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Memoria Final Grupo S3B 

a) Memoria parte grupal S3B 

S3B.  

➢ Pérez Fieiras, Uxía; Coordinadora de grupo → uxiapfieiras@gmail.com 

➢ Rodríguez Pereira, Christian; Axenda e arquivos → pereirachris98@gmail.com 

➢ Ruiz de Eguilaz Ayensa, Laia; Círculo → laiaruiz77@gmail.com 

➢ Rodríguez Valderrey, Paula; Difusión → paularvalderrey@hotmail.com 

➢ Vaquero Cadenas, María; Acción → mvaquerocadenas@gmail.com 

➢ Vilariño García, Aida; Edición → aida_garcia3@hotmail.com 

 

1. O Tema  

1.a. Definición:  

Límites á accesibilidade física e cognitiva en Santiago de Compostela foi o tema elixido 

polo grupo S3B. Falamos de accesibilidade universal para referirnos a todas aquelas 

características dos entornos, procesos, produtos, ferramentas e servizos que permiten a 

fácil comprensión e utilidade para todas as persoas en condicións de seguridade e 

comodidade. [14] A inexistencia de estas garantías en Santiago de Compostela, supón o 

xurdimento dunha gran reivindicación encabezada por aquelas persoas que o sofren da 

inaccesibilidade no seu día a día.  

As persoas con discapacidade son situadas nun escano inferior ao resto debido ás etiquetas 

de “invulnerables” que se coloca a maioría dominante. Existe unha profunda e asumida 

discriminación cara este grupo social, pois créase unha distinción no trato ás persoas por 

teren unha característica diferente, particular ou específica.  [14] A súa voz vese 

silenciada por outros temas de actualidade ou preocupacións sociais prioritarias para esta 

“maioría invulnerable”. Deste xeito, existe un descoñecemento xeral cara a estas 

limitacións, pois os medios de comunicación conforman un nexo indisoluble entre os 

colectivos sociais e a opinión pública. [14]  

Existe unha incansable loita por parte das persoas con discapacidade cara á  eliminación 

das barreiras arquitectónicas, [14] unha das  súas principais reivindicacións  por facer 

desaparecer a súa autonomía e os seus dereitos á hora de vivir unha vida normal.  Porén, 
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as persoas que contan con algunha dificultade á hora de desenvolverse ou actuar na 

sociedade [14] non son as únicas prexudicadas por estas limitacións. Unha alta porcentaxe 

da poboación ve dificultadas as súas posibilidades de desprazamento e comunicación.  

1.b. Aspectos analizados do Tema: 

Como se mencionaba con anterioridade, o tema desenvolto polo S3B enfocouse na 

aprendizaxe arredor dos límites de accesibilidade. Existe na sociedade un gran 

descoñecemento, ben pola falla de visibilidade mediática ou por tratarse de trabas que 

afectan a minorías, cara aos problemas de accesibilidade. Nesta liña, o grupo tentou 

amosar que as distintas trabas que poden afectar á accesibilidade dunha sociedade: físicas, 

cognitivas e sensoriais. Aínda que as barreiras arquitectónicas son o exemplo máis visible 

de inaccesibilidade, existen moitos outros impedimentos que día a día interfiren na 

autonomía das persoas [77]. Por isto, o grupo tentou poñer o foco en demostrar que as 

limitacións da cidade compostelá son problema de todos. A falla dunha garantía de 

dereitos para as persoas con discapacidade supón unha inxustiza social que debe ser 

reivindicada, mais non só elas sofren esta inaccesibilidade, senón que toda a sociedade 

porta algunha capacidade minguada á hora de afrontarse á súa vida cotiá.  

Por outra banda, tentouse argumentar que a culpa deste descoñecemento social reside no 

poder dos medios, creadores da opinión e formación pública. Isto sería posible grazas ás 

xuntanzas co círculo, pois conseguiron ser críticos á hora de valorar o seu tratamento nos 

medios de comunicación.  

Por último, propúxose na proposta inicial [1] do tema tratar os baleiros legais que existen 

en determinados aspectos relacionados con facilitar a mobilidade a persoas con 

limitacións. Porén, a pesar de ter mencionado este asunto nas nosas publicacións como 

complemento para as argumentacións [55] [59] [60], non procuramos en ningún momento 

afondar neste tema estando interesados e enfocados no plano mediático e no problema en 

particular.  

1.c. Hipóteses e obxectivos: 

1.c.1.- Hipóteses descritivas 

➢ Existen asociacións formadas por persoas con discapacidade que loitan pola 

accesibilidade compostelá, polo que han de existir barreiras que impiden a total 

autonomía. [31] [37] [38] [41] 
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➢ Os medios de comunicación informan sobre as novas medidas propostas en 

decembro de 2017 para promover a accesibilidade compostelá, mais non se ve 

resposta real por parte do Concello. [32] [34] [35] [45] 

➢ Vehículos sen acreditación vense estacionados en aparcadoiros destinados a 

persoas con discapacidade sen sanción.  

