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Estimados soios e soias:É para min un praer poder dirixirme por primeira vez a todos vós on motivo daediión deste novo número de Informest. Nestes últimos meses, a nosa soiedadeorganizou diferentes atividades entre as que abe destaar a elebraión do I EnontroLuso-Galaio de Estatístia no Medio Ambiente e na Eoloxía (elebrada en olaboraiónoa Soiedade Portuguesa de Estatístia), o urso �Introduión a R: Software estatístiolibre para PEMES� e as dúas xornadas de formaión para elaborar proxetos de Estatístia(levadas a abo en olaboraión oa Asoiaión Galega de Profesorado de EduaiónMatemátia e a Fundaión Barrié). Como xa saberedes, este mes de Xaneiro taméntivo lugar a Asemblea Xeral da nosa soiedade, antes da al se elebrou unha xorna-da o obxetivo de mostrar posibles apliaións da Estatístia e a Investigaión Operativa.Ao longo deste ano desenvolveranse novas atividades. Unha destas atividades é o XIICongreso Galego de Estatístia e Investigaión de Operaións, organizado polo Departa-mento de Estatístia e Investigaión Operativa da Universidade de Santiago de Compos-tela, que terá lugar no Pazo de San Maros, en Lugo, do 22 ao 24 de outubro. A páxinaweb do ongreso é xiiongreso.sgapeio.es.
Tamén haberá unha nova ediión do �Conurso Inubadora de Sondaxese Experimentos�, que se vén elebrando on periodiidade ao longo dosúltimos ino anos. O período de insriión para o mesmo estará abertodo 1 ao 15 de abril. Toda a informaión sobre o onurso está dispoñibleno seguinte enderezo web.Outra futura atividade que temos previsto levar a abo é unha xornada sobre Big Data eEstatístia. Esta xornada, organizada en olaboraión o grupo MODES e a Rede de Te-noloxías Cloud e Big Data para HPC, terá lugar o 19 de xuño na Faultade de Informátiada Universidade da Coruña. A insripión xa está aberta na páxina web bigdata.sgapeio.esDestas e doutras atividades iremos informando a través da páxina web da SGAPEIO,www.sgapeio.es, e nas próximas ediións de Informest.Por último, gustaríame agradeer a olaboraión de todos os membros que partiipan nasatividades que organiza esta soiedade xa que sen a súa partiipaión todo isto non seríaposible e, en espeial, a aqueles que olaboraron nesta e noutras ediións deste boletín.
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ColaboraiónCartografando a inertidume e faendo prediións en tempos desa�antes.por Juan PiosJuan Pios é Enxeñeiro de Montes pola Universi-dade Politénia de Madrid e Doutor pola Univer-sidade de Vigo. Atualmente é Profesor ontratadodoutor do Departamento de Enxeñería dos Reur-sos Naturais e Medio Ambiente da Universidadede Vigo na Área de Enxeñería Agroforestal. FoiDiretor da Asoiaión Galega Monte Industria eatualmente é membro do Team of Speialists onForest Setor Outlook, da Comisión Eonómia dasNaións Unidas para Europa (UNECE) e a Organi-zaión para Alimentaión e a Agriultura das Na-ións Unidas (FAO), voal da Xunta Diretiva daSoiedade Española de Cienias forestais e deanoautonómio do Colexio de Enxeñeiros de Montes.O pasado mes de novembro fun onvidado pola So-iedade Galega para a Promoión da Estatístia e daInvestigaión de Operaions (SGAPEIO) a aportar,no maro do I Enontro Luso-Galaio de Estatístiano Medio Ambiente e na Eoloxía (EES2014), a mi-ña visión sobre o papel que estas disiplinas están adesenvolver neste eido. Centrei a miña intervenión,sobre a que baseo este texto, na miña visión sobre axeraión, análise e emprego de Estatístias Públiasreferidas aos reursos naturais e o seu efeto na tomade deisións para polítias públias e estratexias em-presariais.Vivimos tempos desa�antes. A aparente estabilidadeda segunda metade do séulo XX deu paso a unhasensaión de vertixe. Nun planeta globalizado, no quea informaión �úe dunha punta a outra á veloidadeda luz, as fontes de inerteza multiplíanse e as auto-ridades vense enfrontadas a numerosos desafíos, poisteñen que ser quen de onxugar a redibilidade dassúas aións oa �exibilidade neesaria para superarsituaións imprevistas. Nun mundo global non hailugar para regras estritas e onepións ríxidas, o-mo tampouo para a improvisaión e a inapaidadede reaión. Nun ambiente eonómio que ambaleaentre reesión e reemento, os negoios afrontan vo-latilidade aumentada de exixenia. As previsións eplans pasaron de anuais a trimestrais, logo, a men-suais e, despois, a semanais.Ao mesmo tempo, o ambio limátio proporiona aevidenia da variabilidade inherente do lima da Terrae a súa resposta á in�uenia humana. As impliaións

do ambio limátio para o ambiente e a soiedadedependerán da resposta do sistema terrestre pero, ta-mén, de ómo a Humanidade afronte dito reto onambios tenolóxios, eonómios, no estilo de vida enas polítias.Os reursos naturais forman o eixo vertebrador demoita da atividade eonómia mundial e dos modosde vida da prátia totalidade da nosa soiedade. Ade-mais os espazos menos alterados onteñen a maior par-te dos lugares de importania ultural e história. Osespazos naturais son tamén uns que requiren a xestiónmáis lara, partiipada, aínda que, á vez, altamente amáis omplexa e inerta.

