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1.- O Tema  

1.a.- 

Definición inicial: indagar e informar sobre a contaminación dos ríos Sar, Sarela e             

Tambre e as consecuencias que esta ten para a sociedade en xeral. Coñecer a realidade               

da depuradora, os seus puntos negativos e cal sería a solución para coidar mellor o               

medioambiente. Así como investigar e criticar o mal uso humano dos recursos naturais e              

intentar rematar con isto.  

Definición final: informar e transmitir á poboación cal é a situación actual dos ríos Sar e                

Sarela, de onde procede a contaminación e cales son os problemas que rodean á              

depuradora, así como onde está a solución. Facer fincapé na concienciación da            

sociedade como parte fundamental para mellorar o estado dos ríos e o ecosistema. Ser              

conscientes da gran cantidade de desinformación que se atopa nos medios e o             

desinterese que esta provoca na comunidade. Denunciar a politización dos mesmos e            

desenvolver un labor de análise de aqueles puntos olvidados por eses medios, partindo             

das declaracións dos afectados directos. 
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O tema da contaminación de Santiago non se trataba moito nos medios. Soamente se              

publicaban noticias dun xeito irregular e moi puntual, relegándoo a páxinas de pouca             

importancia e tratándoo dunha maneira moi superficial. Nos últimos meses comezaron a            

xurdir un maior número de novas mais soamente relacionadas coa necesidade dunha            

nova depuradora, debido á proximidade do cese das axudas da Unión Europea.  

O contido no que se centraban eran as disputas políticas arredor da polémica ubicación              

da nova EDAR, sen ter en conta as opinións públicas e as dos afectados.  

Os medios de comunicación, ás veces, enfocaban o tema dende un punto un pouco              

sensacionalista, publicando soamente aquela información que pode provocar un         

escandalo e vai chamar moito a atención do lector.  

Toda esta información politizada e descoidada provocaba un claro desinterese por parte            

da poboación, a cal estaba moi pouco concienciada ao non ter información clara. Do              

mesmo xeito, non se decataban da necesidade de cambio da obsoleta depuradora.  

Relevancia do tema na comunidade afectada: O tema ten relevancia a nivel comarcal xa              

que afecta a todos os veciños da comarca de Santiago de Compostela. Mais, ao atoparse               

os ríos nunha zona máis rural e non no centro da cidade, este tema tiña moi pouco                 

protagonismo e era moi esquecido polo concello e a poboación, en xeral. 

 

1.b .- 

Aspéctos chave a tratar na proposta inicial: Analizar o estado dos ríos, as causas e as                

consecuencias - Investigar e criticar o mal uso humano dos recursos naturais - Indagar              

como afecta esta contaminación ao entorno, á saúde, á industria, etc. - Actualizar as              

novas acerca do estado da depuradora e as trabas que impiden a súa substitución por               

unha nova - Tratar as posibles demandas de contaminación e diferentes aspectos            

políticos. [1.3]  

Aspectos chaves da proposta inicial finalmente analizados polo grupo: Analizar o estado            

dos ríos e as causas - Investigar e criticar o mal uso humano dos recursos naturais (moi                 

vencellado ao punto anterior, xa que as causas principais da contaminación destes río             

 



 

somos nos mesmos e o mal uso que empregamos do medio ambiente, descoidándoo e              

destruíndoo) - Tratamento da temática sobre o estado da depuradora e as trabas que              

impedían a súa substitución (centrándonos en explicar de maneira clara a situación na             

que se atopa e criticar o tratamento do tema por parte dos medios) - Tratar as posibles                 

demandas de contaminación e diferentes aspectos políticos (o grupo tratou a           

politización dos medios e as cuestións políticas que impedían unha reducción de dita             

contaminación, as trabas e as diferentes problemáticas, especialmente vencelladas á          

temática da depuradora). 

Aspectos chaves iniciais non analizados polo grupo: O grupo centrou máis o enfoque             

na análise das causas dos ríos máis ca nas consecuencias, debido á falta de información               

de proveito que conseguiron reunir . O círculo non era capaz de centrar o debate nese                

punto, xa que, dende a súa perspectiva, as consecuencias eran obvias (impedimento de             

bañarse nos ríos, problemas xenéticos para as especies do ecosistema, etc.) e non tiñan              

demasiada información sobre estas. Do mesmo xeito, non afectaba a saúde           

directamente, por non ser potable a auga destes ríos, non era un “problema directo” para               

o benestar. O grupo pensou que sería máis proveitoso pescudar máis sobre os problemas              

que provoca esta contaminación. Moi vencellado a isto, tampouco se indagou           

demasiado sobre como afecta esta contaminación as industrias, xa que, tras unha análise             

sobre esta temática, non se atopou moita información relevante. Así mesmo, no debate             

co círculo non lle deron importancia, polo que o grupo tamén decidiu abandonar este              

punto.  

Aspectos novos tratados polo grupo: Posibles medidas para frear a contaminación -            

Falta de concienciación e importancia dos medios de comunicación - Análise dos            

lugares onde se atopan os maiores cúmulos da contaminación (puntos negros) -            

Tratamento da situación do río Sarela (tras incluír no noso círculo ao representante da              

Asociación de Veciños do Río Sarela, este río pasou a ter a mesma importancia que o                

Sar). 

