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MEMORIA GRUPAL S2A 

 

Forja Pena, Tania; Axenda e Arquivos. taniaforja@gmail.com 

García Vilariño, Hugo; Difusión. hugogvo69@gmail.com 

García Vivero, Gloria; Coordinadora. gloriavivero@hotmail.com  

González Figueroa, María; Círculos. mariaglzfigueroa@gmail.com  

Iglesias Saá, María; Acción. bichita25898@gmail.com  

Martínez Gómez, Laura; Círculos. laura.martinez104@gmail.com 

Palacios Ferreira, Mónica; Edición. monica.palacios.ferreira@gmail.com 

 

1.- O Tema. 

1.a.-Definición: 

O tema escollido polo GT foi a seguridade viaria na cidade de Santiago de Compostela. 

Enténdese por seguridade viaria “a disciplina que estuda e aplica as accións e mecanismos 

tendentes a garantir o bo funcionamento da circulación na vía pública, previndo os accidentes 

de tránsito”. (Ministerio de Obras Públicas e Transportes, 2001, p. 5). Ou dito doutra forma, 

pretende previr posibles sinistros.   

Partindo desta definición, o GT propúxose analizar se Compostela é unha cidade sostible, 

buscando que problemas viarios existen na cidade (violencia viaria, infraestruturas pouco 

seguras, falta de información…) e vendo cales son as principais demandas e propostas dos 

afectados. Co tempo comprendeuse que se trata dun tema bastante polémico, xa que os 

medios de comunicación abórdano de maneira incorrecta, sen afondar na información nin 

contextualizala (dánse simples datos e cifras de sinistros sen explicar o porqué). Ademais, 

trátase dun tema que afecta a toda a sociedade e non a comunidades específicas. 
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1.b .- Aspectos analizados do Tema: 

Os principais aspectos que se analizaron no tema foron: as eivas na seguridade viaria en 

Santiago de Compostela, as principais zonas afectadas [1.b.5] os usuarios prexudicados 

(peóns, ciclistas, motoristas, condutores…) [1.b.7], as súas propostas e o tratamento 

informativo nos medios de comunicación [1.b.6].  

Outros temas e aspectos non declarados na proposta e que xurdiron no proceso de traballo co 

círculo foron a educación viaria [1.b.3] e concienciación cidadá [1.b.1] para facer das rúas un 

espazo máis seguro. Con todo, non se puideron tratar materias como a seguridade viaria no 

Camiño de Santiago, nos transportes públicos e a política viaria en Compostela. 

1.c.-Hipóteses e obxectivos:  

Coñecer os perigos da circulación viaria en Santiago  foi un dos obxectivos principais que se 

fixaron na proposta [1.a]. Para iso, decidiuse obter información do Círculo, formado 

principalmente por afectados e implicados no tema. Desta maneira, e grazas á aportación de 

persoas coma Jesús Vilariño (autoescola Santa Eulalia) ou Jeanne Picard (Stop Accidentes), 

definíronse as zonas conflitivas para a seguridade dos usuarios en Santiago [1.b.5], así coma 

os principais suxeitos que se vían afectados por estas [1.b.7]. 

Analizar o tratamento dos medios de comunicación [1.b.8] con respecto a esta temática foi 

outro obxectivo importante durante o traballo. Para isto, pediuse ó Círculo que expuxesen 

aquelas noticias e titulares que, segundo eles, contaban cun enfoque ou un tratamento 

incorrecto. Tamén se contou coa axuda dun membro do Colexio de Xornalistas de Galicia. 

Outro gran obxectivo foi o de crear un espazo onde vítimas e afectados puidesen expresar as 

carencias viarias que sofren cada día e onde expoñer as súas propostas. Para iso, nos post 

tratáronse temas a proposta das fontes (infraestruturas perigosas, falta de educación viaria, 

etc), traballando en profundidade a información e de maneira rigorosa, expoñendo así tamén 

unha crítica a como os medios abordan estas informacións. 

1.d.- Metodoloxías:  

Recorrer á cidadanía e ós grupos sociais para poder argumentar as hipóteses e chegar ós 

obxectivos establecidos. Seleccionar aqueles individuos [3.1] que se viran afectados polas 

problemáticas que se ían tratar. Utilizar  o discurso, a posta en común e o debate [3.3] [3.4] 
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[3.3] que tiveron lugar nas reunións de Círculos como vía principal para reunir a información 

precisada. Indagar nas cuestións que se propoñen, en profundidade, con rigor e 

contextualizando a información. Dar visibilidade, desta maneira, a aquelas demandas que non 

se reflicten en medios de comunicación nin noutras plataformas. 

1e.- Aprendizaxe+Servizo:  

A cooperación e colaboración de todos os membros do GT foi a chave para poder levar a 

cabo un adecuado desenvolvemento do proxecto. Para isto, foi necesario levar a cabo unha 

boa planificación e organización das tarefas de cada un e do traballo común que se realizaba. 

