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1.- Explicación de Grupo: 

Resumo do traballo realizado 

Tema 

O ámbito da mobilidade no Concello de Santiago, entendida como o normal            
desprazamento, desenvolvemento, acceso e tránsito a través do plano urbano da cidade,            
é para nós unha cuestión que precisa da interpretación concienciuda e razoada por medio              
da ollada dos seus implicados. Distintos colectivos, distintas visións e apreciacións dende a             
súa experiencia foron as ferramentas empregadas para indagar nesta temática.  

Punto de partida 

Procurando coñecer en profundidade a inevitable rede problemas e deficiencias que           
tenden a xurdir en todo gran núcleo de poboación en relación a este tema, precisamos               
saber cal era a súa dinámica imperante na actualidade así como a máis próxima no               
pasado, de xeito que puideramos comprender e analizar os seus antecedentes. Tras isto,             
incentivar medidas axeitadas para solventar estes problemas a un longo prazo, por medio             
da difusión entre os integrantes do Círculo. En todo caso, partimos primeiramente do             
chamado “Pacto Local pola Mobilidade”, un documento concordado entre o executivo do            
concello compostelán e máis un gran número de asociacións e colectivos de diversa índole              
interesados nesta materia. As negociacións que deron lugar a este acordo foron presididas             
polo concelleiro de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e Mobilidade, Jorge Duarte. 



Aspectos do tema 

Unha das vertentes que quixemos manifestar ó público ese proceso mediante o cal se              
manifestou o consenso para alcanzar o “Pacto Local pola Mobilidade”, atendendo ás            
distintas posturas que deste posúen os colectivos partícipes na súa construción. Desta            
maneira, procuramos atender co Círculo, por un lado, a escasa presenza coa que os              
medios (en especial os locais) tenden a tratar a estes grupos, un comportamento no que               
vemos unha forma agochar ou mesmo menosprezar a labor e esforzo destas persoas.  

Noutro orde de cousas, o noso Círculo atendeu na primeira e na última reunión a tres                
aspectos: a circulación e o estacionamento, o transporte colectivo e os modos brandos de              
transporte. Estas cuestións son máis próximas e visibles ó tema da mobilidade, polo cal              
decidimos outorgarlles unha maior prioridade que se debería manifestar mediante a           
acción final, a cal consistirá na elaboración dun mapa do plano urbano indicando nel, en               
canto á súa situación, os problemas derivados do transporte, o tráfico, a aglomeración ou              
a falta de accesibilidade. 

Organización do grupo de traballo 

Para levar a cabo este proxecto, foi preciso un reparto previo das tarefas que cada un de                 
nós no grupo de traballo ía realizar. Tal e como nos comprometemos e sinalamos ó               
comezo deste traballo, cada membro mantivo o seu papel pactado aínda que con certos              
cambios segundo o requiriron as circunstancias:  

• A documentación (tanto bibliográfica como audiovisual) seguiu estando ó cargo de           
Yuri Carrazoni e Daniel Canal. 

• Anaïs Álvarez mantívose ó fronte do control e revisión das diferentes publicacións            
grupais no blog. 

• Juan Aceiro foi o encargado de fotografar e gravar estes encontros e máis outro              
material relevante da mesma natureza.  

• En canto ás diferentes conclusións e anotacións das reunións, Claudia Vila foi a             
responsable de captar o máis salientable así coma de manter un contacto continuo             
e próximo cos membros do noso círculo.  

• Por último, Andrés Bernárdez, Yuri Carrazoni e Claudia Vila exerceron durante os            
encontros como moderadores e condutores do Círculo, alternando cada un para           
un encontro concreto (dun total de tres).  

Roles no Círculo 

Membros do Círculo e o seu papel/aportación dentro deste: 

• García Aboy, Sofía 
◦ Perfil: estudante, con diversidade funcional e usuaria de transporte público. 
◦ Relación co tema: fonte primordial para entender o día a día, non só dunha              



estudante como usuaria de transporte público senón tamén polas         
dificultades que implican o seu estado. 