Todos estes novos temas foron xurdindo a medida que o grupo ía analizando             

información para as reunións. Así mesmo, fóronse substituíndo uns por outros en            

 



 

relación a importancia da información que nos propocionaba o círculo. A pesar disto, o              

tema era moi recurrente. Polo que, ás veces, uns asuntos pisábanse con outros. 

 

1.c.- 

 Premisas:  

-Está contaminado o río Sar de Santiago de Compostela? 

-Como afecta á saude dos habitantes da cidade e arredores a contaminación dos ríos?  

-Por que aínda non se construíu a nova depuradora?  

Metas:  

- Visibilizar o mal estado dos ríos e as súas beiras, situación moi pouco coñecida pola                

poboación. 

- Darlle voz aos afectados directos pola contaminación e as persoas que toman partido              

no seu coidado. 

- Dar conta dunha realidade abandonada polos medios de comunicación.  

 

Estado do tema nos medios de comunicación:  

Os medios de comunicación soamente trataban temas relacionados coa política, sen           

moito éxito, para a realización dunha nova depuradora. Céntranse na contaminación           

dende o punto de vista e os intereses políticos. Por outra banda, esquecen tratar a               

situación real de contaminación e mostrar a perspectiva dos afectados. 

Preguntas sen resolver: Por que se deu a posibilidade de colocar a depuradora en O               

Souto e non na Silvouta? Como se atopan o ríos na actualidade? Quen son os que                

contaminan e por que? Que clase de residuos conteñen estes ríos? Onde está o problema               

e cales son as posibles solucións?  

 



 

No vencellado á documentación inicial, cabe destacar, a dificultade deste proceso           

debido a pouca información existente dun tema moi concreto e limitado. [6.4.] 

O grupo derivou o estudo cara a unha a análise das causas que provocaban a               

contaminación, deixando á marxe as consecuencias (como xa se explicou no punto            

anterior). E abriu paso a novas temáticas, sen centrarse tanto no tema da depuradora, ao               

ver que era unha loita política. Aínda así, pensou que era relevante facer unha campaña               

de concienciación sobre a situación e levouse a cabo a acción final sobre dito contido. 

 

1.d.- A metodoloxía empregada comezou coa observación interna do comportamento          

das persoas, aprendendo dos métodos de colaboración das Asociacións partícipes no           

círculo. 

Na Observación directa tamén está a observación crítica de medios e análises            

interpretativas de fontes documentais, recadando noticias dos medios impresos se fíxose           

a correspondente reflexión sobre as prácticas xornalísticas. Para seguir cunha          

metodoloxía de discusión crítica e acción participativa, a información recadada foi           

compartida cos membros do círculo, conseguindo sacar á luz os estereotipos dos medios             

e unha educomunicación para o grupo de investigación. 

En canto a acción desenvolta non houbo resistencias, senón que dende o primeiro             

momento houbo un acordo favorable ao exercicio das iniciativas que ía propondo o             

grupo.  

Houbo tres fases de tratamento da temática: unha documentación e selección de temas a              

tratar nos círculos, o seguimento e análise do tema nos medios de comunicación, e o               

desenvolvemento dunha acción final formativa e concienciadora. 

Os procedementos tiñan como fin o traslado de toda a información obtida cara á maior               

difusión posible seguindo o efecto da mensaxe na sociedade. Os membros do grupo do              

Observatorio fixéronse responsables do efecto do seu traballo na comunidade.  

Os procesos de conceptualización desenvoltos a partir da experiencia obtida. Estiveron           

orientados á procura da consistencia na Comunicación Interpersoal e Comunitaria. O           

 



 

Observatorio conseguiu a “Mediación” da que falaba Martín-Barbero nos apuntamentos,          

pois mediante a información obtida nas xuntanzas de debate e compartida coa sociedade             

a través de publicacións periódicas, tentouse conseguir un cambio de lugar no            

pensamento. 

 

1.e.- O grupo de traballo conseguiu mellorar as súas capacidades de relación e             

distribución, dada a necesidade dunha estructuración adecuada para o correcto          

desenvolvemento do proxecto. Foi necesario un traballo continuo, baseado nunha          

análise minuciosa da información do tema a desenvolver. As relación de traballo entre             

os diferentes grupos tamén foron esenciais para desenvolver unha comunicación grupal,           

que delimita e articula os roles, minimizando conflitos e mantendo a cohesión. 

Foi moi importante a persistencia e profesionalidade á hora de manter as xuntanzas co              

círculo, dada as trabas que xurdían para establecer unha data. O grupo aprendeu a              

organizar a súa axenda, segundo os intereses das fontes e a tratar cun grupo de persoas                

moi diverso, con moitas inquedanzas que transmitir. Este conxunto de persoas,           

proporcionou unha información que foi a base á hora de elaborar os documentos. Así              

mesmo, ensinaron ao grupo moitos valores morais vencellados a educación da           

sociedade e a necesidade dunha loita continua e rigurosa para conseguir unha meta             

conxunta: mellorar e coidar o ecosistema.  

