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1.- O Tema 

1.a- Definición. Medios de comunicación. Importancia.  

O Seminario 2 Grupo C tratou na súa actividade pertencente ao Observatorio Cidadán             

de Comunicación, a temática do turismo en Santiago de Compostela. Un tema baseado             

na actualidade que vai desenvolvéndose na sociedade compostelá. Entendemos o          

turismo como unha actividade de viaxar por pracer, pero que ten que ter en conta a súa                 

proxección e consecuencias, ademais de poder garantir un beneficio onde se asenta. [6]  

Segundo foi avanzando o proxecto se foi comprendendo as diversas reflexións, como a             

que aportou María Elvira Lezcano, entendendo cada vez máis, como o modelo turístico             

debe buscar a sostibilidade. Baseada na dignidade, seguridade e tranquilidade cidadá.           

[17] 
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En canto á temática nos medios de comunicación, pódese apreciar que existe unha falta              

de información ou incluso desinformación. Durante as reunións celebradas co Círculo           

podíase comprender como os medios se centraban en números e anos como o 2021,              

esquecendo así uns factores claves para entender a “sostibilidade”, como son intentar            

entender que provocan e que consecuencias poden traer. Noticias como as que trataban             

o aumento de orzamento para mellorar a atención aos peregrinos, demóstrano. [4]  

Conforme aumentan este tipo de informacións vaise creando unha opinión pública           

baseada en celebrar o aumento dos números e acabar por non preguntarse o que              

deparará o longo prazo. Isto relaciónase coa circulación da información, que non é máis              

que mostrar o que un operador turístico vai lanzando.  

Por último, o tema do turismo en Santiago de Compostela é importante. A cidade recibe               

cantidades grandes de viaxeiros (máis de 5 millóns no último ano) e acaba sendo algo               

do que é necesario informar e coñecer máis del.  

 

1.b.- Aspectos analizados do tema: 

Na proposta indicáronse varios temas que na súa gran maioría acabaron sendo tratados             

polo grupo. En primeiro lugar, e como tema principal, o modelo turístico de Santiago e               

o seu impacto, que foi mostrado dende o primeiro post [6]. Despois, as diferentes voces               

sobre o tema apareceron tras tratar o tema nos círculos [4, 8 y 9] e nas noticias [18]. Os                   

comercios locais, víronse representados no segundo (presidente da Asociación de          

Comerciantes e Empresarios Compostela Monumental) e terceiro círculo        

(merchandising do camiño). [8 y 9] 

Tamén, en menor medida, tratouse o turismo na universidade tras a participación dun             

membro de Acción Universitaria [4 y 7]. Por último, os proxectos para modificar o              

modelo, pese a ser complicados de efectuar, foron tratados nunha das entrevistas e na              

acción final. [1] [9] 

Todos os temas incluídos na proposta foron tratados durante o traballo nunha maior ou              

menor medida. É significativo que varios deses temas non tiveron o peso que lles              



concedíamos, pois conforme foi avanzando o proxecto foron pasando a un segundo            

plano. 

No que respecta aos temas tratados, pero non incluídos na proposta encontrámonos con             

varios: primeiro, os de actualidade turística [6, 4], como a taxa [5], o tratamento              

intermitente [2], e despois, para ampliar encontramos a educación [9] ou a promoción             

da cidade. [3] 

Estes temas aportan unha maior visión da temática e deben pertencer á análise pois para               

comprender como funciona o turismo nunha cidade debese comezar dende a promoción,            

ata como se transmite ao exterior mediante os medios de comunicación. [8] 

 

1.c.-Hipóteses e obxectivos:  

Dende o comezo do grupo S2C: Turismo propuxéronse varios obxectivos que foron            

cumpríndose. Como se mostra no primeiro post dentro do Observatorio, pretendíase ir            

mostrando as diversas claves sobre o turismo na capital. En primeiro lugar, mostrar as              

diferentes clases de actividades turísticas [4], despois, poder coñecer se hai alternativas            

[9]. Por outro lado, tratar a actividade turística e coñecer se as accións por parte do                

Concello permitían un turismo sostible [3]. Por último, pretender xunto aos círculos            

analizar se existe un turismo alternativo, sostible e positivo. E todo isto, enmarcado na              

relación cos medios de comunicación. [4, 8, 9] 

O tema nos medios de comunicación segue sendo algo descoñecido. É decir, os medios              

falan diso, pero seguen sen saír das cifras de ocupación e das previsións para o futuro.                