Desta maneira, a organización e a cooperación foron aprendizaxes claras que se melloraron 

no transcurso do proxecto. 

O traballo co Círculo foi imprescindible para coñecer como crear unha rede de fontes de 

confianza, para mellorar o discurso e o debate, así como para aprender a seleccionar 

detidamente a información importante e novidosa. Traballar co Círculo supuxo tamén estar 

en contacto cunha comunidade implicada no tema e fuxir das fontes oficiais coas que se 

acostuma a traballar. O Círculo  atopou neste proxecto un lugar onde poder expoñer as súas 

demandas e propostas e onde informar sobre unha realidade de maneira honesta e sen ningún 

tipo de interese en xogo. Tamén un espazo onde amosar un pensamento crítico coas empresas 

e información e onde demandar una actuación destas que se afastan dun tratamento 

informativo rigoroso e que dea voz a toda a comunidade. 

Como aprendizaxe, destacar tamén as aportacións xornalísticas de involucrarse neste 

proxecto. O tratamento rigoroso e en profundidade da información, o aprender a seleccionar a 

información máis interesante e novidosa e o saber como expoñer esta de maneira atractiva. O 

espírito crítico que se extraeu da análise dos medios e coñecer como as empresas de 

información traballan, moitas veces con pouca rigorosidade, de maneira deshonesta e 

favorecendo os seus propios intereses. 

Por último, engadir a importancia dos apuntamentos do OCC para a realización do traballo. 

Documentos como Técnicas foron chave para poder desenvolver unha correcta tarefa cos 

Círculos. Outros, coma Observatorio 1 e Observatorio 2, axudaron a comprender o proxecto 

e a realizalo de maneira eficiente. Estes apuntamentos tamén foron imprescindibles para 

entender conceptos como Comunidade, Relacións Humanas ou o propio termo de 

Comunicación. 
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2.- O Círculo  

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

Os membros do Círculo de Lectura Crítica de Seguridade Viaria foron: 

- Leiro Darriba, Xaime [1.j.1]; Colexio de Xornalistas de Galicia: Acudiu a unha 

xuntanza, aportando información sobre o tratamento da problemática viaria nos 

medios de comunicación. Grao de participación e implicación media. Boa 

dispoñibilidade. 

- Matos Espiño, Luis [1.j.3]; Presidente da AAVV Doutor Maceira de Conxo: Acudiu a 

dúas reunións. Coñecedor da problemática viaria de Conxo e doutros aspectos da 

seguridade viaria da capital galega. Grao de participación e implicación media. Boa 

dispoñibilidade.  

- Picard Mahaut, Jeanne [1.j.5]; Delegada en Galicia de Stop Accidentes: Acudiu a 

dúas reunións. Gran coñecedora da temática en todos os seus aspectos. Grao de 

participación e implicación elevados, tanto nas reunións coma fóra delas. Boa 

dispoñibilidade. Gran apoio na difusión do proxecto. 

- Rodríguez Fernández, Ignacio [1.j.2]; Membro da Asociación Cívica Composcleta: 

Acudiu a unha reunión, proporcionando información moi útil sobre os puntos 

conflitivos para a circulación viaria e sobre a circulación en bicicleta en Santiago. 

Grao de participación e implicación medio. Boa dispoñibilidade. 

- Vilariño Rodríguez, Jesús [1.j.4]; Director da Autoescola Santa Eulalia: Acudiu a 

dúas reunións. Coñecedor de todos os aspectos viarios de Santiago e as súas 

problemáticas, aportou información moi interesante ó proxecto. Participación activa e 

grao de implicación elevado. Colaborador nun post. Boa dispoñibilidade.  

Dada duración máxima permitida das reunións e a dificultade de reunir a todos os membros 

nunha mesma data, decidiuse compoñer Círculos de tres persoas. Así, dependendo dos temas 

a tratar, acudían ás reunións uns membros ou outros, quedando os restantes de suplentes. 

Para a creación dos Círculos de Lectura elaborouse unha axenda de contactos [3.6] con 

diferentes persoas e entidades relacionadas coa temática do proxecto: asociacións cívicas e de 

veciños, sindicatos, colexios profesionais, organismos oficiais…, cos que se mantiveron 
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conversas sobre a participación no mesmo. A medida que se ía avanzando no traballo, os 

criterios para a busca dos membros do Círculo mudaron e optouse por contar con asociacións 

ou persoas con dedicación máis ou menos intensa en materia de seguridade viaria, de carácter 

cidadán e con reivindicacións concretas dentro deste activismo (uso da bicicleta, 

motoristas…), todo na área de Santiago de Compostela ou arredores. Deste xeito, desbotouse 

a participación nos Círculos de membros dos organismos oficiais, como a Policía Local, 

concelleiros ou integrantes de partidos políticos locais, aínda que si foron interpelados para 

algunhas informacións puntuais. 