Durante os últimos anos vénse poteniando un proesode partiipaión públia, un proeso de identi�aióne inorporaión das preoupaións, neesidades e va-lores dos distintos axentes na toma de deisións. Porexemplo, O Convenio de Aarhus (1998) sobre aesoá informaión, partiipaión públia na toma de dei-sións e aeso á xustiza en materia de medio ambiente,así omo a normativa omunitaria derivada do mesmo,tentan implantar o onepto da Administraión públi-a aberta e transparente no eido medioambiental. Opúblio goza así do dereito a aeder á informaiónambiental que as autoridades públias posúen, e obrí-gase á difusión de ampla informaión ambiental, omoé, por exemplo, informaión sobre a lexislaión, sobreo estado do medio ambiente, sobre proxetos, planse programas ou sobre deisións que se adopten quepoidan afetar ao medio ambiente.Informest | 2



ColaboraiónCada vez máis idadáns son usuarios da informaiónestatístia, pero, ao mesmo tempo, ada vez máis i-dadáns son �produtores� de informaión on potenialvalor estatístio.Tendo en onta esta situaión, ales son os desafíosno ampo da estatístia relativa ao Medio Ambiente?A primeira barreira a superar é entender qué teríaque ser medido e prognostiado e on qué preisióne periodiidade. Ás vees o que neesita ser prognos-tiado non son os proesos, senón os �drivers� dosmesmos. Outras vees a soluión máis e�iente pasapor deslindar o que non se sabe. A mellora non pasasempre por aumentar a preisión do que se mide, se-nón ter unha medida da inerteza de dita mediión edas onseuenias que a mesma implia.A segunda barreira a superar é aeptar que prognos-tiando algúns omportamentos isolados, ainda quesexa unha alta preisión, non se onsegue nada, an-do ese proeso é suseptible de vir in�ueniado poroutros dos que non temos informaión.A tereira barreira a superar é o determinismo de rerque un bo prognóstio será sempre exato. É impres-indible poder valorar diversos esenarios e ser quende mudar as hipóteses de partida e, rápido, ver o efe-to daqueles ambios no modelo. Á parte de mellorar aadaptabilidade, isto ontribuirá a onstruír onsensoao redor das deisións a tomar ou plans a levar a abo.A uarta barreira refírese aos novos paradigmas na in-formaión suseptible de ser tratada estatistiamente.Xa vivimos nun mundo no que os sensores forneenaotío grandes datasets, estamos nos tempos da BigData. Porén, moita desta informaión é numerosa pe-ro inompleta, a failidade on que se adquiren datosnuns lugares ontrasta oa inexistenia de datos nou-tros.Finalmente, se as tendenias non son ben omunia-

das, non haberá ningún diálogo, ningún ompromisoe ningunha aión.As axenias gobernamentais normalmente omunianas estatístias o�iais ao públio sen faer pratia-mente ningunha menión á inerteza das estimaiónsinluídas nelas. Obviamente hai publiaións téni-as que doumentan a orixe dos datos e os métodosempregados que proporionan informaión sobre oserros de mostraxe, pero pouas vees se aborda aexistenia de erros alleos ás mostraxes. Débese faerun maior esforzo por manifestar de xeito explíito asfortalezas e limitaións dos datos forneidos, tomandotanto oidado para entender e expliar o que se sabeomo o que non se sabe. Que as estatístias o�iaissó se transmitan omo estimaións puntuais, sen un-ha adeuada referenia aos erros, proxeta una falsasensaión de erteza. Tamén é erto que os poliymakers e, inluso, o públio aparentemente desexanreibir informaión que transmita erteza aínda quedita erteza posúa unha total falta de redibilidade.Deste xeito, os usuarios desta informaión (ada vezmáis numerosos, e, ada vez, máis fonte de presri-ión) aaban asumindo inoentemente que os errosson pequenos e sen onseuenias.Tamén é erto que temos moi pouo oñeemento domotivo e o xeito nos que os usuarios das estatístiasas interpretan. Algúns poden erroneamente tomalasao pé da letra. Non obstante, outros poden asumir aexistenia dos erros máis variados en magnitude oudireión. É neesario afondar en omo os resultadosestatístios son empregados e reelaborados na tomade deisións. Vivimos tempos inertos on neesida-des ertas. Antiipar, impulsar, oordinar e failitara partiipaión, son os desafíos aos que a Estatístia,omo disiplina, terá que ontribuír. Teño o onvene-mento de que uniamente unhas axeitadas Estatísti-as Públias e unha axeitada explotaión das mesmasé posible desenvolver polítias no que atinxe ao MedioNatural e aos aproveitamentos/valores do mesmo.
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Reensión bibliográ�aBetanzos magi townpor Guido I. Novoa Flores e Balbina V. Casas Méndez.Betanzos magi town, de Carmen Cotelo e Salvador Naya: unha reensiónMagi town (Cidade máxia) foi unha pelíula de 1947,dirixida por William Wellman e protagonizada por JamesStewart e Jane Wyman. Trata dunha empresa dediadaás sondaxes de opinión que busa on entusiasmo unhaespeie de �milagre estatístio�: que a opinión dunha pe-quena idade re�ita a de todo o país. Cando as ousasse omplian e a empresa paree estar aboada á bana-rrota, publíanse os resultados dunha enquisa realizada amilleiros de persoas en todo o país. Sorprendentemente,eses resultados oiniden os da sondaxe realizada polaempresa na pequena vila de Grandview.O resumo desta pelíula pódenos ahegar ao libro �Be-tanzos magi town�, esrito pola xornalista e funionariada Xunta de Galiia, Carmen Cotelo e polo matemáti-o e profesor de estatístia da Universidade da Coruña,Salvador Naya. Está prologado polo polítio e politólo-go Xosé Luís Barreiro Rivas, quen a�rma que se trata�dunha ahega neesaria para os estudos de márketinge omuniaión polítia�. Publiouse en 2013, que foidelarado Ano Internaional da Estatístia.Naturalmente, o equivalente de Grandview, no libro deCotelo e Naya, é a idade de Betanzos e remóntanosaos tempos, non tan afastados, ando Manuel Fraga, opolítio ex-presidente da Xunta de Galiia, pedía os re-sultados de Betanzos, xunto os de Vilalba (a súa vilanatal) e Miño (muniipio no que dende sempre pasabao tempo de desanso) ao terminar un proeso eletoral.Pero, por que tiña Fraga tanto interese nos resultadosde Betanzos?. . .