Ao rematar, segue sen resolverse a cuestión de que ¿interésalles aos medios un turismo              

alternativo? [8] 

En canto á documentación que primeiro se empregou, optamos por dous libros.            

“Estructura y economía del mercado turístico”, de Jesús Rivas García e “El Mercado             

Turístico”, de Vogeler Ruiz e Hernández Armand. Esa primeira documentación, non           

sufriu modificacións ao avanzar o traballo. 

 



1.d.- Metodoloxías:  

A principal guía que se utilizou para o desenvolvemento do traballo foi o libro de estilo                

do Observatorio. Fóra disto decidiuse crear unha dinámica participante na que o proceso             

de investigación e o material obtido nas reunións cos círculos, así como, coas             

entrevistas, fosen os que conducisen o relato e polo tanto o traballo. Prescindiuse do              

uso dalgún dos conceptos vistos na aula co obxectivo de crear un esquema sinxelo que               

potenciase a transmisión da información da forma máis clara e accesible para que esta              

resultase facilmente decodificable e verosímil. 

 

1.e.- Aprendizaxe+Servizo:   

Tívose a sorte de contar no círculo con persoas moi colaboradoras na meirande parte              

dos aspectos, que dende o comezo se mostraron comprometidos co traballo.           

Principalmente no caso de Carlos Piñon, responsable de comunicación do Palacio de            

Congresos e xestor do sitio web santiagoturismo.es. Lamentablemente, durante o          

proceso perdeuse a colaboración de Apatrigal por falta de tempo que poder adicar ó              

proxecto, pois dende a súa representante Minia del Río obtivérase moito apoio. Por mor              

da forzada reformulación do círculo, o espectro de colaboradores foi moi amplo,            

contouse coa colaboración dende asociacións veciñais ata institucións, estudantes ou          

pequenos empresarios[50]. Con todos eles aprendeuse sobre a situación que está a vivir             

o turismo na cidade, atopándose en ocasións con opinións contrapostas pero sempre moi             

argüídas. Sendo conscientes da problemática que está a vivir principalmente o casco            

histórico coa escasa promoción e regulación dun turismo que non veña ligado ó             

Camiño. 

 

Nas súas impresións sobre o traballo do grupo dende o círculo mostráronse agradecidos             

de que se tratase un tema que, segundo os colaboradores, non está a acadar a               

importancia que merece nun sector ligado a un gran problema de precariedade laboral. 

Da man dos círculos descubriuse tamén o escaso tratamento que os medios dan a este               

tema, centrándose principalmente en cifras, sen chegar a estudar nunca o trasfondo. O             



cal provoca principalmente que a sociedade se atope desinformada con respecto ó tema             

do turismo na capital galega [1].  

 

2.- O Círculo 

2.a.- Composición do Círculo de Lectura Crítica 

 

O Círculo de Lectura Crítica contou cun total de 8 participantes en tres reunións              

diferentes: [50] 

 

1. Carlos Piñón, responsable da páxina web santiagoturismo.com e responsable         

comercial do Palacio de Congresos. Foi o contacto de maior axuda e cunha             

maior disposición. Malia a dificultade de horarios debido ao posto de           

importancia que ocupa, estivo sempre disposto a facer un oco para acudir aos             

círculos, ademais de facilitar información de gran valor e contactos útiles.           

Participou en dous círculos e unha entrevista.  

2. Minia del Río Arca, membro da Asociación para a Defensa do Patrimonio            

Galego (Apatrigal) e de Galicia é máis. Aportou información de gran valor para             

o desenvolvemento do proxecto, pero motivos profesionais imposibilitaron a súa          

continuidade. Participou no primeiro círculo. 

3. Olga María Cárcamo, membro de Acción Universitaria. A única participante que           

non cumpriu coas expectativas. Chegou ao primeiro círculo sen terse informado           

sobre o tema, coa intención de participar como “espectadora”. Cancelouse unha           

reunión despois de que avisara o día anterior da imposibilidade da súa            

participación e tampouco asistiu ao seu aprazamento, esta vez sen avisar, polo            

que tamén houbo que cancelar esa reunión no mesmo momento de celebración.            

Participou en dous círculos.  

