima, e
calquera outra cosa que nos apeteza.
Os autores autodenominámonos «un grupo de geeks» ou «tolos pola
tecnoloxía». Facemos este weblog porque nos gusta e nos divirte. Como é un
blog un tanto artesanal está suxeito a todo tipo de limitacións e nesgos; os máis
evidentes son que as anotacións acostuman incorporar apreciacións persoais,
toques de humor ás veces estraños ou que o feito de contar algo ou de facelo
ameno e divertido ás veces está por riba do rigor: é un blog escrito por persoas
normais e correntes nunha linguaxe próxima, coas vantaxes e desvantaxes que
todo iso supón.”
No caso de Microsiervos é im
portante ter en conta tamén o as pecto
económico. Na internet é com ún que os blogs persoais de m aior éxito se
convertan nunha fonte de ingresos para os seus autores, pe ro o que non é tan
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común é que se trate de blogs sobre ci encia ou divulgación da ciencia. Co mo
indican os seus aut ores, Microsiervos é unha web que da
claras ganancias
económicas, algo a destacar dentro do panorama da divulgación en internet.
Da tecnoloxía á meteoroloxía
Na internet, en galego ou feitos desde Galicia, hai moitos outros sitios web con
contidos relacionados coa cien cia, a tecnoloxía e a divulgación. No apartado
final vai un listado máis extenso, pero antes queremos destacar algunhas webs
que teñen un interese especial:
Código Cero
Aínda que non se trata dun medio para a divulgación da ciencia, cando menos
para unha divulgación con pretensións pedagóxicas, merece aquí unha mención
especial a revista Código Cero (http://c odigocero.com/ e http://codigo.gal/), por
ser a decana da inform ación dixital en Galicia sobre tecnoloxía e empres as
tecnolóxicas. Naceu en xull o de 2001 com o portal dixital e pouco despois, e n
decembro do mesm o ano, saíu tamén a ve rsión en papel. Na actualidade, n a
versión en papel (que está dixitalizad a e pode obterse no port al web) hai unha
sección de divulgación científica a car go da asociación Divulgacción pero, con
todo, a maioría dos contidos céntranse
nas tecnoloxías da inform ación e a
comunicación (TIC). No 2015 a web tivo algo máis de 657 000 visi tas, cunha
media de 55 000 visitas ao mes. Como non podía ser doutro xeito para un medio
desta natureza, procuran di fundir tamén a súa actividade a través das redes
sociais e, co mo indica M arcus Fernández, o seu web master, “temos tres
milleiros de subscritores ao noso boletín por correo electrónico, 1.626 seareiros
en Facebook (onde as nosas novas teñen cen tos de lecturas íntegras, xa que non
forzamos a que os lectores teñan que visitar a nosa web, polo momento) e 4.741
seareiros en Twitter”.
O Álbum da ciencia
Trátase dun ambicioso proxecto do Consello da Cultura Galega, dirixido por
Xosé A. Fraga, de recom pilación das biogr afías dos científicos e pensadores
máis
sobranceiros da ciencia e a cultura galegas
(http://www.culturagalega.org/albumdaciencia/ ). Conta con preto de trinta
colaboradores e pretende amosar online as biografías de arredor de 300 autores,
“unha parte susbsta ncial do I+D histór ico do paí s, unha especie de panteón
virtual da excelencia científica que propo rcionará unha valiosa e actualizable
información a públicos diversos”.
Na actualidade conta xa con 260 en tradas, converténdoo nunha referencia
única e de gran valor para calquera interesado en pescudar na historia da ciencia
en Galicia. Ademais de científicas e científicos galegos, inclúe tamén outros
persoeiros que, dun xeito ou outro, ti
veron unha influencia im portante na
ciencia do país, com o por exem plo o xeólogo alemán Guillerm o Schulz, o
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oceanógrafo zaragozano Odón de Buen,
Humboldt.

