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Resumo
O Grupo de Traballo de normalización da descrición de entidades arquivísticas de Galicia (en adiante
GT) constituíuse en 2018, por iniciativa do Arquivo de Galicia, para abordar, entre outros aspectos,
un traballo de coordinación, revisión e depuración dos rexistros de autoridade e puntos de acceso
asociados ás descricións documentais que constan no sistema de información de arquivos Galiciana.
Arquivo Dixital de Galicia.
Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia é o sistema de información desenvolvido pola Xunta de Galicia,
no marco do proxecto ARPAD, para os arquivos intermedios e históricos que xestiona e outros
asociados ou que poidan asociarse no futuro.
Sen termos iniciado apenas máis que as tarefas preliminares de formulación do traballo en común
que nos espera, queremos amosar o contexto e os antecedentes que xustifican a constitución do
Grupo e a elaboración do seu programa inicial de traballo.
Este será pois o obxectivo principal da comunicación. Trataremos de desenvolvelo facendo un breve
repaso da historia da elaboración dos puntos de acceso actualmente cargados no sistema, a súa
procedencia, as súas debilidades e os retos que un traballo cooperativo de descrición presenta hoxe
á luz dos novos modelos descritivos desenvolvidos nos ámbitos español e internacional.
En segundo lugar, exporemos os criterios en que nos basearemos e a metodoloxía que seguiremos
para encarar este ambicioso proxecto, pois non se trata tanto de solucionar problemas do pasado
como de acordar e desenvolver unha forma sólida de colaboración arquivística para o futuro.
En terceiro lugar, aludiremos brevemente a aquelas funcionalidades do módulo de descrición de
autoridades integrado no sistema de información mencionado que, na nosa opinión, favorecen
o enriquecemento de autoridades e a incorporación e exportación de datos abertos enlazados.
Remataremos coa exposición dunhas conclusións que aspiran a ser a base dun bo comezo: a luz
que nos alumee neste difícil camiño que agora iniciamos.
Palabras clave
Grupo de Traballo de normalización da descrición de entidades arquivísticas de Galicia, Descrición
arquivística, Control de autoridades, Sistema de información de arquivos de Galicia
1. O Grupo está composto por Concepción García García (Arquivo de Galicia), Fernando Amado González (Arquivo Histórico Provincial
de Pontevedra), Gabriel Quiroga Barro (Arquivo do Reino de Galicia) , Antonio López Bodaño (Arquivo Histórico Provincial de Lugo)
e Mar Ordóñez Reboiras (Arquivo Histórico Provincial de Ourense).
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Abstract
The Galician Working Group on Normalization of Archival Entities Description born in 2018, driven
by the Archives of Galicia, for the coordination, revision and cleaning, among other tasks, of the
authority registry and access points associated to the archival descriptions in the information system
Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia.
Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia is the information system developed by de Regional Government
of Galicia, in the frame offered by ARPAD Project, for the intermediate and historic archives which
manages and for other associated centres or any other centre that may get associated to them in
the future.
We are still in a preliminary stage of our work, but we would like to show the history and the
context where the Group was founded and speak about our first objectives.
This will be the main goal of this paper. Thus, first of all, we will try to develop it with a general
insight about the history of the authority registries which are now in the information system, their
origin, their weaknesses and the challenges that this kind of descriptive cooperative work shows now
to the light of new descriptive models which work today in the Spanish and International scenarios.
Second, we will talk about our criteria and the methodology that we will follow to deal with
this ambitious project, as our aim is not only solving the problems from the past but stablishing
agreements for developing a solid archival cooperation for the future.
Third, we will briefly mention the features of the authority data base module integrated in the
information system which, from our view, supports the authority enrichment and the adding and
exporting of Linked Open Data (Linked Open Data).
We will finish with the conclusions, which want to be de basis for a good beginning: the light that
light up the difficult way that we are starting now.
Key Words
Galician Working Group on Normalization of Archival Entities Description, Archival Description,
Authority Registry Control, Archival Information System.
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1. Introdución
No novo escenario que a publicación do modelo conceptual de descrición arquivística NEDA-MC2
debuxa (Requejo, 2015, 29), a normalización, termo que desborda a literatura profesional desde
hai moitos anos, debe seguir a ser un obxectivo prioritario. Tamén como parte do proceso de
traballo que implica o enriquecemento semántico de autoridades con vocabularios de valores
(Agenjo e Hernández, 2018, 1). Moitas administracións contan xa con sistemas de información, con
tecnoloxías moi potentes que lle facilitan aos arquiveiros e arquiveiras enfrontar ese “dificilísimo
reto representacional” que implica elaborar descricións arquivísticas en contexto (Pitti, 2006, 15-16).
Na base dese reto áchase precisamente a necesidade de representar as múltiples entidades e as
súas relacións (Requejo, 2018, 34-35)3 que constitúen ese “conxunto de circunstancias que rodean
a creación do documento” que denominamos contexto (Moyano, 2013, 44).
Unha parte importante desas entidades de contexto poden describirse coas ferramentas conceptuais
e técnicas que facilitan as normas ISAAR (CPF)5 e EAC (CPF)6 sobre as que se basean, en parte,
eses sistemas de información. Pero a súa efectiva posta en práctica reclama, en primeiro lugar, un
traballo compartido e unhas normas de contido que poidan constituír a base dese esforzo (Grupo
de trabajo, 2004, 90), por máis que se poida matizar o enfoque que tales esforzos cooperativos
deban ter (Bearman,1989, 2887).
Esta é a reflexión que se acha na base da necesidade de iniciar tamén en Galicia un traballo de
colaboración no ámbito do control de puntos de acceso e de autoridades, tanto máis necesario na
medida en que os principais arquivos do noso país contan xa cun sistema de información avanzado
que ofrece múltiples posibilidades para a descrición, o acceso e a difusión arquivísticos.
Somos conscientes de que as posibilidades que ofrecen normas como EAC-CPF van máis alá do
mero control dos rexistros de autoridade e de puntos de acceso e se estenden á construción “de
sistemas de información complexos de rexistros ligados e interconectados” (Eito, 2015, p. 217).
Pero tamén sabemos que sen un traballo de base previo nunca acadaremos ese obxectivo ideal.
Velaquí o noso humilde pero á vez ambicioso propósito.

