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1.- Tema.  

1.a.- Definición. 

O grupo decidiu traballar co tema da mobilidade. Dende un primeiro momento, as 

persoas cando falan de mobilidade relaciónana directamente cos medios de transporte 

como servizo público indispensable na sociedade e con todo o relacionado coa 

circulación, pero ese non foi o obxectivo do grupo. O que se quixo conseguir coa 

realización deste traballo era darlle un enfoque humano á mobilidade (tal é como se 

pode observar na proposta definitiva [1]), é dicir, estudar por que motivo as persoas se 

desprazan dun lugar a outro para satisfacer as súas necesidades, se os lugares nos que 

vive a cidadanía son axeitados para vivir, se existe unha certa accesibilidade a servizos 

indispensables para unha boa calidade de vida e, se estes funcionan correctamente para 

dar as prestacións pertinentes.  

Tras un traballo de aproximadamente tres meses, pódese dicir que o concepto de 

mobilidade vai moito máis aló do que as persoas pensan por norma xeral. A mobilidade 
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comeza nas persoas, polo que é imposible que o funcionamento dun sistema de 

desprazamento sexa axeitado se non se atenden as peticións da cidadanía e a todo o que 

elas necesitan para sentirse conforme e así, poder entender este concepto denominado 

“Mobilidade” que abrangue dende o mero feito de poder valerte por un mesmo na casa, 

ata un desprazamento de longa distancia para poder acadar un bo nivel de vida.  

Durante a análise ao longo da materia sobre o tema,  comprobouse como, de forma 

maioritaria, o tratamento dos medios de comunicación sobre a mobilidade é moi 

precario, xa que enfocan o tema exclusivamente dende o punto de vista dos transportes 

e de conceptos vinculados cos mesmos, como poden ser as obras nas beirarrúas. 

Ademais, moitos temas relacionados coas persoas e, en consecuencia, ao enfoque dado 

por este grupo ao traballo, non se relacionan en ningún momento con este concepto que, 

dende un primeiro momento, se intentou fomentar e divulgar entre os membros do 

Círculo.  

Non se debe esquecer que a mobilidade tamén é un dos factores que máis afectan á 

sanidade, por iso foi un dos temas que decidimos tratar e difundir a través da 

elaboración dun post baixo o nome de “Judith Fernández Rivas: A situación en 

urxencias está a piques de colapsar [2]” no que se fala, entre outras cousas dos 

desprazamentos e o que poden chegar a ofertar os hospitais. Con isto dicir que noutros 

países europeos como en Inglaterra xa se introduciu o valor da mobilidade no debate 

médico, no que se fai alusión á contaminación e aos efectos nocivos para a saúde. É 

necesario ter claro que a mobilidade en moitas ocasións é un concepto estático, é dicir, 

estase a vivir nunha era tecnolóxica onde moitos servizos, equipamentos e 

abastecementos poden cubrirse empregando tan só un click. A aparición de internet 

xerou o nacemento dunha nova variante da mobilidade.  

Por todos estes motivos, a mobilidade en si mesma supón un cambio substancial na 

conciencia social: é preciso deixar de entender a mobilidade como transporte para poder 

entendela como mobilidade dende o como ata o para que.   

 

 



	 3	

1.b.- Aspectos analizados do Tema. 

A análise inicial do traballo, que se pode ver na proposta definitiva, estaba enfocado 

principalmente ós seguintes puntos:  

- Inadaptación dos medios de transporte para as persoas que presentan 

discapacidades físicas.  

- Deficiencias da comunicación co medio rural.  

- Problemas para que o transporte escolar poida chegar a diversos puntos do rural. 

- A viabilidade enfocada a intereses comerciais polos que as persoas adaptan os 

seus desprazamentos.  

- Falta de carrís e espazo de circulación en diversos puntos da cidade.  

A maioría destes non puideron ser tratados no desenvolvemento da materia debido as 

dificultades co Círculo e ao seu pensamento de que a mobilidade ten que estar ligada si 

ou si ao concepto do transporte. Pese a achega de novas durante as xuntanzas co 

Círculo, para que puidesen informarse e dar a súa opinión ao respecto, cando se 

desviaba o tema un pouco do que eles entendían por mobilidade, as súas respostas ou 

contribucións eran escasas por non dicir que practicamente nulas. Ante esta resposta por 

parte dos integrantes do Círculo, tamén se optou pola elaboración de preguntas 

enfocadas aos temas que se querían tratar, intentado, deste xeito, que fose máis doado 

iniciar un debate entre eles, sen necesidade de que tiveran que basearse nunha profunda 

argumentación. Aínda que non aportaron moito máis con esta pequena axuda, si que se 

puideron aproveitar certas preguntas para buscar contido propio a través doutras fontes, 

co obxectivo de poder publicar aspectos variados sobre unha mesma temática. O que 

máis xogo deu durante as reunións de Círculo foi o tema do transporte e da situación do 

rural. Grazas a isto, puidéronse desenvolver certos temas que, aínda que non estaban 

acoutados desa maneira na proposta inicial, si tiñan algún tipo de relación.  