Moitos destes contactos non chegaron a dar unha resposta e algúns dos que si o fixeron 

finalmente decidiron non participar. Con todo, hai outras entidades e persoas que non 

puideron participar nos Círculos por motivos persoais e/ou  laborais, principais obstáculos 

que se atoparon na conformación mesmos. É o caso de Motoclub Compostela ou o Club 

Ciclista Compostelano. Á hora de cubrir a carta aval tamén houbo algún problema, xa que, ao 

comentarllo, moitos deles negáronse. 

As organizacións e persoas coas que se mantivo contacto e que finalmente non participaron 

no Círculo son: 

- Asociacións de veciños: AAVV Domingo Cepeda - O Eixo (Roberto García). 

- Asociacións de ciclistas: Club Ciclista Compostelano. 

- Asociacións de motoristas: Motoclub Compostela. 

- Políticos/institucións: Jorge Duarte Vázquez (Concelleiro responsable de Espazos 

Cidadáns con competencias en Urbanismo e Mobilidade), Diana Parente (Educación 

Viaria da Policía Local de Santiago de Compostela), Rubén Cela (BNG Santiago), 

Érika Penelas (PP Santiago) e Eva Martínez (PSOE Santiago). 

2.b.-Dispositivo:  

Para a creación do Círculo, elaborouse unha axenda con asociacións, persoas e institucións 

que puidesen participar no mesmo en Santiago ou arredores. A partir desa axenda, as 

encargadas de Círculos puxéronse en contacto con todos eles para coñecer a súa 

dispoñibilidade e o seu grao de acordo co proxecto. A aqueles que se amosaron receptivos 

explicóuselles a fondo a proposta e enviáronselles as cartas avais. A partir deste momento, 

establecéronse as datas das reunións e contactouse cos membros máis coñecedores dos temas 



6 

a tratar en cada unha delas. Unha semana antes de cada xuntanza, as encargadas dos Círculos 

cotexaban a dispoñibilidade horaria dos membros e acordaban con eles data e hora. Unha vez 

fixada, reuníase todo o GT para distribuír as funcións na reunión, seleccionar os temas a 

tratar, buscar os materiais e elaborar preguntas ao respecto. Estes temas eran enviados ós 

membros do Círculo, ós que se animaba a aportar materiais propios ou outros contidos. 

As reunións estruturábanse en base ós temas. En cada un deles, primeiro, poñíanse en común 

os materias (novas, vídeos, datos…), para logo realizar un debate en torno ós mesmos. Ó 

final de cada xuntanza, os membros do Círculo aportaban unhas conclusións e unha 

valoración sobre o traballo do grupo.  

O lugar de encontro do Círculo de Lectura Crítica foi, nas tres xuntanzas, unha das salas de 

reunións da Residencia Universitaria Burgo das Nacións e a elas acudiron todos os membros 

do GT. 

Forja Pena, Tania; Axenda e Arquivos:  

- 7 de marzo: Participación activa con preguntas e comentarios. Fotografías. 

- 4 de abril e 17 de abril: Participación activa con preguntas e comentarios. 

García Vilariño, Hugo; Difusión:  

- 7 de marzo, 4 de abril, 17 de abril: Participación activa con preguntas e comentarios. 

García Vivero, Gloria; Coordinadora: 

- 7 de marzo, 4 de abril, 17 de abril: Participación activa con preguntas e comentarios. 

Fotografías e vídeos. 

González Figueroa, María; Círculos: 

- 7 de marzo, 4 de abril: Participación activa con preguntas e comentarios. 

- 17 de abril: Participación activa con preguntas e comentarios. Fotografías. 

Iglesias Saá, María; Acción: 

- 7 de marzo, 4 de abril, 17 de abril: Participación activa con preguntas e comentarios. 

Martínez Gómez, Laura; Círculos: 
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- 7 de marzo e 4 de abril: Participación activa con preguntas e comentarios. Fotografías 

e vídeos. 

Palacios Ferreira, Mónica; Edición: 

- 7 de marzo, 4 de abril, 17 de abril: Participación activa con preguntas e comentarios. 

 

2.c.-Negociación e Diálogo co Círculo:  

No que respecta ós temas tratados, nos Círculos debatéronse todos os contidos propostos 

tanto polo GT coma polos propios membros. Ademais, no seo dese debate, apareceron outros 

moitos asuntos relacionados que tamén estableceron unha discusión e que aportaron moita 

información ó proxecto. 

En todas as reunións se trataron os temas negociados previamente:  

- 1ª reunión (7 de marzo): Educación viaria, principais causas da sinistralidade e 

atropelos, tratamento informativo da seguridade viaria e propostas para a Acción. 