Adquiriuse un coñecemento e unha visión da realidade, que ata o momento o grupo tiña               

algo distorsionada, en relación co tratamento mediático de certas temáticas. Deuse conta            

do poder dos medios de comunicación, do control que estes impoñían na poboación e da               

capacidade que teñen para redirixir a atención dos grupos sociais segundo os intereses             

dos máis poderosos. Aprendeuse a analizar con rigor a información e a desenvolver un              

maior espíritu crítico. Mostrar a realidade ten que ser o obxectivo primordial dun             

periodista e para iso os medios teñen que nutrirse dos intereses dos afectados e da               

poboación en xeral. 

 

2.- O Círculo  

 



 

2.a.-O círculo compúxose por 3 colaboradores principais: Luis Matos, representando á           

Plataforma pola recuperación do río Sar; Manuel González, representando ao Club Vía            

Láctea e Marcos Pérez, fundador de Galicia Sustentable . En xeral todos os membros do               

círculo colaboraron dun xeito efectivo. No caso de Marcos, ás veces era necesario             

insistir, pero unha vez debatía resultaba moi útil. As reunións tiñan unha boa dinámica e               

os datos extraídos foron empregados en todos os posts.  

Como membro suplente, o grupo tivo a Jon Brokenbrow, presidente da Asociación            

Veciñal Río Sarela , quen participou nunha das reunións. Aportaba moita información            

sobre todo o relacionado co río Sarela e unha visión máis crítica no que á política se                 

refire.  

 Membros desbotados: 

Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), que xa participaran o ano             

pasado , nun principio confirmaron a súa participación pero finalmente cambiaron de            

idea a última hora argumentando que non quedaran satisfeitos coa experiencia do ano             

pasado.  

Carme Pacín, representante de Bota e bata. Ao final a súa asistencia non foi necesaria,               

ao que se sumaba a mala dispoñibilidade.  

Verdegaia. Considerouse a asociación ecoloxista de ámbito galego como unha posible           

fonte de gran interese, non obstante, o seu presidente deu a coñecer a súa inactividade               

fai un ano. 

Greenpeace Galicia. Non accederon e recomendáronnos no seu lugar o contacto con            

ADEGA (aínda que estos xa cancelaran), porque estes traballaban nun ámbito máis            

autonómico, mentres que eles consideraban non ter información dabondo sobre o tema. 

Asociación Cultural A Rocha Forte: Nunca responderon  

Asociación de Veciños da Rocha Vella “Serafín Zas”: Nunca responderon  

Asociación de Veciños de San Martín de Laraño “A Xunlla”: Nunca responderon.  

 



 

Asociación de Veciños do barrio de Conxo “Doctor Maceira”: Non tiñan           

dispoñibilidade.  

Concello e Asociación de veciños de Ames: Non houbo resposta. 

Topólogo: Non puido axudar. 

Conselleira de medioambiente do concello de Santiago: Non foi posible sen cita previa. 

 

Criterios de busca: 

Asociacións relacionadas co ecosistema galego, e cos ríos, que estivesen activas no            

ámbito de Santiago de Compostela. Buscáronse plataformas que estivesen         

concienciadas coa protección medioambiental.  

Obstáculos para a colaboración: 

Se ben o círculo de lectura funcionou ben, era necesario facer recordatorios e insistir              

nos temas a tratar. Atopáronse dificultades para conseguir que aportasen documentación           

sobre os temas propostos, achegada polo grupo. Un deles, Luis Matos, presentou            

información propia, a cal foi de gran utilidade, pois achegounos o Proxecto de impacto              

medioambiental que foi levado aos xuzgados para desbotar O Souto como opción para             

albergar a depuradora. 

 

2.b. O grupo seguiu un criterio común para a búsqueda dos membros do Círculo:              

asociacións galegas que tivesen actividade en Santiago de Compostela no ámbito da            

contaminación hidríca. A partir desta condición comezouse unha criba ata contar cunha            

lista bastante reducida de candidatos. Estableceuse contacto con todos eles e, tras            

múltiples negativas, o grupo conseguiu o número mínimo de candidatos para por en             

marcha o proxecto: Plataforma pola Defensa do río Sar, Fundación Galicia Sustentable            

e Club Vía Láctea Sendeirismo. A búsqueda continuou e posteriormente engadiuse ao            

presidente da Asociación de veciños do río Sarela. A dificultade recaía no tempo no              

proceso inicial, pois había uns prazos a seguir para que o calendario se cumprise e as                

respostas das fontes, cando respondían, eran lentas.  

 



 

No que respecta á firma das cartas avais, obtivemos catro: Plataforma pola Defensa do              

río Sar [8.1], Club Vía Láctea Sendeirismo [8.2], Fundación Galicia Sustentable [8.3] e             

Asociación de Veciños do río Sarela [8.4].  

No que respecta ás reunións, as datas e o lugar foron acordados en relación coa               

dispoñibilidade e preferencias. O lugar de encontro foi en ambas as tres reunións o              

Centro Sociocultural Aurelio Aguirre de Conxo. Todas elas foron gravadas en audio            

[7.3], en vídeo [7.2.1] e capturadas fotografías [7.1]. 

Nas tres reunión co círculo, as tarefas foron: 

- Fernández Calviño: trascripción. 

