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a) Fase da proposta 
 

O noso grupo fixo unha proposta enfocada no ODS número 2: Fame Cero. Isto levouse a cabo 

nas primeiras reunións que tivemos os integrantes, de cara a decidir que temas deberíamos 

tratar e cómo os deberíamos de enfocar. 

 

Tras o consenso do grupo, decidimos que íamos a tratar o tema levándoo ao contexto da 

pandemia que sufrimos en 2020, co obxectivo de coñecer cómo afectou a Covid-19 ás clases 

socias máis desfavorecidas que viron como se agravaba a súa situación.  

 

Polo tanto, escollemos darlle este enfoque porque é un tema que adoita saír moito nos medios, 

pero sen embargo non se trata en profundidade e non éramos coñecedores ningún de nós dos 

efectos colaterais da crise sanitaria no noso entorno máis cercano: Galicia. 

 

Para levar a cabo o traballo decidimos establecer unha axenda de contactos que, de inicio, nos 

parecía que xogarían un papel fundamental para aportar a documentación necesaria e vertebrar 

a análise dunha forma correcta.  

 

Desta maneira, comezamos establecendo que os Bancos de Alimentos e demais organizacións 

solidarias deberían ser as que abriran o traballo pola súa implicación directa na intermediación 

entre as persoas con necesidades e as institucións. 

 

As Cociñas Económicas de Santiago de Compostela e A Coruña foron as primeiras contactadas 

e as primeiros en responder. Estas organizacións permiten un menú equilibrado a un custo 

simbólico, permiten que a calquera persoa que o precise teña de forma diaria un sustento vital 

para almozar, comer e cear. 
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Pola súa banda, outras fontes como Cruz Vermella e Cáritas non contaron finalmente para o 

noso traballo porque non se vían implicadas directamente no enfoque que nós lle íamos a dar, 

ainda que sí que posteriormente aparecen mencionadas porque as persoas adoitan acudir a 

varias organizacións en función das necesidades que teñan. 

 

Tras estas, falamos con especialistas en materias de economía como Óscar Rodil, nunha 

actividade en colaboración con outro grupo de traballo do seminario 3.  

 

Esta fonte permitiunos ter unha conceptualización do problema máis clara, pois ao ser 

especialista en materia económica permitiu que formáramos unha base para o traballo 

sustentada na explicación do funcionamento do propio sistema, o que permite entedender as 

causas e consecuencias que iso ten na vida das persoas. 

 

Outra das claves da axenda de contactos ían a ser, sen dúbida, as asociacións de veciños que se 

organizaron de forma autoxestionada durante a pandemia para axudarse mutuamente (Grupos 

de Apoio Mutuo).  

 

O GAM da Coruña vertebraba o noso traballo porque este tipo de asociacións xogaron un papel 

fundamental na resposta directa a todas as persoas que se viron sobrepasadas durante a 

pandemia; ben foran persoas sen recursos, anciáns ou familias completas que non tiñan 

ningunha vía de ingreso vital. Estes ecosistemas (como eles mesmos se definen), traballaron 

de forma conxunta detectando necesidades nos seus veciños e veciñas. 

 

Posteriormente, pareceunos igualmente fundamental contar con propias testemuñas do que é 

vivir este tipo de situacións límite nas que unha persoa se ve obrigada a recorrer á axuda de 

organizacións (Miguel Cáceres).  
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A través de Nazaret, da C.E. de Santiago de Compostela, contactamos con este home que nos 

puido trasladar un relato real da situación que é vivir na rúa durante 2 anos, e precisar da axudas 

de todas esas asociacións coas que nos falaramos con anterioridade e que vertebraban as 

primerias publicacións do traballo. 

 

O contacto coas fontes foi sempre difícil pola resposta tardía destas e a falta de colaboración 

de outras, pero en xeral as que aparecen nas publicacións son froito dunha relación continua, e 

non de contactos esporádicos.  

 

Unhas fontes leváronnos a outras porque, na súa maioría, conforman un ecosistema de traballo 

conxunto que, ainda que non está institucionalizado, sí que é unha rede de apoio social 

completa que crea un círculo que pretende cubrir todas as necesidades que pode ter unha persoa 

(roupa, comida, aseo…).  

 

Os integrantes do grupo tratamos de buscar, cada un polo seu lado, unha forma de falar con 

todas as persoas posibles para ter un traballo fundamentado en fontes primarias e fiables, que 

estiveran de cheo en contacto coa problemática que tratábamos. 

 

● A Cociña Económica respondeu a todas as nosas cuestións e facilitounos outro tipo de 

contactos: ben organizacións que se adicaban a tareas similares e/ou complementarios, 

ou ben a persoas usuarias das súas propias instalacións que se mostraban favorables a 

falar con nós. 