[3.3] 

- 2ª reunión (4 de abril): Puntos conflitivos en Santiago de Compostela, educación 

viaria, uso da bicicleta na cidade, tratamento informativo da seguridade viaria e 

propostas para a Acción. [3.4] 

- 3ª reunión (17 de abril): Mostra da Acción e valoración da mesma. Reflexión e 

conclusións sobre os temas tratados no Círculo, o traballo do GT e o Observatorio 

Cidadán de Comunicación. [3.5] 

No que respecta á experiencia dos membros do Círculo, cabe mencionar que Luis Matos, 

presidente da AAVV Doutor Maceira, xa participara noutros grupos de traballo, polo que 

coñecía a dinámica das xuntanzas, e está en contacto permanente coa prensa local. Pola súa 

banda, Jeanne Picard non coñecía o traballo do OCC, pero ten unha ampla experiencia como 

conferenciante e como intermediaria entre a súa entidade e os medios e comunicación. Jesús 

Vilariño tamén participou en numerosas informacións dalgún medio local como punto vista 

dun profesional, pero tampouco participara nunca nos Círculos do OCC. O xornalista Xaime 

Leiro xa estivera en contacto con outros Círculos. Ignacio Rodríguez non participara antes no 
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Observatorio e proporcionou información sobre o mundo da bicicleta, sendo o único con 

coñecementos ó respecto. 

Para tratar o tema contactouse con persoas involucradas e, daquelas que decidiron participar 

no Círculo, coñecéronse as súas vivencias, experiencias, necesidades, aspiracións e 

problemáticas. Deste xeito, e mediante o diálogo, púidose atallar o tratamento da información 

dende o respecto e a toma de conciencia, empatizando con cada un dos seus casos. 

Coñeceuse  a desgraza familiar ó volante de Jeanne Picard, a loita de Jesús Vilariño por 

mellorar as vías compostelás e a denuncia de Luis Matos respecto á deficiente  rotonda do seu 

barrio. Tamén as pretensións de Nacho Rodríguez, quen busca, como membro de 

Composcleta e amante das bicicletas,  un espazo axeitado para a súa circulación. Xaime Leiro 

explicou cal era o seu papel en El Correo Gallego, así como as dificultades que experimenta 

un profesional ó tratar noticias deste tipo. Así, púidose conseguir un resultado moito máis 

profundo, dende a comprensión de cada un dos antecedentes dos nosos membros e o 

entendemento e nunca sen coñecemento de causa. 

Este sentimento de comprensión e acordo tamén se produciu entre os propios integrantes do 

Círculo, que desenvolveron unha interacción respectuosa. Así, independentemente das 

diferencias de obxectivos en torno á seguridade viaria, que ían dende a redución dos límites 

de velocidade ata a promoción do uso da bicicleta, os diferentes puntos de vista foron 

expostos con corrección e, dentro do debate, todos os membros se amosaron autocríticos, 

escoitando ós demais e chegando a elaborar propostas consensuadas.  

Todos os membros do Círculo proporcionaron temas, noticias, informes e fotografías nas 

xuntanzas. No caso de Jeanne Picard, cabe destacar que aportou o Código Deontolóxico da 

súa asociación que serviu como base para enfocar o tratamento de todos os posts. Ignacio 

Rodríguez facilitou, tamén, un mapa cos atropelos a peóns e ciclistas en Santiago, empregado 

no post de zonas perigosas para a circulación compostelá, así como un mapa de rutas, 

recuperado no post sobre a situación da bicicleta. 

O Círculo fixo unha análise retrospectiva dos medios de comunicación, observando unha 

mellora no tratamento da seguridade viaria nos últimos anos. Con todo, identificaron a 

persistencia de certas carencias. Fundamentalmente, observouse un abuso excesivo de cifras e 

estadísticas e a elaboración de informacións moi sucintas e insuficientes, reproducindo notas 
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de prensa e informacións de axencia. Segundo o Círculo, os medios de comunicación non 

cumpren a súa labor informativa e formativa, ou fano de xeito precario.  

En canto o Glosario [3.7], fíxose unha selección inicial de conceptos. Despois da primeira 

reunión e de poñelos en común no Círculo, algúns termos foron eliminados, engadíndose 

outros máis pertinentes e apropiados, coma “Mobilidade Sostible” ou “Violencia Viaria”. 

2.d.- Acción:  

Nun primeiro momento, a proposta de Acción do GT [3.12] consistía en filmar varios vídeos 

nos que os membros do Círculo propoñerían diferentes normas para un código deontolóxico 

para os medios de comunicación. A dificultade para levar á práctica de maneira atractiva esta 

primeira idea propiciou un debate no seo do grupo, que se decantou por elaborar unha nova 

proposta. Esta nova idea deriva dunha suxerencia que Jeanne Picard, integrante do Círculo, 

ofreceu na primeira reunión no seo do debate sobre a Acción, sobre as malas condutas que se 

poden ver acotío. Así, logo de debater entre todos os membros do GT e co círculo, a Acción 

consistiu na realización dun vídeo de concienciación sobre a seguridade viaria e a súa 

importancia, amosando estas malas condutas, zonas conflitivas e problemas viarios da cidade 

con entrevistas a persoas da rúa. [3.2] [1.g.2]. 