• Herves Sayar, María Esther 
◦ Perfíl: membro da AA.VV As Marías (barrios de Espírito Santo, Santa Clara,            

Ultreia, Basquiños e San Roque). 
◦ Relación co tema: dar voz ós veciños e residentes do centro urbano            

respecto a cuestión tales como obras na vía pública, tráfico, tránsito,           
accesibilidade... 

• López Leiceaga, Ánxela 
◦ Perfil: presidenta de Vida Independente (VIGalicia) e minusválida. 
◦ Relación co tema: aportar unha visión dende unha perspectiva máis          

organizada e profesional para con as persoas na súa mesma situación. 
• Otero Santiago, Vicente 
◦ Perfil: membro da Asociación Cívica Composcleta (ciclismo urbano). 
◦ Relación co tema: facer coñecer as inquedanzas dos usuarios de          

transportes “alternativos” fronte ós vehículos privados. 
• Vega Buján, Xesús Manuel 
◦ Perfil: xubilado e usuario de transporte público. 
◦ Relación co tema: achegar a súa perspectiva tanto da dinámica do tráfico            

como do sistema de transporte público dado o seu uso de ámbolos dous. 
 

Conformación e mantemento do Círculo 

Para este labor, buscamos conformar un Círculo diverso, composto tanto por persoas ás             
que podemos considerar como “expertas” na materia por verse involucradas nalgún           
momento nas negociacións do “Pacto” en representación dos seus colectivos, como           
tamén doutras persoas ás que definimos como “usuarias” e que respondían a unha serie              
de perfís seleccionados polo grupo (estudantes, persoas con diversidade funcional,          
xubilados…). En todo caso, moitos destes perfís previamente pensados non puideron           
chegar ó noso alcance, xa fora pola indisposición dos nosos escollidos, pola súa renuncia a               
implicarse fondamente neste traballo ou sinxelamente pola súa falta de resposta. Entre            
estes, varios descartados como membros do sindicato de transporte público, unha           
membro da ANPA, representantes da Cámara de Comercio, etc. Finalmente, o Círculo            
quedou conformado cos membros anteriormente mencionados. A súa preservación como          
grupo procurouse manter dende o compromiso e a confianza mutua que xurdían dos             
encontros e do traballo levado a cabo fora do mesmo grazas a documentación que nos               
facilitaban cando un dende as súas posibilidades.  

Visibilidade no blog 

Guiándonos polo calendario de publicacións, cada semana normalmente un membro do           
grupo de traballo publicaba o seu un artigo individual, tratando este dos avances             
conseguidos co paso do tempo ou incidindo en cuestións tratadas nos encontros, liñas de              
estudo derivadas, etc. Nesta materia, buscamos equilibrar a temática dos post entre os             
membros do grupo, asimilando distintos puntos tratados nas reunións do Círculo ou            
profundizando na figura dalgún dos seus membros ou eido co que se lle relaciona/se              



especializa. En todo caso, o balance da nosa actividade no blog a través dos post oscilou                
entre a divulgación meramente informativa coa visibilización das voces pouco presentes           
nos medios dentro do Círculo.  

Balance do concerto con outros grupos 

Nestes meses o noso grupo mantivo un papel moi activo no blog especialmente cos              
grupos de traballo S1F, S1C e S1G, xunto ós cales establecimos un intercambio de              
información e apoio bastante fluído que se manifestou sobre todo a través dos             
comentarios dos post. Neles non só cumprimos coas esixencias preestablecidas da           
materia, senón que realmente vimos unha interacción eficaz que nos permitiu           
complementar en moitos casos o nosos traballos e expandir os horizontes de investigación             
ata entón escudriñados dun xeito reciprocamente beneficioso para tódolos grupos.  