ou o t amén alemán Alexander von

Divulgare
O grupo de Inve stigación de Ecol oxía e Evolución de Plantas da
Universidade de Vigo, dirixi do por L uis Navarro, creou en 2010 Divulgare
(http://www.divulgare.net/ ), un prox ecto de divulgación centrado na
comunicación gráfica e audiovisual, no cal participan tanto científicos com o
artistas gráficos. O proxecto destaca pola excelenci
a na reali zación de
curtametraxes de animación, aos que se pode acceder de xeito gratuíto a través
da rede, o cal lle ten dado unha im portante difusión a nivel m undial. Ademais,
como indica o propio director do grup o “a presenza das curtametraxes en
festivais de cinema internacional axudo u a dar visibili dade internacional en
ámbitos sociais moi diferentes do científ ico ou educativo ao traballo realizado
por este grupo de di vulgación. A calidad e artística destas producións fíxol les
merecedora de numerosos prem ios e distinci óns internacionais” (máis
información no capítulo “A divul gación científica realizada dende o ámbito
institucional”).
Setestrelo
O Consello da Cultura Galega ofrece tam
én semanalmente e de xeito
ininterrompido artigos de divulgaci ón e novas con conti do científico desde
2002, a través do portal culturagalega.o rg. Ademais das novas que aparecen na
cabeceira, entre 2003 e 2012 Xurxo Mari ño mantivo as sección “Os dados do
reloxeiro” e “ADN. Apuntamentos Do Na tural”, con artigos divulgativos que
abranguían distintas disciplinas científicas. Na actualidade, as novas e artigos de
divulgación científica do portal culturaga lega.org están agrupados na sección
Setestrelo. Esta sección lanzouse a mediados de 20 15 co obxectivo de publicar
de xeito regular –aínda que non diario– novas sobre a cultura científica galega,
reportaxes, monográficos e artigos de divulgación.

O e-Museo
Entre os sitios web que teñen un repositor io amplo de recursos dixitais de
divulgación científica, destaca o m useo virtual dos Museos Científicos
Coruñeses (http://mc2coruna.org/emuseo/ ) . Na web pódense descargar
monografías sobre temas de actualidade (g ripe aviaria, ante nas e saúde, vacas
tolas, etc), guías electrónicas (cre
adas orixinalmente co mo elementos
expositivos dos m useos), exposicións vi rtuais, actividades interactivas, libros,
audios e vídeos.
Blogs persoais
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Entre os blogs persoais escritos en
galego e con artigos e reportaxes
divulgativos, destaca a web de Manuel Gago, un xornalista e escritor, profesor
da Universidade de Santiago, director
de culturagalega.org e prom otor de
patrimoniogalego.net. No seu
activo blog persoal CapítuloCero
(http://www.manuelgago.org/blog/) ten unha sección de gran imp acto dedicada
á investigación e divulgación da arqueoloxía.
Información meteorolóxica
Nunha rexión com o Galicia, na que as variacións cl imáticas condicionan o
traballo diario dunha parte importante da poboación, resulta de especial interese
a información relativa ao tempo atm osférico, o estado do mar e outras novas
relacionadas coa meteoroloxía. Ademais da información meteorolóxica, o portal
4gotas ten unha im portante actividade divulgativa centrada nos artigos do seu
blog “4 cousas” e no videoblog “1 gota de nube” elaborado por Beatriz Hervella
(neste caso con vídeos divulgativos en castelán).
Mecenado
Finalmente, é tamén im portante destacar a labor de mecenado dalgunhas
empresas privadas que co seu patrocinio impulsan proxectos de divulgación
científica na rede. Neste caso é moi dest acable a labor da com pañía galega de
hospedaxe web Dinahosting, que desde hai varios
anos ofrece hospedaxe
gratuíto na rede a blogs e
portais de divulgación científica. O portal
Naukas.com, a web de Materia e varios dos principais blogs de di vulgación
científica do Estado están patrocinados por esta compañía galega.