➢ Santiago de Compostela, cidade Patrimonio da Humanidade, proponse como 

cidade accesible en numerosas páxinas webs e medios de comunicacións [6] [42], 

mais ningunha das súas prazas de estacionamento para persoas con discapacidade 

cumpre a normativa e ata 30 rúas contan con problemas de accesibilidade. [77] 

➢ Persoas con discapacidade intelectual ven negada a súa capacidade de obrar polos 

xuíces cando viven con capacidades plenas para votar, facer movementos 

bancarios, e tomar libres decisións sobre os seus actos. [41] 

1.c.2.- Obxectivos 

Con este traballo, o S3B procurou afondar naquilo que se coñece por definición 

da comunicación: “acción adxunta para o común” [80]. O grupo coñeceu que para 

formar parte desta acción, deste intercambio, debe existir un compromiso, unha 

obriga individual para a súa realización social e produtiva, atendendo aos códigos 

e imaxinarios que impoñen tanto as relacións como as comunidades para formar 

parte deles [81]. Para isto, tentou establecer contacto con persoas achegadas por 

diferentes motivos ao tema e así elaborar círculos de reunión creando o clima de 

confianza preciso para establecer relacións interpersoais que obtivesen como 

resultado o coñecemento dos límites de accesibilidade compostelás e a súa 

visibilización. Fixouse este obxectivo ante á falla de visibilización deste tema nos 

medios de comunicación, que atenden unicamente a aspectos puntuais como os 

asuntos de obrigado informe, ou mesmo a sobreméritos e victimismos que se 

converten nun reclamo morboso para o lector [5].  

A documentación traballada para levar a cabo estes obxectivos foi dende un 

primeiro intre a compartida pola confederación COGAMI [37] e polas asociacións 

colaboradoras: Fademga Plena Inclusión Galicia [41] e a Asociación 

Compostelana de Esclerosis Múltiple [31].  

1.d. Metodoloxías:  

1.d.1.-Procesos e procedementos  [81] 
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➢ Observación interna: Desenvolvéronse numerosos procesos de observación. O 

S3B levou a cabo un proceso de observación sistemática do comportamento das 

persoas do seu círculo, participando nos seus problemas e na busca de solucións. 

Os membros do grupo tentaron introducirse no círculo coma un membro máis, 

procurando un proceso de inclusión que desembocase nun resultado positivo e útil 

para os afectados. Ademais, pediuse ao círculo a valoración mediante observación 

do tratamento do tema en medios. Deste xeito, á fin do traballo o grupo levou a 

cabo un proceso de reflexivización e análise do vivido axudado da documentación 

conseguida. Así mesmo, a observación doutros grupos de traballo tamén sería 

efectiva á hora de aprender os métodos de traballo e mesmo a do propio grupo, 

tentando atopar problemas e posibles melloras e solucións.  

➢ Grupos de discusión e investigación – acción participativa: O S3B constituíu un 

pequeno grupo de persoas (6) para a formación do seu círculo. Para isto, tentou 

compoñer un grupo formado polas persoas máis achegadas ao tema a tratar, 

centrándose principalmente nos afectados das barreiras físicas por un lado e 

cognitivas por outro. Así, desenvolveu catro reunións de aproximadamente hora 

e media nas que se procurou unha dinámica de conversas nas que se procuraba a 

busca dunha análise discursiva: argumentacións, actitudes, ideas e valoracións.  

➢ Entrevista en profundidade: O grupo S3B levou a cabo entrevistas en 

profundidade semidirixidas, é dicir, encontros e conversas elaborados cun guión 

previo onde se estableceron os obxectivos e a orientación da mesma.  A finalidade 

da realización deste traballo foi completar as visións dos círculos con outras 

perspectivas achegadas pero distintas, nalgúns casos máis técnicas ou 

experimentadas.  

➢ Análise estrutural de textos: O S3B levou a cabo a análise de textos xornalísticos, 

tentando interpretar a realidade que pretenden transmitir e que constrúe a opinión 

pública.  

➢ O diario de campo. Instrumentos auxiliares: O S3B fixo uso do diario de campo 

para referenciar, datar, recoller datos, interpretacións propias, frases de conversas 

e reaccións, fitos, retos, rituais, tecer redes, axendar encontros ou desenvolver 

psotar en común co grupo na reflexivización de procesos e procedementos 

utilizados no descurso do traballo.  

1.d.2.-Pertinencia da metodoloxía  
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O S3B fixo un bo uso da metodoloxía establecida, pois acadou os seus obxectivos 

xornalísticos: construír unha realidade establecendo no plano social unha certa 

orde gnoseolóxica. Para isto, valeuse de procesos de socialización que lle permitiu 

aprender e comprender a información  e os numerosos puntos de vista existentes 

arredor dela para posteriormente poder interpretala. 

