
MEMORIA S1B 

Data de entrega no blogue: 3 de maio 

Localizador grupo: S1B 

Etiquetas empregadas: Desafiuzamentos, S1B 

Coordinador: Íñigo Caínzos Achirica 

Membros: Nerea Aragunde Alfonso S1B1, Pablo Baamonde Ortiz S1B2, Luis Boya Fernández S1B3, 

Patricia Cacharrón Domínguez S1B4, Juan Carbonell Torres S1B6, Paula Castiñeira Iglesias S1B5. 

1. EXPLICACIÓN DO GRUPO: 

1.1 RESUMO DO TRABALLO REALIZADO: TEMA, SITUACIÓN DE PARTIDA E 

CONTEXTO; ASPECTOS DO TEMA (SUBTEMA ASIGANDO E MEMBROS 

DO GT RESPONSABLES) ORGANIZACIÓN DO GT, SISTEMA DE 

TRABALLO, ROLES NO GRUPO, ROLES NO CÍRCULO, CONFORMACIÓN 

E MANTEMENTO DO CÍRCULO (SOLUCIÓNS ADOPTADAS PARA 

SUPERAR OS OBSTÁCULOS ATOPADOS). VISIBILIDADE NO BLOGUE: 

LIÑA DE PUBLICACIÓN E NOME E ESPECIALIDADE OU CARGO DE 

COLABORADORES CONSEGUIDOS (SÓ CON APORTACIÓNS NO 

BLOGUE: DATA DE PUBLICACIÓN). 

Hoxe en día os desafiuzamentos son cada vez máis habituais. O tema está presente nos 

medios e hai numerosas plataformas que apareceron para darlle visibilidade, pero non se 

logra chegar ao fondo do problema e concienciar á poboación sobre a situación, xa que 

non sabe realmente o que está pasando. Isto ocorre porque os medios só tratan os temas 

que máis chaman a atención ou con máis repercusións e polémica. 

Como subtemas máis importantes dos desafiuzamentos destacamos o tema dos alugueres, 

as casas de acollida para persoas desafiuzadas e as hipotecas que deben seguir pagando os 

afectados aínda que xa non teñan a súa vivenda. 

Os roles do grupo dividíronse en: 

 Nerea Aragunde Alfonso: Editora 

 Pablo Baamonde Ortiz: Portavoz 

 Luis Boya Fernández: Deseño 

 Patricia Cacharrón Domínguez: Mediadora das reunións co Círculo. 



 Juan Carbonell Torres: Recollida de datos e notas nas reunións co Círculo. 

 Paula Castiñeira Iglesias: Produción. Saca fotos das reunións e da acción. 

Roles no círculo: Dentro do noso círculo deixamos que fose unha asamblea aberta na que 

todos puidésemos participar. É certo que tiñamos unha moderadora que trataba de guirar 

nalgúns momentos a conversa, mais calquera podía aportar cousas sobre o tema a falar e 

facer as preguntas pertinentes en cada momento. 

Conformación e mantemento do círculo: A conformación do círculo realizouse grazas a 

Pablo, compoñente do noso GT, xa que o seu tío forma parte da plataforma Stop 

Desahucios A Coruña. Foi desta maneira como entre ambos os dou formaron o círculo 

final e puidemos comezar a realizar as reunións. Como círculo pensamos que chegamos a 

ter unha gran empatía e conectamos entre todos. Mais tamén, tivemos moitos problemas á 

hora de quedar pola distancia e os problemas de cadrar os horarios de todos. Por este 

motivo tan só puidemos realizar 2 reunións. 

Con respecto á liña de publicación seguimos unha estratexia pola cal cada un de nós se 

centrou nun aspecto do tema: 

 Nerea Aragunde Alfonso: tratamento do tema nos medios de comunicación 

 Pablo Baamonde Ortiz: historia dos desafiuzamentos 

 Luis Boya Fernández: Datos sobre os desafiuzamentos 

 Patricia Cacharrón: salientar a información máis importante ofrecida polo Círculo nas 

reunións e explicación da acción do grupo de traballo. 