- Fernández Facorro: moderación e coordinación da reunión. 

- Fernández Soto, Inés: apoio da coordinación da reunión e toma de notas escritas. 

- Ferreiro Rodríguez: aportación de ideas no trascurso da reunión e difusión a            

través das redes  

- Figueroa Rodríguez: fotografías. 

- Perales Martínez: gravacións. 

 

2.c. Negociación dos aspectos do tema: Para cada reunión o grupo propoñía unha serie              

de temas e, en principio, todos eles foron aceptados polos membros. Segundo estas             

avanzaban, desbotábanse aqueles que carecesen de interés e engandíanse os que           

xurdían pola propia conversa. 

Negociación do glosario: Na primeira reunión, presentouse aos membros do círculo a            

proposta de Glosario [6.1]. Estaba constituído polas seguintes palabras: contaminación,          

ríos, depuradora, medio ambiente, auga e sociedade. Os membros do círculo viron ben a              

proposta , xa que englobaba á perfección o tema a tratar. 

Aspectos negociados no diálogo: O grupo propuxo diferentes temas nas tres reunións,            

todos aceptados polo grupo de lectura crítico, que foron variando no trascurso do             

debate: 

- Primeira reunión:  

 



 

Puntos de partida: 

- Análise da situación da contaminación en Santiago, partindo do estudo das           

diferentes noticias e informacións atopadas. 

- Contaminantes dos ríos 

- Consecuencias da contaminación 

- Como afecta esta contaminación aos afectados 

- A depuradora 

Puntos desenvoltos [6.6.1]: 

- Presentación e debate sobre a contaminación (tratamento dos puntos tratados con           

anterioridade) 

- Tratouse o tema da contaminación causada pola depuradora e os problemas           

vencellados a ela.  

 

- Segunda reunión:  

Puntos de partida:  

- Puntos negros en Santiago de Compostela. 

- Como afecta a contaminación a fauna, a nosa saude e aos paseos fluviais. 

Puntos desenvoltos nas reunións [6.6.2]: 

- Puntos negros en Santiago de Compostela. 

- Causas que provocan esta contaminación e estado da flora, fauna e paseos. 

- Terceira reunión: Desacreditación dos medios na concienciación ambiental. 

Puntos iniciais/puntos desenvoltos [6.6.3]: 

- Falta de concienciación na poboación e necesidade de tratamento por parte dos            

medios de comuniación. 

- Problemática e novas relacionadas coa situación da depuradora de Santiago que           

non foron solventadas na primeira xuntanza co círculo.  

- Presentación da acción final e preguntas relacionadas coa mesma. 

 



 

- Valoración do proxecto realizado. 

 

Prealimentación: As reunións co círculo desenvolvéronse dun xeito dinámico e          

mantívose un diálogo constante. A transmisión de información era bidireccional. Así           

mesmo, todos os procedementos (datas de reunións, lugares, temas, andainas…) foron           

acordados previamente tendo en conta a dispoñibilidade e preferencia de todos. 

Materiais aportados polo grupo : Nun principio, o grupo encargouse de aportar noticias             

e documentos  atopados nos xornais. 

Na segunda reunión falouse dos puntos negros e o grupo de lectura crítico aportou os               

puntos máis dañados. A partir dos cales, o grupo de traballo creou un mapa de puntos                

negros de contaminación na cidade [7.4] Na terceira reunión trouxeron un informe do             

Proxecto de Impacto Medioambiental do Souto e a Silvouta. [6.7.1]  

A valoración que os integrantes dos círculos tiñan acerca dos medios era crítica. Estes              

argumentaban que os medios unicamente trataban temas relacionados cos ríos          

composteláns por intereses políticos. Poñían como exemplo a ocupación de portadas           

que ocupou Agustín Hernández despois do seu incidente tirando lixo ao Sar e             

comparándoa coa ausencia de noticias que desen información sobre a contaminación.           

Foron especialmente críticos co tratamento da depuradora, denunciando medios         

sesgados  que ocultan a metade da información debido a intereses económicos. 

Por estes motivos, os círculos non tenderon a achegar material extraído dos medios. Jon              

falou dalgunha noticia en relación ao río e a súa asociación. 

2.d.- A primeira proposta de Acción Final baseábase en visibilizar a contaminación do             

río Sar co obxectivo de sensibilizar á poboación [1.4]. Pero, co transcurso do traballo e               

reunións cos círculos, xurdiu un novo enfoque: a localización da depuradora en A             

Silvouta ou O Souto. A súa construción na segunda localización suporía a nivel             

patrimonial e medioambiental un desastre e a nivel económico un desperdicio, que só se              

entendería por  intereses económicos e políticos. 

 



 

Para ser conscientes do que supón construír a EDAR en O souto os círculos propuxeron               

facer unha senda pola zona. Ao coñecer esta realidade dende o grupo decidiuse             

visibilizar a paraxe natural que representa O Souto dándolle voz ás denuncias dos             

círculos. Remarcando a necesidade de facer algo coa depuradora pero non a calquera             

precio. A acción consistiu nun vídeo divulgativo que recolle o debate da alternativa de              

Silvouta e O Souto, e a visita a O Souto cos círculos. En todo momento procurouse que                 

o vídeo estivese narrado polos círculos, xa que se buscaba dar protagonismo aos             

afectados.  