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CONCLUSIÓNS
A única plataforma dixital de inform ación xeral sobre ciencia en galego con
actualización diaria dos contidos é o xo rnal GCiencia. Non deixa de resultar
rechamante que, nunha com unidade tan activa com o é a galega na
comunicación da ciencia, non existan outros formatos web de información xeral
sobre ciencia. Ningunha das tres universid ades galegas dispón dun espazo en
internet con esas características. Ta mpouco é que sexa algo com ún noutras
rexións de España. Podía pensa rse polo tanto que esta escas eza de plataformas
dixitais de divulga ción precisan dunha poboación m ínima para que a súa
existencia mereza o esforzo de poñela en marcha, pero este non é o caso, como
amosa claramente a web “Cuaderno de Cultura Científica” da UPV/EHU (que é
unha das variadas actividades de divul gación que ten en marcha a Cátedra de
Cultura Científica desa universidade, diri xida por Juan Ignacio Pérez Iglesias),
ou a web “Mètode” da Universitat de València (que é a versión dixital da revista
de divulgación e pensamento científic o do mesmo nom e, dirixida por Martí
Domínguez). Fóra do contorno universi tario, probablemente o m ellor caldo de
cultivo para o desenvolvemento dunha plataforma web de divulgación científica
estea na asociaci ón Divulgacción, que agrupa a todas aquelas persoas
interesadas na divulgación da ciencia en Gal icia (científicos, xornalistas,
divulgadores profesionais, xestores, etc) . De x eito similar ao que acontece coa
plataforma Naukas, o colectivo que integra Divulgacción é probablemente o
máis indicado en Galicia pa ra poñer en marcha unha we b actualizada diaria ou
semanalmente dedicada á divulgación da ciencia.
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ANEXO
Listaxe de webs con algún tipo de contido divulgativo
A continuación vai unha escolma de sitio s de internet feitos en galego ou
desde Galicia que teñen algún tipo de con tido científico ou técnico de natureza
divulgativa. Non é unha lis taxe exhaustiva, senón unha recompilación parcial
para reflectir dalgún xeito a variada gama de sitios relacionados coa ciencia e a
divulgación en galego.
Sitios web con contido divulgativo de carácter xeralista
Museos Científicos Coruñeses
 e-Museo. Sitio cunha ampla oferta de recursos dixitais (monografías, eguías, exposicións online, interactivos, libros, audios e vídeos):
http://mc2coruna.org/emuseo/
 wikiteka. Blog con artigos sobre ciencia e actualidade:
http://www.wikiteca.org/
Consello da Cultura Galega
 Setestrelo: http://culturagalega.gal/tematica.php?tematica=ciencia
 Álbum da Ciencia. Ambicioso proxecto dirixido por Xosé Antón
Fraga, que incorpora biografías dos científicos galegos
http://culturagalega.gal/albumdaciencia/
 Mediateca do CCG. Arquivo con publicacións divulgativas como “Os
dados do reloxeiro” e “Pó de estrelas”, de Xurxo Mariño; e obras da
colección “Ciencia para todos” como “O sabor das mazáns”, “Parando
a marea negra” e “Vivir no solo”, de Marilar Aleixandre e Fran Jaraba,
ou “¿De quen é a auga?”, de Marilar Aleixandre e Estudio Tangaraño:
http://consellodacultura.gal/mediateca/index.php
SGHN (Sociedade Galega de Historia Natural)
 Ten unha páxina inicial con todo tipo de novas: http://www.sghn.org/
 Están dispoñibles as versións dixitais das revistas Braña e Paspallás:
http://www.sghn.org/Publicacions/Branha/Branha.html
 http://www.sghn.org/Publicacions/Paspallas/Paspallas.html
 Conta tamén cun blog: http://sghnferrol.blogspot.com.es/
 Hai artigos e novas de carácter divulgativo nas seccións de astronomía
e herpetoloxía:
 http://www.sghn.org/Seccion_Astronomia/Seccion_Astronomia.html
 http://www.sghn.org/Seccion_Herpetoloxia/Seccion_Herpetoloxia.htm
l
GCiencia
Xornal dixital dedicado á ciencia galega: http://www.gciencia.com/
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 Ten unha sección de blogs con carácter divulgativo:
http://www.gciencia.com/seccion/bitacoras/
 A sección “tolociencia” tamén ten artigos divulgativos:
http://www.gciencia.com/seccion/tolociencia/
Fundación Barrié
 educaBarrié:
http://www.fundacionbarrie.org/exito_escolar_educabarrie_galego
Real Academia Galega de Ciencias
 Ten a sección “A ciencia en Galicia”, que conta cunha breve selección
de artigos e a explicación dos seus resultados:
http://www.ragc.cesga.es/es/node/302).