 Juan Carbonell Torres: relación entre o poder financeiro e os medios 

 Paula Castiñeira Iglesias: que ocorre despois dos desafiuzamentos 

Ademais fixemos uns acordos con outros grupos para comentarnos mutuamente os nosos 

post. Estes grupos foron o S1E (Editora: Castro Martínez S1E1), o S2E (Editora: 

González Álvarez, S2E5), e S1G (Editora: Avendaño Liste, S1G1). Eliximos estes temas 

porque afectan máis directamente á sociedade do mesmo xeito que ocorre co noso. 

O traballo que realizamos con respecto aos desafiuzamentos en Galicia axudounos a 

coñecer moito máis a fondo o tema. Adquirimos as competencias necesarias para poder 

falar sobe o tema cunha base sólida de coñecementos específicos. 

Tivemos varios problemas para cadrar as datas cos membros do Círculo para poder 

celebrar as reunións, pero fómolo resolvendo atopando datas nas que poidan todos. 



Con respecto ás actividades realizadas houbo unha acción na rúa do Obelisco, en A 

Coruña, co fin de alertar á xente sobre as titulizacións e animar  a quen esté por unha 

situación de desafiuzamento a que pida  axuda. 

Ademais, a plataforma coruñesa fai una asamblea todos os mércores na rúa La Paz, nº 16 

en A Coruña ás oito da tarde. A ela pode acudir quen queira. 

Aproveitamento e aportacións ao grupo de apoio: En canto aos grupos de apoio, non 

todos funcionaron dunha mesma maneira. O grupo de edición cremos que foi bastante 

rápido e eficiente nas súas correccións. Pola contra, o grupo de externalización, a pesares 

de obter unha maior relación despois de que a persoa encargada do noso GT entrase no 

noso grupo de traballo, moitas veces había algúns grupos que conseguían maior visibilidade 

nas redes sociais ca nós. Por último, o grupo de axenda e arquivos non adoitaba a 

responder os nosos correos cos arquivos, polo tanto, moitas veces non sabíamos se os 

recibiran ou non, ademáis, referido á nosa última reunión e acción, non leron o correo ata 

uns días despois e, polo tanto, non puxeron o noso itinerario na axenda. 

1.2 REXISTRO – ITINERARIO DAS REALIZACIÓNS DO GRUPO DE 

TRABALLO (POR DATAS, AS REALIZACIÓNS GRUPAIS E INDIVIDUAIS 

DESDE A MÁIS NOVA Á MÁIS ANTIGA).   

Semana do 1 ao 5 de maio: 

- Todo o grupo se encargou da redacción da memoria 

Semana do 24 ao 28 de abril: 

- Todo o grupo se adicou a facer comentarios e responder os feitos nos meus propios 

posts e redactar parte da memoria. 

Semana do 17 ao 21 de abril: 

- Nerea Aragunde: impresión dos panfletos para a acción e axuda nos cambios que se lle 

fixeron. 

- Pablo Baamonde: pediulle as impresións sobre o noso traballo aso membros do círculo. 

- Luis Boya: redactar a actividade de Local Hero xunto co resto do grupo e enviarlla ao 

profesor por correo. 

- Patricia Cacharrón: axuda na actividade de Local Hero e na ultimación dos panfletos. 

- Paula Castiñeira: cambio no deseño dos panfletos e en parte do texto para a acción logo 

de saber a opinión do círculo sobre o tema.  

Semana do 10 ao 14 de abril: 

- Nerea Aragunde Alfonso: utlimación dos panfletos para a acción. 



- Pablo Baamonde: seguir en contacto co círculo para organizar tanto a reunión como a 

acción. 

- Luis Boya: ultimación do deseño dos panfletos da acción. 

- Patricia Cacharrón: preparación e publicación do post no blogue. 

- Paula Castiñeira: axuda no deseño dos panfletos. 

Semana do 3 ao 7 abril: 

- Nerea Aragunde: axudar co texto do panfleto para a acción e tamén coa preparación da 

acción. 

- Pablo Baamonde: preparar e publicar o post do luns e negociar a data tanto da reunión 

como da acción co círculo. 

- Luis Boya: preparar o deseño do panfleto da acción. 

- Patricia Cacharrón: axuda para a preparación da acción. 

