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1. EXPLICACIÓN DE GRUPO 

1.1. RESUMO DO TRABALLO REALIZADO 

O grupo S1F propuxo como temática o Modelo de Cidade. Nun contexto de cambio social e 

político no conxunto do Estado español, o concello de Santiago de Compostela converteuse nun 

dos autochamados “concellos do cambio” e comezou a ser gobernado en mayo do 2015 polo 

grupo Compostela Aberta, unha amalgama de partidos e movementos de esquerda encebezada 

por Martiño Noriega que prometía un xeito diferente de facer as cousas no que a participación 

cidadá fora “un motor primordial da acción de goberno”. 

 

O ascenso ao poder deste grupo político suscitou nos medios de comunicación que informaban 

de maneira hexemónica sobre a cidade (fundamentalmente La Voz de Galicia e  El Correo 

Gallego) unha orientación editorial claramente dirixida a desacreditar o grupo de goberno, que ao 

tempo intentaba establecer un novo modelo de relación e participación coa veciñanza, máis ou 

menos exitoso e máis ou menos explicado.  

 

Neste contexto xorde un interese por parte do grupo por comprender as dinámicas de 

funcionamento da cidade e do xornalismo e a comunicación que se fan sobre ela. Por iso 

ideamos un círculo conformado por membros de asociacións de veciños da cidade, intentando 

manter equilibros en diversos eidos: ideolóxico, de idade, de hábitat… Contactamos con todas as 

asociacións de veciños da cidade e do rural e obtivemos 5 respostas: Luis Matos Espiño (da AV 

Doutor Maceira de Conxo), Mª Cruz Vázquez Veiga (da AV Ponte Sionlla de Enfesta), María 

Teresa Barral Ameigeiras (da AV As Brañas de Andrés), Xulia Guntín Araújo (da AV Sta Marta-

Choupana) e Marién Delgado Martínez (da AV Pontepedriña).  

 

Artellamos deste xeito un Círculo de Lectura que permitía traballar os temas que suscitaron o 

interese polo tema inicial do proxecto e definimos, no primeiro encontro, tres liñas de 

orientación subtemática, que racharon coas hipóteses iniciais (persoas, espazos e ambientes) 

dando lugar a unha nova división a tres: 

 

http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/martino-noriega-tenemos-mandato-historico-intentar-gobernar-diferente/idEdicion-2015-06-27/idNoticia-939829/
http://compostelaaberta.org/wp-content/uploads/2015/05/programaCompostelaAberta.pdf
http://www.lavozdegalicia.es/
http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/martino-noriega-tenemos-mandato-historico-intentar-gobernar-diferente/idEdicion-2015-06-27/idNoticia-939829/
http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/martino-noriega-tenemos-mandato-historico-intentar-gobernar-diferente/idEdicion-2015-06-27/idNoticia-939829/
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- Por unha banda, a acción política, actitudes, etc... dos distintos mandatos habidos en Santiago 

dende os 80. Perspectivas, evolución e cambio. Acción institucional e relación cos veciños na 

creación dun relato.  

- Os casos concretos na actualidade. Orzamentos participativos, Encontros Ao Vivo, Pacto pola 

Mobilidade e trato ao rural como exemplos. Análise das casuísticas específicas promovidas polo 

actual goberno de Compostela Aberta na procura das novas actitudes e propostas que 

anunciaban na súa campaña e programa electoral. 

- O tratamento nos medios de comunicación da vida da cidade en relación á acción veciñal. 

Búsqueda de contextos e motivacións da actitude e orientacións destes medios e interpretación 

dos contidos xornalísticos derivados das mesmas.  

 

Deste xeito, a división subtemática inicial pasou a tratarse de xeito transversal e sempre 

subordinada aos novos eixos xurdidos da conversa dos membros do círculo. 

 

Así,  a primeira publicación de Santos López, S1F3, e de Rodríguez Olivares,  S1F2, foron 

enfocadas a esta perspectiva temporal, atendendo e analizando os cambios de goberno habidos 

en Compostela e como as persoas, as políticas e as actitudes determinaron as relacións coa 

veciñanza e a estratexia discursiva da cidade. Observamos un enorme interese pola figura de 

Xerardo Estévez, exalcalde da cidade, recoñecido como figura pública de enorme impacto (para 

ben e para mal).  