- As dificultades que padecen as persoas que residen no Casco Histórico de 

Compostela para poder desprazarse e acceder as súas vivendas.  
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- A situación do rural e a carencia de servizos mínimos para que exista unha 

calidade plena de vida.  

- Plan urbanístico empregado en Santiago de Compostela. 

- As melloras de acceso no Camiño de Santiago para os peregrinos. 

- A situación de servizos básicos, como a Sanidade.  

 

1.c.- Hipótese e obxectivos. 

Ao comezo do período e antes de empezar a traballar coa proposta definitiva, 

contempláronse outras opcións para levar a cabo o desenvolvemento dos obxectivos 

desta materia. En primeiro lugar, decidiuse estudar e analizar o tema da ludopatía (a 

nosa primeira proposta [3]) xa que adoita ser un tema pouco tratado nos medios de 

comunicación, pese a ser unha das drogas legais do século XXI. De feito, a idade de 

inicio no xogo correspóndese cada vez máis con cifras vinculadas ao período da 

adolescencia. Ademais, non debemos esquecer que é unha actividade potenciada tanto 

polo sector privado como polo sector público. Ao final esta idea non puido ser levada a 

cabo xa que as principais asociacións en Galicia atopábanse noutras cidades como Vigo 

ou Coruña e tamén porque o docente considerou que era un tema complexo á hora de 

tratalo,  debido a experiencias con outros grupos en anos anteriores.  

Outra das nosas alternativas foi o tratamento da comunidade xitana, un tema que 

finalmente non vimos factible dadas as dificultades coas que nos puidésemos atopar á 

hora de formar o Círculo, xa que este tipo de comunidades adoitan ser moi herméticas.  

Respecto ao estado da cuestión, nos medios de comunicación percíbese que non existe 

unha conciencia social sobre a importancia que presenta a  mobilidade nunha cidade e 

de como afecta ao ecosistema e aos individuos da mesma. Os medios non reflicten 

como a mobilidade pode ampliar as posibilidades da cidadanía en gran medida, xa que 

non só se trata de establecer unha boa rede de comunicacións, senón de acercar a unhas 

persoas con outras, con outros lugares e de potenciar a dinamización do comercio, xa 

que a mobilidade de moitas persoas está vinculada exclusivamente á satisfacción das 
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necesidades básicas, como é o sector alimenticio. Por este mesmo motivo tívose que 

modificar a segunda proposta elaborada [4], xa que estaba moi vinculada ao que a 

maioría das persoas entenden por mobilidade.  

 

1.d.- Metodoloxías. 

En relación cos apuntamentos de técnicas [5] que se atoparon no Observatorio Cidadán 

de Comunicación, púidose observar como os seguintes postulados teóricos foron 

levados á práctica:  

- Observación interna: Unha vez conformado o Círculo e tendo un primeiro 

contacto de acercamento púidose definir un perfil concreto de cada persoa. Desta 

forma, percibiuse como unha persoa do Círculo tiña unha posición dominante 

por encima do resto, facendo que os demais reprimisen as súas opinións 

nalgunhas ocasións.  

- Grupos de discusión: Coa creación do Círculo conseguiuse que os participantes 

contasen a súa experiencia persoal acerca dun mesmo tema e, deste xeito, 

logrouse crear un vínculo afectivo de discusión e debate activo.  

Cando se traballa cun grupo de persoas afectadas por un mesmo tema pero sen 

experiencia previa ou coñecementos amplos, é complicado poder sacar un traballo 

adiante ben definido dende o principio, claro e que presente en todo momento 

información relevante e de interese. Por outra banda, poder comunicarse con persoas de 

a pé que non adoitan ter voz nos medios de comunicación, permite obter experiencias e 

unha visión da realidade que de outro xeito sería totalmente imposible coñecer. Como 

futuros xornalistas, outórgase a oportunidade de poder contrastar e facer unha 

valoración real do peso que teñen os medios de comunicación e de cal debería ser a súa 

labor e función principal.  
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1.e.- Aprendizaxe + Servizo. 

A aprendizaxe-servizo (ApS) é unha proposta educativa que combina procesos de 

aprendizaxe e de servizo á comunidade nun só proxecto ben articulado, no que os 

participantes se forman ao traballar sobre necesidades reais do entorno co obxectivo de 

melloralo. Trátase de combinar os procesos educativos tradicionais cun servizo á 

comunidade. 