No referente ao proceso de obxectivización, procurouse incluír en todo momento 

declaracións que corroborasen as argumentacións e amosasen quen ten a voz na 

historia. Nesta liña, cabe destacar, que a pesar de que a obxectividade é 

considerada como un valor fundamental entre os xornalistas, se o que se persegue 

é que o traballo xornalístico sexa crible aos ollos do lectores e útil para as súas 

vidas, o proceso de obxectivación ten que estar enfocado a revisar os efectos do 

traballo, xa non só dende unha práctica deontolóxica, senón dende a comunicativa 

e de socialización. Polo tanto, apostouse por incluír unha única cara do problema, 

a afectada.  

1.e. Aprendizaxe + Servizo:  

Procurouse con este proxecto un traballo participativo, é dicir, levar a cabo un deber 

xornalístico: non só transmitir unha información senón comunicar a través das voces 

afectadas. Nesta liña podemos facer mención á Educomunicación, pois trátase de situar 

ao xornalista como educador, levar a cabo unha aprendizaxe en temas que son 

descoñecidos pola súa falta de tratamento nos medios de comunicación. Procurouse dar 

voz ás historias de persoas afectadas por problemas sociais silenciados, non contar unha 

historia allea como propia. Destacou polo tanto, a importancia de insertarse nos relatos 

para non crear imaxes unívocas.  

2. O Círculo  

2.a- Composición do Círculo de Lectura Crítica. 

2.a.1.-Membros e entidades:  

➢ FADEMGA 

Moisés Lamigueiro Romeo: Representante de membros de FADEMGA [25] 

Manuel Carballo Benito: membro de FADEMGA. [23] 

Loli Portela: membro FADEMGA. 
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➢ ACEM 

María Teresa González Salvadores: membro de ACEM [24] 

Javier Nieto García: membro de ACEM [27] 

Julio Louro Peña: membro de ACEM [26] 

María Concepción Margarita Sanmartín Otero: membro ACEM. [30] 

2.a.2.-Outras persoas implicadas 

Jonathan Barral: membro da ONCE [28] 

Javier Pitillas: promotor da iniciativa Discamino [29]  

Anxela López: cofundadora e presidenta de VIgalicia 

2.a.3.-Axenda consultada: 

➢ Membros suplentes: COGAMI (documentación sobre os principais puntos 

inaccesibles compostelás) [37].  

➢ Criterios de busca: contacto con diversas asociación e fontes que tratasen de preto 

o tema.   

➢ Obstáculos para a colaboración: Problemas á hora de elaborar un vídeo sobre o 

día a día de Jonatan Barral Otero, pois o seu can guía non dispoñía de dereitos de 

imaxe. Por outra banda, non houbo resposta de colaboración por parte de Xosé 

Cuns Traba, Ana Botwin, Asociación Aspas, ONCE, Tododisca. Así mesmo, 

COGAMI non accedeu á colaboración nunha publicación.  

 

2.b.- Dispositivos [82] 

2.c.- Negociacións e diálogo co círculo 

2.c.1.- Experiencia dos membros:  

Os membros de ACEM mostráronse moi agradecidos polo traballo do grupo e 

pola oportunidade de relación con FADEMGA. Ao mesmo tempo, a cartografía 

resultou moi satisfactoria para todos eles, pois nela apreciábanse claramente as 

dificultades ás que se teñen que afrontar no día a día, como é o caso de estacionar 

o seu vehículo. No referente aos membros de FADEMGA, a asistencia á súa charla 

formativa sobre unha guía xurídica en lectura fácil resultou de gran compromiso  
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para eles pola parte do grupo de traballo, pois puideron observar un gran interese 

por parte do grupo á hora de coñecer as súas inquedanzas. Mostráronse moi 

satisfeitos co traballo grupal e valoraron como ferramenta de utilidade a acción 

final do grupo. [17] 

 

2.c.2.-Prealimentación:  

Documentos aportados por COGAMI [37] e FADEMGA [41], información 

facilitada por ACEM [31] e  recollida na presentación da Guía Xurídica en Lectura 

Fácil.  

 

2.c.3.-Interacción: 

Os membros do círculo participaron en tódalas xuntanzas de forma activa. No 

intre no que se abría debate, todos aportaban o seu punto de vista, dando lugar a 

conversas moi interesantes. No momento no que se lles propoñía un enfoque 

determinado dun tema, poñían o maior interese para explicar as súas ideas e puntos 

de vista con todo tipo de detalles. Aínda que non existe un acordo en tódolos 

argumentos, como é habitual, existía un clima de respeto e interese pola opinión 

de cada un deles.  

 

2.c.4.-Comunidade:  

É de salientar que nas xuntanzas as diferenzas entre o círculo e o grupo de traballo 

mantivéronse á marxe, isto é, en ningún momento supuso un problema a 

discapacidade sufrida por algún dos membros. Isto foi totalmente enriquecedor 

para poder comprender dende máis preto a súa situación e poder empatizar con 

eles. Estableceuse, polo tanto, unha comunicación adecuada en base ao respeto e 

a educación. No caso de que algún membro non compartise o punto de vista 

doutro, existiría un intercambio de ideas sen ningún impedimento. En xeral, non 

se estableceron normas estritas e o ambiente no que se desenvolveu a conversa 

creou a confianza necesaria para crear un diálogo enriquecedor.  