 

A primeira publicación de Calviño Tato, S1F1, estivo orientada a unha das casuísticas concretas 

dun intento de cambio de modelo promovido polo actual goberno, os orzamentos participativos, 

que centraron gran parte da análise que realizamos, por seren un exemplo paradigmático dos 

xeitos de facer que predominan dende a chegada ao goberno de Compostela Aberta. A segunda 

publicación de Santos López, S1F3, centrouse nos Encontros Ao Vivo, outros dos exemplos da 

nova relación que se pretende establecer coa veciñanza da cidade, e a segunda de Rodríguez 

Olivares, S1F2, na situación do rural. 

 

Por último, Calviño Tato, S1F1, centrou a súa última publicación na relación que os medios de 

comunicación hexemónicos establecen coa cidade, co goberno da mesma e coa acción da 

veciñanza.  
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En resumo, conseguimos acadar de xeito razonable un equilibro entre as hipóteses de traballo 

xurdidas nos encontros co círculo e a execución de tarefas a modo de produción de materiais 

con coherencia e adapación ás propostas teóricas que sustentan o Observatorio Cidadán de 

Comunicación. Como xa se mencionou, a definición das liñas de actuación foi consensuada polo 

grupo de traballo e o círculo, con especial atención ás achegas do titor e dos outros grupos de 

traballo, na busca de redes de colaboración e complicidades.  

 

Os encontros co círculo tiveron unha dinámica horizontal e en ningún caso titorizada polo grupo 

de traballo. Houbo resposta directa entre os participantes e saíron temas no xurdir do propio 

enfrontamento de posturas. A análise do discurso en medios utilizouse como vehículo para 

falarmos de modelo e relato de cidade. Se nos primeiros encontros a plataforma de debate 

actuou como un escenario, onde cada actor representaba o seu papel e as explicacións reais sobre 

relacións, motivacións e outros, se reservaban ás bambalinas, a medida que aumentaron os 

contactos, establecéronse complicidades e confianzas (tanto entre os membros do círculo como 

con eles cara ao grupo de traballo) que permitiron que nas reunións e actividades comezara a 

aparecer nexos e causas, motivacións e exemplos das relacións que a veciñanza establece entre si, 

co Concello e cos medios.  

 

Por perfís, seguíronse os seguintes roles de comportamento: 

 

- Marién Delgado Martínez, da Asociación Veciñal Pontepedriña. Afectada. (Só participou no 

primeiro encontro). 

Tímida na participación. Menos experiencia no eido da representación veciñal que a levou a ter 

unha postura extraordinariamente prudente. Acordouse no GT intentar fomentar a inclusión  da 

súa perspectiva, pero por cuestións de horarios non puido seguir asistindo aos encontros.  

 

- Xulia Guntín Araújo, da Asociación Veciñal Sta Marta-Choupana (Vedesma). Afectada.  

Extraordinariamente participativa. Entendeu a dinámica e aportou matices. Perfil profesional e 

xuventude no grupo. Xerou debate e discusión e non tivo medo a levar a contraria aos demais 

membros. Un activo para a dinámica participativa que se pretendía. Acordouse no GT priorizar 

as súas presenza nos encontros e no traballo cara as accións.  

 

- Mª Cruz Vázquez Veiga, da Asociación Veciñal Ponte Sionlla. Afectada.  
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Atrevida na formulación das súas ideas e opinións. Aportou contrastes: experiencia/novidade e 

rural/urbano. Máis de 30 anos á fronte da súa asociación, coñece con profundidade Santiago e as 

súas problemáticas. Equidistante no político. Amosouse moi participativa e dinámica.  

 

María Teresa "Tesi" Barral Ameigeiras, da Asociación Veciñal Brañas de Andrés. Afectada.  

O encontro realízase no local da  súa asociación (Asociación Veciñal Brañas de Andrés). 

Entendeu a dinámica e amosouse ilusionada co proxecto. Propuxo temas e debates, que o GT 

recolleu. "Ti pregúntame sobre os medios que de aí vas ir quentiño". Expresión xestual 

reveladora, que aportaba claves interpretativas fundamentais sobre o que dicían os demais 

asistentes aos encontros.   

 

- Luis Matos Espiño, da Asociación Veciñal Doutor Maceira. Afectado.  

Amosouse participativo e solto, en parte porque coñecía ás súas compañeiras de conversa. 