2. NEDA-MC. Modelo conceptual de descripción archivística.: entidades, relaciones y atributos.
Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017. Accesible en: <https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.
action?f_codigo_agc=15550C>. Cfr. tamén o borrador do modelo conceptual que está a desenvolver o Grupo de expertos en
descrición arquivística do Consello Internacional de Arquivos: ICA: INTERNATIONAL Council on Archives. Experts Group on Archival
Description (2016), Records in Contexts. A Conceptual Model for Archival Description. Consultation Draft v.1. September. Accesible
en:< https://www.ica.org/sites/default/files/RiC-CM-0.1.pdf>
3. Sobre o “novo concepto de descrición arquivística, cfr. REQUEJO, 2017, 84-85.
4. Segundo aclara Moyano, esta definición procede de Ramón Suquía
5. https://www.ica.org/sites/default/files/ISAAR2ES.pdf
6. https://eac.staatsbibliothek-berlin.de/
7. Nunha data tan temperán como 1989, David Bearman propugnaba que, en relación co control das autoridades, os arquiveiros
se centraran máis “na construción de ficheiros de referencia cooperativos para termos de funcións, xerarquías xeográficas, períodos
de tempo e tipoloxías do material” máis que en “enfatizar os aspectos da xestión de puntos de acceso” (Bearman, ibid.)
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2. O proxecto de normalización
As chamadas entidades non documentais (axentes, funcións, materias, lugares) son unha fonte
importante de información dentro dos sistemas descritivos.
A súa normalización é un proceso que contribúe á homoxeneización das descricións, facilita
a recuperación da información e a integración de datos en varios sistemas, evita a repetición
de información en descricións relacionadas e tamén xera un contexto complementario do que
proporcionan os niveis e xerarquías dos cadros de clasificación. Os datos estruturados ademais
axudan a posicionar os sitios web das institucións con máis precisión nos motores de busca e entre
os resultados de busca máis relevantes.
Pero alcanzar estas condicións ideais esixe normalizar e estruturar ben os datos.
Na actualidade, os arquivos galegos contan cun sistema de descrición integrado denominado
Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia8, desenvolvido no marco do Proxecto ARPAD (Arquivo dixital,
conservación do patrimonio documental e eliminación do papel nas relacións administrativas)9,
impulsado pola Xunta de Galicia.
Para poñer en marcha este sistema de información no ano 2016, houbo que cargar de forma
masiva os rexistros descritivos, os rexistros de autoridade ou simples puntos de acceso que xa
existían no sistema común que compartiamos ata ese momento, denominado arquivosdegalicia.
org (Quiroga, 2004, 108), que corría sobre a aplicación Albalá. Polo que respecta aos puntos de
acceso, este conxunto suma na actualidade 158.000 rexistros10.