Balance dos grupos de apoio 

Durante estes últimos meses, e dende que comezamos coas publicacións dos post no blog              
e as reunións co Círculo, o noso grupo non apreciou un auténtico interese por parte dos                
grupos de apoio para facilitar axuda no noso traballo en tanto que non houbo en ningún                
momento calquera tipo de contacto entre nós. Certamente o seu labor non se viu              
reflexado no noso proxecto e a partir diso non podemos facer unha valoración que non               
sexa rotundamente negativa para a súa parte.  

Actividades dentro e fóra do blog  

Realmente limitamos a nosa actividade ó xa mencionada na “visibilidade no blog” e no              
“balance do concerto con outros grupos” e no referido a fóra do blog, non chegamos a                
participar en ningunha actividade significativa máis aló das reunións co noso Círculo.  

 

Rexistro-itinerario das realización do grupo de traballo  
 

● 01-05-2017: O grupo de traballo (S1A) remata a elaboración da presente memoria            
para a súa posterior entrega. 

● 28-04-2017: Andrés Bernárdez Diz (S1A3) finaliza a acción do “mapeo” cun mapa            
interactivo no que se recollen todos aqueles lugares que, coa axuda dos            
integrantes do noso círculo, consideramos un impedimento para a seguridade, a           
mobilidade, e a accesibilidade universal. 

● 24-04-2017: Comeza a realización da memoria, así como o reparto de tarefas entre             
os membros do grupo. 

● 21-04-2017: Juan Aceiro Casal (S1A1) fotografa os diferentes “puntos quentes” da           
cidade compostelá para complementar a nosa acción grupal. 

● 20-04-2017: Terceira e derradeira reunión co círculo de lectura crítica. O encontro            
terá lugar no Centro Sociocultural ‘O Ensanche’ e desenvolverase         
satisfactoriamente. O eixo do debate será retomar aqueles aspectos tratados          
durante a primeira xuntanza, ampliando a cuestións máis concretas do Pacto Local            



pola Mobilidade de Santiago de Compostela. 
● 20-04-2017: O grupo de traballo (S1A) comeza a realización da acción en grupo coa              

colaboración do círculo. 
● 20-04-2017: Publicación do segundo post grupal, “As persoas, primeiro”. 
● 19-04-2017: Avaliación dos grupos de apoio, externalización e edición e o seu            

posterior envío ó coordinador. 
● 19-04-2017: Elaboración e envío ó coordinador da segunda publicación grupal, “As           

persoas, primeiro”. 
● 17-04-2017: Daniel Canal Toro (S1A4) encárgase da preparación e documentación          

previa para a acción co círculo. 
● 17-04-2017: A editora, Anaïs Noela Álvarez González (S1A2), corrixe a publicación           

de Yuri Carrazoni Mier (S1A5) “Un espello onde mirarse” e dálle o visto bo. 
● 16-04-2017: Yuri Carrazoni Mier (S1A5) remata e envía para a súa revisión e             

posterior publicación o seu post “Un espello onde mirarse”. 
● 14-04-2017: A editora, Anaïs Noela Álvarez González (S1A2), fai entrega ó           

coordinador dun informe da actividade do grupo de traballo (S1A2). 
● 13-04-2017: Envío individual ó coordinador dun documento que recompila os          

comentarios feitos e recibidos por cada membro do grupo de traballo (S1A). 
● 12-04-2017: Daniel Canal Toro (S1A4) envía a Axenda e Arquivos a documentación            

e os enlaces insertados no seu post “Unha cidadanía sen condicións para as             
persoas con diversidade funcional”. 

● 11-04-2017: A editora, Anaïs Noela Álvarez González (S1A2), recibe, corrixe e           
aproba a publicación de Daniel Canal Toro (S1A4) “Unha cidadanía sen condicións            
para as persoas con diversidade funcional”. 

● 08-04-2017: Elaboración do informe e análise sobre o filme “Local Hero”. 
● 06-04-2017: Suspéndese, por indisposición de varios integrantes do círculo de          

lectura crítica, a terceira reunión, que será aprazada e finalmente terá lugar o             
xoves 20 de abril. 