4. José Ángel Blanco Núñez: xerente da Asociación de Comerciantes Compostela          

Monumental e presidente da Confederación Española de Cascos Históricos.         

Debido á imposibilidade de cadrar horarios antes, acudiu á celebración do           

círculo do día 17 de abril. Aínda que moita da información aportada era de              



interese, a dificultade para respectar as quendas de palabra e a creación de             

tensión cos outros membros do círculo ensombreceu a súa participación.  

5. Marcos Pombo, presidente da Asociación de Veciños Casco Histórico. Foi unha           

incorporación tardía, pero con información de gran valor, así como interese por            

participar e colaborar no proxecto. Estivo moi activo na rede de mensaxería            

creada para os membros do círculo, aportando propostas de interese e invitando            

ao grupo aos eventos realizados pola asociación que preside. Intercambio de           

coñecementos moi satisfactorio. 

6. Eva Tato Collazo, presidenta de AIESEC. Participou no último círculo,          

aportando o punto de vista da organización de voluntariado e como estudante de             

último ano de ADE, aportando coñecementos de interese. Disposición e interese           

por participar no círculo en todo momento.  

7. Yago García Rodríguez, ilustrador da empresa Quenindiola. Participou no         

último círculo como representante do comercio indirecto do Camiño de          

Santiago, ofrecendo información real do que supón o turismo para a cidade.            

Disposición e interese por participar no círculo en todo momento.  

8. Manuel Noceda Ferreiro, alumno do ciclo formativo Guía, información e          

asistencia turística. Participou no último círculo, representando ao estudantado         

de turismo en Santiago, ofrecendo satisfactoriamente a visión do futuro          

traballador no mercado turístico, explicando o funcionamento da educación en          

turismo. Disposición e interese por participar no círculo en todo momento.  

 

Tamén se estableceu contacto con outros posibles membros do grupo, seguindo os            

mesmo criterios de busca: a relación co mundo do turismo en Santiago, de maneira              

directa e indirecta, buscando aportacións de diferentes ámbitos de influencia do turismo. 

1. Óscar Alfeirán Varela, membro de Santiago Hostelería. Pese a mostrar un           

interese incial, deixou de responder aos intentos de contacto, polo que foi            

descartado. 

2. María Elvira Lezcano, profesora de turismo na Escola de Turismo CENP de A             

Coruña. A imposibilidade de acudir aos círculos condicionou a súa colaboración,           

se ben mostrou interese en participar e fixo un artigo de colaboración “Santiago,             

a necesidade dun turismo baseado no benestar cidadán” [17], ademais de           



proporcionar información e interactuar no grupo de whatsapp creado para a           

comunicación cos membros do círculo e que acabou resultando tamén unha           

interesante plataforma de difusión. 

3. María Abelleira, presidenta da Asociación de Veciños Compostela Vella. Foi          

descartada despois de que rexeitase acudir á celebración dos círculos. Propuxo a            

asistencia doutro membro da Asociación, pero nunca concretou esa información. 

4. Dimas González Bennett, de Santiago de Compostela Film Commission. Non          

aceptou a invitación para acudir aos círculos, xa que consideraba que non            

podería aportar información de interese, pero concedeu unha entrevista que foi           

empregada no post “A promoción galega”.  

5. Raquel Freiría Mato, da Asociación Protectora de Animais do Camiño, APACA.           

Rexeitou a invitación a participar nos círculos por falta de tempo. 

6. Flavia Ramil, Xerente de Incolsa. Conseguiuse o contacto a través de Dimas            

González. Inda que nun primeiro momento a súa secretaria transmitiu o seu            

interese polo proxecto non se volveu ter nova ó respecto. 

 

2.b.- Dispositivo 

O S2C Turismo celebrou un total de tres reunións de círculos, todas celebradas na              

Biblioteca Concepción Arenal: [124] 

 

1. O primeiro círculo tivo lugar o 12 de marzo ás 10 da mañá. Participaron o               

responsable de comunicación do Palacio de Congresos e xerente do sitio web            

santiagoturismo.es, Carlos Piñón, a membro de Acción Universitaria, Olga         

María Cárcamo, e a membro de Apatrigal e Galicia é Máis, Minia del Río. Este               

círculo foi introdutorio, con preguntas postas en común por todos os membros            

do grupo de maneira previa ao encontro. A partir desta reunión elaborouse o post              

“Panorama turístico en Santiago de Compostela” [4]. 