Universidade de Vigo
 Ten unha web chamada ‘novas divulgación’ elaborada pola Unidade de
Cultura Científica: https://culturacientifica.wordpress.com/
Enciga (Ensinantes de Ciencias de Galicia)
 No seu portal está dispoñible a versión dixital do Boletín das Ciencias:
http://www.enciga.org/?q=boletin_todos
Museo de Historia Natural da USC
 Conta cunha serie de vídeos na sección ‘Visita virtual’ e con breves
comentarios divulgativos en ‘Sabías que...’, na portada:
http://revistas.usc.es/museohn/
CSIC
 Na web do CSIC está a “Unidad de Cultura Científica” do CSIC en
Galicia, con algún material divulgativo e ligazóns ás súas redes sociais:
http://www.delegacion.galicia.csic.es/divulgacion
TVG
 Ten agrupados os videos de todas as noticias relacionadas coa ciencia e
tecnoloxía: http://www.crtvg.es/informativos/categoria/ciencia-etecnoloxia
Microsiervos
 http://www.microsiervos.com/
Club de Ciencia e Investigación
 Club das Bibliotecas Municipais e o Fórum Metropolitano da Coruña,
feito por rapaces de 9-13 anos. Ten un blog de carácter divulgativo:
https://ccibiblio.wordpress.com/category/accion-ambiental/
Divulgación360
 Web da Xunta de Galicia cun calendario de actividades de divulgación
e novas sobre ciencia: http://www.divulgacion360.org/
Divulgacción
 Web da Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica e
Tecnolóxica: http://divulgaccion.org/
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Blogs sobre ciencia en xeral
 Blog sobre bioloxía e xeoloxía do CPI A Cañiza, con algo de
divulgación: http://barbantesa.blogspot.com.es/
 Blog divulgativo do IES de Palas de Rei: “Ciencia no Camiño”:
http://ciencianocaminho.blogspot.com.es/
 Blog con algo de divulgación do IES de Ponteceso: “Ciencias para o
mundo contemporáneo”: http://cienciasponteceso.blogspot.com.es/
 Blog divulgativo do IES Praia Barraña de Boiro: “Cultura científica
Boiro”: http://cienciaquenosinteresa.blogspot.com.es/
 Blog do IES Ramón María Aller con algo de divulgación: “Toc-TocA-Ciencia”: http://toca-ciencia.blogspot.com.es/
 Neste mesmo IES tamén teñen o blog divulgativo “A gaiola de
Faraday”: http://gaiolafaraday.blogspot.com.es/p/inicio.html
 Blog divulgativo sobre ciencia en xeral do IES A Basella (Vilanova de
Arousa): http://ies.abasella.ccmc.climantica.org/
 Blog da asociación Axena, con material escrito e audiovisual de
produción propia: http://blogueiros.axena.org/
Astronomía
 APOD galego
Tradución ao galego da páxina Astronomy Picture of the Day da
NASA: http://astrogalicia.org/apod/
 Agrupación Astronómica Rías Baixas
http://astroriasbaixas.jimdo.com/
 Clube Vega (Clube de Astronomía de Compostela)
http://denebola.org/japp/vega/
 Agrupación astronómica coruñesa Ío
http://agrupacionio.com/blog/
 Asociación Astronómica de Vigo
http://www.astrovigo.es/
 Astronomía na beirarrúa
https://www.facebook.com/Astronomia.na.beirarrua
 Astromanía
Foro moderado desde Galicia: http://astromania.es/
Webs sobre bioloxía e natureza en xeral
 Divulgare
http://www.divulgare.net/
 Centro de extensión universitaria e divulgación ambiental de
Galicia(CEIDA). Con carácter divulgativo destaca a sección
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‘Monumento Natural Costa de Dexo-Serantes’:
http://www.ceida.org/costadexo/index.php
Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA)
No seu portal pode baixarse a revista CERNA, con algo de
divulgación: http://adega.gal/web/revistacerna/portada.php
Están tamén os ‘Cadernos’, máis técnicos:
http://adega.gal/web/cadernos/portada.php
En ‘outras publicacións’ teñen algo de material divulgativo:
http://adega.gal/web/publicacions/portada.php
Asociación Naturalista Baixo Miño (ANABAM)
Ten no seu portal algún material con carácter divulgativo:
http://www.anabam.org/
Colectivo Ecoloxista do Salnés
https://cesalnes.wordpress.com/
Revista “O Bugallo”, con algún artigo de carácter divulgativo:
https://cesalnes.wordpress.com/o-bugallo/
Fragas do Mandeo
http://www.fragasdomandeo.org
Biodiversidade ameazada
Proxecto da USC, a Univ. do Porto e outras entidades:
http://www.biodiversidade.eu
Morcegos de Galicia
Web da Asociación DROSERA para o Estudo e Conservación do
Medio Natural: http://www.morcegosdegalicia.org
Islas Atlánticas de Galicia
http://www.parquenacionalillasatlanticas.com
Recursos didácticos que se poden solicitar ao parque, tendo en conta
que se deberá xustificar a solicitude pois as edicións son limitadas.