- Juan Carbonell: cubrir a súa parte individual da memoria. 

- Paula Castiñeira: axuda co texto para o f¡panfleto da acción. 

Semana do 27 ao 31 de marzo: 

- Nerea Aragunde: preparación e publicación do post no blogue. Seguir comentando e 

respondendo comentarios aos post publicados. 

- Pablo Baamonde: seguir comentando e respondendo comentarios. Segue a falar co 

Círculo para realizar a seguinte reunión. 

- Luis Boya: seguir comentando e respondendo comentarios. Deseño dos “flayers” para 

a acción. 

- Juan Carbonell: preparación e publicación do post no blogue. Houbo certos problemas 

co horario e acabou publicando o día 1 de abril. 

- Paula Castiñeira: seguir comentando e respondendo comentarios. 

Semana do 20 ao 25 de marzo: 

- Nerea Aragunde: comentar nos posts dos compañeiros e contestar comentarios feitos á 

publicación propia. 

- Pablo Baamonde: falar co Círculo para que nos confirmen a data da seguinte reunión. 

Comentar nos post dos compañeiros e contestar comentarios. 

- Luis Boya: comentar nos post dos compañeiros e contestar comentarios. 

- Patricia Cacharrón: comentar nos post dos compañeiros e contestar comentarios. 

- Juan Carbonell: comentar nos post dos compañeiros e contestar comentarios. 

- Paula Castiñeira: publicación do post no blogue. Comentar nos post dos compañeiros e 

contestar comentarios. 

Semana do 13 ao 17 de marzo: 



- GT: reunión o martes para realizar a estratexia de publicaación. 

- Nerea Aragunde: asistir á reunión co profesor e con Juan Carbonell o luns.  

- Pablo Baamonde: realización da tarefa que nos encargou o qeuipo de externalización. 

- Patricia Cacharrón: preparación e publicación do seu primeiro post. 

- Juan Carbonell: asistir á reunión co profesor e coa editora o luns. Entre o mércores e o 

xoves preparou o post que non publicou a semana anterior e finalmente subiuno o 

venres 17. 

- Paula Castiñeira: preparación do post que ten que subir o luns da semana seguinte. 

Semana do 6 ao 10 de marzo: 

- Nerea Aragunde: gravación do audio da reunión realizada o xoves 

- Pablo Baamonde: seguir en contacto cos membros do Círculo para poder realizar a 

reunión que houbo que cambiar de data. 

- Luis Boya: preparar e subir a súa primeira publicación ao blogue tras realizar os 

cambios pertinentes. 

- Patricia Cacharrón: mediadora da reunión co Círculo. 

- Juan Carbonell: preparación do post para o blogue o mércores. Ao ver un pequeno 

esquema sobre a publicación vimos que non podía publicar iso. Así llo transmitimos, 

tanto o coordinador como a editora. Ata esa noite non soubemos nada máis e cando 

mo volveu a ensinar vin que non cumpría os requisitos básicos. Polo tanto, non puido 

publicar ese día. 

- Paula Castiñeira: realizar fotografías para a súa posterior utilización como imaxe dos 

post e realización da fotografía do GT cos membros do Círculo. 

Semana do 27 de febreiro ao 3 de marzo: 

- Nerea Aragunde: busca e redacción de parte do glosario. 

- Pablo Baamonde: falou co Círculo para concretar datase preparar e subir o seu primeiro 

post ao blogue. 

- Luis Boya: redacción da proposta de accións para o Círculo. 

- Juan Carbonell: busca de materiais para aumentar os coñecementos sobre o tema. 

- Paula Castiñeira: busca e redacción de parte do glosario. 

Semana do 20 ao 24 de febreiro: 

- GT: reunión o martes para facer a fotografía dos membros do grupo. 

- Nerea Aragunde: preparar e subir primeiro post ao blogue. 

- Pablo Baamonde: encargouse de falar co Círculo para fixar as datas das reunións. 

- Paula Castiñeira: redactou o pequeno texto que acompañaba á foto. 

Semana do 13 ao 17 de febreiro: 



- Nerea Aragunde: redactar parte do esquema de proposta para o profesor e tamén parte 

da proposta para subir ao blogue.  