Figura 1. Páxina do sitio web arquivosdegalicia.org, o sistema de información antecesor de Galiciana.
Arquivo Dixital de Galicia. Fonte: Internet archive: https://archive.org/ (Consulta do 21-09-2018).

8. Accesible en: <https://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/inicio/inicio.do>. O sistema corre sobre a aplicación DigiArch.
9. Accesible en:< http://memoriadixital.xunta.gal/>
10. Exactamente, 157.916 rexistros.
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A metade deses rexistros cargárase de forma masiva no ano 2001 a partir das bases de datos parciais
que xa xestionaba o Arquivo do Reino de Galicia (Quiroga, 2004, 118). Logo, outras cargas masivas de
diferentes arquivos e o traballo continuado desenvolvido neles contribuirían a incrementar o seu número.
A seguinte táboa sinala a tipoloxía e o número de rexistros correspondentes a cada categoría:
Categoría do punto de acceso

Número

Persoas

97.010

Familias

57

Institucións

7.522

Lugares

39.440

Materias

13.887

Total

157.916

Táboa 1. Distribución do número de puntos de acceso en Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia (Datos de setembro de 2018).

Pero a inmensa maioría destas descricións non están normalizadas. Non foron o froito dun traballo
cooperativo. Ata o momento cada arquivo desenvolveu o seu traballo de forma illada, case de costas
aos demais, nun contexto no que a prioridade era identificar e describir unha gran cantidade de
fondos acumulados nos distintos centros.
Ponse así de manifesto como non é suficiente dispoñer dunha boa ferramenta tecnolóxica para
desenvolver un traballo descritivo plenamente eficaz. Por outra banda, os problemas agudízanse
nun ecosistema informativo no que os rexistros xa son colleitados por agregadores globais de
datos.Urxe pois comezar a reverter esta situación.
Tras facer unha análise de situación, concluímos que era preciso organizar o traballo para que estas
descricións non se perdesen e se convertesen en datos fiables, reutilizables por todos os técnicos
que traballan con esta base de datos común e polos usuarios externos.
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3. Aspectos da metodoloxía.
Análise da situación
O exame dos rexistros que recolle na actualidade a base de datos permítenos sistematizar os
problemas que presentan da seguinte forma:
1. Forma de redacción: erros ortográficos, estilos directo ou inverso, uso de
abreviaturas e siglas, uso de letras maiúsculas. Eliminación de duplicidades.
Nomes definidos tanto en orde directa (Gómez de Pardiñas) como inversa
(Pardiñas, Gómez de)
Erros ortográficos (Rofolfo Ucha Donate)
Termos definidos tanto en maiúsculas (A CORUÑA, AYUNTAMIENTO DE) como
en minúsculas (Ayuntamiento de A Coruña)
Abuso de abreviaturas e siglas (Fdez. De Pardiñas, Ángel)
Duplicidades como: Estacións de ferrocarril / Ferrocarriles-Estacións / Estacións
ferroviarias / Estación vella de ferrocarril / ESTACIONES DE FERROCARRIL.
2. Utilización indiscriminada dos idiomas galego e castelán.
Aínda que o galego será o preferente, de acordo coa Norma Galega de Descrición
Arquivística (NOGADA)11, haberá que tratar cuestións como a forma das institucións
da administración central, por exemplo e, en calquera caso, haberá que unificar
aqueles que na base teñan termos definidos tanto en galego (Concello da Coruña)
como en castelán (Ayuntamiento de La Coruña)
Por outro lado, o intercambio e reutilización da información aconsellan, na medida
do posible, utilizar as dúas formas.
3. Confusión sobre a elección do campo onde se aplicarán os cualificadores que
permiten identificar univocamente un termo: consignaranse no título ou noutros
campos? Nesta fase de modificación masiva de datos, cales empregaremos? (datos,
ocupacións, etc)
Será unha tarefa laboriosa en moitos casos. Por exemplo o rexistro xeográfico Fraga
e similares, sen máis concreción, aparecen en múltiples ocasións e consignado
de diferentes formas (Fraga; Fraga, lugar de; Fraga, aldea de; Fragas; As Fragas;
Fragas, As; A Fraga, etc) pero, a cal das 213 entidades distintas de poboación de
Galicia se refire? Deberiamos consultar os rexistros descritivos aos que se vinculan?
11. Grupo de Arquiveiros de Galicia. Norma Galega de Descrición Arquivística (NOGADA). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia,