Os medios de comunicación teñen un gran poder baixo a función que implica ser 

responsables da formación da opinión pública. É importante que este servizo amose 

realmente o que sucede, non só facendo referencia aos grandes conflitos nacionais ou 

internacionais, senón aos problemas que viven cada día centos de poboacións. Que a 

sociedade teña conciencia sobre as deficiencias ou precariedades que existen nos 

lugares nos que residen tamén depende do que os medios queiran amosar. Por este 

motivo, e co obxectivo de propagar a aprendizaxe que se levou a cabo durante os 

últimos tres meses, como acción final elaborouse un decálogo que trata as conexións 

entre o rural e a cidade de Santiago de Compostela, contemplando todas os problemas e 

as súas correspondentes solucións. Deste xeito, o obxectivo foi dende un primeiro 

momento poder amosar todas as consideracións que se tiveron en conta nas reunións de 

Círculo á hora de poñer os problemas principais enriba da mesa.  

A parte da opción de elaborar un decálogo [6], previamente pensouse na elaboración 

dunha videoreportaxe, cuxo principal obxectivo fose reflectir as principais denuncias 

por parte do Círculo sobre as diferentes temáticas vinculadas á mobilidade, incluíndo 

declaracións dos membros e aportando imaxes que puideran representar e apoiar a 

argumentación. Finalmente, esta iniciativa non se levou a cabo por recomendación do 

propio docente durante unha reunión persoal con el na clase. Aínda que non se 

elaborase o vídeo como actividade final, si que se fixo un vídeo de presentación sobre o 

tema para intentar transmitir a todas as persoas as ideas chave e por onde se quería tirar 

dende un principio.  
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2.- Círculo.  

2.a.- Composición do Círculo de Lectura Crítica. 

O criterio de busca empregado para a conformación do Círculo levouse a cabo 

tendo en conta que a mobilidade é un tema moi amplo, polo tanto, intentouse 

formar o Círculo con persoas de diferentes ámbitos que expuxesen o seu punto de 

vista sobre o mesmo. 

- Fernando Nieto Sesar (veciño de Villestro) [7]. A pesar de non asistir á primeira 

das reunións as súas aportacións foron moi útiles, posto que nos transmitiu de 

primeira man o seu punto de vista da mobilidade no rural.  

- María Jesús Pérez Piñeiro (COGAMI: Confederación Galega de Persoas con 

Discapacidade) [8]. Aportación en termos de accesibilidade na cidade de 

Santiago de Compostela que eran descoñecidas anteriormente polos membros 

do grupo de traballo. 

- María Visitación García Montero (vicepresidenta da Asociación de Veciños do 

Casco Histórico) [9]. Non asistiu á reunión de acción. Centrouse principalmente 

na súa zona de residencia, obviando moitas das temáticas tratadas. 

- Xavier Carro Garrote (Asociación de Veciños As Brañas de Andrés) [10]. 

Aportou fluidez ao debate, ademais de ideas principalmente relacionadas co 

transporte público na cidade compostelá. 

• Antonio Costoya González (AMICO: Asociación de Persoas con Discapacidade 

de Compostela e Comarca) [11]. Tras aceptar a súa integración no Círculo, non 

apareceu en ningunha das tres reunións realizadas por mor de distintos 

inconvenientes. Pese a presentar a carta aval, mostrou pouco interese. 

• Juan Sanjurjo Neves (traballador de albergue de peregrinaxe O Churrasco de 

Juanito, en Vedra). Aceptou a participación no Círculo, pero nunca chegou a 

mandar a carta aval e polo tanto, non entrou en ningunha das reunións. 
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2.b.- Dispositivo. 

Primeira xuntanza (12/03/2018) [12]: ás 16:30h. os integrantes do grupo 

concretaron unha vez máis os temas a tratar na reunión das 19:30h. na asociación 

de veciños As Brañas de Andrés. 

Os temas tratados en dita reunión foron o transporte en Santiago e arredores e a  

problemática da mobilidade no Casco Histórico. 

A duración da reunión foi de unha hora e media. 

- Alberto Estévez Ingelmo: moderador do círculo. 

- Ana Álvarez García: colaboradora no debate (proposición de temas, etcétera). 

- Bieito Baliño Vázquez: responsable de difusión en redes sociais, gravación de 

vídeo e toma de fotografías. 

- Concha Caneiro Losada: responsable de apuntamentos. 

- Cristóbal Lauda Durán: responsable de apuntamentos. 

- Xurxo Trillo Sendón: non asistiu por problemas familiares (xustificado ó 

docente). 

Segunda xuntanza (23/03/2018) [13]: ás 16:00h. os integrantes do grupo concretan 

unha vez máis os temas a tratar na reunión das 17:30h. na asociación de veciños 

As Brañas de Andrés. 

Os temas que se trataron foron as diversas problemáticas existentes entre a 

conexión de Santiago co rural. 

A duración da segunda reunión foi dunha hora e media. 

- Alberto Estévez Ingelmo: moderador do círculo. 

- Ana Álvarez García: colaboradora no debate (proposición de temas, etcétera). 



	 9	

- Bieito Baliño Vázquez: responsable de difusión en redes sociais. 