 

2.c.5.- Materiais aportados polo Círculo: 

Nas primeiras xuntanzas, o material a analizar, como novas ou estudos, eran 

aportados polo grupo para fixar un enfoque. Porén, a medida que ían transcorrendo 

as xuntanzas, os membros do círculo encargábanse de aportar estas axudas.  
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2.c.6.- Valoración dos medios de comunicación en relación ao tema [5]:  

A valoración que en xeral se saca dos medios de comunicación é nefasta. O grupo 

estaba de acordo co círculo no referente ao tratamento mediático do tema, pois os 

xornais, as televisión e as radios só mencionan estes asuntos esporadicamente. No 

caso de que sucedese un feito relevante e isto teña relevancia informativa, os 

medios preocúpanse e elaboran noticias sobre o tema, mais se isto non se dá, non 

se fai seguemento algún disto.  

 

2.d.- Acción [17] [77] 

2.d.1.- Proposta e modificacións. 

A proposta inicial do S3B en relación á acción  [78] contaba con varias tarefas a 

levar a cabo: elaboración da cartografía de Santiago de Compostela cos puntos 

inaccesibles, a gravación dun vídeo explicativo dos problemas analizados e outro 

no que se expuxesen preguntas a persoas na rúa sobre o tema da accesibilidade. 

Finalmente [79] e despois das recomendacións do profesor, decidiron levar a cabo 

un vídeo explicativo mesturando todo o proposto. A acción tería como obxectivo 

dar visibilidade aos límites ós que se enfrontaban as persoas con discapacidade no 

seu día a día.  

2.d.2.- Organización:  

A organización da acción foi unha tarefa realizada por María, responsable desta 

función, porén tódolos membros do grupo colaboraron equitativamente para que 

a proposta saíse adiante.  

 

2.d.3.- Implicación dos Círculos: 

Aínda que tódolos membros do círculo participaron e se implicaron en todo o que 

o grupo propuxo, cabe destacar a colaboración de Moisés Lamigueiro Romeo 

(FADEMGA), pois foi o que máis aportou nas reunións. O labor de Julio Louro 

(ACEM) tamén foi determinante, pois dotou ao grupo de información elaborada 

por el mesmo sobre os problemas de accesibilidade en Santiago [31]. O resto de 

participantes foron tamén moi relevantes para que as xuntanzas transcorresen do 
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forma fluída e amena, e grazas a todos eles o grupo contou con información moi 

útil para o traballo.  

 

2.d.4.- Oportunidades que poida aportar a acción ao círculo e resultados:  

Segundo a impresión do grupo os membros do círculo quedaron moi satisfeitos 

coa labor deste. Consideran ademais que a súa acción pode ser útil para contribuír 

á concienciación sobre a importancia de forxar unha sociedade accesible para 

todos. Tamén están seguros de que podería ser unha boa oportunidade para que as 

asociación se dean a coñecer e poidan chegar a máis persoas descoñecedoras do 

tema.  

 

2.d.5.- Fases:  

O primeiro que fixo o grupo foi seleccionar os puntos non accesibles de 

Compostela que mostraría no vídeo (partindo do mapa cartográfico elaborado 

previamente). O seguinte paso consistiu na gravación de numerosas tomas nas 

zonas elixidas, filmadas o día 10 de abril por Laia e Paula [17]. Posteriormente, 

María procedeu á edición do vídeo durante o día 19 de abril e a súa publicación 

foi paralela á do Post Final [10], o día 20 de abril, pois os seus contidos estarían 

ligados.  

 

2.e.- Retribución comunitaria 

2.e.1.- Valoración: 

A valoración xeral do grupo foi positiva. Cada membro logrou cumprir cos seus 

obxectivos xa sexa voluntariamente ou coa axuda extra por parte dos compañeiros. 

A comunicación diaria foi clave para isto xa que calquera dúbida ou malentendido 

sería comentado sen ningún inconveniente. Ademais, os lazos entre eles 

evolucionaron dunha maneira eficiente, xa que a confianza incrementouse e 

grazas a isto non xurdiron problemas.  

 

2.e.2.- Posible permanencia dos membros nun círculo futuro:  

Observando a relación xurdida entre o grupo S3B e os membros do círculo, a 

permanencia destes para un futuro traballo está asegurada. Estes mostráronse 

encantados pola posibilidade que se lles ofreceu no grupo de dar a coñecer a 
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realidade na que viven e polo tanto, estarían dispostos a colaborar noutro traballo 

ou proxecto que teña relación con este tema.  

 

2.e.3.- Recoñecementos ao Observatorio:  

Grazas a esta oportunidade brindada polo Observatorio Cidadán de 

Comunicación, o grupo S3B tivo a oportunidade de visibilizar en certa medida o 

tema das barreiras arquitectónicas. Ademais, traballando cos valores 

recomendados polo Observatorio de esforzo, constancia e compromiso, 

consideran que finalizaron o traballo de forma exitosa.  