- Pablo Baamonde: contactar con afectados e activistas para conseguir membros para o 

Círculo.  

- Luis Boya: contactar con outros grupos de clase para facer os acordos para comentar 

mutuamente nos posts e axudou a redactar o esquema de proposta. 

- Patricia Cacharrón: redactar parte da proposta para subir ao blogue. 

- Paula Castiñeira: redactar parte do esquema de proposta para enviar ao profesor. 

 

1.3 PEQUENO TEST AO TRABALLO REALIZADO. RESULTADOS  

1.3.1 Estimación sobre os procedementos e organización levados a cabo polo GT. 

A organización do GT foi boa, pese a que houbo problemas nun principio 

pola     falta de presvisión para os post, solucionáronse rápido. O contacto cos 

membros do círculo foi moi positivo e cooperativo, as reunións desenvolvéronse 

segundo o esperado por nos e para os membros do círculo. En canto a acción, que 

foi unha das partes principais do noso traballo, nela viuse reflexado todo o 

aprendido e investigado sobre os desafiuzamentos nos meses anteriores. 

Consideramos que esta aposta conxunta por a repartición de panfletos nunha rúa 

céntrica de A Coruña foi unha moi boa elección. A xente mostrouse moi 

participativa e aberta cara o tema sobre o que trataban os flyers. Finalmente 

engadir, que o grupo participou moi equiparativamente aportando as ferramentas 

necesarias para que o traballo saíra adiante de maneira exitosa. 

 

1.3.2 Estimacións sobre o seguemento do tema nos artigos dos membros e nas interpretacións grupais 

realizadas. Experiencias do Círculo tidas en conta. 

Os membros do grupo seguimos o tema elixido para o traballo e dividímonos nos 

distintos ámbitos que queríamos tratar ao longo das publicacións e que así estas 

tivesen unha certa continuidade con respecto ao tema. Desta forma, cada persoa 

seguiu unha liña de publicación durante os meses nos que estivo activo o blogue. 

Así, conseguimos que se tocaran todos os temas tratados durante as reunións e as 

dúbidas que nos puideron acontecer a raíz delas. Nas publicacións grupais, o 

traballo foi repartido de maneira equitativa para todos os membros. 

 



1.3.3 Estimación dos comentarios realizados polos membros do GT a outros grupos e alumnos (número, 

calidade e capacidade de resposta).  

Nerea Aragunde Alfonso: realicei un total de 19 comentarios a Eva Montero 

Martínez (7 comentarios en posts diferentes), Mara Dios Suárez (2 comentarios), 

Ángela Rodríguez Lanza (7 comentarios en posts diferentes), Uxía Castro Martínez 

(3 comentarios). Nalgúns dos comentarios incluín enlaces de interese sobre o tema 

para así seguir a conversa e coñecer máis sobre o que contan nos seus posts.  

Pablo Baamonde Ortiz: Realicei un total de seis comentarios a Andrés Bernárdez 

Diz, Iago Couce Castro, Yuri Carrazoni Mier. Comentei en cada unha das entradas 

de cada un, co que realicei dous comentarios a cada un. Foron comentarios non 

extensos en exceso pero que comprendían información que eu considerei chave, xa 

fora por precisar resaltala ou preguntando para resolver unha dúbida, aportando 

tamén enlaces en relación en varios casos. 

Luis Boya Fernández: En total realicei 11 comentarios aos meus compañeiros. 

Paula Avendaño : Xornalismo e democracia (2), Patricia Bea do Pazo : “A ludopatía 

e o seu tratamento en los medios de comunicación” (2), Judit Beceiro: “A dubiosa 

actuación do Estado contra a ludopatía” (2), Antonio Felpeto: “Soluciones 

ecológicas a la contaminación de los ríos” (2), Nuria Buño: “Testemuñas sí, pero 

nada de morbo. Morbo cero” (2), Nuria Buño: “O xogo en liña reduce a sua idade 

de inicio” (2), Patricia Bea: “Os ludópatas necesitan ludópatas” (2), Branca Ansia: 

“A regulación del xogo” (1), Noelia González: “O longo camiño a verdadeira 

identidade de xénero” (2), Antonio Felpeto: “Para min é un soño poder pasear polo 

río Sar, porque é dos paisaxes máis belas da cidade compostelá” (1). En xeral houbo 

unha importante actividade á hora de intercambiarse comentarios. Todos eles 

tiveron gran interés xa sexa para despexar dúbidas ou como para crear outras e 

resolvelas. Ademáis dos posts, a función dos comentarios é moi importante xa que 

é onde se aclaran todas aquelas informacións dubidosas. 