Todos os membros do GT participaron na gravación dos distintos vídeos que compoñen a 

Acción. Da organización do traballo encargáronse Gloria García e María González, que 

distribuíron as distintas funcións e que tamén foron as responsables da montaxe do vídeo 

final.  Laura Martínez e Tania Forja elaboraron o guión. Hugo García locutou a voz en off. 

O debate dos Círculos foi o xerme da Acción, que se elaborou coa participación activa da 

maioría dos membros. 

- Ignacio Rodríguez, Asociación Cívica Composcleta: Algo de implicación. Propuxo 

ideas sobre o formato da Acción. 

- Jeanne Picard, Stop Accidentes Galicia: Bastante implicación. Propuxo ideas sobre o 

formato da Acción e colaborou na mesma aportando casos concretos e na súa difusión 

en redes sociais. 

- Jesús Vilariño, Autoescola Santa Eulalia: Bastante implicación. Propuxo ideas sobre o 

formato da Acción e colaborou na mesma aportando casos concretos. 
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- Luís Matos, Asociación de veciños de Conxo Doutor Maceira: Algo de implicación. 

Propuxo ideas sobre o formato da Acción.  

- Xaime Leiro, Colexio de Xornalistas: Pouca implicación. 

Esta Acción serve para concienciar da importancia da seguridade viaria, xa que se trata dun 

problema no que toda a sociedade está involucrada. A concienciación é a chave para 

conseguir unha boa seguridade viaria, que evita moitos dos problemas que poñen en perigo a 

seguridade de todos. Con este vídeo, amósase a realidade deste aspecto, tratando de que a 

cidadanía se decate da relevancia que teñen as normas e o seu cumprimento. Búscase chegar 

ó maior número de persoas posibles para que reflexionen sobre os erros que cometen acotío e 

conseguir un cambio na súa actitude. 

Trátase, polo tanto, dun proxecto beneficioso para o Círculo. Con el búscase o mesmo que 

Jeanne Picard (Stop Accidentes) ou Jesús Vilariño (Autoescola Santa Eulalia): facer 

coñecedor a todo o mundo da importancia da seguridade viaria e do cumprimento das 

normas. Stop Accidentes encargouse de difundilo, amosándose completamente de acordo co 

traballo. Composcleta defende uso bicicleta e o coidado dos espazos na cidade para facelo 

posible, algo que se denuncia no vídeo. Tamén axuda a denunciar o mal estado das vías e o 

seu mal deseño, algo que repercute directamente en Luís Matos e a asociación que representa. 

Así, a Acción serve tanto para concienciar como para denunciar a realidade en Santiago de 

Compostela, ambas cuestións moi importantes e necesarias. 

A elaboración da Acción desenvolveuse en sete fases: 

1. Debate cos Círculos sobre a Acción: Na primeira reunión de Círculos explicóuselles a 

todos os membros o propósito de realizar unha Acción. Pedíronse ideas e propostas 

para realizala en conxunto.  

2. Primeira proposta de Acción: Entrégase ó profesor a idea de realizar un vídeo-spot a 

modo de Código Deontolóxico para os medios. [3.12] 

3. Debate e nova proposta: A dificultade de levar a cabo a anterior proposta propicia un 

novo debate en torno á Acción no GT e co Círculo. Proponse a realización dun vídeo 

de concienciación social. [3.2] 

4. Organización e distribución do traballo: Establécese un plan de traballo común para a 

gravación,  montaxe e guionización da Acción. 
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5. Realización: Divididos en dous grupos, o GT grava as entrevistas na rúa e os planos 

recursos necesarios para a Acción. Elabórase o guión definitivo. 

6. Montaxe: Móntase o vídeo seguindo o guión. 

7. Difusión: Redacción do post sobre a Acción e publicación no blog do OCC [1.b.1]. 

Este post, xunto co vídeos, é difundido a través das distintas redes socias e enviado ós 

membros do Círculo para a súa promoción. 

A Acción do GT tivo 492 visitas en Youtube, 70 gústame e 0 non me gusta. Tivo, ademais, 

moi boa acollida por parte de todos os membros do Círculo e do público en xeral.  

 

2.e.- Retribución comunitaria:  

O Círculo atopouse en todo momento cómodo e involucrado co proxecto, considerando que 

se trataba dun tema de gran interese e importancia social. A Acción foi apoiada por todos eles 

e moi ben valorada: pareceulles que estaba moi ben realizada, tanto tecnicamente como de 

contido, atopándoa incluso entretida, a pesar de que se trata dun tema que a moitos pode 

resultarlles pouco interesante. Debate interesante e produtivo para todas as partes. A boa 

experiencia de todos os membros do Círculo fixo que se mostren receptivos para traballar no 

futuro con outros grupos: tres  entidades membros deste Círculo están abertas a crear un 

convenio co Observatorio.  