 

2. O segundo círculo realizouse o 17 de abril ás 9.30 da mañá. Repetiron os              

participantes Carlos Piñón e Olga María Cárcamo, xunto coas incorporacións do           

presidente da Asociación de Veciños Casco Histórico, Marcos Pombo, e o           

xerente de Compostela Monumental, José Ángel Blanco. Esta reunión         



orientouse cara ao tratamento por parte dos medios de comunicación do turismo,            

máis especialmente o turismo na capital compostelá. O material aportado polos           

membros do equipo antes da celebración da reunión e os contidos da mesma             

deron lugar ao post “Non cre que isto pecha a visión do xornalismo?” [8] 

 

3. O terceiro e derradeiro círculo celebrouse o 18 de abril ás 9.30 da mañá, e estivo                

composto por un grupo renovado de colaboradores. Manuel Noceda, estudante          

do ciclo formativo de Guía, información e asistencia turística, Eva Tato,           

presidenta de AIESEC, e Yago García, ilustrador da empresa de merchandising           

sobre o Camiño Quenindiola. A temática deste círculo foi a repercusión do            

Camiño de Santiago na cidade, coa creación de postos de traballo indirectos, así             

como a súa aplicación á educación. O post “O turismo dende a educación e o               

comercio” [9] baseouse na posta en común dos participantes desta reunión, con            

material aportado polos membros de S2C.  

 

Entre os círculos anulados encóntrase o do día 11 de abril, despois de que a               

representante de Acción Universitaria, Olga María Cárcamo, cancelase a súa          

participación o día anterior. Cambiando a data para o venres 13 de abril, nesa mesma               

semana, a mencionada membro da asociación estudantil tampouco acudiu á reunión,           

esta vez sen aviso previo, o que imposibilitou a realización do círculo, pero propiciou a               

celebración de entrevistas a Carlos Piñón e Marcos Pombo, que si acudiran á cita. Ao               

longo do período de realización deste proxecto, propuxéronse diferentes datas para a            

celebración de círculos, pero os horarios dos participantes limitaron as opcións,           

obrigando a fixar unha data concreta cando un mínimo de 3 participantes confirmasen a              

súa asistencia. Tanto na entrevista do 13 de abril como nos círculos celebrados o 12 de                

marzo, 17 e 18 de abril, o guión de preguntas e material proposto por parte do S2C                 

Turismo foi elaborado polos membros do grupo. [123] 

 

2.c.-Negociación e diálogo co círculo. 

Á hora de negociar os aspectos do tema do turismo cos membros do círculo nunca                

houbo ningún inconveniente. Ao principio da reunión concretábase con eles o tema do             



que se falaría na próxima hora e, en ningún momento, puxeron trabas para que non se                

puidesen levar a cabo. Sempre acordo cos aspectos a tratar e dispostos a ofrecer toda a                

información que estivese nas súas mans para poder dar unha visión clara do que              

acontece, actualmente, co turismo. 

Na primeira xuntanza analizouse o panorama turístico na capital galega, pois nos            

medios de comunicación unicamente se ofrecen cifras do número de persoas que chegan             

a Santiago de Compostela, pero non se ofrecen datos de se esta afluencia é boa ou non                 

para a cidade [4]. Polo tanto, na segunda reunión decidiuse tratar o tema dos medios de                

comunicación e se existe un bo trato informativo ou non [8]. Por último, na terceira               

xuntanza, na que se conseguiu reunir tres persoas distintas ós dous círculos anteriores,             

tocouse o tema do turismo dende o comercio e a educación, pois era necesario saber se a                 

afluencia de xente é beneficiosa para os comerciantes e, se dende a educación, se trata               

de ofrecer visións distintas ás do turismo actual ou se unicamente se centran no camiño               

en na Catedral de Santiago [9]. 

Cando se propuxeron os termos que formarían parte do glosario, todos os participantes             

estiveron de acordo porque eran conceptos básicos para tratar dito tema e foron palabras              

que se empregaron ao longo de todas as reunións. Turismo era a palabra clave; pero               

tamén modelo turístico, xa que se falaría de varias opcións para non centrarse             

unicamente no actual. Falouse moito do turismo sostible, algo esencial para non causar             

estragos na cidade; e da diferenza entre excursionista e turista. 