As fases da acción final foron: as reunións previas cos círculos para coñecer a fondo o                

tema, (primeira parte do vídeo). En segundo lugar, a visita a O Souto para coñecer a                

paraxe e recoller contido audiovisual para a posterior edición do vídeo. Finalmente,            

edición do vídeo e difusión deste. [7.2.2.3] 

Os medios fixéronse eco do debate da localización da depuradora pero dende a             

prespectiva política. O obxectivo da acción era aportar a visión medioambiental tan            

ignorada  e dar voz aos afectados para visibilizar as súas denuncias. 

 

2.e.-  

O traballo do grupo como membros do Observatorio Cidadán de Comunicación xirou en torno a               

uns obxectivos claros e firmes: conseguir trasladar unha visión clara e verídica sobre a situación               

dos ríos de Santiago. Para iso utilizouse un círculo de lectura crítico, o cal quedou bastante                

conforme co trato e os resultados. 

 

Os catro membros participantes do Círculo quedaron satisfeitos co grupo de traballo. [2.8]             

Segundo eles, as tres reunións desenvolvéronse con moita soltura e fluidez, notábase unha forte              

documentación e valoraron todo o traballo previo, ao non ser un tema fácil de afondar. Do                

mesmo xeito, estiveron sempre dispostos a falar sobre estes temas que lles afectaban             

directamente.  

 

Consideran que é un proxecto de gran impacto xa que a problemática dos ríos é moi chamativa                 

cando se coñece ben. Quedaron agradecidos por ter interese na situación dos ríos e a               

 



 

depuradora. Ademais, foi un proxecto que implicaba unha acción final, o máis interesante do              

traballo, posto que implicaba elaborar un contido audiovisual de impacto. 

 

En conclusión, os membros do Círculo quedaron contentos coa acción final desenvolta e son os               

máis interesados en darlle visibilidade á problemática dos ríos polo que segundo dixeron,             

sempre estarían dispostos para botar unha man co fin de achegar información e concienciación. 

 

O tema dos ríos podería ser un dos temas de máis retribución comunitaria, pois é dos menos                 

coñecidos. Tras o noso proxecto, unha parte minúscula da sociedade pode dicir que sabe algo               

máis.  

 

 

3.-  Organización do Traballo  

3.a.- 

- Primeira proposta. Tema: abandono animal. Rechazado (14 de novembro) [1.1] 

- Segunda proposta. Tema: trastornos alimenticios. Rechazado (12 de decembro)         

[1.2] 

- Terceira proposta. Tema: recursos hídricos. Aceptado (26 de decembro) [1.3] 

- Primera reunión do grupo (5 de febreiro) 

- Segunda reunión de grupo (12 de febreiro) 

- Realización do calendario grupal (17 de febreiro) [1.5] 

- Reunión co grupo (19 de febreiro) 

- Publicación Quen somos? (22 de febreiro) [1.6] 

- Publicación Post de proposta de tema  (22 de febreiro) [2.1] 

- Documentación primeira reunión co círculo (semana do 27 de febreiro) [6.5.1] 

- Reunión co grupo (26 de febreiro) 

- Reunión co grupo (27 de febreiro) 

- Primeira reunión co círculo (28 de febreiro) [6.6.1] 

- Publicación Post 1 Adriano Ferreiro e Hugo Figueroa (2 de marzo) [2.2] 

- Reunión co grupo (6 de marzo) 

- Publicación glosario (9 de marzo) [6.1] 

- Publicación Post 2 Fátima Fernández e Nerea Fernández (9 de marzo) [2.3] 

 



 

- Reunión co grupo (13 de marzo) 

- Publicación comentario (11 de marzo) [3.10] 

- Publicación comentario (13 de marzo) [3.9 ] 

- Publicación comentario (15 de marzo) [3.8] 

- Publicación 2 comentarios (16 de marzo) [3.7] [3.6] 

- Publicación Post 3 Inés Fernández e Paula Perales (16 de marzo) [2.4] 

- Documentación segunda reunión semana do 19 de marzo. [6.5.2] 

- Reunión co grupo e nova búsqueda de contactos para futuros posts (20 de             

marzo):Asociación Cultural A Rocha Forte, Asociación de Veciños da Rocha          

Vella “Serafín Zas”, Asociación de Veciños de San Martín de Laraño “A            

Xunlla”, Asociación de Veciños do barrio de Conxo “Doctor Maceira”, Concello           

e Asociación de veciños de Ames, topólogo e Conselleira de medioambiente do            

concello de Santiago. 