Salvador Naya na presentaión do libro.

O libro ten unha primeira parte na que se fai un pero-rrido ata a atualidade de autores e estudos, ahega doque hoxe oñeemos por magi towns, desde os estu-dos iniiais dos soiólogos norteamerianos Robert LyndStaughton e Helen Lynd Merrell, profesores da ColumbiaUniversity e o Sarah Lawrene College, respetivamente.Eles publiaron en 1929 o primeiro traballo sobre estetema. Nese traballo auñouse o nome de middletown,é diir, idade media, en referenia a Munie (Indiana),que é a idade na que foalizaron os seus primeiros es-tudos, e que no libro de Carmen e Salvador se desribeeonómia e soialmente on moitísimo detalle. Póde-se menionar que un orixinal dun dos libros dos Lynd,sobre esta temátia, atópase na Bibliotea Améria daUniversidade de Santiago de Compostela.Nesta parte, revísanse as ténias de enquisas apliadasdesde as eleións en España de 1977 ata hoxe; fála-se da empresa demosópia do matemátio e estatísti-o estadounidense George Gallup, que ademáis exería oxornalismo, ou das primeiras longas noites eletorais eInformest | 4



Reensión bibliográ�aos avanes eletorais e ténios que permitiron aurta-las. Atopamos middletowns alternativas, hegamos aohamado teorema do votante medio, proposto polo ma-temátio e politólogo franés N. de Condoret, e que seasoia a senllos artigos de H. Hotelling e D. Blak, e deaí aos hamados �home de Essex� ou �mamá do hokeysobre xeo�, entre outros, e a súa relaión os resultadosde determinadas eleións.

Carmen Cotelo, oautora do libro.A segunda parte oúpase do aso de Betanzos e da de-mostraión estatístia de que os resultados das eleiónsautonómias en Betanzos son similares aos obtidos aonivel de toda a omunidade galega. Para iso, fanse usode medidas de orrelaión e de distania e exeútanseontrastes de hipóteses. Fálanos do denominado �testBetanzos�, alusivo ao interese que xa se menionou deManuel Fraga aera dos resultados eletorais de Betan-zos. Introdúese a relaión existente entre a estatístia eas eleións e abórdase a resposta a diferentes uestións

omo o problema da estimaión dos votos mediante en-quisas ou os motivos polos ales as enquisas eletoraispoden errar. Preséntanse as denominadas foradas ele-torais e outras estimaións dos erros ou ómo elixir otamaño da mostra.Todo o anterior vai dando resposta á gran uestión dolibro respeto de Betanzos, e omo apoio faise uso dosresultados nas eleións autonómias de Galiia en 1997,2001, 2005 e 2009. Para expliar as araterístias quefan de Betanzos unha middletown, máis espei�amen-te, que algunha das súas seións ensuais son �mesastest� sostidas no tempo, realízase unha aproximaión ásúa realidade soial, faendo uso de datos o�iais ofre-idos polos Institutos Galego e Naional de Estatístia(IGE e INE).A última parte establee e estuda o paralelismo entreBetanzos e Munie, a middletown de Robert e HellenLynd, e para iso resulta de grande importania a ampladesriión demográ�a, soial e eonómia de Betanzosque se fai.O Anexo que se ofree revela a ampla doumentaiónonsiderada para a preparaión do libro. Inlúe unhaenumeraión de fontes e reursos de informaión sobremagi towns e �mesas test�, artigos en revistas espeia-lizadas, libros, artigos xornalístios e notiias en mediosde omuniaión; desribe o soporte audiovisual que in-lúe a pelíula Magi town en DVD e, �nalmente, ofreebibliografía estatístia.Indubidablemente, o tema tratado neste libro é moi su-xestivo, está tratado de forma rigorosa e amplamentedoumentado, presentado de forma moi amena e por to-do iso, na nosa opinión, é de reomendable letura paraun amplo setor de letores, en partiular para estudan-tes e profesionais da estatístia e das ienias soiais.