Grupo Naturalista Hábitat
Blog sobre todo informativo, pero con algún documento divulgativo:
http://gnhabitat.blogspot.com.es/
Verdegaia
http://www.verdegaia.org/
Fauna vertebrada de Ourense
http://faunaourense.blogspot.com.es/
Asociación Herpetolóxica Galega
http://ashega.blogspot.com.es/
Crónicas bicheras
http://cronicasbicheras.blogspot.com.es/
Blog divulgativo sobre bioloxía “Cousas de bioloxía”:
http://cousasdebioloxia.blogspot.com.es/
Rede Galega de Sementes
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https://redegalegadesementes.wordpress.com/
Con material informativo sobre tipos de sementes, calendarios de
produción, como conservalas, etc.
Fitofaladoiro
http://fitofaladoiro.eu/
Proxecto colaborativo de recompilación de nomes e usos populares de
plantas silvestres de Galicia. Colabora a USC a través do seu Herbario
e Banco de Xermoplasma e do Instituto da Lingua Galega (ILG).
Inclúe información sobre recollida, preparación, etiquetado e
conservación de exemplares de plantas.
Bichos e demáis familia
http://www.bichosedemaisfamilia.blogspot.com.es/
A Lobagueira
http://alobagueira.blogspot.com.es/
Asociación Galega de Custodia do Territorio
http://www.custodiadoterritorio.org/
Verín Natural
http://verin-natural.blogspot.com.es/
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Bioloxía mariña
 Coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños (CEMMA)
No portal de CEMMA está dispoñible a revista Eubalaena, que é de
investigación, pero ten algún artigo con carácter divulgativo:
http://www.cemma.org/inve/inve_02.htm
 Está tamén dispoñible Phocoena un boletín de novas:
http://www.cemma.org/divu/bolet.htm
 Hai un apartado con trípticos con información de cetáceos:
http://www.cemma.org/inve/inve_ministerio2011.htm
 Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC
Ten unha sección de “ciencia y sociedad” adicada á divulgación:
http://www.iim.csic.es/index.php/ciencia-y-sociedad/
 Asociación de Oceanógrafos de Galicia
http://www.oceanografosgalicia.org
 Museo do Mar de Galicia
http://www.museodomar.com/es
 Tiburones en Galicia
http://tiburonesengalicia.blogspot.com.es/
Matemáticas
 Agapema
Asociación Galega do Profesorado de Educación Matemática. No
portal está dispoñible a versión dixital da Revista Gamma:
http://www.agapema.org/?q=node/316
 divulgaMAT
Nesta web do “Centro virtual de divulgación de las matemáticas”, está
dispoñible o material dunha exposición traducida ao galego: “O rostro
humano das matemáticas”:
http://divulgamat2.ehu.es/divulgamat15/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=12615:enero-2008-o-rostro-humano-dasmatematicas-galego&catid=62:exposiciones-conhistoria&directory=67
 IES Ramón Otero Pedrayo
No seu web hai acceso a varios boletíns propios de divulgación
matemática: Mathesis, o actual, e outros anteriores, Dous_Pi_erre e
Pous_Pi_unión:
http://www.edu.xunta.es/centros/iesoteropedrayocoruna/node/277
 Matemáticas a bocados
Para estudantes de ESO, con certo carácter divulgativo:
https://candaormates.wordpress.com/
 Matemáticas na Rúa
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Blog feito por un profesor de matemáticas:
http://matematicasnarua.blogspot.com.es/
Retallos de matemáticas
http://retallosdematematicas.blogspot.com.es/
Blog feito por un profesor de matemáticas.