 

3. A Organización do Traballo  

 

3.a.-Tarefas e funcións desempeñadas. [Consultar en cada caso a memoria e anexo 

individuais correspondentes para máis información]. 

➢ COORDINACIÓN: A tarefa fundamental de Uxía resúmese na 

responsabilidade de organizar o grupo baseándose nas pautas establecidas e 

promover a comunicación entre este, o profesor e a coordinación do blog. Así 

mesmo, encargouse de elaborar os post asignados [2] [6] [9] á súa función e 

respectivos comentarios [11]. Porén, tamén tomou parte na realización doutras 

tarefas no seo do grupo, como a implicación nas reunións de círculos, a toma 

de fotografías para a acción final e a produción dun vídeo para Youtube [16]. 

➢ EDICIÓN: Aida tiña por función a corrección, modificación e publicación de 

todas as informacións e contidos relativos ao blog. Ao mesmo tempo foi a 

encargada da toma de apuntamentos no seo das reunións coa finalidade de 

facilitar posteriormente o traballo de creación de contidos. Deste xeito, evítase 

ter que transcribir as informacións unha vez rematada a reunión. Ademais da 

redacción de catro publicacións [2][3][|4][9], súmase a corrección, tradución 

e publicación do resto de contidos.  

➢ DIFUSIÓN: Paula encargouse da busca de contactos para promocionar o blog, 

así como contactar con posibles organizacións e blogs que desen difusión aos 

posts. Doutra banda, encargouse das publicacións en redes sociais e a 

filmación de imaxes para a elaboración posterior de vídeos para Youtube [17], 

e a captación de imaxes para ilustrar a información. Por último, a elaboración 
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dun sistema de quendas no acordo con outros grupos para a realización de 

comentarios. 

➢ CÍRCULO: As tarefas que tivo que realizar círculos eran principalmente a de 

contacto coas diferentes fontes que ían participar no traballo de grupo e a de 

guiar e moderar as xuntanzas con eles. Para isto, tamén tivo que levar a cabo 

un amplo proceso de documentación, de xeito que puidese dirixir os encontros 

dun modo coherente. Destacar a axuda que tivo por parte da coordinadora do 

grupo.  

➢ ACCIÓN: María encargouse de levar a cabo as tarefas que requería a súa 

función ademais de participar na elaboración de dous post, aportar 

comentarios no blog, asistir a tódalas reunións e editar os tres vídeos 

publicados [15] [16] [17]. A cartografía e vídeo final foron froito de todo un 

traballo desenvolto durante dous meses, afondando nos problemas e 

inquedanzas das persoas afectadas, polo que considera que levou a cabo a súa 

tarefa con éxito.  

➢ AXENDA E ARQUIVOS: Christian elaborou o primeiro calendario de 

previsións [13] e actualizouno con periodicidade. Ademais, encargouse de 

redactar o glosario e a bibliografía do grupo [12]  e de custodiar os documentos 

producido durante as reunións do Círculo.  Ademais, tomou parte noutras 

tarefas, como a busca de materiais e a moderación nas reunións do Círculo e 

a produción dun vídeo para YouTube. [16] 

 

O traballo no seo grupo tivo un progreso positivo. No S3B primou a solidariedade e 

cooperatividade entre os membros, pois procurouse en todo momento un reparto 

equitativo das tarefas para obter un bo resultado dentro das limitacións temporais. As 

tarefas tenderon á mellora, pois a medida que se desenvolvía o traballo, íase aprendendo 

dos erros cometidos. Un exemplo sería o caso das xuntanzas cos círculos, pois a primeira 

levouse a cabo dun xeito máis libre, sen ter enfocado o tema e os puntos de interese a 

tratar. Porén, nas posteriores reunións realizouse un bo traballo na preparación e acadouse 

o enfoque que se buscaba. Por outra banda, destacar que os principais impedimentos que 

observamos por parte do Observatorio foron os límites temporais e, en ocasións, o mal 

funcionamento da propia plataforma.  
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3.b.- Estratexias de Publicación e  de Difusión do Traballo. Relacións con outros grupos. 

Colaboradores externos. Referencias a expertos.   

 

3.b.1 Estratexias de publicación:  

Dende un principio, a raíz das primeiras xuntanzas inter-grupais decidiuse a 

elaboración dunha serie de pautas e estratexias á hora de publicar e redactar 

contidos. Deste xeito, o grupo tomou a decisión de distribuír entre os seus 

membros un reparto na redacción dos posts. Nun primeiro momento a orde de 

publicación estableceuse nos luns e xoves de cada semana. Non obstante, a raíz 

de determinadas  limitacións temporais, existiron dificultades para acatar os 

prazos establecidos. Deste xeito pasouse de publicar os luns a facelo os venres. 

 

En relación ao contido dos posts, tentamos escribir 3 a partir da información 

recompilada en cada reunión de Círculo. Deste xeito obteríamos un total de 9 

publicacións ao longo da actividade. Porén, algún dos encontros non aportou a 

información suficiente para abarcar todos os temas que queriamos tratar; foi por 

isto que acudimos a diversas fontes que aportaron un enfoque distinto do tema. 