● 06-04-2017: Visionado durante a clase expositiva da película “Local Hero”. 
● 03-04-2017: Elaboración, en pequenos grupos de traballo, dun cuestionario         

durante a sesión de clase interactiva e posterior entrega. Ao remate da mesma, o              
grupo de traballo (S1A) reunirase para preparar o seguinte encontro co círculo. 

● 31-03-2017: A editora, Anaïs Noela Álvarez González (S1A2), corrixe e aproba a            
publicación de Claudia Vila Galán (S1A6) “Perjudicados en el Pacto, perjudicados           
en el transporte”. 

● 31-03-2017: Anaïs Noela Álvarez González (S1A2) elabora e envía o informe           
bisemanal de editores. 

● 30-03-2017: Andrés Bernárdez Diz (S1A3) publica o seu segundo post, “Na procura            
dunha Compostela máis accesible”, trala revisión e aprobación da editora, Anaïs           
Noela Álvarez González (S1A2). 

● 28-03-2017: Anaïs Noela Álvarez González realiza a súa segunda publicación          
individual, “A visión de Composcleta”. 

● 28-03-2017: O grupo de traballo (S1A) fai entrega definitiva do glosario temático xa             
corrixido pola editora, Anaïs Noela Álvarez González (S1A2). 

● 26-03-2017: O voceiro, Juan Aceiro Casal (S1A1), envía ó coordinador o informe            



semanal. 
● 23-03-2017: Yuri Carrazoni Mier (S1A5) reúnese persoalmente con Vicente Otero,          

representante de Composcleta, para compartirlle unha serie de documentos e          
informacións que van servir para completar posteriores publicacións. 

● 23-03-2017: Envío das tarefas requiridas na sesión expositiva. 
● 21-03-2017: Envío do glosario temático. 
● 21-03-2017: Juan Aceiro Casal (S1A1) envía a Axenda e Arquivos un documento cos             

perfís do integrantes do Círculo. 
● 21-03-2017: O post de Juan Aceiro Casal (S1A1) “O mapeo: unha ferramenta e un              

fin” é publicado trala corrección da editora, Anaïs Noela Álvarez González (S1A2). 
● 20-03-2017: O post de Yuri Carrazoni Mier (S1A5) “Cando a prensa deixa de ser a               

‘voz do pobo’” é publicado trala corrección da editora, Anaïs Noela Álvarez            
González (S1A2). 

● 16-03-2017: Elaboración en pequenos grupos dunha das prácticas de aprendizaxe          
durante a sesión expositiva e posterior entrega. 

● 16-03-2017: O post de Claudia Vila Galán (S1A6) “Solventar problemas específicos           
con un Pacto de Movilidad inconcreto” é publicado trala corrección da editora,            
Anaïs Noela Álvarez González (S1A2). 

● 13-03-2017: Claudia Vila Galán (S1A6) envía enlaces a Axenda e Arquivos. 
● 13-03-2017: Envío e posterior corrección por parte da editora, Anaïs Noela Álvarez            

González (S1A2), da primeira publicación de Daniel Canal Toro (S1A4). 
● 09-03-2017: Ten lugar a segunda reunión co círculo no Centro Sociocultural ‘O            

Ensanche’. A temática central é o tratamento dos medios de comunicación das            
cuestións relacionadas coa mobilidade e a accesibilidade. 

● 07-03-2017: O post de Andrés Bernárdez Diz (S1A3) “Que din os afectados polo             
Plan de Mobilidade?” é publicado trala corrección da editora, Anaïs Noela Álvarez            
González (S1A2). 

● 06-03-2017: O grupo de traballo (S1A) reúnese para preparar o vindeiro encontro            
co círculo. 

● 06-03-2017: Envíase ó coordinador a estratexia de publicación do grupo de traballo            
(S1A). 

● 01-03-2017: O post de Anaïs Noela Álvarez González (S1A2) “Consecuencias dun           
ineficiente Plan de Mobilidade” é publicado. 