- Concha Caneiro Losada: responsable de apuntamentos. 

- Cristóbal Lauda Durán: gravación de vídeos. 

- Xurxo Trillo Sendón: gravación de vídeo e toma de fotografías. 

 

Xuntanza final (17/04/2018) [14]: ás 18:30h. os integrantes do grupo concretan 

unha vez máis os temas a tratar na reunión das 19:30h. na asociación de veciños 

As Brañas de Andrés. 

Os temas tratados nesta reunión final foron a presentación e debate sobre o traballo 

de acción, as valoracións finais e conclusións do Círculo. 

A duración aproximada da reunión foi dunha hora e vinte minutos. 

- Alberto Estévez Ingelmo: colaborador no debate (proposición de temas, 

etcétera). 

- Ana Álvarez García: colaboradora no debate (proposición de temas, etcétera). 

- Bieito Baliño Vázquez: responsable de difusión en redes sociais, gravación de 

vídeo e toma de fotografías. 

- Concha Caneiro Losada: responsable de apuntamentos. 

- Cristóbal Lauda Durán: responsable de difusión en redes sociais, gravación de 

vídeo e toma de fotografías. 

- Xurxo Trillo Sendón: moderador do círculo. 
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2.c.- Negociación e Diálogo co Círculo. 

A negociación co círculo realizouse nun primeiro momento vía grupo de 

WhatsApp [15], no que coincidiron os integrantes do mesmo e a coordinadora do 

grupo para cadrar datas e horarios, pautas e organización das reunións e temas a 

falar (os aspectos da mobilidade que se quixeron tratar: servizos, rural, Casco 

Histórico, transporte, etcétera). Os aspectos negociados tratados no diálogo foron 

postos en común e aprobados polos integrantes do Círculo mediante dito grupo 

previamente á primeira (transporte en Santiago e arredores, a problemática da 

mobilidade no Casco Histórico), segunda (diversas problemáticas existentes entre 

a conexión de Santiago co rural) e terceira xuntanza (presentación e debate sobre o 

traballo de acción, valoracións finais e conclusións do Círculo). En canto ao 

Glosario [16], realizouse unha explicación dos termos base a tratar e existiu a 

posterior aceptación dos membros na primeira xuntanza. 

Experiencias dos membros do Círculo: 

- María Visitación García Montero: ao longo das reunións presentou diversas 

problemáticas na súa zona de residencia, o Casco Histórico. Entre elas destaca a 

pouca eficacia das tarxetas de residentes para esta zona da cidade e o conflito 

coa ocupación ilícita das prazas reservadas de aparcamento para persoas con 

mobilidade reducida. 

- Fernando Nieto Sesar: transmitiu todas as deficiencias existentes no medio rural 

próximo a Santiago de Compostela. A principal carencia tratada foi a escasa e 

precaria conexión presente coa capital galega, sendo o transporte público o 

punto máis criticado polo veciño de Villestro.  

- Xavier Carro Garrote: en moitas ocasións, comparou as distintas situacións 

tratadas na zona con experiencias vividas na súa antiga estancia en Noruega. A 

raíz disto aportou distintos modelos e enfoques de transporte público coa 

intención de mellorar este sector. 
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- María Jesús Pérez Piñeiro: concienciou ó grupo das dificultades relacionadas 

coa mobilidade que sofre diariamente unha persoa con capacidades físicas 

reducidas. 

Á hora da formación do Círculo, intentouse abarcar distintas comunidades 

relacionadas co tema. Por iso, integrouse no Círculo a persoas pertencentes a 

ámbitos como o rural, a persoas con mobilidade reducida, veciños do Casco 

Histórico, etcétera. A pesar das diferenzas entre cada un deles, todos presentan 

unha mesma necesidade en común: o bo funcionamento do sistema de mobilidade 

e acceso aos servizos desde o seu lugar de residencia. 

Despois da previa documentación e posta en común sobre o tema, intentouse 

buscar unha forte interactividade nas reunións para establecer un certo diálogo e 

fuxir do campo da información a un ámbito máis participativo (diferenza entre 

información-comunicación de Kaplún). 

Aínda que os membros do Círculo adoitaban mostrarse en acordo no debate dos 

temas tratados, existiron certos puntos de confrontación nos que amosaban o seu 

punto de vista. Cada membro mostrouse interesado na súa zona de residencia e, 

nalgunhas ocasións, certas partes das xuntanzas carecían de sentido e información 

útil para a redacción dun posible post, motivo polo que se tivo que suspender a 

terceira reunión. 

Segundo os participantes, o tratamento do tema por parte dos medios de 

comunicación é escaso. Tras a análise do grupo de traballo, chégase á conclusión 

final de que os medios de comunicación relacionan o termo mobilidade con 

transporte, obviando o concepto máis humano que a palabra trae consigo. Por isto, 

o traballo do grupo co Círculo pretendeu tratar o resto dos ámbitos para 

outorgarlles unha maior visibilidade, esa que precisa a mobilidade. 