Excesivamente prudente nas súas valoracións. Priorizouse a súa participación polo valioso do 

seu coñecemento de Santiago logo de varias décadas no movemento veciñal. 

Os encontros e actividades realizadas co Círculo de 

Lectura permítennos confirmar a posibilidade de 

permanencia. Os membros amósanse dispostos a 

manter o contacto co Observatorio Cidadán de 

Comunicación (OCC), botando mirada longa sobre os 

temas e entrando nunha nova fase, redefinindo 

obxectivos e propostas.  

Froito do traballo co círculo e dos consensos do grupo 

de traballo decidimos pór en marcha tres accións,  

eixos de servizo comunitario. Primeiro, fomos ao IES Rosalía de Castro e contactamos con 

rapazas e rapaces de instituto. Que pensan sobre a 

súa cidade? E do movemento veciñal? Do papel dos 

medios? Colaboraron connosco e contribuíron a 

formar unha pata do relato colectivo que 

pretendiamos.  

Tamén artellamos un sociodrama participativo coa 

execución de tres pezas de microteatro sobre os 
Sociodrama en Praza Roxa 

Alumnos do IES Rosalía de Castro 
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eixos temáticos que xurdiron no traballo cos veciños e veciñas. Cumprimos deste xeito coa 

dramatización de Compostela que anunciamos ao comezo do traballo do curso.  

Por último, e como acción principal, puxemos en marcha o Compostela Debate, un acto de 

debate aberto, participativo, que enfrontou á veciñanza do noso círculo cos representantes dos 

diferentes grupos políticos municipais. Tivo lugar o día de 18 de abril e contou coa participación 

de Rubén Cela (BNG), Jorge Duarte (Compostela Aberta), Agustín Hernández (PP) e Paco 

Reyes (PSdeG-PSOE).   

Esta acción, que rexistrou un importante impacto e que foi recibida con parabéns pola maior 

parte dos axentes da cidade, supuxo unha iniciativa pioneira da que todos os participantes 

agardan continuidade e camiñou na liña dunha mellora na comunicación entre ambas 

lexitimidades de representación. 

Obtivemos ata sete colaboracións externas. En primeiro lugar, de todos os membros do círculo 

menos Xulia Guntín Araújo. De máis recentes a máis antigas: 

20/04/2017 A miña cidade, por María Teresa "Tesi" Barral Ameigeiras. Enlace: 

https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2017/04/20/colaboracion-a-mina-cidade/ 

20/04/2017 Camiños escolares na Pontepedriña, por Marién Delgado Martínez. Enlace: 

https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2017/04/20/colaboracion-caminos-

escolares-na-pontepedrina/ 

19/04/2017 As mulleres do rural de Compostela, por María Cruz Vázquez Veiga. Enlace: 

https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2017/04/19/colaboracion-as-mulleres-do-

rural-de-compostela/ 

17/04/2017 Participación veciñal a debate, por Luis Matos Espiño. Enlace: 

https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2017/04/17/colaboracion-participacion-

vecinal-a-debate/ 

Decidiron agardar a que o proxecto estivese o sufiencientemente avanzado para realizar a súa 

publicación de colaboración.  

Pola súa banda, logo do contacto cos rapaces do IES Rosalía de Castro, decidimos en consenso 

(tamén considerando aos membros do círculo) que colaborasen a través dunha publicación. Se 

ben recibimos máis, e tal e como avisaramos, seleccionamos as 3 que considerabamos máis 
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axeitadas ao tema e á liña estratéxica formulada no acordo co círculo e co grupo de traballo. Das 

máis recentes ás máis antigas: 

19/04/2017 Os retos dunha cidade con historia, por Iria Curros Espiño. Enlace: 

https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2017/04/19/colaboracion-os-retos-

dunha-cidade-con-historia/ 

20/04/2017 SDC, son desta cidade, por Mariña Rodríguez Arrizabalaga. Enlace: 

https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2017/04/20/colaboracion-sdc-son-desta-

cidade/ 

17/04/2017 Santiago de Compostela, unha cidade para a xente moza? , por Emma 

Martínez Costoya. Enlace: 

https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2017/04/17/colaboracion-santiago-de-

compostela-unha-cidade-para-a-xente-moza/ 

Tal e como estaba previsto, o editor, Calviño Tato, S1F1, encargouse da coordinación xeral do 