 

En canto aos membro do círculo, todos tiñan unha experiencia próxima co turismo e por               

iso foron fundamentais para as reunións, xa que podían aportar informacións adecuadas            

para un bo seguimento deste tema. Ao contar con asociacións de veciños e comerciantes              

podíase analizar como se ve o turismo dende as súas perspectivas e se realmente se               

deberían propoñer novas propostas de modelos turísticos. O mesmo aconteceu ao ter            

persoas que viñan da educación ou que xa trataban o turismo de primeira man, pois dan                

unha visión real do que acontece actualmente. 

 

En canto á prealimentación, tratouse de dar, dende o principio, unha visión de cambio              

ou mellora no aspecto do turismo que favorecese tanto aos habitantes como á cidade. En               

ningún momento houbo unha comunicación xerárquica, senón que houbo unha gran           



aceptación por parte dos membros do círculo en canto ás opinións de cada un,              

poñéndose de acordo en determinados aspectos e coñecendo novos datos que aportaban            

os demais. 

Sempre se gozou dunha gran harmonía dentro do círculo, pois nunca houbo disputas             

entre eles e todos estaban de acordo co que os demais aportaban. Isto deu a pensar que,                 

se todos están de acordo no mesmo tema, é que algo non funciona ben dentro do                

turismo da cidade e si debería haber un cambio. Excepto na segunda reunión, na que se                

contou con Compostela Monumental que aportaba visións completamente distintas ás          

do resto do grupo e non coincidían en nada, chegando a haber moitos desacordos entre               

os participantes. 

Tanto os membros do círculo como os compoñentes do grupo, aportaron noticias para             

complementar as preguntas e dar a coñecer a actualidade no aspecto do turismo. A partir               

delas, comezaba o debate entre os participantes que querían dar o seu punto de vista               

sobre os temas que se trataban nas noticias e se serían favorables ou non algunhas das                

actuacións que se querían levar a cabo. 

Para rematar, algúns dos compoñentes tiñan unha relación directa cos medios de            

comunicación. O representante de Compostela Monumental estudou xornalismo, aínda         

que despois non foi a súa profesión, pero coñecía perfectamente como se trataba a              

información dentro dos xornais. El mesmo e o xerente do departamento comercial do             

Palacio de Congresos sabían como trataban a información que se mandaba aos medios e              

cales se decidían publicar ou non, dependendo do xornal. Todos coincidían en que o              

único que ofrecían eran cifras para alardear da gran cantidade de persoas que chegaban              

á cidade, sen analizar os aspectos positivos ou negativos que poderían supoñer. 

 

2.d.- Acción 

A proposta de acción do S2C foi un díptico cunha ruta alternativa ao modelo turístico               

actual santiagués [28]. Esta ruta sería complementaria á visita aos puntos turísticos de             

Santiago, para que así se pasase máis tempo na capital e se coñecese algo máis dela,                

posto que os puntos sinalados no díptico serven para recorrer un pouco a cidade. 



Laura López e Gloria Pérez foron as persoas que máis temas como alternativa             

ofreceron: turismo cinematográfico, animal friendly, paranormal, dos sentidos… sendo         

esta última a elixida. 

Buscouse esta alternativa porque nas reunións co círculo víase que algo do modelo que              

hai non estaba marchando ben. Os paquetes turísticos e axencias ofrecen viaxes nas que              

Santiago se visita en 45 minutos e se marchan para outro lugar de Galicia, mentres se                

poderían quedar aquí e non masificar tanto a zona vella, que é o principal punto turístico                

[76]. 

A acción foi levada a cabo pola responsable de acción, Ana López. Houbo un momento               

no que se tivo que elixir se se ían meter todas as posibles alternativas ou centrarse nunha                 

soa, e Ana comentou cos seus compañeiros que era mellor centrarse nunha soa e que               

fose comprendida por todos. 

Así pois, os membros do círculo colaboraron en todo canto puideron nesta acción,             

dando propostas de lugares e alternativas, sobre todo Carlos Piñón e Marcos Pombo,             

que sempre estiveron moi atentos a todo canto se solicitaba dende o grupo. Mavi              

Lezcano tamén aportou o seu punto de vista, sendo un pouco máis crítica co traballo –                

por ser profesora desta materia na UDC – pero a alternativa tamén lle gustou. Olga               

María Cárcamo e José Ángel Blanco non se manifestaron ante a proposta. Os             

integrantes do terceiro círculo (Yago García, Manuel Noceda e Eva Tato) opinaron que             

a alternativa estaba ben, que incluso aportaba cousas novas de Santiago e que podían              

chamar a atención á xente para que permanecese máis tempo. Foi un pouco unha              

conclusión en conxunto. 