A todos os integrantes lles pareceu necesario que, como futuros xornalistas, os membros do 

GT sexan quen de tratar temas de relevancia social dentro da formación para poder aprender e 

aplicalo nun futuro profesional. Respecto ó traballo, califícado como “complexo e 

sobresaínte”. 

3.- A Organización do Traballo. 

3.a.-Tarefas e funcións desempeñadas.  

As funcións de Edición consistiron en revisar e corrixir as publicacións do grupo, tanto post  

coma comentarios e novas, seguindo o Libro de Estilo do Observatorio; manexar as 

referencias e coordinar os comentarios elaborados; e realizar post [1.b] e comentarios [1.c]. 

Como aprendizaxe, observouse mellor manexo da plataforma wordpress e maior fluidez nas 
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correccións, ademais de axustarse a datas concretas seguindo un calendario á hora de 

desempeñar as diferentes tarefas. 

A edición do GT foi esencial para a elaboración dos post e comentarios do blog, cabe 

destacar a rapidez e a precisión coa que, a encargada disto, realizaba as súas tarefas. Deste 

modo, todos os documentos seguían un mesmo estilo, marcado anteriormente polo OCC. 

No caso de Difusión, as principais tarefas desempeñadas foron as de dar visibilidade nas 

redes sociais ós contidos elaborados para o blog e co Círculo, seguindo a estratexia do OCC, 

e elaborar convenios con asociacións para o seu posible aproveitamento en anos posteriores.  

Como aprendizaxe, valórase a gran experiencia adquirida en canto a contactar coas diferentes 

asociacións, tanto no labor de difusión como na contribución con Círculos. Ademais, 

mellorouse o traballo en grupo e a coordinación cos demais integrantes do GT, así como a 

adecuación a realizar as tarefas, seguindo un calendario predeterminado. 

A difusión do proxecto foi esencial para que a sociedade coñecese a través das diversas redes 

sociais o traballo do equipo e o valorase positivamente, tal e como se pode observar na 

difusión do vídeo de acción. 

No que respecta a Axenda e Arquivos, mantívose o calendario [3.8], na medida do posible, e 

adaptouse o mesmo ós cambios pertinentes e publicáronse as datas dos post, novas e reunións 

ó calendario grupal do blog. Ademais, recolleuse, organizouse e relacionouse todo o material, 

información e contidos, tanto obtidos no Círculo como externos, para o seu posterior 

aproveitamento. Tamén cabe mencionar que se recolleu a información e apuntamentos 

aportados polo profesor, elaborando esquemas e presentacións a partir das clases expositivas 

e dos apuntamentos da materia. Así mesmo, realizáronse post e comentarios e, nos Círculos, 

fixéronse aportacións temáticas, preguntas e, nalgunha delas, tomáronse fotografías e 

gravacións de audio. Tamén se elaborou para o blog o Glosario [3.7], Enlaces [3.9] e 

Bibliografías [3.10]. En canto á aprendizaxe, destácase a rotación de tarefas que aportou 

coñecementos de todos ámbitos. Relacionado coas propias funcións, pódese resaltar unha 

mellora da organización dun calendario, así como a busca e elaboración de contidos teóricos 

e bibliográficos que logo poden ser empregados.  

A Axenda do GT [3.6]  foi fundamental para orgarnizar o traballo entre os membros do 

grupo, datalo e elaborar as memorias individuais e grupal 
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3.b.- Estratexias de Publicación e  de Difusión do Traballo:  

Aínda que inicialmente se planeaba publicar sete posts, logo sóubose que tiñan que ser nove: 

un por cada membro e dous grupais, o inicial e o final. Finalmente, publicáronse dez, ó 

realizar unha colaboración a maiores. En canto á organización dos post, realizáronse por 

parellas para facilitar o traballo conxunto, a excepción dun dos post que se fixo de maneira 

individual. Tendo en conta os comentarios, cada membro do grupo encargouse de responder 

os comentarios dos seus propios post. Ademais, para cubrir o máximo de dez comentarios 

iniciados, cada integrante do grupo tiña que realizar un mínimo dun comentario e outros tres 

cubríronse segundo a dispoñibilidade de cadaquén.  

Respecto ó apartado de novas, que foi unha novidade no blog a mediados de marzo, 

publicáronse un total de tres [1.e.1; 1.e.2; 1.e.3]. Con dita organización, intentouse dividir o 

traballo o máis equitativamente posible, a pesar de haber algúns problemas coa realización do 

oitavo post [1.b.2]: Cidade con zona 30, un modelo a seguir, elaborado por María Iglesias. 

Este post en concreto tivo que ser modificado na súa totalidade antes de ser publicado no 

blog, debido á falta de contidos do mesmo e ós problemas de redacción.  