Patricia Cacharrón Domínguez: Lara Cives, Mara Dios, Laura Ledo (2), Esther 

Estévez, Paula Avendaño, Diego Gómez.  Escribín un total de sete comentarios, 

sempre intentando crear unha opinión crítica e con oportunidad a diálogo co autor 

do post. Tentei de enriquecer o contido dos comentarios con enlaces de webs e con 

novas de xornais para contextualizar mellor. 



Juan Carbonell Torres: Realicei sete comentarios ós meus compañeiros: Patricia Bea 

do Pazo (1), Paula González A. (1), Esther Estévez (2), Branca Ansia (2), Antonio 

Felpeto (2), Álex Vázquez (1). Todos con enlaces a artigos que atopei na rede para 

enriquecer as intraccións. 

Paula Castiñeira Iglesias: Realicei un total de 17 comentarios aos meus compañeiros 

(sen contar coas súas respostas), serían Paula Avendaño (2 comentarios), Esther 

Estévez (2 coemntarios), Paula González (2 comentarios), Lara Cives (3 

comentarios), Uxía  Castro (3 comentarios), Antonio Felpeto (2 comentarios), Lucía 

Cancela (3 comentarios). En xeral, o intercambio de comentarios foi amplio, con 

alto grao de resposta e con comentarios completos nos que se recababa 

información e se aportaron enlaces. As conversas cos compañeiros foron 

interesantes enriquecedoras. 

 

 

1.3.4 Estimación dos comentarios recidbidos tatno ao grupo, como a cada un dos seus membros (número, 

calidade e capacidade de resposta) 

Nerea Aragunde Alfonso: comentarios de Eva Montero (2 comentarios), Paula 

González Álvarez (3 comentarios), Lara Cives (3 comentarios), Lidia Fernández (3 

comentarios), Katty Carolina (1 comentario), Ángela Rodríguez Lanza (3 

comentarios). Todos responderon aportando enlaces e formulando preguntas moi 

interesantes sobre o tema, excepto Katty Carolina que non volveu a comentar logo 

da miña resposta. 

 

Pablo Baamonde Ortiz: comentarios de Esther Estéves (3 comentarios), Antonio 

Felpeto (3 comentarios), Uxía Castro (3 comentarios), Andrés Bernárdez (2 

comentarios), Iago Couce (5 comentarios). Os comentarios incluían enlaces de 

interese que propiciaban seguir coa conversa. 

 

Luis Boya Fernández: Comentarios de Paula Díaz (3), Mara Dios (2), Patricia Bea 

(4), Paula Avendaño (2), Lucía Cancela (3),  Eshter Estevez (2), Ángela Rodríguez 

(3), Lara Cives (3), Branca Ansia (2), Antonio Felpeto (1), Judit Beceiro (1) 

 

Patricia Cacharrón: Rita Blanco (2), Laura Ledo (4), Esther Estévez (2), Laura 

Yáñez (2), Paula Avendaño(2), Mara Dios (2), Lara Cives (3), Diego Gómez (2). Os 

post sobre o tema tratado resultaron en xeneral chamativos para os lectores e 



participantes do blogue, houbo debate sobre os desafiuzamentos e sobre os temas 

ligados a eles. Tentando sempre de indagar un pouco máis con respecto ao post. 