- Publicación comentario (21 de marzo) [3.5] 

- Publicación comentario (1 de abril) [3.4] 

- Publicación de Colaboradores (1 de abril) 

- Reunión co grupo (2 de abril) 

- Reunión co grupo (3 de abril) 

- Segunda reunión co círculo (4 de abril) [6.6.2] 

- Publicación nova (5 de abril) [4.1] 

- Grabación primeiro vídeo (5 de abril) 

- Publicación Post 4 Adriano Ferreiro e Nerea Fernández (6 de abril) [2.5] 

- Documentación terceira reunión co círculo semana do 9 de abril. [6.5.3] 

- Reunión co grupo (9 de abril) 

- Reunión co grupo (10 de abril) 

- Publicación primer vídeo (9 de abril) [7.2.2.1] 

- Publicación nova (10 de abril) [4.2] 

- Terceira reunión co círculo (11 de abril) [6.6.3] 

- Publicación de 2 comentarios (11 de abril) [3.3] [3.2] 

- Publicación Post 5 Hugo Figueroa e Fátima Fernández  (11 de abril) [2.6] 

- Publicación da bibliografía e dos enlaces (12 de abril) [6.2] [6.3.1] [6.3.2] 

- Publicación de bibliografías (13 de abril) [6.2] 

 



 

- Publicación Post 6 Inés Fernández e Adriano Ferreiro  (13 de abril) [2.7] 

- Publicación segundo vídeo (13 de abril) [7.2.2.2] 

- Publicación dun comentario (13 de abril) [3.1]  

- Grabación vídeo acción final (16 de abril) 

- Reunión co grupo (17 de abril) 

- Publicación vídeo acción final (18 de abril) [Ibid 7.2.2.3] 

- Publicación Post Acción Final (19 de abril) [2.8] 

- Reunión de grupo (23 de abril) 

- Reunión de grupo (25 de abril) 

- Reunión de grupo (26 de abril) 

 

Auto-avaliación do grupo en referencia a cada unha das tarefas e cambios nas mesmas: 

Edición: As correccións dos posts foron rápidas e dentro dos prazos. Foi a función              

responsable de controlar a correción, comentarios e novas. Sempre participou e tivo            

intención de axudar no resto das tarefas. 

Círculo: A preparación previa das reunións co círculo foi unha parte moi importante. A              

encargada de círculos xestionou con profesionalidade os puntos que se desexaban tratar            

e levou as reunións dun xeito eficiente. O círculo quedou moi satisfeito co trato              

establecido pola mesma.  

Axenda: Foi un punto débil xa que non se completou correctamente nalgunha ocasión             

mais, tras poñer en común nas distintas reunións todas as funcións, puidemos            

completala entre todo o grupo.  

Acción final: Houbo un importante traballo previo para a realización posterior do vídeo             

final. A encargada da acción levou a cabo un traballo minucioso de montaxe do vídeo,               

cun resultado moi favorable. Desenvolveuse con éxito aínda que ao comezo resultou            

algo difícil atopar o enfoque que se lle quería dar ao tema.  

Difusión: A difusión desenvolveuse dunha maneira adecuada, tendo moita repercusión          

en Youtube. Houbo reaccións postivas de membros da mailing list como Xose Luis             

Cagiao, que compartiu varios dos posts en Facebook [5.1] [5.2] [5.7]. Houbo algúns             

 



 

pequenos problemas, ás veces, de periodicidade e de atopar as publicacións correctas.            

Non foi doado atopar colaboradores nin facer unha ampla campaña de difusión.  

Coordinación: En xeral, recibíronse ordes en todo momento do que cada membro do             

grupo tiña que facer coa posibilidade de solventar dúbidas. Foron moi frecuentes as             

reunións nas que a coordinadora facía un achegamento do que se tiña pensado facer nos               

seguintes días. Tamén foi importante o apoio a todos os membros nas súas diferentes              

funcións e a revisión do traballo.  

Adquiriuse soltura á hora de buscar solucións rápidas a problemas de última hora(pola             

necesidade de adaptarse a horarios alleos e cancelacións inesperadas). Así mesmo,           

mellóranse habilidades sociais referentes ao trato coas persoas.  

O Observatorio supuxo unha limitación para o grupo por non poder facer publicacións             

as fins de semana nin en Semana Santa, así como a imposibilidade de mellorar os post                

se as tres oportunidades de edición quedaban esgotadas.  

3.b.-  

Dende o comezo, a elaboración e publicación dos posts sería por parellas, agás o post               

de proposta inicial e o post de acción final, feitos colectivamente. Todos os membros              

fixeron un total de dous posts, agás Adriano Ferreiro e Paula Perales que fixeron tres e                

un respectivamente debido a que Paula (acción final), encargouse da montaxe dos            

vídeos publicados polo grupo (tarefa máis propia da difusión), polo que Adriano            

intentou compensalo levando a cabo a realización do post que lle correspondería a             

Paula. 

Decidiuse levar a cabo os comentarios dunha maneira equitativa. Todos os membros do             

grupo realizaron unha cadea de comentarios. E, algúns, dependendo da dispoñibilidade,           

levaron a cabo outra, ata chegar ao máximo de cadeas permitidas. O grupo fixo un total                

de dez comentarios. 

Houbo unha primeira onda de comentarios, un total de 5 conversas antes do 16 de               

marzo. A segunda foi a partir do 4 de abril chegando a un total de 10 conversas. [3.1]                  

[3.2] [3.3] [3.4] [3.5] [3.6] [3.7] [3.8] [3.9] [3.10] 

 



 

Publicáronse dúas novas, repartidas entre aqueles que non levaran a cabo dúas cadeas de              

comentarios (Figueroa Rodríguez, Hugo) [4.1] ou tiñan maior dispoñibilidade ou          

iniciativa (Fernández Calviño, Nerea) [4.2]. 