● Cruz Vermella e Cáritas tiveron unha charla con nós para explicarnos de cheo as súas 

funcións e por qué éstas non eran directamente aplicables ao noso enfoque de traballo. 

● Óscar Rodil tivo un encontro a través de videochamada cun dos integrantes do grupo 

no que atendeu a todas as cuestións que se lle presenataron. 

● Miguel Cáceres tivo unha entrevista telefónica con outro dos integrantes do grupo no 

que contou a súa historia e a súa relacíón coa Cociña Económica de Santiago de 

Compostela. 
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● Diego Jiménez e Carlos Sánchez, do Grupo de Apoio Mutuo da Coruña (GAM), falaron 

con respectivos integrantes do grupo para contar o funcionamento desta rede. 

● O Banco de Alimentos de Vigo aportou a información da súa labor que se comenta nas 

publicacións, co obxectivo de reflectir a función de intermediarios que teñen os Bancos 

de Alimentos. 

No que se refire ao calendario de publicacións e actividades, o rol de Actividades foi o 

encargado da súa posta en marcha e da súa realización. Programamos as diferentes publicacións 

e actividades en función da dosponibilidade das fontes, pero tivemos serios problemas para a 

súa colaboración: ou ben non respondían, o facían tarde ou non querían que o traballo saira 

publicado. 

 De este modo, vímonos obrigados a ir adaptándoo en función das nosas necesidades e do ritmo 

ao que íamos conseguindo a documentación necesaria para leva a cabo as publicacións. 

O resultado final foi, á vista das dificultades que impón a pandemia e o feito de ser un grupo 

reducido de persoas, satisfactorio. Nun inicio, non contábamos poder ter testemuña directa do 

que é a situación de fame durante a pandemia, pero conseguimos tela.  

A nosa idea foi nos comezos de contactar especialmente con fontes máis institucionalizadas, 

pero segundo avanzaron os traballos vimos que iso podía servir de introdución e 

contextualización, pero despois era moi interesante ir a casos particulares de persoas e redes de 

apoio que se organizaron para dar respostas ás necesidades.  

Desta forma, comezamos cunha base de traballo de organizacións e agrupacións que teñen 

contacto coas institucións públicas, para rematar dando o testigo aos casos máis concretos de 

persoas que están máis alonxadas do ámbito institucional, pero moi preto da problemática. 

De esta forma, queda un traballo enriquecido no que a fontes se refire, pois aportamos o punto 

de vista dos que axudan e dos que son axudados. É un traballo plural e baseado na veracidade 

da nosa axenda.  
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Conseguimos así, que as persoas que elan as nosas publicacións teñan unha perspectiva 

completa e un discurso plural, baseado na participación de todos os axentes implicados no foco 

que nós tratamos. 

 

b) Fase do traballo de campo 

 

A fase do traballo de campo comenzou pola distribiución e articulación del traballo de campo 

que se a levar a cabo. Desde un principio o traballo de campo repartiuse de maneira conxunta, 

é dicir, todos facíamos o traballo de todo. Aínda que, cada membro do grupo tiña uns métodos 

diferentes para a realización de a súa área particular de traballo. 

 

No noso grupo non consideramos a realización dun criterio unificado sobre a coordinación, o 

reparto e organización do traballo. Ao ser un grupo con poucos membros, decidiuse unificar 

criterios e coordinarnos en subgrupos de dúas persoas para a realizacións das funcións máis 

complexas. Esta repartición facíase en base a unha maior equidade posible da carga do traballo 

para o bon funcionamento do grupo.  

 

Polo tanto, dentro do grupo e independientemente das funcións que desempeñaba cada 

membro. Entre as catro persoas que conformabámos o grupo decidimos crear unha subdisión 

de grupos de traballo. A creación desta subdivisión de grupos para a fase do traballo de campo 

atopábase dirixida a darle unha mellora ao enfoque do traballo e un equilibro á carga do 

traballo.  

 

A subdivisión de grupo fisoxe en base aos escasos membros do grupo cos que se contaba. 

Repartímonos en dous grupos de dúas persoas por cada grupo. A función do outro compoñente 

do grupo grupo era fundamentalmente do soporte.  

 



S3E Fame Cero 
 
Daniel Pereira (Coordinación e Difusión) 
Carlos Ramírez Rivero (Actividades) 
Diego Real García  (Edición) 
Raúl Villamarín Lebón (Edición) 
 
 
É dicir, o membro do subgrupo que encontrabase máis liberado do carga de traballo poníase a 

disposición do outro compañeiro de subgrupo para axudar coa labor que estivese levando a 

cabo.  