A maioría dos turistas/peregrinos aos que se lles ofreceu esta alternativa, acollérona ben.             

Algúns ata falaban de que se fose guiada atraería a máis xente. Moitos deles chegan e                

vanse de Santiago con só ver a Catedral, que é necesaria de ver unha vez se vén a                  

Santiago pero, hai máis [22]. Isto tamén favorecería a que os medios de comunicación              

ensinasen máis cousas de Santiago que non fose só Catedral e cifras . 

A proposta desconxestionaría un pouco máis a zona vella durante o día, o que              

favorecería o alivio da zona vella, unha oportunidade para os veciños do casco histórico              

que no círculo estaban representados por Marcos Pombo. Para Eva Tato, presidenta de             



AIESEC, sería unha posibilidade de ofrecer prácticas; para Manuel Noceda, estudante           

do ciclo de Guía, información e asistencia turística, unha alternativa de estudo para             

especializar o seu traballo; para Yago García como empresario, sería unha nova forma             

de comercio e para Carlos Piñón, xerente do Palacio de Congresos, vería nela un              

enfoque distinto para as posibles actividades en Santiago. Non se cre que aportase             

carencias a ninguén: unha nova alternativa normalmente favorece en calquera enfoque,           

non se fai coas intencións de que traia resultados negativos. 

Dende un principio xa se falou de facer unha ruta alternativa e complementaria. Para              

levala a cabo falouse cos membros do círculo en todo momento para anotar as súas               

indicacións e para que o traballo fose o máis representativo posible cara ás súas              

peticións. Os problemas de despois de Semana Santa co círculo fixo que se tivese que               

atrasar a posta en marcha desta, pero púidose realizar sen maiores complicacións porque             

se soubo reaccionar a tempo ante os imprevistos. O seu impacto na sociedade foi bo,               

posto que recibiu críticas, todas elas estaban enfocadas cara ao plantexamento no            

díptico, pero non á alternativa en si. 

 

2.e.- Retribución comunitaria. 

O círculo, como ben se comenta no punto anterior, acolleu dunha maneira positiva a              

alternativa. Cando se lles pediu valorar o traballo dentro do Observatorio concluíron que             

é un labor importante que se traten estes aspectos en proxectos coma os do              

Observatorio. Do turismo dependen outras moitas actividades, como por exemplo a           

gastronomía, e isto dálle un enfoque moito maior na economía, e neste caso na              

compostelá – explicaron Marcos Pombo e Holga María Cárcamo-. Na mesma liña,            

Carlos Piñón explicou que a cidade de Santiago está en continuo cambio e que existan               

investigacións para ir mostrando como funciona debe ser fundamental. Por último, José            

Ángel Blanco incidiu en que se hai xornalistas especializados en economía, tamén os             

pode haber no turismo. O xornalismo de investigación é algo esencial e vital [1]. 



Non houbo compromisos de permanencia para un círculo futuro, pero dende o grupo             

considérase que é un tema que se debe seguir tratando en vindeiros anos, posto que non                

houbo tempo para darlle a visibilidade que se debería e é un tema moi interesante. 

 

3.- A Organización do Traballo 

3.a.- Tarefas e funcións desempeñadas 

Na axenda, o traballo principal foi ir anotando día a día todos os movementos que se                

facían no grupo desde unha perspectiva interna e cos círculos. Ademais, tamén había             

que pactar reunións grupais, intentar pactar reunións intergrupais (no caso da Axenda            

non se levou ningunha a cabo a pesar de propoñerllo á coordinadora), fixar os días para                

quedar co círculo e recoller os arquivos, como as cartas avais [50]. Aínda que todo este                

traballo era propio de axenda, houbo moita participación e diálogo por parte dos             

membros do grupo para establecer as datas que mellor se adaptaban a todos os horarios.               

En todos os roles desempeñados polo grupo houbo participación de todos os integrantes.             