2010. Accesible en: <http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-de-galicia/resources/downloads/NOGADA_gal.pdf)
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4. Carencias de información contextual.
O enriquecemento semántico dos rexistros axuda a crear un contexto, a perfeccionar
as buscas e favorece a confluencia con outras institucións da memoria implicadas
na preservación do patrimonio dixital, como as bibliotecas. Hai campos da nosa
aplicación que permiten enriquecer a información a través de enlaces como son
Relacións con recursos web e Identificadores complementarios.
Enriquecer os datos implica normalizalos, vinculalos con Datos Abertos Enlazados
ou LOD, engadirlles datos complementarios ou multilingües, actualizalos e tamén
establecer relacións (documento/axente, axente/axente, axente/materia, etc).
Pero tamén poderemos enriquecer vinculando termos da propia base de datos entre si.
Os rexistros de autoridade e termos preferentes asócianse a unidades arquivísticas pero
tamén poden facelo entre elas, como unha persoa (axente) a un lugar ou ocupación
(materia). No caso de que exista un vínculo entre dous rexistros debemos ter en conta
que para modificar ou eliminar calquera deles debemos primeiro desfacer a relación.
E as relacións non só permiten enriquecer eses rexistros senón que no noso caso
resolverán un problema que presenta a base de datos: dúas entidades xuntas
como forma autorizada do nome (ex. Jacobo Rodríguez Losada-arquitecto, Luciano
Yordi-ingeniero) simplemente separándoas e establecendo unha relación entre
elas. E o mesmo para aqueles rexistros que no título conteñen a expresión Véxase…
5. Asignación incorrecta de tipo de entidades (ex. Ferrocarril como termo Xeográfico).
Neste caso haberá que crear o termo correcto na súa categoría correcta e facer
posteriormente a substitución.
Modelo de traballo
Este GT nace coa intención de afondar na análise dos problemas, de elaborar unhas instrucións
claras que cheguen a alcanzar a categoría de Norma e de planificar a validación e control do módulo
de Autoridades da aplicación Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia (a partir de agora Galiciana-ADG).
O equipo conformouse en abril de 2018 con técnicos dos arquivos históricos provinciais de Lugo, Ourense e
Pontevedra, do Arquivo do Reino de Galicia e do Arquivo de Galicia, que é o encargado de validar os rexistros
baixo a dirección da Subdirección Xeral de Arquivos. Trátase dun equipo pequeno para que a actividade
sexa máis fluída, pero non se descarta amplialo en función das necesidades a arquivos doutros ámbitos.
Como empezar? Afortunadamente, contamos con modelos aos que acudir12 e normas ou convencións
nos que nos basear13. Este bagaxe axudaranos a desenvolver unha metodoloxía de traballo propia.
12. E fundamentalmente, o do Grupo de Trabajo de Autoridades de Aragón. Cf. Por exemplo os traballos recollidos na bibliografía
que consta ao final.
13. Entre outras, Norma para la elaboración de puntos de acceso normalizados de instituciones, personas, familias, lugares y materias
en el sistema de descripción archivística de los Archivos Estatales. Madrid: Ministerio de Cultura, Subdirección General de los Archivos
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Unha metodoloxía que será en principio máis práctica que teórica, sen que iso signifique renunciar
a percorrer este segundo camiño (Grupo de trabajo, 2004b, 301). Pero todo ao seu debido tempo.
Nesta liña, os primeiros acordos tomados polo Grupo foron, en primeiro lugar, elixir como norma
de referencia a Norma para la elaboración de puntos de acceso do Ministerio de Cultura. Fíxose así
por considerar que, na medida do posible, deberíamos aliñarnos cun sistema de arquivos do que
forman parte varios dos máis relevantes existentes na Comunidade Autónoma.
Esta norma conta cunha segunda versión con modificacións puntuais que non está publicada, pero
podemos coñecer a nova orientación a través de consultas en rexistros de Pares 2.014.
Pero iso non significa que prescindamos doutras normas ou recomendacións de tanto interese
como ARANOR ou MDM.
Os seguintes acordos foron:
Que o primeiro obxecto de análise deberían ser os axentes, empezando polas
institucións, por ser os produtores de obrigada consignación tanto na Área de