En canto á Difusión, a mensaxe que se quería transmitir era dar un maior coñecemento sobre 

o tema da seguridade viaria e así fomentar a escasa concienciación que existe na actualidade. 

Para levar a cabo esta mensaxe utilizamos diferentes plataformas: Youtube, Instagram, 

Facebook e Twitter. Na difusión externa houbo certos problemas á hora de intentar chegar a 

un acordo coas diferentes asociacións, xa que son moi necesarias para dar a coñecer o noso 

traballo, pero ao final solucionouse. Na difusión interna é onde aparecen os verdadeiros 

problemas, xa que hai unha gran falta de coordinación entre grupos, non solucionada en 

ningún intre. Porén, para realizar a tarefa dos comentarios foi necesaria unha certa 

comunicación interna, polo que se arranxaron varios acordos con outros grupos para reducir 

as dificultades o máximo posible. Non se adoptaron outras formas de traballar vistas nos 

outros grupos, xa que a comunicación foi case nula. Por último, en canto á consecución de 

colaboradores, conseguiuse a de Jesús Vilariño para tratar o tema da mobilidade sostible, xa 

que tiña uns coñecementos moi amplos sobre o tema.  

 

 



14 

3.c.- Reflexivización:  

Nun primeiro momento a proposta do GT pasou por distintas temáticas ata chegar á escollida. 

Quíxose tratar o accidente do Alvia en Santiago de Compostela, pero a dificultade á hora de 

atopar fontes partícipes neste proxecto non o fixo posible. Por isto, optouse por atallar unha 

problemática máis xeral pero na mesma liña,r escollendo así a seguridade viaria en 

Compostela [1.a.1]. Para tratala, propúxose tocar distintos puntos coma o seu enfoque nos 

medios, as problemáticas viarias da cidade e as posibles melloras da súa situación, 

considerándoo de gran relevancia e interese social. Todo isto foi consensuado entre todos os 

membros do grupo, interesados na causa.  

O traballo de campo consistiu en chegar a coñecer a realidade santiaguesa a través de 

distintas fontes involucradas coa temática. Para facelo posible, contactouse con distintas 

persoas e, logo de coñecer a súa historia e as súas pretensións respecto á seguridade viaria, 

comezouse a traballar en conxunto. A través de tres reunións e mantendo o contacto directo 

con eles, conseguiuse o nivel de coñecemento e a información necesarios para o tratamento 

da información. Deste xeito, escribíronse os correspondentes posts no blog, xunto a distintos 

materiais acompañando as explicacións. Isto levouse a cabo distribuíndo as distintas tarefas 

entre os integrantes do GT, cumprindo cada un unha función específica dentro do proceso. 

No caso da Acción, esta foise realizando en paralelo ó traballo e coa axuda e aportacións do 

Círculo para así buscar un resumo acorde ó proxecto. 

Por último, para a realización da Memoria traballouse de maneira conxunta entre todo o GT, 

aportando cada un a súa visión. O resultado, en xeral, foi moi bo e cumpríronse todos os 

obxectivos marcados previamente. 

Con todo, para que este proxecto fose mellor, o principal sería manter unha comunicación 

coas coordinadoras do blog máis eficaz. O desconcerto e a desinformación causada por isto 

moitas veces levou ó grupo a non ter claro como levar a cabo o traballo e como focalizalo. 

Tamén sería necesario un mellor cumprimento dos tempos de traballo, así como que cada 

membro asumise totalmente as súas responsabilidades dende un primeiro momento. 

Un dos problemas cos que se lidiou foi a xestión do tempo. Poñer a publicación dun dos post 

en Semana Santa foi un erro que houbo que subsanar, xa que se trataba dunha data pouco 

viable para a súa elaboración conxunta. 
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3.d.- Fitos: 

Na primeira fase identifícanse os seguintes fitos: 

● Planificación: Proposta do tema aprobada, dándolle unha orientación máis xenérica 

para non centrala só no accidente de Angrois e abrir o tema á seguridade viaria en 

xeral.  

● Obxectivos: Procura de que se quere facer e que se quere conseguir co traballo que 

está por facer. Cales son os puntos claves sobre os que se debe que traballar dentro da 

seguridade viaria e o tratamento que teñen os medios do mesmo.                                          

● Tarefas: Asignación dun posto a cada membro e coñecemento das tarefas propias do 

mesmo.  

No que respecta á segunda fase, aprécianse os seguintes fitos: 

● Posts: Primeiros posts, comezo do traballo e tratamento dos temas que sentan a base 

do tema.  

● Segunda reunión co Círculo: Foi clave dentro do desenvolvemento do traballo en 

xeral, non só nesta fase. Boa organización da reunión, boa resposta por parte membros 

do círculo e os contidos obtidos dos mesmos tiveron un gran aproveitamento para os 

posteriores post.  