Praza dos Irmáns Garía Naveira, en Betanzos. 5| Informest



Atividades da SGAPEIOAtividades da SGAPEIO
Introduión a R: software estatístiolibre para PEMES.Ma José Ginzo e Rebea VillaverdeA Soiedade Galega para a Promoión da Estatístia ea Investigaión de Operaións (SGAPEIO) en olabora-ión oa Faultade de Matemátias, organizou o urso�INTRODUCIÓN A R: SOFTWARE ESTATÍSTICO LI-BRE PARA PEMES�. O urso foi impartido por MaríaJosé Ginzo da USC e Rebea Villaverde de Anova Mul-tionsulting.Este urso entra dentro do obxetivo xeral da SGAPEIOde onseguir, dende a Soiedade, un maior aeramen-to entre a universidade e as empresas galegas. Esteobxetivo xeral onretouse, neste urso, en ofreer for-maión en materia estatístia ás empresas galegas querealizan estudos de merado, tratamento de datos deenquisas, análise de datos do propio funionamentoda empresa,. . . Centrouse prinipalmente naquelas fe-rramentas que neesitan no día a día. Para failitar aasistenia, fíxose na modalidade semipresenial. O ur-so ontou oa asistenia de 11 alumnos. Aínda que, apriori, poidan pareer pouos, hai que ter en onta queé a primeira vez que se fai un urso destas araterís-

tias dende SGAPEIO e que, ademais, é a primeira vezque a SGAPEIO se ahega ao mundo da empresa. Poriso valoramos esta asistenia positivamente, aínda queonsideramos que debemos mellorala en futuras ediións.Na última sesión pediuse ao alumnado que realizase unhaserie de valoraións ualitativas en relaións aos obxe-tivos, motivos para partiipar, informaión, poñentes,ontidos, tarefas levadas a abo, apuntamentos e outrosintereses do urso así omo unha valoraión uantitativasobre a satisfaión xeral do urso.O grao de satisfaión medio do urso foi de 7.Tras os bos resultados aadados nas valoraións do ursoe a boa aollida entre o alumnado asistente, é probableque se elebren vindeiras ediións do mesmo e doutraformaión relaionada on fundamentos teórios estatís-tios.Dende SGAPEIO agradeemos á Faultade de Matemá-tias a súa olaboraión na organizaión deste urso; ásrelatoras e a todos os alumnos, o seu interese e esforzo.A ontinuaión móstranse os resultados prinipais dasvaloraións.Avalía segundo a túa opinión as metas e obxetivos deste urso en funión de:Moi alta Alta Media Baixa Moi baixaRelevania para o meu traballo 11.11% 44.44% 44.44% 0.00& 0.00%Realismo e pratiidade 0.00% 44.44% 55.56% 0.00% 0.00%Claridade, estruturaión dos obxetivos 0.00% 55.56% 44.44% 0.00% 0.00%Estou interesado en adquirir máis oñeementos en:Estatístia desritiva 23.08%Estatístia avanzada 46.15%Linguaxe de programaión R 23.08%Outra linguaxe de programaión ou software estatístio 7.69%Outros 0.00%
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Atividades de SGAPEIOAsemblea Xeral da SGAPEIO 2014Balbina Casas MéndezO día 29 de xaneiro de 2015 tivo lugar, na Faultade deMatemátias de Santiago de Compostela, a AsembleaXeral da SGAPEIO do ano 2014. Antes de omezar,impartíronse dúas onferenias: �Soluións estatístiaspara retos atuais en enxeñería e ienia de materiais�por Javier Tarrío, profesor da Universidade da Coruña, e�Votando seuenialmente� por Julio González, investi-gador da Universidade de Santiago de Compostela.

Os onfereniantes: Javier Tarrío e Julio González.Tras aprobar a ata da Asemblea anterior e informardo número de soios, que atualmente é de 180 indivi-duais e 7 instituionais, realizouse unha reompilaióndas prinipais atividades de SGAPEIO en 2014.Unha delas foi o IV Conurso �Inubadora de Sondaxes eExperimentos� que ontou on 36 equipos partiipantes.Fíxose tamén unha Xornada de Formaión a profesoresde Ensino Seundario en olaboraión on AGAPEMAen novembro. Houbo 90 insritos. Constou dun taller deepidat e outro de geogebra, e senllas onferenias de MaJesús Casado e Ignaio Garía Jurado.En 2014 saíron dous números de INFORMEST e a súadiretora, Paula Raña, xa ten plani�ado o ontido dostres números previstos para 2015. Tamén en novem-bro, María José Ginzo e Rebea Villaverde, impartironun urso de R para PEMES. Contou, este urso, on11 asistentes e as enquisas realizadas revelaron un altograo de satisfaión. Para �nalizar esta reompilaión,informouse da olaboraión de SGAPEIO oa Soieda-de Portuguesa de Estatístia (SPE) na organizaión doI Enontro Luso-Galaio de Estatístia no Medio Am-biente e na Eoloxía, elebrado en novembro en Vila Real.