grupo, así como da coordinación de publicacións, externalización, creatividade, accións-servizo e 

a dirección de contido audiovisual. Pola súa banda, Rodríguez Olivares, S1F2,  asumiu a xestión 

do círculo de lectura, axenda, arquivos e contactos. Santos López, S1F3, realizou tarefas de 

documentación e cuestións auxiliares á realización audiovisual, a nivel técnico. O grupo 

estableceu unha dinámica de traballo baseada nunha planificación semanal, orientada e dirixida 

polo editor, Calviño Tato, S1F1, en consenso co titor da materia e coa axenda establecida na 

proposta de traballo. Establecéronse obxectivos e prazos en 5  eixos: 

a) Encontros co círculo. Predeterminados e reformulados en función dos 

desexos/necesidades/posibilidades dos membros.  Produción realizada por Rodríguez Olivares, 

S1F2 e petición de material por Calviño Tato, S1F1. Preparación temática e de estratexias (de 

execución e interpretativas)  e realización e gravación dos encontros, así como aproveitamento 

do material extraído, dirixida por Calviño Tato, S1F1, e executada por Calviño Tato, S1F1, e 

Rodríguez Olivares, S1F2.   

b) Preparación e realización das accións. Coordinadas por Calviño Tato, S1F1, e producidas por 

Calviño Tato, S1F1, e Rodríguez Olivares, S1F2. Contactos, reunións e confirmacións.  

c) Estratexias de publicacións e comentarios. Coordinada e supervisada por Calviño Tato, S1F1, 

en consenso co grupo de traballo e cos membros do círculo (con supervisión do titor).  
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d) Estratexia de externalización. Elaboración de documentos, propostas e contactos. Coordinado 

e executado por Calviño Tato, S1F1. 

e) Estratexia de axenda e arquivos. Documentación, elaboración de documentos e busca e 

establecemento de contactos. Coordinado e executado por Calviño Tato, S1F1. 

A toma de decisións foi tendente á formulación horizontal, asemblearia e aberta. Priorizouse a 

participación do círculo a todos os niveis, e a consecución de consensos no grupo de traballo e 

no traballo con outros grupos.  O grupo desenvolveu as súas tarefas de maneira autónoma e 

independente.  

Froito da experiencia do grupo ao longo do desenvolvemento do traballo no OCC concluímos 

que a figura da coordinación resultou innecesaria. Realizáronse titorizacións de seguimento, 

formais e informais, directamente co titor da materia, que resultaron de proveito e resolveron 

algúns dos obstáculos que foron xurdindo. O contacto real da coordinadora co tema tratado e 

coa dinámica de traballo do grupo foi escaso polo propia natureza da estrutura de traballo, en 

absoluto pola actitude da mesma, que sempre se amosou disposta a colaborar e a facilitar o 

contacto co titor da materia.  

Na proposta de traballo incorporamos dous acordos de colaboración con outros grupos: 

Mobilidade e Comercio Xusto. Non obstante, o desenvolvemento do traballo levounos a 

establecer un contacto fluído e proveitoso tamén co grupo de Xornalismo e Democracia. As 

dinámicas de colaboración foron variadas e de utilidade. Déronse: 

a) A través dos comentarios no blogue, con reflexións entrelazadas e interrelación dos temas, 

incorporación de enlaces pertinentes e mencións de publicacións individuais e grupais duns 

noutros. 

b) Dinámicas compartidas de traballo e atención conxunta á realización das accións. 

Partillamento de experiencias nos círculos e aproveitamento mutuo dos obstáculos e solucións 

atopadas. Cooperación na resolución de problemas. (Especialmente con Xornalismo e 

Democracia e Comercio Xusto).  

c) Estratexias compartidas de externalización. 

Por úlitmo, con respecto aos grupos de apoio, mantivemos un contacto fluído con todos, máis 

proveitoso nuns casos e menos noutros: 
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a) Externalización. O contacto con este grupo foi accidentado ao comezo do traballo no OCC. 