O Círculo non aportou ningún material complementario, pero participaron e en 

todo momento deron a súa visión do tema e as diferentes áreas que abarca. 
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Os materiais aportados polo grupo foron un decálogo e vídeo elaborado para a 

Acción, diversos exemplos de noticias de medios de comunicación [17] para tratar 

no debate ou problemas comúns exemplificados en relación co tema. 

 

2.d.- Acción. 

Nun primeiro momento, o grupo de traballo decidiu realizar unha videoreportaxe 

[18] explicando o estado da mobilidade en Santiago de Compostela e o traballo 

feito polo Círculo, idea que foi desbotada polo docente da materia por ser moi 

xeral e non centrarse nun caso concreto co que poder traballar. Por outro lado, 

resultaría unha reportaxe monótona pola súa semellanza co vídeo [19] que se 

realizou para a presentación do grupo de Mobilidade. 

Con todo, a situación no ámbito da mobilidade en Santiago de Compostela é un 

problema que atinxe especialmente á conexión entre diferentes puntos do rural co 

centro da cidade. Por iso, propúxose a realización dun decálogo [20] organizado 

polo responsable de Acción (Xurxo Trillo, xunto co apoio do grupo e os membros 

do Círculo) que reflicta esta situación e que poida ser difundido entre a cidadanía 

(co reparto entre asociacións socioculturais e o emprego das redes sociais para 

darlle visibilidade entre as persoas dos barrios) co fin de dar a coñecer a 

problemática. Trátase dun texto cun deseño moi visual que permita concienciar á 

poboación cunha primeira ollada e que incida na gran escaseza de conexións entre 

o centro e as aldeas do Concello, cos consecuentes obstáculos que isto provoca 

entre os habitantes destes pequenos núcleos de poboación, propoñendo solucións 

para cada un dos casos. 

O proxecto pretende captar a esencia do traballo do grupo e dar a coñecer dunha 

maneira máis intuitiva e visual a situación xeográfica de Santiago relacionada coa 

necesidade humana de desprazamento e os sistemas de transporte conectados co 

rural cos que se conta actualmente. É un documento que pretende achegarse á 

cidadanía para denunciar unha situación moi pouco cuberta polos medios e que 

precisa arranxo de inmediato. 
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Valoración dos membros do Círculo respecto á Acción: 

- Fernando Nieto Sesar: constituíu un pilar fundamental na Acción, sobre todo na 

final, posto que é a persoa que mellor puido transmitir os problemas en relación 

ao tema tratado no decálogo (o rural e a súa conexión co centro de Santiago). 

- María Jesús Pérez Piñeiro: propuxo moitas das solucións presentadas no 

decálogo e propúxonos engadir nel a idea da accesibilidade no rural. 

- María Visitación García Montero: non estivo presente na reunión da Acción nin 

aportou ningún dato relevante sobre os temas tratados na mesma durante as 

xuntanzas anteriores. 

- Xavier Carro Garrote: realizou unha aportación de ideas moi interesantes que 

foron moi útiles para a creación de contido, especialmente o vídeo da canle de 

YouTube. 

 

As diversas asociacións socioculturais da zona acolleron o decálogo moi 

agradecidamente [21], aportando incluso novas ideas que poderían ser tratadas. Do 

mesmo xeito, a acollida nas redes sociais (especialmente nas do Observatorio) foi 

boa [22]. 

 

2.e.- Retribución comunitaria. 

As persoas que estiveron conformando o Círculo durante estes meses admitiron 

que, pese á súa dispersión nalgunhas ocasións e limitacións no debate sobre certos 

temas, o traballo era moi interesante, positivo e atopábase ben organizado. Non 

descartarían a posible participación en círculos futuros. Ademais, viron ao grupo 

de traballo moi incisivo nos problemas que poida ter a cidadanía, realizando unha 

análise e unha boa síntese de todo o que falamos ao longo das reunións por parte 

da Acción, a cal apoiaron propoñendo solucións para cada un dos problemas 
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presentes no decálogo e visualizando o noso vídeo. Tamén estiveron de acordo, do 

mesmo xeito, coa estratexia de difusión da Acción.  

 

3.- A organización do traballo.  

3.a.- Tarefas e función desempeñadas. 

No desenvolvemento do traballo non houbo rotacións como tal, aínda que entre Bieito 

Baliño e Cristóbal Lauda compartiron a mesma tarefa, Difusión, debido a que Cristóbal 

se incorporou ao grupo de traballo cando as funcións estaban repartidas.  

Respecto a Edición, as tarefas cumpríronse. Foi un traballo exhaustivo debido a que 

noutros grupos só se corrixían os post, mentres que a encargada de edición do noso 

grupo, levou a cabo a corrección de post [23], de comentarios [24], de traballos inter-

grupais e de todos os materiais que se foron realizando, como por exemplo, a 

bibliografía e enlaces [25]. 