Matemáticas en imaxes
http://fernandoalcalde.blogspot.com.es/
Mateblog
Feito desde o IES Agra de Raíces: http://ticfb.blogspot.com.es/
Matemáxicas
Blog feito por alumnas do IES Carlos Casares de Vigo:
http://blogmatemaxicas.blogspot.com.es/

Micoloxía
As distintas asociacións teñen webs con información xeral sobre o mundo da
micoloxía, galerías de fotos, conferencias, exposicións, saídas ao campo,
cociña, etc. Destacan as seguintes:
 A Zarrota
http://www.azarrota.org
Con información variada, como cadros de identificación, unha clave
dicotómica ou un “calendario setero” no que hai información sobre en
que quincena de cada mes aparecen as distintas especies e en que
hábitat.
 Cantarela
http://www.cantarela.org/
Destacan as actividades orientadas a cativos, como un concurso de
debuxo desde o ano 2000 ou a elaboración de maquetas sobre natureza
e cogomelos dende o ano 2003.
 Pan de raposo
http://panderaposo.es
http://panderaposo.blogspot.com.es/
Teñen unha publicación chamada "Boletín" que se pode descargar en
pdf; o último, nº 10, do verán 2006.
 Os Cogordos
http://www.cogordos.com/
 Sociedade Micolóxica Lucus
http://www.smlucus.org/
Pódese descargar moito material divulgativo en pdf. Teñen un
programa extenso de actividades e un servizo de préstamo de libros.
Tamén están dispoñibles os números da revista “Tarrelos”, da
Federación Galega de Micoloxía.
 Asociación Micolóxica Refungando
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http://refungando.blogspot.com.es
 Grupo Micolóxico Galego Luis Freire
http://www.mykes.es/
Grupo Micolóxico Galego e a Universidade de Vigo, no 2012 crearon
unha interesante aplicación para Android que axuda a identificación
de 255 especies das setas mais frecuentes en Galicia. A aplicación está
dispoñible de forma gratuíta en Google Play.
Ornitoloxía
 Sociedade Galega de Ornitoloxía
http://www.sgosgo.org/
Hai moitos blogs sobre avistamento e anelamento de aves en distintas
zonas de Galicia. Algúns exemplos:
 Ría de Ribadeo
Aves e natureza da ría de Ribadeo e outros lugares:
http://ria-de-ribadeo.blogspot.com.es/
 Grupo de Anelamento Anduriña
http://grupodeanelamentoandurinha.blogspot.com.es/
 Aves y paisajes del Finisterre
http://avesypaisajesdelfinisterre.blogspot.com.es/
 Aves de San Simón y la Península de O Morrazo
http://avesdesansimon.blogspot.com.es/
 Aves de la Ría do Burgo
http://avesdelariadoburgo.blogspot.com.es/
 Aves e Natureza da Fonsagrada:
http://www.avesenaturezadafonsagrada.blogspot.com.es/
 Anillamiento en Galicia y algo más
http://anillagalicia.blogspot.com.es/
Tecnoloxía
 Código Cero
http://codigocero.com/
 Páxina personal de Xabier Prado
Con anuncios de charlas e outras actividades:
http://fisicavisual.yogote.net/
 Tecnoloxía.org
Blog divulgativo do IES primeiro de Marzo de Baiona:
http://tecnoloxia.org/
 Igaciencia
Web sobre software, robótica, tecnoloxía:
http://www.igaciencia.eu/drupal7/
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Webs persoais, de información xeral
 Capítulo Cero
Web de Manuel Gago con artigos de temática moi variada e con
contidos divulgativos principalmente sobre arqueoloxía:
http://www.manuelgago.org/blog/
 Culturacientífica
Web de Xurxo Mariño con acceso a material divulgativo (libros,
artigos): http://www.culturacientifica.org/
Canles en Youtube
 Canle de 4gotas
https://www.youtube.com/user/ElCanal4gotas/videos
 Canle de CEMMA
https://www.youtube.com/user/cemmacetaceos
 Canle de Anabam
https://www.youtube.com/channel/UCUAa32SizXFRzOMWNrgCd-A
 Canle de Carlos Vázquez Fernández, do CEIP Condesa de Fenosa, O
Barco, no que hai videos educativos feitos polo alumnado:
https://www.youtube.com/channel/UCoHRD7lh2QhAm-ZQayDLdkg
 Canle do CEIDA
https://www.youtube.com/channel/UCJYq6tPmM18UmXzEhbNryMA
 Canle do IES Carlos Casares de Viana do Bolo
https://www.youtube.com/channel/UCIa-7eAWIW-gaN7Sw2KqM3w
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