● 23-02-2017: Prodúcese a primeira reunión cos membros do círculo, no que se            
tratan diversos temas relacionados co Pacto Local pola Mobilidade aprobado pola           
corporación municipal. O encontro ten lugar no exterior do Colexio Maior Fonseca. 

● 20-02-2017: O post de Juan Aceiro Casal (S1A1) “Que perseguen os medios cando             
falan de mobilidade en Santiago?” é publicado trala corrección da editora, Anaïs            
Noela Álvarez González (S1A2). 

● 20-02-2017: O grupo de traballo (S1A) reúnese para achegar a documentación           
atopada e preparar o encontro co círculo que terá lugar o xoves 23. 

● 16-02-2017: Publícase o primeiro post grupal (S1A), “Que lle pasa á mobilidade en             
Compostela?”. 

● 09-02-2017: Envío da proposta final de traballo. 
● 07-02-2017: Elaboración da proposta definitiva do grupo de traballo (S1A). 



● 30-01-2017: Reúnese o grupo de traballo (S1A) para definir o tema a desenvolver             
durante os vindeiros meses no Observatorio. 

Estimación sobre os procedementos e organización levados ao cabo polo GT. 

En un inicio, se llevó a cabo el planteamiento de una temática a desarrollar. Una vez                
reconocido el problema social tratamos de adquirir un grupo de trabajo que contara con              
las diferencias suficientes como para englobar a la ciudadanía. 

A raíz de ahí, el profesor hacía llegarnos la información que nos sería útil por medio de la                  
editora. En un principio, el trabajo quedaba en su mayoría como responsabilidad de ella.              
Pasado un tiempo, conseguimos generar un diálogo para marcar una clara división de             
trabajo. 

Estimación sobre o seguemento do tema nos artigos dos membros e nas interpretacións             
grupais realizadas.  Experiencias do Círculo tidas en conta. 

Dividimos los temas entre integrantes 

Andrés: Qué dicen los afectados por el plan de movilidad (reacciones círculo) y Situación              
actual de Santiago de Compostela, recomendaciones miembros círculo y otras ciudades.  

Yuri: Tratamiento de los medios acerca de las cuestiones relacionadas con movilidad y             
accesibilidad y análisis comparativo de diferentes modelos de ciudad que pueden servir de             
modelo para Compostela. 

Anais: Consecuencias de un ineficiente plan de movilidad y la visión de Composcleta. 

Daniel: Tratamiento de los temas con respecto a los afectados por la movilidad y las               
dificultades que presenta la ciudadanía con respecto a la diversidad cultural. 

Juan: Relación medios de comunicación con el Pacto y nuestra acción final de mapeo. 

Claudia: Problemas del pacto a nivel general y colectivos perjudicados en el pacto. 

Estimación dos comentarios realizados polos membros dos GT a outros grupos e alumnos              
(número, calidade e capacidade de resposta). 

Andrés: 6 

Yuri: 6 

Anais: 6, con aporte de enlaces actuais e con contido de calidade que da paso a unha                 
conversa grazas ás preguntas realizadas neles. En canto á capacidade de resposta,  penso             
que bastante alta, con documentación detrás e aporte de nova información           
complementaria. 

Daniel: 5  



Juan: 25 

Claudia: 9, con enlaces añadidos e ideas aportadas y capacidad de respuesta alta. 

 

Estimación dos comentarios recibidos  tanto ao grupo, como a cada un dos seus membros  

Grupal: 15 

Andrés: 3 

Yuri: 11 

Anais: 3. Boa calidade, con enlaces interesantes e con información útil para o noso              
proxecto. Capacidade de resposta alta pero quizás un pouco tardía. 

Daniel: 1 

Juan; 2 

Claudia: 5, añadiendo ideas nuevas, con capacidad de respuesta alta a excepción del             
último post. 

