Anexo III
Memoria final Toponimia-GEOARPAD

Enlaces a noticias de prensa e de internet
sobre o acto de presentación pública da
aplicación Galicia Nomeada e do portal da
Toponimia de Galicia, así como do éxito da
plataforma colaborativa ao longo do ano 2020

NOTA PRELIMINAR:
Malia que nas notas de prensa que enviou a xornalista da RAG
a todos os medios de comunicación galegos figuraba que estes
produtos se crearan con cargo ao Programa de Cooperación
Interreg VA España – Portugal (POCTEP 2014-2020),
concretamente no marco do Proxecto 0358 GEOARPAD
"Patrimonio cultural da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal",
foron poucos os xornais que citaron explicitamente este dato.
No entanto, algúns si mencionan este dato grazas á mencionada
nota de prensa.
Agora ben, tanto nas novas publicadas na web da RAG como no
portal da Toponimia de Galicia, menciónase sempre o proxecto
e europeo que permitu a creación desta tecnoloxía como se
poderá ver a continuación.

Neste momento, non está da nosa man que os xornalistas dos
distintos medios que se fixeron eco da presentación das dúas
ferramentas toponímicas dixitais rectifiquen os seus escritos
para mencionar o proxecto europeo.

Acto de presentación pública da plataforma Galicia Nomeada e do portal da
Toponimia de Galicia o 20 de decembro de 2020.
▪

Web da RAG: A nova plataforma Galicia Nomeada abra a recolleita de
microtopónimos á colaboración cidadá

▪

21 noticias: A nova plataforma Galicia Nomeada abre a recolleita de microtopónimos á
colaboración cidadá e reforza a divulgación dun patrimonio único

▪

El Correo Gallego: Galicia nomeada abre a recolleita de microtopónimos á cidadanía

▪

Consello da Cultura Galega: Plataforma colaborativa para a recolleita da
microtoponimia galega

▪

CRTVG: Coa app Galicia Nomeada podemos axudar a manter os millóns de topónimos
aínda por rexistrar

▪

Código Cero: Chega a gran plataforma participativa para preservar e mostrar o tesouro
único da toponimia galega

▪

Cultura Galega: Xunta e RAG presentan a plataforma para visualización e preservación
da toponimia do país

▪

Galicia Confidencial: Atopa ou publica o microtopónimo do lugar onde vives

▪

Galicia Press: Descarga 'Galicia Nomeada', la app que nos permite conservar la infinita
toponimia de Galicia

▪

Historia de Galicia: Galicia, o país dos 2 millóns de microtopónimos

▪

GCDiario: Descubre la microtoponimia de Galicia

▪

La Voz de Galicia:

▪

o

Galicia Nomeada, a ferramenta dixital para salvar dous millóns de topónimos

o

Begoña Blanco anima a realizar aportacións á plataforma Galicia nomeada

Nós Diario: Toda a toponimia do país ao alcance das galegas

▪

Nós Televisión: Unha app para recuperar a toponimia e a memoria do país

▪

Ecodixital: A nosa riquísima toponimia, a man

▪

Praza Pública:

▪

o

O país dos dous millóns de topónimos

o

Praza: “A microtoponimia é o espello no que podemos ver a pequena historia
de cada aldea. Cada nome está posto por algo"

GaliciaSur-Pontevedra: A Xunta presenta Galicia Nomeada, unha plataforma de
referencia na salvagarda e divulgación do tesouro toponímico

▪

Portal da toponimia de Galicia: Presentada Galicia Nomeada, a plataforma
colaborativa de recolla toponímica.

Novas sobre o éxito de Galicia Nomeada non seus primeiros meses de vida.
•

Web da RAG: A rede cidadá de colaboradores de Galicia Nomeada recupera 4.000
microtopónimos en dous meses

•

GCiencia: Recuperan 9.000 tóponimos grazas á rede Galicia Nomeada. A iniciativa da
Real Academia Galega é un éxito coa participación de máis de 600 voluntarios que
achegaron nomes de 140 concellos

•

Nós Diario:A rede cidadá de colaboradores de ‘Galiza Nomeada’ recupera 4.000
microtopónimos. A aplicación recibiu máis de 600 solicitudes de persoas interesadas
en rexistrar e xeorreferenciar nomes do territorio da súa contorna

•

Galicia Confidencial: Así é Galicia a través dos seus topónimos. A rede cidadá de
colaboradores da aplicación Galicia Nomeada recupera 4.000 microtopónimos en dous
meses

•

TVG: Unha aplicación da RAG recupera en dous meses 4.000 microtopónimos

•

Galicia Press: Voluntarios gallegos recuperan 4.000 topónimos en solo dos meses 20
minutos: La red ciudadana de colaboradores de la aplicación Galicia Nomeada
recupera 4.000 microtopónimos en dos meses

•

La Voz de Galicia: Os novos nomes antigos, das Abelairas a Zarra. A aplicación Galicia
Nomeada recupera máis de 4.000 microtopónimos en menos de dous meses

•

O Barbanza: Barbanza contribúe con milleiros de topónimos á plataforma participativa
Galicia Nomeada

•

Faro de Vigo: Una aplicación de la RAG recupera 4.000 microtopónimos en dos meses.
En Pontevedra se recogieron más de mil nombres de montes, fincas o fuentes o en 29
de los 61 ayuntamientos de la provincia

•

Deza: La aplicación ‘Galicia Nomeada’ recoge 1.025 topónimos de Silleda

•

La Opinión: Os gardiáns da microtoponimia galega. A rede cidadá de colaboradores de
‘Galicia Nomeada’ recupera 4.000 nomes de montes, leiras, fontes e mesmo penedos
en dous meses

•

El Correo Gallego: Galicia Nomeada consegue recuperar, en dous meses, catro mil
microtopónimos

•

El Ideal Gallego: La red de colaboración “Galicia Nomeada” registra 284
microtopónimos en la ciudad

•

Portal da Toponimia de Galicia: A rede cidadá recupera 4.000 microtopónimos en dous
meses

•

Portal da Toponimia de Galicia: Máis de cen solicitudes de contas de usuario para
Galicia Nomeada nun único día

•

La Voz de Galicia: Aquí recupera Galicia su memoria.

•

La Voz de Galicia: El país de las 20.000 Fontes y 10.000 Penas

•

El Progreso: Un joven recupera 200 topónimos de Burela y Cervo con la ayuda de sus
abuelos.

•

O Faro de Vigo: Deza Nomeada, actualidade do proxecto na comarca.