Respecto a Axenda e Arquivo, as tarefas foron realizándose a medida que transcorría o 

traballo, para non entorpecer o traballo final á hora de redactar a memoria. Recolléronse 

todas as tarefas que se ían realizando nunha axenda [26] e arquivouse todo o material 

realizado e obtido.  

Respecto a Difusión, cumpríronse os obxectivos de difusión nas RRSS e dividiuse o 

traballo entre os dous encargados de difundir o traballo realizado polo grupo [27]. Por 

outra parte, os membros do Círculo aceptaron colaborar nesta tarefa, pero finalmente 

non aportaron ningunha axuda na práctica de difusión. 

En xeral, o traballo de cada área foi realizándose correctamente para non interromper o 

traballo xeral do grupo e poder acadar os obxectivos da materia. 

O principal problema que xurdiu na realización do traballo e do cal se aprendeu foi que 

o Círculo aceptou colaborar en todos os ámbitos pero non cumpriu a súa palabra. Por 

outra banda, os límites impostos pola coordinación de deseño respecto os horarios de 

publicación tamén nos limitaron un pouco o traballo, pero organizáronse as tarefas de 

forma que o traballo se expuxese de forma correcta. Ao igual que o inconveniente 
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xurdido respecto a incompatibilidade de realizar unha terceira reunión sen novos 

integrantes do Círculo, o cal se soubo liquidar para sacar adiante o traballo. 

 

3.b.- Estratexias de Publicación e de Difusión do Traballo. 

Estratexia de publicación: Intentouse levar a cabo a publicación dun post por semana, 

para que ao lector lle fose máis doado asimilar o contido. Finalmente, na última semana 

antes de pechar o acceso ao OCC, por problemas co Círculo, tivéronse que publicar tres 

na derradeira semana.  

 

Estratexia de difusión [28]: Comézase a traballar cas redes sociais a comezos da semana 

entrante. As RRSS están á disposición dos contactos tanto institucionais como 

particulares, para que reciban as actualizacións do OCC e lle dean difusión. 

 

Os encargados de Edición, Difusión e Axenda comprometéronse a realizar o seu 

traballo na evolución das publicacións, editando os post, comentarios e novas [29], ao 

igual que arquivando os días de  publicación, e difundindo cada post, vídeo ou outro 

material subido o OCC.  

 

O reparto equitativo do traballo dentro do grupo é moi subxectivo, pois depende en gran 

medida da función de cada integrante do grupo. Malia que cada un ten que encargarse 

dunha tarefa, estas foron realizadas no momento adecuado e os obxectivos cumpríronse.  

Dende o principio, o reparto de tarefas dentro do grupo foi claro, e cada integrante 

desenvolveu principalmente o seu cometido, pensando que este era o xeito de conseguir 

un traballo minucioso e ben realizado. Aínda así, cada vez que algunha área presentaba 

dificultades, o apoio do resto do grupo era quen de salvar ditas situacións. Cristóbal 

Lauda desenvolveu funcións de apoio, resultando de gran axuda para todos os membros 

do grupo, destacando que no último mes tivo unha importante participación na difusión 

do traballo a través de Instagram.  
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A estratexia de difusión seguiu un esquema moi claro, como se mencionou 

anteriormente,  para tratar de dar visibilidade nas RRSS a cada unha das reunións do 

Círculo, que serían sempre o preludio dunha nova entrada no Observatorio. Unha vez 

publicado cada post, o traballo en RRSS volvíase máis exhaustivo para intentar facer 

chegar os contidos do OCC á maior audiencia posible. Isto provocou un aceptable fluxo 

de comentarios nas nosas entradas publicadas. 

A relación con outros grupos de traballo de aula consistiu en facer acordos con grupos 

que tratan temas similares a mobilidade, como son Turismo [30], Seguridade Viaria 

[31] e Barreiras Arquitectónicas [32]. Acordamos con eles comentarnos nos post debido 

a similitude do noso tema. Por parte de difusión destes grupos fíxose un grupo de 

Wathsapp [33] para ter controlado en todo momento os comentarios realizados. 

Respecto a estratexias desenvolvidas por axenda, sería mellor recoller nun calendario en 

liña o que íamos facendo día a día, para que a organización fose máis clara, como 

fixeron outros grupos do Observatorio. A coordinación xeral do Observatorio estivo 

presente nos momentos que as dificultades entorpeceron o traballo. Ademais, nas 

reunións entre os encargados de difusión e nas dos encargados de edición, sentáronse 

pautas en común e chegouse a acordos respecto á maneira de traballar dos grupos. A fin 

de contas había unha comunicación medianamente boa entre todos os integrantes do 

Observatorio para ver como se avanzaba no traballo e comparar unhas áreas con outras.  