En anto ás atividades futuras, a Presidenta deSGAPEIO informa de que se están a dar os primei-ros pasos para a realizaión do II Congreso Luso-Galaiode Biometría, a �nais do urso 2015-16 en Galiia, o-organizado oa SPE. En xuño de 2015, elebrarase naFaultade de Informátia da Coruña unha Xornada so-bre Big Data, en olaboraión o grupo de investigaiónMODES da Universidade da Coruña. Polo que se re�-re ás axudas eonómias para 2015, obtívose unha doMinisterio de Eonomía de 7.900 euros e outra da Fun-daión Barrié de 3.000, para a realizaión do V Conurso�Inubadora� e para unha nova Xornada Formativa onAGAPEMA.Outros asuntos dos que se informou foron a nova ontabanaria da Soiedade para failitar a xestión eonómi-a do XII Congreso SGAPEIO e a asistenia de SolySantiago á reunión do Consello Galego de Estatístiaen deembro de 2014, na que se trataron asuntos detrámite.Aprobouse o balane eonómio de 2013 e 2014 e o or-zamento do ano 2015. Informouse de que se realizou xaa onvoatoria e a difusión do V Conurso �Inubadora�.Finalmente, Luís Ramil falou do XII Congreso Galego deEstatístia e Investigaión de Operaións, que se elebra-rá no Pazo de San Maros de Lugo os días 22, 23 e 24 deoutubro de 2015. Constituíronse os omités organizadore ientí�o e reouse a páxina web para ir inorporandotoda a informaión, http://xiiongreso.sgapeio.es.Haberá atro onferenias plenarias: Philippe Vieu, daUniversidade Paul Sabatier (Toulouse), espeialista enmétodos estadístios non paramétrios para a análise dedatos funionais; Mónia Béue, da Universidade Poli-ténia de Cataluña, espeialista na análise estatístia dedatos textuais; Jorge López Muñiz, responsable da áreade Intelixenia de Negoio da empresa Hijos de Rivera,S.A. e Julio González, investigador na Universidade deSantiago de Compostela, on experienia en transferen-ia ientí�a on empresas do setor da enerxía.Están programadas dúas mesas redondas, unha delas so-bre os servizos de onsultoría estatístia, e tamén atroobradoiros, dous deles omplementarios ás onfereniasde Philip Vieu e Mónia Béue, respetivamente. Un,sobre Control de Calidade e outro estará destinado aprofesores de Ensino Seundario. Prevense tamén ativi-dades soiais e ulturais.A ata da Asamblea atópase a disposiión dos soiosna páxina web da SGAPEIO, no apartado A Soiedade,Atas e Informes (web).
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Novas do IGENovas do IGE
Últimas novidades en publiaións edoumentos do IGEAnálise do setor da pesaA Análise do setor da pesa é unha publiaión do Insti-tuto Galego de Estatístia (IGE) que dá umprimento áAtividade de Interese Estatístio (AIE13) �Análise esta-tístia de setores produtivos e da estrutura eonómiaen xeral� reollida no Programa estatístio da omuni-dade autónoma de 2014.Esta publiaión é a tereira dunha serie de análises ini-iadas oa da adea forestal-madeira, difundida en 2013,e oa análise do setor da automoión, difundida en2014. O obxetivo destas publiaións é dobre: por unhabanda, afondar no oñeemento da eonomía galega através do estudo de setores destaados na nosa estru-tura eonómia e, por outra, dar unha mellor difusión ásestatístias de síntese eonómia elaboradas polo IGE.Consello Galego de EstatístiaO día 12 de deembro de 2014 tivo lugar a reunión doPleno do Consello Galego de Estatístia, oa seguinteorde día:1. Aprobaión da ata da sesión anterior2. Aprobaión da memoria de atividades do 20133. Informe do proxeto de Dereto do Programa Es-tatístio do 20154. Proxetos ténios das operaións estatístias5. Rolda de interveniónsNesta reunión aprobouse a ata do pleno de novembrode 2013 e tamén se aprobou a Memoria de atividadesdo ano 2013. Neste ano elebráronse dous plenos doConsello Galego de Estatístia nos que se aprobaron 16proxetos ténios, os resultados do Programa Estatísti-o Anual do 2012 e o proxeto do Programa EstatístioAnual do 2014.Tamén se presentou o informe do proxeto de Deretodo Programa Estatístio de 2015. Este proxeto está do-tado un orzamento de 1,4 millóns de euros e destaanos seguintes puntos:O alendario é máis esixente e reolle o día de di-fusión das estatístias onxunturais.Prográmanse novos indiadores sobre plans de in-fania e adolesenia, fondos europeos, ordenaiónterritorial e desenvolvemento rural.