Antes da última semana de marzo, a atención ao noso grupo foi case inexistente. Nese momento 

emitimos unha queixa formal á coordinadora Gabriela Consuegra, que foi capaz de corrixir a 

situación. Dende ese momento o tratamento que recibimos foi exemplar. O membro de 

externalización asignado, David Ferreiro, asistiu á reunión que realizamos dende entón e estivo 

ao tanto das nosas accións. Se o traballo da nosa primeira acción cos alumnos de instituto foi 

ignorado, o seguimento da acción do debate foi inmellorable, tanto por parte da coordinadora, 

como do responsable de grupo David Ferreiro e do resto de compañeiros de externalización. 

Este último amosouse sempre disposto a colaborar co grupo e tivo unha grande implicación 

dende que lle foron aclaradas as súas tarefas.  

b) Axenda e arquivos. Elaboramos e remitimos documentos que recollían os materiais que 

empregamos e/ou buscamos e analizamos no desenvolvemento do traballo. Atendemos 

axilmente á burocracia esixida por parte do departamento.  

c) Edición. Único contacto existente co coordinador Gabriel Fuentes, que non era o responsable 

directo. Interacción e resultados inexistentes.  

1.2. REXISTRO-INTINERARIO DAS REALIZACIÓNS DO GRUPO DE TRABALLO 

• Semana 1-5 de maio: trabállase na Memoria final. 

• Semana 25-30 de abril: trabállase na edición do vídeo grupal para engadir á publicación 

final grupal. Decídese fragmentar a idea orixinal en tres pequenaspezas de vídeo para favorecer o 

dinamismo e a comprensión da mesma. Trabállase na Memoria final. 

• 24 de abril: cuarto e último encontroco Círculo.Preparación previa do mesmo. Recollida 

do material técnico. Gravación do encontro. 

• 23 de abril: Realízase a acción do sociodrama. Gravación de imaxes e totais das actrices 

para o vídeo, a incorporar na publicación grupal final. 

• 21 y 22 de abril: Preparación da acción do sociodrama. Contacto permanente con Iria 

Esperón, de Cuarta Parede, para acordar detalles de última hora. 

• 20 de abril: segunda publicación individual de Rodríguez Olivares, S1F2. Publicación 

grupal final. Elabórase e publícase logo de recoller as impresións por escrito de todos os 

membros do círculo. 
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• 18 de abril: lévase a cabo a acción principal, COMPOSTELA DEBATE. Para iso: 

Respóstaseás chamadas telefónicas de última hora por parte das encargadas do grupo de prensa 

dos partidos con representación no acto. Planifícase o acto. Repártense os flyerspolamañá para 

tratar de captar aos viandantes. Visítase o Auditorio desde primeira hora da tarde para comezar 

os preparativos. Control da iluminación e do son durante o acto. Gravación do acto. Segunda 

publicación individual Calviño Tato S1F1.  

• Semana 10-17 de abril: Preparación exhaustiva da acción principal COMPOSTELA 

DEBATE. A saber: redáctase un dossier informativo para todos os participantes. Envíase. 

Envíanse correos a: todas as asociaciónsveciñais coas que se contactouaocomezo do traballo. 

Facultades da USC en xeral e o total do profesorado dalgunhas en particular; institutos e 

colexios; sindicatos. Redáctaseunha nota de prensa e envíase vía e-mail aos medios locais. 

Difusión do acto por redes sociais.  

• 9 de abril: Elabórase e envíase a cuarta memoria de seguemento á coordinadora Sara 

Silvar. 

• 8 de abril: reunión informal con Xerardo Estévez e Iria Esperón, membro do grupo de 

teatro ‘Cuarta Parede’. 

• 7 de abril: comentario de Cruz Vázquez, membro do Círculo, na primeira publicación 

grupal do blog. 

• 6 de abril: envíase a ficha grupal do GT. 

• 31 de marzo: segunda publicación individual de Santos López, S1F3. 

• 27 de marzo: Realízase a acción cos alumnos do IES Rosalía de Castro. 

Terceiroencontroco Círculo.Preparación previa do mesmo. Recollida do material técnico. 

Gravación do encontro. 

• 26 de marzo: Reunión con para a preparación da acción cos alumnos do IES Rosalía de 

Castro. Proposta e escolma de temas para o debate e elaboración do cuestionario individual para 

os rapaces. Preparación do terceiro encontro co Círculo. 

• 24 e 25 de marzo: Elabórase e envíase a terceira memoria de seguemento á coordinadora 

Sara Silvar. 