 

3.b.2 Difusión do traballo:  

Nun primeiro momento, a intención foi publicar entradas nas redes sociais a 

medida que se fosen subindo os posts ao blog e os vídeos a Youtube. Este 

obxectivo cumpriuse sen ningún tipo de problema. Á hora de realizar os 

comentarios aos nosos compañeiros estableceuse unha orde que, se ben se seguiu 

nas primeiras quendas, debido á présa por cumprir cos prazos asignados rematouse 

por saltar dita orde. Cada integrante do grupo avisou da realización dos posts con 

tempo dabondo para realizar cadansúa difusión por redes sociais, ademais de 

avisar dos comentarios realizados  aos distintos grupos. 

 

Reflexión sobre a difusión: mensaxes, distribución, respostas obtidas á difusión 

interna e externa. Dende o primeiro aviso aos compañeiros do necesario para que 

a función de difusión funcionase, estes facilitaron o traballo ao máximo ao estar 

en contacto en todo momento, ben en persoa ou vía Whatsapp. Non foi tarefa tan 

fácil relacionarse coa primeira e a segunda quenda, xa que sobre todo no primeiro 

caso o compromiso non foi tan serio como se prometía. No segundo caso, o 
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principal problema radicou na falta de resposta por parte das asociacións 

contactadas. Pese a estas problemas, obtivemos respostas e interacción nas 

entradas ás diferentes redes sociais, recibindo comentarios e respostas non só por 

parte de integrantes do Observatorio, senón tamén, de persoas alleas a el. 

 

3.b.3 Relación con outros grupos de traballo da aula e co grupo de coordinación 

do blog:  

A relación cos grupos de traballo da aula foi en todo momento positiva, pois todos 

estiveron involucrados na materia. Os comentarios [11] compartidos cos grupos 

de cidade e desenvolvemento supuxeron unha retroalimentación que serviría de 

axuda ao S3B á hora de atopar novos enfoques e atopar enlaces que avivasen a 

noticia. 

 

No referente ao grupo de coordinación, destacaría a falla de organización e 

comunicación, tarefas fundamentais da súa función. Por unha banda, a función 

círculos viuse dificultada polas tarefas de coordinación do blog, pois tivo que 

prescindir dunha entrevista como enfoque dun post por un problema no seo da 

coordinación de círculos. Así mesmo, existiron numerosas dúbidas no relativo á 

publicación no blog, problemas que non foron resoltos en tempo ou que, por non 

teren respostas claras e concisas por parte da coordinación, dificultaron o traballo 

do grupo. Porén, no que se refire á edición dos posts, cabe destacar un bo traballo 

da coordinación, pois as correccións estaban en tempo e axudaban ao grupo a 

mellorar na redacción e edición das publicacións.  

 

3.b.4 Colaboradores externos:  

Neste ámbito, o grupo contactou con varias fontes, pero non conseguiu que 

algunha delas accedese a escribir unha colaboración para o blog. En primeiro 

lugar, realizou unha entrevista a Jonatan Barral [28], a raíz da súa idea de reflectir 

o día a día dunha persoa con discapacidade. O contido foi mudado por orde da 

Coordinación do blog, e en consecuencia contactouse con Javier Pitillas [29] [38] 

para dar outro enfoque ao contido. [6]  

 

Como ben comentabamos anteriormente, tivemos que recorrer a fontes externas 

ás do círculo previamente conformado para tratar de atopar enfoques diversos. Foi 
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o caso de Ánxela López Leiceaga, Presidenta de Vigalicia [53] quen aportou a súa 

visión sobre a sexualidade das persoas con mobilidade reducida. Ademais de 

promover unha maior igualdade, liberdade e autodeterminación do individuo. 

 

En xeral, o grupo valora positivamente o que lle aportaron os seus colaboradores. 

A pesar disto, fallou na súa misión de conseguir un post escrito por Álvaro García 

e quizais debeu esforzarse en atopar outra persoa. 

 

3.b.5 Referencias a expertos (aproveitamento). 

A documentación facilitada nun primeiro momento pola asociación COGAMI 

[37], e nas diferentes reunións de círculos polas asociacións ACEM [31] e 

FADEMGA [41] foron de gran utilidade á hora da realización dos posts, así como 

a elaboración da cartografía final. O vídeo de accesibilidade cognitiva subido a 

Youtube foi inspirado noutro mostrado nunha das reunións con FADEMGA [20]. 

Por último, obtivemos diferentes declaracións tamén utilizadas á hora da 

redacción dos posts. 

 

3.c.- Reflexivización. 