Xerarase informaión para ubrir metas non tra-tadas sobre apital soial, partiipaión idadá eprátias ulturais.Neesidade de avanzar no mandato de aproveitarinformaión administrativa e onseguir a olabora-ión da administraión tributaria mediante aordosomo os estableidos oa Seguridade Soial.Por último, presentáronse os proxetos ténios das ope-raións estatístias:Indiadores de seguimento das Diretries de Orde-naión do Territorio (DOT) e Plan de Ordenaióndo Litoral (POL).Sistema de indiadores omplementarios do Plande Desenvolvemento Rural (PDR).ConveniosFirma de doumento de ooperaión entre a Uni-versidade de Santiago de Compostela (USC) e oInstituto Galego de Estatístia (IGE) no maro doproxeto: FCT-14-8405 �Bioestadístia para Viviry ómo Vivir de la Estadístia�.Convenio de olaboraión entre a Universidade deSantiago de Compostela e o Instituto Galego deEstatístia para a realizaión de prátias de alum-nos/as do Máster universitario en Plani�aión eXestión do Desenvolvemento Territorial e o Graoen Xeografía e Ordenaión do Territorio da Faul-tade de Xeografía e Historia.CursosO IGE impartirá, a través da Esola Galega de Adminis-traión Públia (EGAP) e por teleformaión, o urso de�Cálulos estatístios básios o software libre R�Datas: 04/05/2015 a 03/06/2015Destinatarios: Persoal ao servizo da Administra-ión públia da Comunidade Autónoma de GaliiaMáis informaión na seguinte ligazón: web.OposiiónsPubliouse a lista dos aspirantes que superaron o proesoseletivo para o ingreso no orpo superior da Xunta deGaliia, subgrupo A1 da esala superior de estatístios,que se pode onsultar na seguinte ligazón: web.Informest | 8
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Traballos de EstatístiaTraballos de Estatístia no SUG
TesesNonparametri inferene with diretional and linear dataEduardo Garía Portugués.Diretores: Weneslao González Manteiga e Rosa M. Crujeiras Casais.Data da defensa: 12/12/2014. USC.Esta tese introdue novas ferramentas metodolóxias para a inferenia nonparamétria on datos direionais (o seusoporte é a irunferenia, a esfera ou a hiperesfera de dimensión arbitraria) e lineais (i.e., datos Eulídeos usuais).Os datos direionais apareen en multitude de ampos apliados, omo, por exemplo, proteómia ou ieniasmedioambientais. A tese presenta novos métodos nonparamétrios para a estimaión e o ontraste de hipóteses,para as urvas de densidade e de regresión, en situaións nas que apareen variables aleatorias direionais. Asprinipais ontribuións desta tese reóllense en seis apítulos proedentes de seis artigos.No Capítulo 2 empréganse ópulas para estimar densidades irular-lineais a partir de métodos paramétrios,semiparamétrios ou nonparamétrios e amósase unha apliaión medioambiental. O Capítulo 3 introdue unestimador núleo para densidades direional-lineais e as expresións exatas para o erro adrátio medio integrado.Tres novas propostas de seletores do parámetro ventana para o estimador núleo direional son omparadasno Capítulo 4 fronte a propostas previas nun extenso estudo de simulaión. No Capítulo 5 onstrúese un testde independenia, on alibrado por permutaións, que se aplia ao estudo da relaión entre a orientaión dosinendios e o seu tamaño. No Capítulo 6 desenvólvese un teorema entral do límite para o erro adrátio integradodo estimador direional-lineal, que serve para obter a distribuión asintótia do test de independenia e dunontraste de bondade de axuste para densidades paramétrias direional-lineais. O Capítulo 7 dedíase á propostadun novo estimador loal on preditor direional e resposta lineal, ó estudo das súas propiedades e á onstruióndun ontraste de bondade de axuste para funións de regresión paramétrias. Este ontraste é apliado a unonxunto de datos de text mining de alta dimensión.Advanes in Multiple Hypothesis Testing: The Sequential Goodness-of-Fit ProedureRevisited and ExpandedIrene Castro Conde.Diretor: Jaobo de Uña Álvarez.Data da defensa: 18/12/2014. UVIGO.Os ontrastes de hipóteses múltiples oúpanse da toma de deisións en situaións onde numerosas hipóteses nulasson onsideradas simultaneamente. Isto oorre, por exemplo, ando se ompara a expresión xénia en dúas mostrasao longo dun onxunto de xenes. Os problemas de ontrastes múltiples adquiriron grande importania nos últimosanos debido á gran antidade de informaión dispoñible en ampos omo as ienias ómias, a neuroimaxe ou afarmaoloxía.No ano 2009, nun artigo publiado en BMC Bioinfomatis, os xenetistas vigueses Antonio Carvajal e Emilio Rolánintroduiron, en olaboraión o matemátio Jaobo de Uña, o método Sequential Goodness-of-Fit (SGoF).9| Informest



Traballos de estatístiaSGoF deide qué hipóteses son falsas mediante a omparaión do número de p-valores por debaixo dun umbral iniialde signi�aión e a antidade esperada baixo a hipótese nula ompleta. Este método tivo pronto moita penetraiónna investigaión apliada ao garantir unha grande potenia estatístia baixo unha tasa de falsos positivos moderada.Nesta tese, o obxetivo é estudar máis a fondo as propiedades do método SGoF, e estender esta metodoloxía aesenarios omo o Bayesiano ou o disreto. Ademais de ahegas metodolóxias, que inlúen a de�niión e estudo de
p-valores axustados, esta tese presenta un novo paquete de R, hamado sgof , que implementa estes novos proe-dementos. Varios onxuntos de datos reais da bioloxía, a biomediina ou a farmaoloxía son usados omo ilustraión.A tese, realizada na modalidade de Doutoramento Internaional, foi defendida o día 18 de deembro de 2014 naFaultade de Eonómias de Vigo, obtendo a uali�aión de Sobresaliente �Cum Laude�. O tribunal estivo formadopolos reoñeidos expertos Daniel Yekutieli (Universidade de Tel Aviv), Frank Bretz (Novartis e Universidade deHannover) e María Conepión Ausín (Universidade Carlos III de Madrid). Parte dos resultados da tese estánxa publiados en revistas de prestixo internaional, omo Biometrial Journal, The R Journal e ComputationalStatistis.Métodos automátios non paramétrios de estimaión de onxuntosPaula Saavedra Nieves.Diretores: Weneslao González Manteiga e Alberto Rodríguez Casal.Data da defensa: 06/03/15. USC.A estimaión de onxuntos abre un apítulo relativamente reente da estatístia matemátia onde a xeometría xogaun papel moi relevante. Esta teoría ten omo �nalidade estimar un onxunto no espazo Eulidiano a partir dunhamostra aleatoria de puntos uxa distribuión está intimamente relaionada on el. Neste traballo entrámonos nosproblemas de estimaión do soporte e de onxuntos de nivel dunha funión de densidade.Existen distintas alternativas na literatura dependendo das ondiións de forma asumidas sobre o onxunto a re-onstruír. Se non se dispón de ningunha informaión a priori, será preiso onsiderar estimadores �exibles quepermitan abordar de xeito e�iente a maior antidade de situaións posibles. Noutro aso, se a estimaión se res-trinxe a unha familia de onxuntos, pódese traballar on estimadores máis so�stiados, que se adapten mellor ásrestriións xeométrias estableidas. A marioría destes estimadores dependen fortemente da eleión de parámetrosde suavizado ao igual que suede no ontexto da estimaión funional non paramétria. No Capítulo 2, revísanse enprofundidade as metodoloxías automátias existentes para a estimaión do soporte e de onxuntos de nivel. Paraos últimos, móstranse tamén os resultados obtidos da realizaión dun extenso estudo de simulaión onde se analizao omportamento prátio dos métodos onsiderados.Nos Capítulos 3 e 4, propóñense dous novos algoritmos para reonstruír soportes e onxuntos de nivel r-onvexos.A r-onvexidade é unha ondiión de forma �exible que xeneraliza a noión de onvexidade onde o parámetro desuavizado r pode ser visto tamén omo un índie de forma do onxunto. O seu valor real é, por suposto, desoñeido.O obxetivo prinipal deste traballo de investigaión pasa por estimalo de xeito automátio e onsistente a partir damostra de puntos para, a ontinuaión, analizar o omportamento teório dos estimadores resultantes do soporte edos onxuntos de nivel. Para analizar o omportamento prátio dos métodos propostos, realizáronse varios estudosde simulaión e analizáronse dous problemas on datos reais.
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Traballos de estatístia
Traballos �n de másterSeleión de variables: unha revisión demétodos existentesAna González Vidal.Diretor: Germán Aneiros Pérez.Data da defensa: 22/01/15.UDC, modalidade aadémia.O tópio a tratar neste traballo de �n de máster é oda seleión de variables expliativas a ser inorporadasnun modelo de regresión lineal. En primeiro lugar, in-troduirase o modelo de regresión lineal e motivarase aneesidade da seleión de variables. Considerarase tan-to o aso en que o total de ovariables, p , é inferiorao tamaño muestral, n , omo o aso orrespondente a