No tocante aos Colaboradores externos [34] cabe destacar que, aínda que, nun principio 

aceptaron traballar, na práctica non se reflicte ningunha aportación pola súa parte, máis 

que algunha lectura ocasional das entradas de Mobilidade do OCC. Hai que recoñecer 

que o feito de que os colaboradores que acudiron ás reunións de Círculo lesen as nosas 

entradas, facilitou a axilización dos encontros. 

Realizáronse tres entrevistas a expertos que serviron de aproveitamento para o traballo e 

realización de post. Sendo estas a Rubén Camilo Lois; profesor de Urbanismo na USC 

[35], Judith Fernández Rivas; enfermeira interina de urxencias no CHUS e Delegada do 

SERGAS en Santiago de Compostela [36], e Xerardo Estévez; ex-alcalde de Santiago 

de Compostela e militante do PSOE [37]. 
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3.c.- Reflexivización. 

Análise das fases do traballo de grupo: 

- A proposta xurdiu a partir dun tema exposto en cursos anteriores e ante o interese dos 

membros do grupo pola mobilidade decidiuse optar por escoller este tema, xa que a 

mobilidade ofrecíanos moitas posibilidades debido as carencias que posúe Santiago 

de Compostela neste ámbito.  

- No traballo de campo os primeiros pasos foron buscar asociacións e entidades que 

puidesen ser de interese para tratar a mobilidade, e poder contactar con elas para 

comezar a desenvolver o traballo en si. Durante este período, traballouse na busca de 

información, na achega ás ideas do Círculo logrado con anterioridade, nas 

realizacións de post e comentarios e, en definitiva, en abarcar temas que non 

aparecen con veracidade nos medios de comunicación. Cabe destacar que dende un 

principio se presentaron dificultades para conformar un Círculo sólido. 

- Na fase da memoria, recompilouse todo o traballo realizado durante o período ao 

igual que a nosa aprendizaxe. Sintetizáronse ideas xurdidas durante o tempo de 

traballo e, en definitiva, nesta fase arquiváronse dunha maneira concisa e clara tanto 

o traballo en grupo como o individual. 

Respecto as melloras xerais, o reparto da realización de post e comentarios podería ser 

máis equitativo para non cargar o traballo sempre nas mesmas persoas, por exemplo. A 

pesar de que uns tiveran máis responsabilidade ca outros, o traballo foi constante por 

parte de todos. Área por área as melloras ou os cambios serían os seguintes: 

- No tocante a Axenda, a organización da recompilación de datos sería levada a cabo 

doutra forma máis clara e sinxela, por exemplo, crear un calendario en liña onde 

poder apuntar de forma máis cómoda o traballo realizado por cada integrante do 

grupo. Son melloras que se deben ter en conta na realización doutro traballo da 

mesma índole que o deste período, máis o traballo saíu adiante sen problema.  

- No que encadra a Difusión, poderíase ter mirado para mellorar ou cambiar, subir 

contidos pouco significativos, algún dos cales serían borrados pola coordinadora 

desta área. Por exemplo, entradas de Instagram con enlaces directos, que non resultan 
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ser de gran utilidade. Tamén ter menos presenza en Facebook, porque resultou ser 

unha plataforma moi pouco utilizada polos usuarios do Observatorio. 

- Respecto a Edición, observáronse carencias redacionais en determinadas persoas que 

non deberían ser aceptables nestes niveis. 

- Círculos podería ser mellorado se existise unha reciprocidade por parte das persoas 

alleas ao Observatorio, pois o traballo realizado non está compensado cos resultados 

finais polo feito da pouca disposición da xente. Os resultados non son malos pero se a 

implicación doutras persoas fose maior reflectiríase o traballo levado a cabo durante 

todo o período. A dependencia que existe doutras persoas para que o traballo salga 

adiante ás veces pode ser frustrante. 

- En Acción, a difusión deste traballo, que é o peso da materia en si, foi realizada, pero 

igual o xeito de levar a cabo tal difusión debía ser outro. Realizouse unha difusión en 

todas as RRSS pero nun só día, e igual a Acción chegaría a máis xente se se difundise 

ao longo dun período determinado. 

En definitiva, en xeral, unha vez visto o traballo realizado sempre se poden mellorar 

detalles para que os inconvenientes e os problemas se reduzan e así poder sacar un 

traballo limpo de forma máis doada e efectiva. 

 

3.d.- Fitos. 

Na fase da proposta, os fitos máis destacados e de maior relevancia son: 

- Marcar os límites do traballo. 

- Contactar coa xente para poder comezar o traballo de campo. 

- Atribuír as funcións correspondentes aos membros do grupo. 

Na fase do traballo de campo, os fitos máis destacados e de maior relevancia son: 

- As reunións realizadas co Círculo de traballo, nas que dialogamos e intercambiamos 

ideas e saberes para unha maior aprendizaxe. 

- A busca de información a través de todos os medios posibles. 
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- Exposición dos contidos no OCC, mostrando os datos recompilados e o coñecemento 

adquirido. 