• 23 de marzo: primeira publicación individual de Rodríguez Olivares, S1F2. 
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• 18 e 19 de marzo: elaboración do glosario cos termos do GT para enviar a Axenda e 

Arquivos. 

• 16 de marzo: primeira publicación individual de Calviño Tato, S1F1. 

• 15 de marzo: Comentario de Luis Matos, membro do Círculo, na primeira publicación 

individual de Santos López, S1F3. 

• 13 de marzo: segundo encontroco Círculo.Preparación previa do mesmo: posibles temas 

a tratar, noticias que se poderían expor a modo de exemplo... Recollida do material técnico. 

• 12 de marzo: Envíase a  segunda memoria de seguementoá coordinadora Sara Silvar. 

• 10 de marzo: primeira publicación individual de Santos López, S1F3. 

• 3 de marzo: primeiroencontroco Círculo.Preparación previa do mesmo: documentación, 

busca e escolma de noticias relacionadas co tema. Recollida do material técnico. 

• 27 e 28 de febreiro: Elabórase e envíase a primeira memoria de seguementoá 

coordinadora Sara Silvar. 

• 26 de febreiro: Envíanse correos aos que se consideraron posibles participantes 

potenciais da acción do debate. Contacto con Compostela Aberta (vía Lara Salgado, Asesora de 

Comunicación do Grupo de Goberno); BNG (vía Iria Méndez, Encargada de Prensa do grupo 

municipal do BNG); Xerardo Estévez, Manuel Portas e Encarna Otero. Elabórase unha 

asignación de tarefas de entroido a realizar por todos os membros do GT. 

• 25 de febreiro: Envíanse correos aos que se consideraron posibles participantes 

potenciais da acción do debate. Contacto con Compostela Aberta (vía Lara Salgado, Asesora de 

Comunicación do Grupo de Goberno); BNG (vía Iria Méndez, Encargada de Prensa do grupo 

municipal do BNG); Xerardo Estévez, Manuel Portas e Encarna Otero. 

• 17 de febreiro: primeira publicación grupal. Presentación da proposta no blog. 

• 16 de febreiro:recíbese carta aval asinada de XuliaGuntín. Peche do Círculo de Lectura 

co número mínimo de membros requerido. Trabállase na edición do vídeo para a primeira 

publicación grupal. Búscanse enlaces, música e redáctase a voz en off para incorporar ao vídeo.  

• 14 de febreiro: Visita ao local da AV As Brañas de Andrés. Fálase con ‘Tesi’ Barral sobre 

disponibilidades horarias e de espazo para poder levar a cabo os encontrosco Círculo.Recíbese 
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carta aval asinada de Marién Delgado. Recíbense datos de Cruz Vázquez para a carta aval, que se 

completarán no primeiroencontroco Círculo. 

• 13 de febreiro: Sesión de gravación de imaxes por Compostela para incorporar na 

primeira publicación grupal do blog. Resposta afirmativa de Cruz Vázquez, presidenta da AV 

Ponte Sionlla. Incorpóraseao Círculo.  

• 12 de febreiro: Contacto con Miguel González, coordinador de vídeo, para aclarar e 

definir a primeira proposta de vídeo grupal. 

• 10 de febreiro: Resposta afirmativa definitiva da AV Pontepedriña. Ofrecen a 

participación da nova presidenta, Marién Delgado. Incorpórase ao Círculo. 

• 9 de febreiro: resposta afirmativa provisional da AV Pontepedriña. Resposta afirmativa 

de Xulia Guntín, presidenta da AV Sta Marta-Choupana. Incorpórase ao Círculo. Envíanse 

cartas avais. Envíase a proposta final do GT. 

• 8 de febreiro: chegan máis respostas solicitando información. Envíase. Resposta 

afirmativa de Luis Matos, presidente da AV Doutor Maceira. Incorpórase ao Círculo. Envíase 

carta aval. Resposta afirmativa de ‘Tesi’ Barral, presidenta da AV As Brañas de Andrés. Ademais, 

ofrece local para os encontros. Incorpórase ao Círculo. Envíase carta aval. 

• 7 de febreiro: recíbese resposta de varias asociacións veciñais que solicitan máis 

información. Envíase. 

• 2 e 3 de febreiro: iníciase a formación do Círculo de Lectura. Para iso: realización de 

chamadas telefónicas e envío de correos a todas as asociacións veciñais rexistradas no 

documento oficial do Concello e á plataforma Compostela Decide. Redacción da proposta 

provisional do GT. 