p moito maior que n. En primeiro lugar, presentaransediferentes métodos de seleión de variables así omo aspropiedades que umpren ada un deles. Posteriormen-te ompararase, a través dun estudo de simulaión, oomportamento dos devanditos métodos de seleión devariables. O traballo de �n de máster �nalizará aplian-do os devanditos métodos a algún onxunto de datosreais. Na implementaión (simulaión e apliaión a da-tos reais) utilizaranse rutinas xa existentes en distintospaquetes de R.

Comparaión de ténias de estimaiónde datos xenétios: imputaión xenétia vsinterpolaión espaialAdrián Lema Casal.Diretora: Rosa Ma Crujeiras Casais(USC)Titora: Raquel Cruz Guerrero (CIMUS).Data da defensa: 22/01/15.USC, modalidade prátias en empresa.En numerosos estudos de asoiaión xenétia on enfer-midades avalíase a diferenza en freuenia relativa dosxenotipos en paientes e poboaión sa nun elevado nú-mero de SNPs empregando bases de datos omeriais.Habitualmente existen diferenzas entre os SNPs xenoti-pados en ada base de datos, feito que di�ulta a repli-aión ou ombinaión de distintos estudos individuais.Debido a isto desenvolvéronse diversos métodos de impu-taión xenétia que estiman o xenotipo para un SNP nonxenotipado nunha serie de individuos, empregando té-nias asoiadas aos modelos de Markov Oultos. Nonobstante, a freuenia relativa dun SNP pode verse mo-di�ada ao longo dunha rexión xeográ�a ampla (en fun-ión da poboaión estudada). Nestes asos, i.e., andoo que interesa é maximizar a informaión xenétia endiferentes puntos espaiais resultado da ombinaión dediferentes estudos en diversos puntos xeográ�os (aíndanon sendo todos os SNPs oinidentes), pódese reorrerá realizaión dunha interpolaión espaial da freueniapoboaional observada neses puntos, utilizando téniasxeoestatístias omo o kriging. Este TFM pretende, em-pregando unha base de datos reais, omparar ambas té-nias de estimaión en ontextos que poidan resultar deutilidade en posteriores apliaións reais.Os traballos �n de máster presentados nesta seión están dispoñibles na páxina web do máster: Web.
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CoñeéndonosCoñeéndonosCoñenendo a un soio da SGAPEIO: Andrés E. Cabana González.Andrés E. Cabana González é Lieniado enMatemátias (espeialidade de Estatístia e IO)pola USC. Profesor de matemátias de Ensino Se-undario, funionario de arreira dende 1996. A-tualmente diretor do IES Salvaterra de Miño, noque ten praza de�nitiva dende o urso 1999-2000.