Agora ben, podemos determinar que, tras a realización do traballo como grupo foi complexo. 

Non houbo unha compenetración plena entre todos os membros do grupo. Este feito, dificultou 

a realización de moitas das tarefas. Proba diso, é o cumprimento das publicacións en data e con 

boa calidade. 

 

A pesar de non ter unha gran comunicación dentro do grupo, consideramos que se salvaron 

moitas publicacións coa gran carga de traballo que tiñamos e o reducido número de 

compoñentes que formabamos o grupo. 

 

No noso grupo, como se dixo anteriormente, houbo unha gran variación de roles dentro do 

equipo. Con todo, cada compoñente do equipo mantivo en gran medida a función que se lle 

asignou desde un principio ao comezo da materia.  

 

Os roles e as persoas encargadas de desempeñar ese rol eran as seguintes:  

 

● Coordinación e Difusión (Daniel Pereira): O coordinador do gupo encargouse de 

manter informados o resto de compoñentes do grupo sobre as funcións que se debían 

seguir. Co respecto aos traballos, informes, así como, tamén sobre as medidas que tratou 

de esclarecer o que se debía realizar. 

 

Así mesmo, tamén era de vital importancia a revisión dos post que se publicaban. É 

dicir, era el máximo responsable sobre que o post estivera nas mellores condicións e 

que as accións se cumplimentasen en tempo e forma. Tamén, é importante destacar que 

axudo no desempeño de outras funcións do grupo.  

 

● Acción (Carlos Ramírez Rivero): O encargado das accións tivo que desempeñar as 

funcións de creación e organización de actividades que desen a maior visibilidade 
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posible ás publicaciones do grupo. Así mesmo, o encargado de accións tivo que atopar 

solucións aos problemas que iban xurdindo. 

 

● Edición (Raúl Villamarín Lebón y Diego Real): Os encargados das funciós de edición 

das publicaciones encargáronse da realización do contido dos post que trataban sobre o 

Obxectivo de Desenvolvimento Sostible (ODS) Fame Cero. Ambos membros do grupo 

encargábanse de crear, revisar, e corrixir o contido das publicacións. Así como, tamén 

encargábanse de que todas as publicacións cumprisen as normas do “Libro de Estilo”.  

 

 
c) Fase de consenso e redacción da memoria  

 
Os catro membros do grupo (Daniel Pereira,Carlos Ramírez, Raúl e Diego Real) Nos reunimos 

mediante unha chamada na plataforma de Google teams e puxemos en común as nosas 

memorias individuais, tras analizalas en profundidade e sacar o mellor da cada unha delas, 

decidimos poñernos a repartir os diferentes apartados da memoria grupal indicados no 

documento que esta no drive da asignatura que son un total de tres apartados.  

 

O primeiro de estes apartados denominase “Fase da Proposta” once terrenos que mostrar a nosa 

capacidade de deseñar unha axenda de contactos axeitada e cercana ó tema e ós conceptos 

básicos da materia.  

 

Do mesmo xeito a indagar  nun tema sobre marcos que configuran un contexto sobre o que 

actuar, desde o consenso, aprendendo a compartir voz, traballar en grupo, seleccionar datos e 

interpretalos desde as orientacións da materia e a mudar segundo oportunidades e obstáculos 

que formulan as situacións e continxencias que o grupo atopa nos procesos posteriores ó 

deseño.  

 

No segundo apartado da memoria grupal denominado “Traballo de campo* no que teremos 

que mostrar cómo nos organizamos, a maneira na que repartimos o traballo, a nosa forma de 

conseguir datos e información e dicir que técnicas e métodos foron empregados pola nosa parte, 
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se se cumpriron os tempos e obrigacións encargado a cada un dos membros do grupo, a forma 

de traballar nas nosas publicacións (adecuado ao libro de estilo, uso de apuntamentos e do 

glosario, fontes entregadas...)  

 

Ademáis neste apartado tamén haberá que tratar a comunicación entre os membros do grupo, 

ademáis a relación e organización cos outros grupos de traballo e a complicacións a hora de 

contactac coas diferentes fontes empregadas no proxecto. E dicir este apartado e un resume ao 

completo da nosa forma de traballar na materia  

 

E por último pero non menos importante o último apartado “Fase de consenso e redacción da 

memoria” tras unha reunión e poñer en común as memorias individuais que tiveron que estar 

feitas para o día 14 de Maio e tras analizalas . teriamos que organizar a redacción da memoria 

grupal para a súa posterior entrega o 17 de Maio do 2021.  

 