1.3. PEQUENO TEST AO TRABALLO REALIZADO 

1.3.1. ESTIMACIÓN SOBRE OS PROCEDEMENTOS E ORGANIZACIÓN LEVADOS A 

CABO POLO GT 

Nas fases primarias do noso traballo no Observatorio, establecemos unha axenda grupal 

orientativa que operaba de forma complementaria ao calendario proposto. Deste xeito, o noso 

grupo adaptouse de forma organizada e sinxela ás datas de publicación no blog sen que estas 
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interferisen nas nosas accións ou coincidisen demasiado tarde (ou demasiado preto) das reunións 

co círculo de traballo. 

Por outra banda, estableceuse un sistema de organización coordinado e avaliado polo editor e 

polo titor. O traballo realizouse de forma conxunta e complementaria, servindo todos os 

membros do grupo ás tarefas que o requerisen. 

1.3.1. ESTIMACIÓN SOBRE O SEGUEMENTO DO TEMA NOS VIDEO-ARTIGOS DOS 

MEMBROS E NAS VIDEO-INTERPRETACIÓNS GRUPAIS REALIZADAS 

Estableceuse un sistema de publicacións que permitise crear un relato coherente do tema en 

cuestión. Deste xeito, comezamos coa presentación da proposta recollida nun vídeo grupal, no 

que expuxemos desde unha perspectiva inicial o tema a tratar e as accións a realizar.  

No caso das publicacións individuais, a máxima foi clara desde o principio: ademais de chegar a 

ese relato coherente, optouse por construír os vídeos a partir das declaracións dos membros do 

Círculo e, na medida do posible, prescindir dunha voz en off para obter, así, un relato 

audiovisual que dese voz exclusivamente a eles e permitise visibilizar o seu labor e as súas 

opinións respecto ao tema.  

Os temas que se trataron nas publicacións foron os que se consideraron, en consenso, máis 

interesantes e pertinentes para compartir no blogue. Falouse, fundamentalmente, da evolución de 

Santiago de Compostela como cidade en democracia e tendo en conta a súa traxectoria política; 

para pasar por cuestións concretas como o caso dos Orzamentos Participativos e os Encontros 

ao vivo. Ademais, expúxose a situación do rural e o tratamento nos medios de comunicación das 

asociacións veciñais e a súa relación co Concello, pechando así o círculo temático do grupo. 

1.3.3. ESTIMACIÓN DOS COMENTARIOS REALIZADOS POLOS MEMBROS DO GT A 

OUTROS GRUPOS E ALUMNOS  

Cada membro do GT realizou o número de comentarios requerido, isto é, seis por membro 

Priorizouse a interacción con aqueles grupos cos que, nun principio, por mor de similitudes 

temáticas, estableceuse un acordo interactivo mutuo (Comercio Xusto, Xornalismo e 

Democracia, Mobilidade). Tratouse sempre de buscar a posibilidade de incluír ligazóns de 

interese que enriquecesen e complementasen o contido dos comentarios. Ademais, incluíronse 

preguntas ou suxestións para buscar novas perspectivas dentro dun mismo tema. En moitos 

casos chegouse a sínteses de conversación en relación á materia. Comentarios relevantes e 

interesantes.  
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1.3.4. ESTIMACIÓN DOS COMENTARIOS RECIBIDOS, TANTO AO GRUPO COMO A 

CADA UN DOS SEUS MEMBROS 

Do mesmo xeito que ocorre co anterior apartado, o GT mostrou unha actitude de compromiso 

con todo aquel que comentou nas publicacións, tanto na grupal como nas individuais. E, tal e 

como ocorreu cos comentarios realizados, tratouse sempre de incluír enlaces pertinentes que 

favorecesen o desenvolvemento da interacción cos compañeiros. O dominio dos temas asegurou 

a capacidade de resposta en todos os comentarios recibidos.  