Este traballo equitativo repetíuse nas reunións do grupo cos círculos de debate.  

Producíronse unha serie de problemas coa publicación dos posts, ao verse cancelada            

unha reunión (prevista para a semana do 19 de marzo) e ter que ser posposta para                

despois de semana santa (semana do 2 de abril). O grupo tivo problemas coa              

bibliografía, ao non saber que tiña que ir na parte baixa dos posts (tendo en conta que                 

ninguén corrixiu nin informou sobre isto en ningún momento). Así mesmo, o grupo             

sempre introducía a través de enlaces vivos todas as páxinas webs, artículos, estudos,             

etc. consultados para a realización dos posts. Polo tanto, isto, xunto coas declaracións             

dos círculos e datos dos apuntes da materias, convertíanse na bibliografía de cada post.  

A difusión externa desenvolveuse en Youtube, Instagram, Facebook, e Twitter. Nun           

inicio empregouse o correo para crear unha mailing list á que despois resultou máis              

sinxelo chegar por medio de plataformas como Whatsapp.  

Comezou con pouca repercusión. Co tempo, as plataformas empregadas enchéronse de           

contido, a medida que o grupo publicaba información no blog do Observatorio. As             

respostas por parte do público, foron bastante favorables na Plataforma de Youtube,            

obtendo bastantes visitas nos tres vídeos publicados: “puntos negros da contaminación           

fluvial en Santiago” (134 visitas) [7.2.2.1], “tomamos as rúas: que saben os habitantes             

de Santiago de Compostela sobre a contaminación dos ríos? (100 visitas) [7.2.2.2], “que             

pasa coa depuradora?” (176 visitas) [7.2.2.3]. 

A relación con outros grupos do blog, no tocante aos comentarios, non foi bilateral agás               

co grupo S2A, Seguridade Vial. Houbo interacción co grupo S1C Mobilidade e o grupo              

S3A Humanos e Animais (aos cales fixémoslle un total de catro conversas de             

comentarios nos seus posts e soamente nos realizaron unha no noso post “puntos negros              

por contaminación nos ríos de Santiago de Compostela”. Nun primeiro momento,           

levamos acabo un acordo co grupo S2B, que posteriormente rompeuse, con S3A, con             

pouco feedback, e con Seguridade Vial, con cadeas moi proveitosas.  

 



 

 

O grupo Humanos e Animais aportounos 5 enlaces, con documentos interesantes e            

novidosos, pois trataban temas relacionados cos animais e os recursos hídricos. O grupo             

Seguridade Vial aportounos 22 comentarios, moitos eran contidos noticiosos de          

inmediata actualidade, que foron empregados na elaboración de post posteriores.  

 

Por outra banda, un procedemento que aproveitamos da posta en común con outros             

grupos foi a publicación dos comentarios (levada maioritariamente por edición para           

obter máis rápido as notificacións.). Todos os comentarios pasaban a revisión de edición             

e difusión. 

A relación coa coordinación do blog foi escasa. Para difusión recibíronse pautas            

sesgadas por parte da coordinadora de difusión en dúas reunións, pero non se acabou de               

comprender o traballo. No caso de Círculos non se recibiu ningún tipo de axuda. 

Os colaboradores externos que se conseguiron foron para o 1 de abril, un total de 3 (o                 

representante da Plataforma pola Defensa do Río Sar, o representante do Club Vía             

Láctea Sendeirismo e o representante de Galicia Sustentable), dos que non se deu moito              

aproveitamento. Tiñan unha axenda moi limitada e non podían participar demasiado.           

Sobre todo, o maior impedimento era a pouca relación que tiñan coas redes sociais o               

representante da Plataforma pola Defensa do Río Sar e o representante do Club Vía              

Láctea Sendeirismo. 

Tamén poderían considerarse como colaboradores o cuarto participante no noso círculo           

de lectura crítico, o representante da Asociación de Veciños do Ríos Sarela [5.3] [5.4]              

[5.5] , Iauga [5.6] (onde creamos unha conta do Observatorio Cidadán de Comunicación             

para poder compartir o contido a través da Plataforma), Bota e Bata [5.8] e Galicia               

Ambiental [5.9] . Todos eles, compartiron o seu contido a través das súas redes. 

As referencias a expertos proceden principalmente dos membros do Círculo,          

coñecedores de primeira man do tema . Contactouse con Fernando Cobo, profesor da             

Facultade de Bioloxía da USC, sen resposta.   

3.c.- Fitos: 

 



 

PROPOSTA 

- Búsqueda e elección do tema en grupo 

- Reparto democrático das tarefas e asignación de postos 

- Comprender o tema e debatilo previamente, coñecer os puntos dos que se quere falar 

- Búsqueda dos membros participantes do círculo 

CAMPO DE TRABALLO 

-Reunións grupais para preparar ben o tema. 

-Distribución en parellas da publicación dos posts. 

-Reparto equitativo dos comentarios e novas. 

-Levar a axenda ao día, o cal fallou levemente. 