3.c.1.- Proposta: [1] 

O grupo contemplou nun inicio diversos temas a traballar. Os máis chamativos 

foron “Barreiras arquitectónicas” e “Establecementos de comida rápida”. Mais, 

finalmente decantámonos polo primeiro, posto que, un factor clave á hora de levar 

a cabo a actividade é o contacto con fontes. Porén, tívose en conta que as 

asociacións relacionadas con temas da saúde soen ser máis accesibles e ao mesmo 

tempo críticas. Aínda que nun primeiro momento nos centraramos nun tema 

concreto, ao celebrar a primeira xuntanza cos membros de FADEMGA, viuse 

como alternativa a posibilidade de tratar tamén as problemáticas da accesibilidade 

cognitiva, un concepto descoñecido para a meirande parte da sociedade. Deste 

xeito, traballáronse ambos temas, tanto a accesibilidade física como cognitiva, 

indistintamente. 

 

3.c.2.- Traballo de campo:  

O traballo de campo realizado polo S3B enfocouse cara ás dificultades que 

presenta Santiago de Compostela ás persoas con discapacidade física ou 
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intelectual e o tratamento deste problema nos medios de comunicación. As 

melloras que propón o S3B para un mellor aproveitamento do traballo, sería ter 

desempeñado unha interacción máis práctica co membros do círculo, dando así 

unha maior visibilización ao problema [77] [17]. Así mesmo, o grupo considera 

que a publicación de posts enfocados a temas como a sexualidade ou a 

maternidade das persoas con discapacidade, barreiras moi presentes no seu día a 

día [8], aportarían maior interese ao tema e chamarían a atención dun grupo máis 

amplo de persoas.  

 

3.c.3 - Memoria:  

En canto á realización da memoria o grupo en xeral decidiu distribuír o traballo 

do seguinte xeito: en primeiro lugar, dende o día 20 de abril e ata o 24, 

encomendouse a función de realizar a memoria individual a cada membro do 

grupo. A continuación procedeuse a iniciar a parte grupal, repartindo esta por 

seccións e grupos de seccións similares. Isto tivo lugar entre o 25 e o 27 de abril. 

Deixando así a fin de semana para a revisión de todas as partes, corrección, 

conexión e coherencia. A entrega ten lugar o día 30 de abril. 

 

3.d.- Fitos. 

3.d.1.- Proposta:  

Como ben se explicou en anteriores apartados a elección da proposta inicial 

levouse a cabo seguindo unha serie de parámetros como por exemplo  o contacto 

coas fontes. Neste ámbito non existiu problema algún posto que, este colectivo da 

sociedade, está inmerso nunha continua loita pola igualdade e, polo tanto, son 

adeptos a visibilizar a súa situación empregando un discurso crítico acerca dos 

medios e do resto da cidadanía.  

 

3.d.2.- Traballo de campo:  

Á hora de realizar as reunións cos círculos, o grupo non se deu de conta de que 

non tiña un lugar axeitado onde quedar, debido a que tiña que ser accesible para 

os colaborades á vez que axeitado chegar a el para todos. A utilización dunha 

terminoloxía axeitada [41] ao falar con persoas con discapacidade é fundamental, 

nun primeiro momento dubidábase de maneira continua sobre o trato que se podía 

dar ou as palabras que utilizar. Por último, é de destacar o feito de que nas reunións 
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a conversa fose distendida, pois por isto o tema principal víase ás veces desviado. 

En moitas ocasións, os integrantes non atopaban o xeito de intervir para centrar o 

tema. 

 

3.d.3.- Memoria:  

Ao revisar o traballo, o grupo deuse de conta de todo os coñecementos adquiridos 

e de que o traballo para o Observatorio foi toda unha aprendizaxe que repercutirá 

na nosa carreira xornalística. Tamén foi salientable que o grupo seguiu 

organizándose de forma equitativa, feito que os consolida como un equipo 

coordinado que traballa e acada os seus obxectivos de xeito satisfactorio. En 

último lugar, o grupo decatouse de que sempre caben melloras e que se cada 

un  aportara un pouco máis, teríamos logrado un traballo máis completo. 

 

4. Análise, conclusións e resultados. Proxección:  

4.a.- Análise do Tema (principais argumentacións) .  

A realización deste tema levou ao grupo a darse de conta de que existen multitude de 

reivindicacións sociais silenciadas, non só polas institucións como se soe pensar, senón 

polos propios medios xornalísticos. As persoas con discapacidade levan a cabo unha 

reivindicación activa en denuncia pola inaccesibilidade da cidade compostelá, mais non 

son as únicas afectadas no problema, senón que estas barreiras supoñen unha limitacións 

para toda a sociedade.  

4.b.- Análise dos Medios. Coñecementos adquiridos sobre as falencias ou validación do 

proceder dos medios convencionais.  

Os medios convencionais non teñen interese en plasmar a realidade das persoas con 

discapacidade e tampouco adican os suficientes recursos para solventalo. Tenden a 

publicar novas sensacionalistas ou nas que aparecen como vítimas a meirande parte das 

veces, o que encasilla aos colectivos marxinados, en lugar de promover a súa 

normalización e o seu empoderamento. 