contexto da ISAD(G) como no Modelo Conceptual NEDA-MC.
O elemento produtor é un dos que vinculan as dúas normas do ICA, a ISAD (G) e
a ISAAR (CPF). A nosa aplicacións integra estas dúas Normas nun só interfaz de
entrada dos datos e outro de saída da información.
O reparto dos rexistros desta natureza existentes na base de datos ( 7.500) entre
todos os integrantes do Grupo15.
A utilización da plataforma online do Centro de Supercomputación de Galicia,
Aula Cesga e, de maneira periódica pero máis puntual, as reunións presenciais
para poñer en común e concretar os temas xa traballados.
Por outra banda, o GT decidiu non afondar no enriquecemento semántico de forma sistemática
nesta fase inicial do traballo, salvo en casos puntuais16.
Estatales, 2010. Accesible en: <https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/
recursos-profesionales/normas-archivisticas/Norma_puntos_acceso2010.pdf>; Grupo de autoridades de Aragón. ARANOR:
Norma aragonesa para la descripción de autoridades archivísticas. 2ª ed. Zaragoza: Gobierno de Aragón. Departamento de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte, 2014. Accesible en: <http://www.dehuesca.es/~sipca/IMAGEN/documentos_web/ARANOR2-ed.pdf>; Manual de descripción multinivel: Propuesta de adaptación de las normas internacionales de descripción archivística. 2ª
ed. Rev. Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, 2006. Accesible en: https://archivoscastillayleon.jcyl.
es/web/jcyl/ArchivosCastillaYLeon/es/Plantilla100/1284346860322/1253861401355/_/_
14. http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autsearch
15. Ao contrario do criterio seguido polo Grupo de Trabajo de Autoridades de Aragón, onde se adoptou o criterio da proximidade [“una
esferera de actividad relacionada... con su ámbito competencial [o de cada centro] (Grupo de trabajo, 2004b, 302)], aquí seguiuse un
puramente alfabético. Así, a cada membro do Grupo correspondéronlle neste primeiro reparto 1.500 rexistros, aproximadamente.
16. O módulo de autoridades permite engadir ligazóns a fontes externas de datos abertos enlazados (LOD -Linked Open Data-)
no caso das entidades Axente (persoas, familias e institucións) e Lugar. Entre as fontes que manexaremos atópanse VIAF (Virtual
International Authority File <https://viaf.org/>), Dbpedia (<DBpedia Knowledge Base (https://wiki.dbpedia.org>), o Portal de datos
enlazados da Biblioteca Nacional (http://datos.bne.es/inicio.html>), Geonames (Base de datos xeográfica <http://www.geonames.
org/>), ou Library of Congress Linked Data Service (<(https://id.loc.gov/>)
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4. Algunhas características do módulo de autoridades integrado na
aplicación DigiArch.
O Arquivo Dixital de Galicia emprega un sistema de xestión común para a descrición de entidades
arquivísticas (documentos, axentes, lugares e materias). Ten un módulo independente do de descrición
documental para a xestión dos rexistros de autoridade. É dicir, tanto para as Formas autorizadas das
entidades de tipo Axente (institucións, persoas e familias) baseado na norma ISAAR (CPF) como para
os termos preferentes das materias (conceptos, obxectos e acontecementos) e lugares.
O módulo de autoridades é compartido por todas as institucións usuarias do Arquivo Dixital de
Galicia. Permite a exportación en formatos EAC-CPF e RDF/EDM desde a Páxina pública. Isto facilita
o intercambio de rexistros en contornas abertas.
Pero compartir autoridades significa tamén xerarquizar responsabilidades para garantir un maior
control da calidade dos rexistros. Debemos sopesar que pesa máis: un control que dea seguridade
e minimice os erros ou unha autonomía que resulte máis operativa e flexible. Isto último parece
máis axeitado coa condición de que exista comunicación co Administrador.
Cada rexistro de autoridade asóciase a unha URI17 que xera o sistema e permite localizalo de forma
única, inequívoca e permanente.
O módulo desenvolve con detalle todas as áreas da norma ISAAR (CPF). Por exemplo, as relacións
internas entre rexistros da base de datos establécense na Área 3, onde especificamos tanto as
características concretas da relación entre rexistros como o tipo desta relación (xerárquica, temporal,
familiar ou asociativa), a súa natureza, unha breve descrición, datas e un código.