- Programar os temas a tratar e as reunións co círculo co suficiente tempo. 

- Documentación para tratar os temas abordados nas reunións co círculo e nos diferentes              

post, novas e comentarios. 

- Coñecer o punto de vista dos medios e o trato dos mesmos respecto ao tema. 

MEMORIA 

- Facer a memoria en grupo. 

- Colaboración entre os membros do grupo ao realizar a memoria individual. 

- Evitar repetir os puntos tratados e aclarar as datas, o cal fallou. 

As posibles melloras poderían ir vencelladas co maior control da axenda e cos límites              

establecidos.  

  

3. d. 

 



 

PROPOSTA 

- Contactar coas diferentes asociacións para conseguir o máximo número de          

membros posibles que nos aportasen información de calidade para levar a cabo o             

noso proxecto. 

- Distribución equitativa das tarefas a desenvolver para un correcto         

funcionamento do traballo en grupo. 

- Indagación e búsqueda de información sobre os diferentes aspectos e temas           

relacionados co noso proxecto. 

O grupo adquiriu a capacidade de xulgar deliberativamente aos medios na súa tarefa de              

responsabilidade social e de pluralismo informativo. Con isto, conseguiu descubrir que           

moitos medios vulneran os dereitos dos colectivos, e desenvolveu accións de           

comunicación que verdadeiramente revelan as necesidades dos cidadáns.  

CAMPO DE TRABALLO  

-Descubrir a riqueza patrimonial da contorna dos ríos de Santiago.  

-Seguementación  dos medios e avaliación das súas prácticas. 

-Consensos e contactos necesarios para resolver o tema tratado. 

Todo o traballo de campo está orientando a adquisición de capacidades de mediación             

social confiable, de adquisición de información de calidade e ben documentada.  

DIFUSIÓN 

-Alcanzar a máxima divulgación para que teña efectos na concienciación da sociedade.  

-Educación a través da  comunicación. 

-Xerar un debate social.  

Moitas veces os medios instalan prexuízos nas comunidades e diferenzas nas relacións e             

na convivencia que se desenvolven na cidade, polo que co blog tentouse iniciar un              

debate para mover conciencias. A difusión pretende impulsar a capacidade de           

 



 

motivación para o desenvolvemento de actuacións que melloren as problemáticas das           

comunidades. 

O grupo tentou acadar o obxectivo principal do traballo analizando a responsabilidade            

social dos medios de comunicación e denunciando a politización á que estes están             

sometidos. Os fitos do grupo foron suficientes para dirixirse cara a un traballo de lectura               

rigoroso de contidos informativos e a facer pedagoxía deles. Entre as capacidades a             

conseguir polo grupo estaba o alcance de maior soltura á hora de sensibilizar á pobación               

cos contidos xornalísticos.  

 

4.- Análise, conclusións e resultados. 

 

4.a.- O tema a tratar resúmese na análise do estado dos ríos máis castigados pola               

contaminación de Santiago de Compostela. Pretendeuse facer un repaso polas súas           

causas e consecuencias, así como solventar a desinformación. Coa súa análise o grupo             

descubriu a mala situación do ecosistema compostelán e da depuradora  

4.b.- Tras unha recompilación de noticias e o análise da fiscalización dos medios, o              

grupo descubriu un control político da información. Os medios non tratan a            

problemática dos afectados, senón que dan cobertura a temas sensacionalistas como as            

confrontacións entre distintos grupos políticos debido á retirada inmediata dos fondos           

europeos para a construción da EDAR. A sensibilización da sociedade queda           

esquecida. 

 

4.c.- Aprendizaxe á hora de desenvolverse en temas descoñecidos nun comezo, proceso            

de involucración e axuda mutua para comprender mellor algúns puntos. Ampla           

comunicación entre o grupo, os grupos e o Círculo que foi positiva en moitas ocasións               

para abordar con seguridade o tema. Adquirimos unhas competencias de habilidade           

social e comunicativa imprescindibles. 

 

 



 

4. d.- O grupo conseguiu sacar á luz a situación de contaminación dos ríos de Santiago e                 

as súas causas, así como afondar sobre o debate que rodeaba a situación da depuradora.               

Non se levou a cabo un estudo tan profundo sobre a saúde. Os obxectivos foron               

cumplidos de maneira moi satisfactoria. 

Nun principio as hipóteses e obxectivos poden ser ratificados xa que o tema presenta              

unha resposta a todas as preguntas expostas. 

 

4.e.- Os recursos materiais recollidos de todo o proceso de traballo foron para todo o               

grupo de utilidade. Os diferentes vídeos e fotografías realizados polo equipo de traballo             

serven de punto de información para os futuros grupos. Tamén destacar o documento de              

Proxecto de impacto Mediambiental elaborado pola Plataforma en Defensa do Sar ou o             

Mapa dos puntos negros realizado polo grupo. 

 

4. f.- O aspecto máis relevante que quedou sen resolver foi o relacionado coa              

construción da nova EDAR e o futuro desta situación. Por outra banda, quedou sen              

abordar o asunto das industrias que contaminan o río e a repercusión na saúde, dada a                

pouca información que aportou o círculo nesta temática.  

 