1.3.5. ESTIMACIÓN SOBRE A VINCULACIÓN DO REALIZADO NO BLOG CON 

CONCEPTOS, MODELOS E TEORÍAS VISTOS E ENTREGADOS POLO PROFESOR NA 

AULA. USO DO GLOSARIO E DOS TEXTOS APORTADOS POLA MATERIA NO 

BLOGUE 

Existiu, en termos xerais, unha forte vinculación entre os contidos teóricos sobre a 

comunicación interpersoal e comunitaria dados nas aulas e a práctica de traballo do grupo. Por 

unha banda, para artellar o círculo, levar as reunión e moderar, sempre en clave non extractiva e  

horizontal. Por outra, en relación a interpretación das publicacións en texto-vídeo, para analizar 

as estruturas simbólicas que empregaba a veciñanza á hora de comunicarse. Tamén na posta en 

marcha das accións-servizo, dentro da filosofía ApS. Por outra banda, os textos e vídeos 

elaborados incorporaron bibliografía e enlaces, que foron aportados aos materiais que recolle o 

blogue. Tamén dinamizamos o glosario, incorporando nos materias producidos os termos que se 

recollían.   

1.3.6. PERTINENCIA DOS CÍRCULOS XERADOS NO GT. ESTADO NO QUE FICA O 

CÍRCULO E PERMANENCIA NO FUTURO 

Os membros do Círculo mostraron, desde o primeiro encontro, especial interese no traballo. 

Este materializouse na asistencia ás seguintes reunións e na actitude de predisposición que 

manifestaron ante todas as propostas, iniciativas e accións que se levaron a cabo desde o GT.  

Todos valoraron positivamente o traballo realizado, a nivel temático e a nivel metodolóxico. 

Neste clima acadado de confianza e reciprocidade, amosan o desexo de manter o Círculo no 

futuro para seguir traballando e incluso ampliar o proxecto en cuestións temáticas ou respecto ao 

número de participantes que conforman o Círculo, para obter novas perspectivas acerca dos 

diferentes eidos que artellan o tema principal (a manter): o modelo de cidade. 
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1.3.7. PROCESO DA ACCIÓN EMPRENDIDA COS CÍRCULOS. VISIBILIZACIÓN. 

RESULTADOS E DATAS DOS FITOS 

O noso grupo de traballo propuxo tres accións, unha principal e dúas de carácter 

complementario, consensuadas co círculo e artelladas en colaboración co mesmo. Primeiro, 

fomos ao IES Rosalía de Castro e contactamos con rapazas e rapaces de instituto. Que pensan 

sobre a súa cidade? E do movemento veciñal? Do papel dos medios? Colaboraron connoscno 

blogue e aportaron novas reflexións á discusión temática xeral. Tamén artellamos un sociodrama 

participativo coa execución de tres pezas de microteatro sobre os eixos temáticos que xurdiron 

no traballo cos veciños e veciñas. Cumprimos deste xeito coa dramatización de Compostela que 

anunciamos ao comezo do traballo do curso.  

Por último, e como acción principal, puxemos en marcha o Compostela Debate, un acto de 

debate aberto, participativo, que enfrontou á veciñanza do noso círculo cos representantes dos 

diferentes grupos políticos municipais. Tivo lugar o día de 18 de abril no Auditorio de Galicia. 

Esta acción, que rexistrou un importante impacto e que foi recibida con parabéns pola maior 

parte dos axentes da cidade, supuxo unha iniciativa pioneira da que todos os participantes 

agardan continuidade e camiñou na liña dunha mellora na comunicación entre ambas 

lexitimidades de representación. 

1.3.8. PROCESO DE APRENDIZAXE-SERVIZO CO CÍRCULO E NO CONXUNTO DA 

MATERIA 

Para nós, como grupo de traballo, supuxo unha aprendizaxe dende os contidos teóricos e 

prácticos  da materia ata unha mellora da nosa destreza práctica co equipo de rodaxe e o 

posterior manexo dos programas de edición. É preciso non olvidar tampouco, as competencias 

adquiridas á hora de tratar cos colaboradores do proxecto.  

Por outra banda e no que respecta as accións realizadas polo grupo, consideramos que supoñen 

tamén unha correcta obra de visibilización para un colectivo que entendemos clave na vida 

política dunha capital. As asociacións de veciños que participaron tiveron a oportunidade de 

expoñer o seu punto de vista e as súas críticas diante de representantes políticos das catro 

formacións maioritarias no concello. Ademais, entendemos que o noso proxecto pode servir de 

punto de partida para un traballo futuro máis consolidado que continúe a dar visibilidade ao 

movemento cidadán organizado.  

 