● Post posteriores: Como se menciona no punto anterior, a partir da segunda reunión 

redirixiuse o contido dos post e conseguiuse, unha vez sentadas as bases cos primeiros 

post, centrarse en temas máis concretos e poder abordalos desde distintos puntos.  

Por último, na terceira fase identifícanse: 

● Acción, proposta e organización: A partir das múltiples ideas que se aportaron nas 

reunións de Círculo, foise precisando e pensando unha Acción. Unha vez elixida, 

comezou a división de traballo e a asignación de tarefas a cada membro do grupo.  

● Colaboración realizada por Jesús Vilariño: Permitiu abordar un tema moi concreto, a 

mobilidade sostible, da man dunha persoa con amplos coñecementos no tema.  

● Reacción á Acción: Unha vez rematada a Acción, ensinóuselles o vídeo ós membros 

do Círculo para que visen que se fixo a partir das ideas iniciais que se deron. A 
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reacción foi positiva e destacaron a necesidade de ensinar o que se fai mal e a falta de 

concienciación e de educación viaria na sociedade.  

Todos estes fitos dan a coñecer cales foron os puntos clave no desenvolvemento do traballo 

cara ao cumprimento dos obxectivos. Xa que remarcan partes do proceso que permitiron 

levar a cabo os post realizados e a Acción, para que estes logo tivesen unha repercusión fóra 

do propio grupo e  do Círculo chegando a un público maior.  

 

 

4.- Análise, conclusións e resultados. Proxección:  

4.a.- Análise do Tema: 

A partir do contacto co Círculo e cos implicados e afectados polas eivas na seguridade viaria 

en Compostela e na sociedade, produciuse un achegamento á realidade e ós perigos que se 

atopan cada día nas vías. Ademais, identificouse unha falta de educación viaria e de 

concienciación en xeral e coñeceuse o tratamento que dan os medios de comunicación sobre 

o tema e a necesidade de que se sigan códigos deontolóxicos como o de Stop Accidentes á 

hora de informar con rigor.  

4.b.- Análise dos Medios: 

Tal e como se puido comprobar neste proxecto, a maioría das informacións sobre seguridade 

viaria falan de números, non de persoas, e aportan unha visión superficial do tema. Isto 

dificulta a súa percepción como problema social. Non obstante, o tratamento informativo 

sobre este tema sufriu unha mellora lenta pero significativa ó longo dos anos e, nalgúns casos 

puntuais, os medios de comunicación implícanse e tratan de concienciar. 

4.c.- Reflexivización:  

As principais resistencias a destacar son a gran dificultade á hora de contactar coas diferentes 

asociacións e a inexperiencia que supón realizar por primeira vez un proxecto cunha estrutura 

interna tan xerarquizada. Pola contra, cabe destacar unha mellora notoria na comunicación 

grupal e na comunicación coas diferentes asociacións que colaboraron, aportando unha maior 

experimentación neste sentido. 
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4.d.- Conclusións:  

O obxectivo de coñecer os perigos da circulación viaria na cidade de Santiago conseguiuse. A 

través do Círculo, principalmente, sóubose que problemas había na cidade e cales eran os 

principais puntos conflitivos da mesma. A partir destes coñecementos, elaborouse un mapa 

para situar estas zonas e explicáronse os problemas destes lugares. 

O obxectivo de coñecer como os medios de comunicación tratan o tema tamén se conseguiu. 

Grazas a unha análise exhaustiva das noticias publicadas na prensa, tanto en medios locais 

como nacionais, e da información conseguida polos membros do Círculo, coñeceuse que nos 

medios só se aportan datos superficiais dos sucesos relacionados coa seguridade viaria, en 

lugar de afondar nas causas e consecuencias dos mesmos e de buscar solucións. 

4.e.- Resultados: 

De cada unha das tres reunións co Círculo obtivéronse distintos materiais, tanto fotográficos 

como de son e vídeo. Destes, utilizáronse tan só unha pequena parte, os máis axeitados 

segundo as necesidades do momento. O resto foi almacenado sen chegar a empregarse. O 

mesmo aconteceu cos materiais recollidos para a Acción, así como coa información obtida do 

Círculo. Optouse por crear unha axenda ampla e variada coa que se contactou, toda ela 

reutilizable para un futuro ó igual que ditos materiais. 

4.f.- Proxección:  

Aspectos como as zonas perigosas para a seguridade viaria en Santiago, as demandas dos 

usuarios ou como deben os medios elaborar unha correcta información sobre o tema foron 

resoltos con éxito. Outros foron imposibles de resolver por falta de tempo, como a seguridade 

nos transportes públicos ou unha profundo análise sobre como se debe realizar unha correcta 

educación viaria. Para traballar este tema é importante ter presente a multitude de usuarios 

que conviven nas rúas compostelás, dar voz a todos eles e facer un tratamento que non se 

pare só nos datos, senón tamén en dar contexto e explicacións dos problemas. 