Quizais o menos participativo foi o traballo de difusión, xa que todo o material              

audiovisual foi creado e editado pola responsable de difusión, pero todos aportaron            

contactos para incrementar a difusión en redes, compartindo as publicacións que se ían             

subindo. En canto ao círculo, todos os membros buscaron posibles colaboradores que            

puidesen aportar no tema do turismo e contáctase entre todos con eles. Na acción final,               

o grupo falou de diferentes propostas ata chegar á conclusión de que era interesante a               

idea dunha ruta alternativa e, aínda que a responsable de acción final foi a que máis                

tratou o tema, todos intentaron aportar na medida do posible. Para facilitar o traballo de               

edición, tentouse ser fieis ao manual de estilo á hora de redactar os posts e no respectivo                 

a axenda, houbo propostas de reunións por parte de todos, sobre todo para quedar cos               

círculos.  

No relativo ás reunións que se fixeron cos membros do círculo, houbo unha serie de               

complicacións xa que non se conseguía cadrar datas e nunha ocasión unha das             

integrantes nin sequera apareceu. Sen embargo, sóubose organizar de tal xeito que se             

tiveron que facer reunións dous días seguidos e publicar catro posts a última semana:              



dous de círculos, unha colaboración e a acción final. A intención non era seguir esta               

estratexia, sen embargo houbo a obriga de facelo así debido a que foi imposible cadrar               

aos tres membros mínimos do círculo antes da última semana. A colaboración enviouna             

a profesora de turismo da UDC María Elvira Lezcano a última semana [17], polo tanto               

non se puido publicar noutra data e a acción final tiña que ser publicada na última                

semana.  

A estratexia de publicación do grupo S2C era subir un post por semana ou semana e                

media e facer reunións de círculos os días 26 de febreiro, 8 de marzo e 5 de abril.                  

Finalmente, as reunións tiveron que facerse o 12 de marzo, 17 de abril e 18 de abril.                 

Todos os membros do grupo publicaron dous posts con axuda dalgún outro membro e              

todos comentaron, respondendo a comentarios nas súas publicacións e comentando en           

posts doutros grupos. Antes do problema que xurdiu coas reunións de círculos, íanse             

cumprindo os prazos estruturados no calendario a principio de curso, incluso nalgunhas            

ocasións publicando algo antes do establecido. Sen embargo, cando houbo que aprazar            

os días previstos para as reunións cos círculos, fíxose dende a calma e sen sucumbir á                

presión dos prazos de entrega. 

 

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

A estratexia de difusión dentro do grupo S2C funcionou correctamente dende o            

principio, dende a coordinación xeral de difusión estableceuse unha estratexia dividida           

en dúas ondas de comunicación, unha primeira a través dos achegados e unha segunda              

onda a asociacións e institucións que puideran estar interesados no noso traballo.  

Dende a coordinación xeral non se volveu ter máis pautas e os grupos traballaron de               

forma illada sen intervir uns no traballo dos outros. Dende o S2C traballouse             

principalmente con Instagram [28],[29],[31],[33],[35],[36],[37],[40],[41] pois era a rede        

onde maior alcance se tiña e onde se atopaba a meirande parte dos seguidores. Ademais,               

contas como Twitter e Facebook deron problemas, como que desaparecían publicacións.           

Dende o primeiro momento foi importante a elaboración de pezas audiovisuais que            

poder difundir entre os lectores potenciais, se ben no blog non houbo moita             

participación por parte dos colaboradores si se recibiron comentarios, aporte de novas e             



incluso pequenos debates a través dun grupo de WhatsApp que se creou cos             

colaboradores. Tanto os post realizados [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[17] como a        

proposta para a acción final e as pezas publicadas na canle de YouTube             

[22],[23],[24],[25],[26] do laboratorio tiveron moita aceptación a través de dito grupo.           

Como fraqueza apuntar que as institucións oficiais como o concello fixeron caso omiso             

das tentativas de contacto con eles. 

3.c.- Reflexivización: 

Ao longo de todo o cuadrimestre, fíxose unha rotación dos roles de cada un.  

Na fase inicial de proposta, todos os membros do grupo aportaron temas que puidesen              

ser tratados no OCC e comezáronse a delimitar os postos de traballo de cada un.  

No desenvolvemento do traballo de campo houbo unha rotación de roles por parte de              

todos os membros e ningún se limitou a facer estritamente o seu traballo. As relacións               

dentro do grupo distínguense pola comodidade que houbo entre todos.  