 

Estimación sobre a vinculación do realizado no blog con conceptos, modelos e teorías             
vistos e entregados polo profesor na aula (apropiación dos coñecementos nas publicacións            
realizadas). Uso do Glosario e dos textos aportados pola materia no blogue. 

A estimación que facemos é positiva xa que os membros do círculo utilizaron             
correctamente nas súas publicacións o Glosario conceptual e temático de cidade e            
transporte do que dispoñían para as súas publicacións, así como os textos xornalísticos e              
da materia que serviron como guías para a realización tanto dos posts individuais de cada               
membro como para os post grupais. 

 

Pertinencia dos Círculos xerados desde o GT. Estado no que fica o Círculo e permanencia               
no futuro (estimar posibilidades). 

O noso Círculo remata tras as sucesivas reunións e a realización da acción, de todo esto                
sacamos a conclusión de que o principal que debe garantir o Pacto Local pola Mobilidade               
e o benestar e comodidade dos peóns, nun segundo lugar  

as facilidades para ciclistas e transporte público e, en última instancia, o vehículo privado.              
Na nosa opinión o Pacto é ambicioso neste sentido e esperamos que ca súa aplicación nos                
próximos anos, se acade este obxetivo. En canto a permanencia no futuro do círculo, sería               
posible se contaramos con algunha persoa que estivera en desacordo co pacto, para darlle              
máis viveza os encontros, xa que os nosos membros adoitaban coincidir na maioría dos              



aspectos. 

 

Proceso da Acción emprendida cos Círculos. Resultados e datas dos fitos. 

O proceso da acción emprendida cos círculos consistiu na preparación dun mapeo do             
término urbano de Santiago, que o grupo preparou durante os días 17 e 18 abril onde se                 
documentou e e conseguiu diferentes modelos de planos urbanos de Santiago para            
realizar a acción o día 20 de abril co Círculo. O día 20 de abril, durante a última reunión co                    
círculo o grupo levou a cabo a realización da acción co seu círculo que lle indicou os                 
diferentes puntos conflictivos que hai actualmente no cerco urbano de Santiago. Desta            
maneira o grupo acadou o seu obxetivo de realizar un mapeo do término urbano de               
Santiago no que sintetizou os principais "puntos quentes" neste cerco: principais lugares            
de accidentes e zonas que requiren dunha mellora na súa accesibilidade ou tránsito             
común. 

 

Proceso Aprendizaxe-Servizo co Círculo e no conxunto da Materia: retribución e           
recoñecemento comunitario, transferencias recíprocas e competencias asumidas polos        
membros do círculo e do grupo de traballo. 

A experiencia obtida do noso círculo de lectura crítica foi moi positiva para ambas partes,                
pola nosa parte logramos acadar unha gran serie de coñecementos sobre o tema da              
mobilidade en Santiago de Compostela, os problemas e necesidades que está presenta e             
os seus aspectos a mellorar, así como coñecer de primeira man o Pacto Local pola               
Mobilidade que será aplicado durante os próximos anos e que rexira a cidade na que               
residimos. Ademais a documentación que nos aportaron os membros do noso círculo            
relativa a mobilidade en compostela axudounos na realización dos nosos posts tanto            
grupais como individuais. A súa aportación tamén foi fundemental para a realización da             
nosa acción, xa que todos nos aportaron cales eran dende o seu punto de vista os                
principais "puntos quentes" no cerco urbano de Santiago, e partir desto elaboramos o             
mapeo do término urbano de Santiago. 

En canto a aportación que nos fixemos os membros do círculo, destacamos a posibilidade              
de darlles un espazo onde poideran debatir e expoñer a súas ideas sobre a mobilidade na                
súa cidade, así como unha ferramenta na que queren dar visibilidade as súas demandas. 

Por outra banda un dos obxetivos do círculo, co que trata de ter recoñecemento              
comunitario e precisamente o mapeo de Santiago, o que pretende teña repercusión e non              
quede no olvido, senón que a cidadanía teña constancia del a través do envío do mapeo                
os medios de comunicación de Santiago para a súa publicación. 