 

Juan Carbonell: Patricia Bea do Pazo (1), Paula González A. (1), Esther Estévez (2), 

Branca Ansia (2), Antonio Felpeto (2), Álex Vázquez (1) 

 

Paula Castiñeira Iglesias: En total, contando en conxunto os comentarios recibidos 

polos meus compañeiros nos dous posts publicados (deixando a un lado as miñas 

respostas), quedaría da seguinte maneira: Rita Blanco (5 comentarios), Judit Beceiro 

(1 comentario), Eva Montero (3 comentarios), Diego Gómez (1 comentario), Lara 

Cives (3 comentarios), Esther Estévez (4 comentarios), Judit Fraga (4 comentarios), 

Mara Dios (3 comentarios) e Lucía Cancela (1 comentario). Na gran maioría dos 

comentarios houbo un amplo debate, con integración de enlaces referidos ao tema 

tratado e recabación de información. Porén, como excepción, houbo uns poucos 

nos que a interacción tan só se produciu unha vez, pois non se obtuvo resposta 

pola súa parte. Aínda así, os comentarios destas persoas tamén foron completos e 

aportaban algún enlace. 

 

 

1.3.5 Estimación sobre a vinculación do realizado no blogu 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. 

Non introducimos moitos conceptos vistos na aula, de xeito que as publicacións 

puidesen ser entendidos sen necesidade dunha indagación moi profunda sobre o 

tema. Optamos por este esquema máis intuitivo que buscaba a transmisión da 

información máis clara, pertinente e crucial posible. 

 

1.3.6 Pertinencia dos círculos xerados desde o GT. Contactos. Estado no que fica o Círculo. Retribución 

(que pensa o Círculo do GT?) 

Pablo Fernández B. (afectado), Andrés Calvete Sanchez (afectado), Jaime Ortiz 

Delgado (activista), Javi Fernández (activista) e Antonio (activista) 

Tra-la experiencia da colaboración, o círculo ficou complacido co resultado. Os 

seus pensamentos son de que soubemos recolectar a información que nos 

transmitiu e expresala correctamente tanto nas publicacións do blogue coma na 



acción. De feito, o círculo ofreceuse expresamente a volver a colaborar connosco 

no futuro. 

 

1.3.7 Proceso de acción emprendida cos círculos. Resultados e datas dos fitos.   

Repartición de flyers sobre a situación dos desafiuzamentos e mais que facer no caso 

de verse afectado na zona do Obelisco, nos Cantóns de A Coruña. Un membro do 

círculo acompañounos e colaborou na acción. As persoas, a nivel xeral, semellaron 

interesadas (polo menos mínimamente) nos flyers, o que nos fai pensar que tivemos 

éxito na síntese e expresión da información contida neles. Non se deron máis de 

catro ou cinco casos de rexeitamento a aceptar o flyer pola xente. 

 

1.3.8 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 (neste caso ata 1 páxina) 

Tivemos a sorte de poder formar un círculo que comprendía a persoas moi abertas 

e colaborativas na maioría dos aspectos. Dende o comezo estiveron estusiasmados 

coa idea de que futuros xornalistas se preocupen por temas como o que tratan eles, 

os desafiuzamentos, e amosaron ter fe ennosco e no noso traballo. 

Con eles aprendimos aspectos vitais que unha organización que loita por algo debe 

ter, e que están moi relacionados coa asignatura: cooperación e colaboración, 

disposición e moita determinación. Explicáronnos coma unha persoa pasa de ser 

afectada a activista na plataforma, uníndose a unha loita na que, cantos máis son, 

máis fortes resultan. Contáronnos as súas historias individuais, dos malos tempos 

que pasaron (e moitos aínda están pasando agora) e como as súas vidas cambiaron 

dun día para outro. E máis ca iso, como, en lugar de quedarse inmóviles, decidiron 

pórse en pé e loitar en contra das inxustizas. 

Nas reunións puidemos escoitar a súa opinión sobre os medios, que é tristemente 

mala pola precariedade da exhaustividade, profundidade e investigación en todos os 

casos de desafiuzamentos nos que se ve implicada. En lugar diso, o que prima na 

actualidade é o titular e o feito, sen ter en conta o trasfondo e o contexto. Isto, en 

última instancia, provoca que a información sexa asimilada, en moitos casos, de 

xeito erróneo e cree a conciencia en masa de que os desafiuzamentos son casos 

aislados e non algo que está presente todos os días do ano nas vidas de moitas 

persoas. 