Cantos anos levas traballando en estatís-tia ou IO?En estatístia ou IO, omo tal, non traballo espei-�amente, pero levo expliando dende hai vinte anosousas de estatístia dentro do urríulo de matemáti-as. É obvio que son ousas elementais do urríulo deseundaria e baharelato, pero, a �n de ontas, taméné traballar oa estatístia.Desríbenos o teu traballoSon profesor de matemátias de ensino seundario. Naatualidade, diretor do IES Salvaterra de Miño, peroisto último é algo temporal. O que realmente me gustaé estar na aula o alumnado.Dende ando es soio/a da SGAPEIO?Pois reo que pratiamente dende a súa fundaión.Igual estou equivoado, pero, se non reordo mal, sonsoio dende o ano 1993.Cal foi o 1o ongreso da SGAPEIO ao queasistihes?Non sei se o primeiro foi un que se elebrou na Coru-ña, a verdade é que levo tempo sen asistir. Creo quefun aos tres primeiros e logo abandonei.O tema do teu próximo proxeto/artigo?Non teño ningún proxeto a urto prazo en mente. Talvez o próximo ano faga algún traballiño on alumna-

do de 4o da ESO, de Diversi�aión Curriular, parapresentalo ao onurso de �Inubadora de Sondaxes�.Levo anos intentado faelo xa que anualmente sigo ondetalle o onurso, de feito, no primeiro onurso da�Inubadora� fun un dos membros do xurado.Un urso que he gustaría faer?Gustaríame que se seguisen organizando, oma nes-tes dous últimos anos, as Xornadas sobre o ensino daestatístia. Asistín ás do ano 2013, pero non puidenasistir ás do 2014. Espero que ontinúe esta iniiativa.Que libro de estatístia ou I.O. reomen-darías?Paréeme moi interesante para unha aprendizaxe di-vertida da estatístia �La Estadístia en Cómi� deLarry Gonik e Woolott Smith. Imaxino que paraalguén experto na materia é demasiado sinxelo, peropara os máis profanos, que non nos dediamos úniae exlusivamente a este ampo, pódenos resultar moiútil.Se non foses estatístio/a , que he gus-taría ser?A resposta ideal para publiar en Informest sería: es-tatístio. Pero tirando un pouo pola liña marada porIgnaio Garía Jurado na súa entrevista, direi que mesinto máis matemátio a estatístio. Dende a miñaépoa de estudante de BUP no instituto quixen serprofesor de matemátias, algo que lle teño que agra-deer a don Enrique Pujales.Se oes �estatístia�, que é o primeiro quese he vén á abeza?Grá�os e análise de datos. Lamentablemente, taménse me vén á abeza o abuso interesado, partidista eparial que se fai da estatístia a través da manipula-ión dos datos.Que é o que máis valoras do labor daSGAPEIO?O seu labor divulgativo da estatístia.En que res que deberiamos mellorar?Non reo que sexa labor só da SGAPEIO, senón detodo o profesorado de matemátias atuando dendeidades temperás, a de formar á idadanía nunha ul-tura estatístia que nos permita ser rítios os datosestatístios on que, día a día, somos bombardeadospolos medios de omuniaión.Informest | 12



Sabías que?A Investigaión Operativa na industria da dobraxe.por Luisa Carpente e Silvia Lorenzo.Na atualidade, a industria da dobraxe ten que axustaro máximo posible os presupostos de produión de pelí-ulas. Para levar a abo o proeso de dobraxe ómpredividir o guión en unidades oñeidas omo �takes�. Os�takes� orresponden a un pequeno número de frasesque poden orresponder a diferentes personaxes. Estespersonaxes son interpretados por un ou varios atores dedobraxe.Cando a produtora deide os atores que deben dobraros personaxes, xa sabe al é o usto �xo relativo ás apa-riións dese ator na pelíula. Agora ben, a produtoratamén paga unha antidade polas vees que onvoaao ator para faer a dobraxe. Tendo en onta queos rangos de orte da pelíula e o número de atoresson relativamente elevados e que, tamén, ada sesiónde dobraxe debe onter un número máximo de �takes�,é neesario obter unha plani�aión de dobraxe queumpra estas ondiións e sexa o máis barata posible.

É aí onde ten sentido introduir as ténias de investiga-ión operativa para obter a plani�aión óptima. Nunhaprimeira etapa bótase man dun modelo de programa-ión lineal enteira e despois, para aforrar en tempos deomputaión, faise uso de algoritmos heurístios queatopan, na maioría dos asos, os esquemas máis bara-tos. Por exemplo, na realidade, na dobraxe da pelíulaDonkey Xote, a produtora pagou un total de 43 sesiónsmentres que, o modelo de programaión lineal e oalgoritmo heurístio, tería pagado un total de 35. Asímesmo, mentres o problema de programaión lineal podetardar varias horas en dar unha soluión nalgúns asos,o algoritmo nuna exede dun minuto.Nieves R. Brisaboa, Luisa Carpente, Ana Cerdeira-Penae Silvia Lorenzo-Freire. (2015). �Optimization in dubbingsheduling�. TOP, DOI: 10.1007/s11750-015-0361-4Direión: Paula Raña MíguezEquipo editorial: Esther Calvo Oampo,Ma Jesús Casado Barrio, Balbina Casas Méndez,Tomás Cotos Yáñez, Rosa Crujeiras Casais,Ma Esther López Vizaíno, Silvia Ma Lorenzo Freire,María Loureiro Garía, Javier Roa Pardiñas,Rebea Villaverde López.Revisión lingüístia: María Miragaya PereiraCoa olaboraión de: Juan Pios,Guido I. Novoa Flores, Ma José Ginzo Villamayor,Andrés E. Cabana González, Luisa Carpente.Comuniaión oa SGAPEIO:Faultade de Matemátias, Campus Universitario Sur,15706-Santiago de Compostela, A Coruña.www.sgapeio.esseretaria�sgapeio.esboletin�sgapeio.esTwitter �sgapeioLinkedIn SGAPEIO Depósito Legal: LU-191-1995 - I.S.S.N.:1695-708313| Informest
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