4.c.- Reflexivización: resistencias e aprendizaxes adquiridas canto as diferentes fases 

como dinamizadoras de procesos e procedementos.  
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Pode dicirse que a maior resistencia á que se enfrontou o grupo foi a ineficiente 

comunicación por parte da coordinación do blog, posto que isto causou confusións e 

incluso tivo que chegarse a prescindir de traballo realizado (post que a coordinadora 

elaborou en base á entrevista realizada a Jonatan Barral Otero). Destacar entre as 

aprendizaxes adquiridas a destreza que o grupo conseguiu á hora de contactar e 

comunicarse con persoas afectadas pola marxinación social.  

4. d.- Conclusións:  en referencia ás hipóteses e obxectivos enunciados en 1.c resumir en 

catro liñas se poden seren ratificadas, modificadas por algún matiz que atoparon no 

decurso do traballo ou deben seren rexeitadas.  

4.d.1.-Hipóteses 

➢ Non só existen multitude de barreiras para as persoas con discapacidade, senón 

que existe certo grao de discriminación por parte da sociedade. Ás veces, esta 

discriminación non se realiza de xeito consciente (por exemplo, a elaboración de 

carteis sen lectura fácil), mais noutras ocasións, sobre todo no caso de 

discapacitados psíquicos, en ocasións chégase a non querer recoñecer os seus 

dereitos. 

➢ Pese ás continuas protestas e ás novas medidas propostas, o Concello segue sen 

realizar os cambios axeitados que faciliten o día a día das persoas con 

discapacidade. A accesibilidade compostelá é unha traba [77], unicamente na 

parte máis turística non existen tantos impedimentos. 

➢ As prazas de estacionamento para persoas con discapacidade na cidade 

compostelá son escasas e en moitas ocasións están mal indicadas. [9] Este último 

punto é o causante, ás veces, de que persoas sen problemas de mobilidade 

aparquen en prazas especiais. O número de persoas sen acreditación (ou con ela 

caducada) que continúan ocupando estas prazas é preocupante. 

➢ Non existen prazas pintadas de azul, nin coas medidas necesarias ou un receso 

axeitado para acceder á beirarrúa. Na maioría das rúas pode encontrarse un acceso 

non adaptado a persoas en cadeira de rodas ou pasos demasiado estreitos nos que 

non é posible o acceso nunha scooter [9]. 



18 

 

➢ O dereito ao voto é negado en moitas ocasións a persoas con discapacidade 

intelectual. [41] Tras a realización dun exame no que se valora a capacidade de 

obrar da persoa en cuestión, moitos xuíces negan este dereito básico. 

4.d.2.- Obxectivos 

➢ O compromiso por parte de ámbalas dúas partes (organizacións e Observatorio) 

foi total, lográndose o obxectivo imposto de conseguir un clima distendido e de 

confianza, no que se puidese falar dos temas tabús e invisibilizados nos medios 

de comunicación. Existe gran contraste entre a información aplicada nas noticias 

dos medios convencionais e a aportada polas asociacións, e isto foi o que se tentou 

destacar no traballo do grupo. 

➢ A documentación aportada polas diferentes asociacións foi indispensable para a 

elaboración da cartografía final. [DOCUMENTACIÓN ASOCIACIONS]  Do 

mesmo xeito, as ideas aportadas polos diferentes colaboradores axudou ao grupo 

á hora de realizar o vídeo de accesibilidade cognitiva. No momento de resolver 

calquera dúbida respecto a temas tratados, as citadas entidades facilitaron a 

documentación requerida. 

4.e.- Resultados: recursos materiais tirados do traballo, Ferramentas e usos que o grupo 

considera poden ser utilizados en vindeiros traballos, axenda obtida,...  

Os compoñentes do grupo S3B foron capaces de convocar a un conxunto de persoas 

totalmente descoñecidas e conseguiron que estas se comprometesen para colaborar no seu 

traballo. Lograron levar a cabo unha boa organización grupal e alcanzado valores de 

esforzo, dedicación e compromiso. Todas estas características que presentan agora, 

seranlles de gran utilidade para o seu futuro académico e posteriormente laboral.  

4. f.- Proxección: catro ou cinco liñas de resumo respecto dos aspectos que quedaron sen 

resolver e dos que se resolveron respecto do tema e como abordalos nun futuro. Se outro 

grupo de persoas iniciasen un traballo sobre este tema que é o que deberían ter en conta 

e que aspectos deberan atender. 

Á hora de comezar a afondar no tema das barreiras arquitectónicas démonos de conta da 

elevada relevancia para a sociedade de outro tipo de barreiras como son as cognitivas [41] 

[4] [16]. Deste xeito tratamos de abarcar ambos temas dende un punto de vista formativo. 
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Non obstante non prestamos demasiada atención a aqueles impedimentos que este tipo de 

barreiras provocan no ámbito da sexualidade. Porén considerase que sería un aspecto de 

gran interese xeral, non só por que deixa ao descuberto un problema máis no ámbito da 

accesibilidade senón que logra destapar, dalgún xeito, os numerosos tabús con respecto 

ao sexo e aos asistentes sexuais. 