No relativo ás memorias, repartiuse o traballo para a memoria grupal entre todos e              

estruturouse principalmente entre Eugenio Muñoz Fernández, Laura López Rey, Yaiza          

López Otero e Gloria Pérez Cacharrón. 

No relativo ao aproveitamento do grupo, considérase que foi un grupo favorable en liñas              

xerais. Púidose adiantar contidos, especialmente no mes de marzo, sen embargo           

seguiuse co tema adiante e cumpríronse os obxectivos da materia.  

3.d. Fitos: 

1. Fase inicial (proposta): 

● Proposta de temas: entre todos aportáronse temas coa intención de enfocar nun            

primeiro momento ao tema de integración cultural enfocada aos Erasmus. 

● Tema final: comézase a tratar o tema do turismo por recomendación do profesor             

xa que a proposta que se propuxera xa se fixera en anos anteriores.  

● Círculos: a procura de círculos levouse a cabo entre todos e contactamos con ata              

14 persoas diferentes. 

2. Traballo de campo: 



● Posts teóricos: especialmente os posts da taxa turística en Santiago e a entrevista             

a Dimas González axudaron a crear un marco teórico para despois desenvolver            

un traballo máis práctico cos círculos. [2][4][5] 

● Segundo círculo: a pesar das tensións que se xeraron entre dous membros do             

círculo, foi a reunión máis produtiva e da que máis información se tirou. [8] 

● Acción final: a creación dunha ruta alternativa foi un traballo moi ben acollido             

pola xente que se entrevistou nas rúas e que podería incluso considerarse como             

un modelo alternativo real.  [1] 

● Colaboración: contouse coa colaboración da profesora de turismo da UDC María           

Elvira Lezcano, que redactou unha entrada para o blog. [17] 

3. Memorias 

● Autavaliación: comézase a analizar o traballo levado a cabo ao longo do curso e              

serve como pauta para estruturar a memoria.  

● Creación de memorias: lévase a cabo a recollida do traballo feito ao longo de              

todo o curso e reflíctese o esforzo persoal e colectivo. 

● Repercusión da Acción: a difusión do traballo da Acción Final foi moi ben             

acollido, tanto nas redes, como para os círculos e a xente da rúa. 

En conclusión, estes foron os puntos chave para o desenvolvemento do traballo levado a              

cabo ao longo do curso. Foron suficientes, aínda que sempre son mellorables, para             

acadar os obxectivos do OCC e, en definitiva, leváronse a cabo as ideas que xurdiran na                

proposta inicial e algunhas máis que xurdiron máis adiante. 

 

4.- Análise, conclusións e resultados.  

4.a.- Análise do Tema. 

O turismo en Santiago de Compostela é unha unión global de varios aspectos. En              

primeiro lugar, a actividade turística enténdese como unha acción de viaxe por pracer,             

aínda que se lle estea sumando a viaxe por traballo, pero ten que estar nunha situación                



de equilibrio co lugar que o rodea. Isto enténdese como a busca de sostibilidade,              

favorecendo a seguridade, dignidade e tranquilidade de onde se asente. [4 y 17] 

4.b.- Análise dos Medios.  

Os medios de comunicación tratan a temática do turismo sen profundizar. Encárganse            

de dar a coñecer cifras de ocupación, número de viaxeiros ou orzamentos e non indagan               

máis alá. Como se puido comprobar no círculo, plasman o que nunha axencia se lles               

comunica. Este funcionar provoca que, lendo os medios xeralistas, non se poida chegar             

a coñecer as supostas consecuencias de cada unha das actividades turísticas. [4, 8] 

4.c.- Reflexivización. 

Nas fases levadas a cabo durante o proxecto foise aprendendo a seguir pautas en canto a                

un libro de estilo, horarios de publicación e ter que elaborar diariamente. As maiores              

resistencias en canto a reflectir o traballo foron as de concretar reunións ou de conseguir               

elaborar a proposta adecuadamente.  

4.e.- Resultados. 

Ao desenvolver o traballo obtéñense varias cousas que poden ser utilizadas. Ademais da             

produción de post [del 1 al 9], encontráronse vídeos [22 a 26], a acción final [1] e o                  

proxecto de alternativa, e entrevistas a varios contactos moi relacionados co tema [3 y              

7]. Ademais, a axenda foi útil e é un bo modelo para a realización do traballo.  

 

 