Na fase da memoria, os fitos máis destacados e de maior relevancia son: 

- Agrupación de ideas de todo o traballo desenvolto dende o comezo do período.  

- Exposición de todo o traballo nun documento a modo de resumo para gardar 

constancia do traballo de campo. 

- Capacidade de síntese adquirida ao elaborar un documento no que hai que abarcar 

todo o traballo no menor espazo posible. 

A través do traballo realizado, puidéronse mellorar as capacidades e obter outras novas, 

como a relación con persoas alleas ao noso ámbito, enfrontarnos a problemas e tentar 

liquidalos, a persuasión e negociación obtida... que serviron para tomar contacto coa 

práctica e gañar confianza.  

Os fitos son suficientes, ou cando menos completos, para cumprir os obxectivos ou 

parte deles do traballo ao igual que a mellora das capacidades.  

 

4.-Análise, conclusións e resultados.  

4.a.- Análise do Tema. 

A mobilidade é un concepto que, pese a que a maioría da poboación na actualidade 

relacione o tema cos distintos medios de transporte, ao traballar con el entendeuse que a 

mobilidade xa non é un concepto só vinculado ás persoas, senón que transcende ao 

sector servizos e polo tanto a organización dos mesmos, xa que sen un bo 

funcionamento destes non se vai chegar a satisfacer as necesidades dos usuarios.  
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4.b.- Análise dos Medios. 

Respecto ao tratamento dos medios sobre mobilidade obsérvase que predominan as 

noticias relacionadas cos medios de transporte, na súa maioría o autobús urbano, 

mentres que o tratamento doutros aspectos óbviase. Ademais, a pesar da gran cantidade 

de noticias que aparecen na prensa respecto a este tema, a maioría son breves e non 

tratan o problema en profundidade, deixando un gran baleiro no usuario. 

 

4.c.- Reflexivización. 

Dende o comezo do período estivo claro que a maior complicación do traballo era 

conseguir persoas que colaboraran na labor que había que desempeñar. Por iso, unha 

das destrezas adquiridas foi a capacidade de tratar con persoas alleas nun ámbito máis 

profesional que coloquial. Ademais, as continuas negativas dos individuos contactados 

serviron para desenvolver unha faceta tan importante como é a perseveranza. Por outra 

banda, o feito de ter que organizarse e realizar as funcións propias, provocou que se 

mellorara o traballo en equipo e o compañeirismo. Tamén cabe destacar que a 

corrección minuciosa de post e comentarios contribúe a unha mellora significativa en 

canto á redacción de textos. 

 

4.d.- Conclusións. 

Respecto a elección do tema, ao barallarse diversas posibilidades, a elección final do 

tratamento da mobilidade foi a acertada pois, tanto a ludopatía como o tratamento da 

comunidade xitana eran temas que ían limitar o traballo e non se acadarían os 

obxectivos deste aprendizaxe. 

Os obxectivos marcados ao comezo cumpríronse na súa maioría por parte dos membros 

do grupo. A pesar de todas as modificacións que se levaron a cabo, o tratamento da 

mobilidade foi o correcto (perspectiva humana). O entendemento do tema dende este 

punto de vista enriqueceu o traballo e abriu un amplo abanico de posibilidades das que 

non se estaba concienciado ao inicio do proxecto.  
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4.e.- Resultados. 

Durante este período, acadáronse diversos aspectos que poden ser útiles no futuro. O 

punto máis aproveitable foi o feito de contactar con diferentes persoas e asociacións.  

Esta relación serviu para coñecer as distintas necesidades e puntos de vista dentro da 

comarca de Santiago. Estes contactos pertencentes ao Círculo poden supoñer un gran 

apoio para complementar o traballo e transmitir experiencias, ao igual que para 

completar a aprendizaxe. Por outra banda, os contidos subidos ao OCC poderán ser 

utilizados como fonte de información e para comparar a situación actual con outras 

situacións futuras. Esta materia fixo que se aprendese dunha forma diferente a que se 

está acostumado, e sen dúbida é máis efectiva. 

4.f.- Proxección. 

O máis destacado deste punto é que respecto ao Círculo, quedaron no aire moitos temas, 

pois os membros deste só entendían a mobilidade dende o punto de vista do transporte 

urbano e a accesibilidade, por tanto faltou a opinión xustificada nun primeiro contacto 

dos membros do Círculo respecto a outras temáticas. Resolvéronse aspectos referentes 

ao desenvolvemento das reunións co Círculo, encamiñándoos a eses puntos que non 

tiñan tan claros da mobilidade. Nun futuro estes temas poderían abordarse dende todas 

as perspectivas que abarca a mobilidade e que a gran maioría da sociedade descoñece.  

Se outro grupo de persoas iniciaran un traballo sobre Mobilidade deberían ter en conta 

que esta debe ser entendida dende un punto de vista humano. 

 