Figura 2. Área de relacións ISAAR (CPF) na aplicación DigiArch

17. Uniform Resource Identifier = Identificador Uniforme de Recurso
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Da mesma forma, permítese o enriquecemento semántico dos rexistros que conteñan información
sobre a autoridade que se está a describir a través dos Identificadores complementarios da Área
de Identificación e da área de Relacións con outros recursos informativos. A aplicación permite
engadir tantos identificadores URI como sexan necesarios:

Figura 3. Campos para a inclusión de identificadores complementarios da Área de Identificación ISAAR (CPF) en DigiArch

Figura 4. Campos en DigiArch para a inclusión de identificadores doutros recursos informativos relacionados.

Pero para avanzar na tarefa da normalización terminolóxica, a aplicación ofrece outras funcionalidades
de grande interese, só aplicables desde o perfil de “Administrador”. Así, por exemplo, a de Substitución
de autoridades, que permite acometer de forma sucesiva por bloques esta tarefa.
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Finalmente, no caso dos Axentes/produtores, o módulo permite agrupar todas as ligazóns
relacionadas cunha determinada entidade, de forma que nos permite navegar por:
Unidades de descrición nas que figura como produtor.
Unidades de descrición sobre ese mesmo tema.
Unidades de descrición nas que participa.
Todas as obras relacionadas.

Figura 5. Visualización unitaria en DigiArch das unidades de descrición relacionadas cunha determinada autoridade.
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5. Conclusións
O Grupo de Traballo de normalización da descrición de entidades arquivísticas de Galicia constituíuse
no mes de abril de 2018 para enfrontar os retos de normalización e cooperación que a xestión dun
sistema de información arquivística avanzado como Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia demandan.
Este sistema de información conta cun módulo de descrición integrado para a representación
e enriquecemento dos rexistros de autoridades e reúne na actualidade 160.000 asentos desta
natureza, na súa inmensa maioría herdados do sistema de información anterior que tiña a Xunta
de Galicia para a xestión dos arquivos de Galicia.
A análise pormenorizada deses rexistros revela numerosos problemas que é preciso corrixir para
mellorar a calidade do sistema, nunha contorna informativa no que os rexistros son colleitados
por agregadores globais de datos.
A metodoloxía de traballo adoptada polo grupo comprende a utilización dunha plataforma web
común, a elección da Norma para la elaboración de puntos de acceso do Ministerio de Cultura como
referencia e a da entidade Institución como primeiro obxecto de normalización, así como o reparto
equitativo dos rexistros a normalizar entre os distintos membros do grupo.
O exame e a práctica continua coa aplicación informática DigiArch debe facilitaranos a comprensión
dese novo escenario descritivo no que nos atopamos. Ese escenario e esa práctica abócannos a un
modelo de traballo diferente. Agora temos que dedicar máis atención á descrición das entidades
que achegan o contexto ao documento e facer do traballo en cooperación a base de todo o noso
esforzo. Un modelo de traballo que deberíamos estabilizar e tratar de estender a outros proxectos.
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