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a) Fase da Proposta.

A fase de Proposta [1] do grupo S1C comezou a principios de febreiro. Dende un comezo os
membros do grupo estabamos interesados e interesadas en Obxectivos de Desenvolvemento
Sostible relacionados co medio ambiente. Por tanto, decidimos escoller o ODS número 14, de
Vida Submarina.

Ao comezo tivemos algúns problemas na confección da Proposta, xa que realizamos un
primeiro borrador un tanto xeral sen centrarnos en casos concretos da comunidade galega. A
primeira Proposta foi rexeitada polo profesor e procedemos a adaptala. Por tanto, decidimos
tratar a situación da contaminación nos ríos e mares máis próximos aos diferentes membros
do grupo de traballo ao longo da xeografía galega.

Entre as metas que presenta esta obxectivo 14, escollimos a seguinte:

- 14.1 De aquí a 2025, previr e reducir significativamente a contaminación mariña de
todo tipo, en particular a producida por actividades realizadas en terra, incluídos os
detritos mariños e a polución por nutrientes.

Ademais, relacionamos este ODS 14 cos ODS 6 (Auga limpa e saneamento) e ODS 15
(Biodiversidade na auga e nas ribeiras). No ODS 6 escollemos os seguintes indicadores:

- 6.3 De aquí a 2030, mellorar a calidade da auga reducindo a contaminación,
eliminando os vertidos e minimizando a emisión de produtos químicos e materiais
perigosos, reducindo á metade a porcentaxe de augas residuais sen tratar e
aumentando considerablemente a reciclaxe e a reutilización sen riscos a nivel
mundial.

- 6.6 De aquí a 2020, protexer e restablecer os ecosistemas relacionados coa auga,
incluídos os bosques, as montañas, os humidais, os ríos, os acuíferos e os lagos.

No ODS 15 eliximos este indicador:

- 15.9 Para 2020, integrar os valores dos ecosistemas e a diversidade biolóxica na
planificación nacional e local, os procesos de desenvolvemento, as estratexias de
redución da pobreza e a contabilidade.
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Centramos estas metas e obxectivos na contaminación dos ríos e mares de Galicia. Tratamos
de forma individual os ríos das respectivas localidades de orixe dos membros do grupo. Estes
son o río Lamas (no seu transcurso pola comarca da Fonsagrada), o río Ulla (cando circula
pola zona de Teo), o río Sar (ó seu paso por Santiago) e o río Lagares (cando pasa por Vigo).
Por último, falamos da contaminación no mar galego, tendo esta relación cos problemas nos
ríos. Desta forma realizamos unha panorámica pola situación dos ríos galegos por todas as
provincias galegas, excepto a de Ourense (xa que ningún membro do grupo de traballo reside
nesa provincia).

O noso obxectivo principal era coñecer os problemas de contaminantes presentes nas augas
hídricas e mariñas de Galicia e observar que tentan facer para mellorar a situación os axentes
implicados (veciños e veciñas, concellos, asociacións, traballadores, etc.).

En cada un destes casos tratados contactamos con entidades e persoas da comunidade local.
Para a selección das mesmas pensamos na adecuación ao tema tratado e na súa experiencia
no mesmo. Nalgúns casos puxémonos en contacto con persoas que coñeciamos con
anterioridade que teñen relación cos aspectos que tratamos. Noutros casos, investigamos para
coñecer persoas ou asociacións que estiveran implicadas na loita contra a contaminación nos
ríos e mares galegos.

Despois de realizar todo o traballo a axenda de contactos conformada é a seguinte:

- Instituto Plurilingüe Fontem Albei: puxémonos en contacto con profesores do centro
para a elaboración da primeira publicación sobre o río Lamas. Unha das compoñentes
do grupo, Laura Fernández, xa os coñecía con anterioridade.

- Alumnos do Instituto Plurilingüe Fontem Albei: alumnos participantes no Proxecto
Ríos cando tiña lugar no instituto. Contactamos con eles para a realización da
primeira publicación sobre o río Lamas.

- Membros do Concello da Fonsagrada: contactamos con Josefa Ortiz, Nenoso, membro
do Concello da Fonsagrada para a elaboración da primeira publicación.

- Asociación Medioambiental AMABUL: púxemos en contacto con esta asociación do
concello de Vedra para a realización da segunda publicación sobre a contaminación no
río Ulla.

- Concello de Teo: contactamos con esta entidade municipal para a elaboración da
segunda publicación sobre o río Ulla.

- Plataforma Pola Defensa do Sar: puxémonos en contacto con esta plataforma para a
realización da segunda publicación sobre a contaminación no río Sar. En varias
ocasións volvemos contactar con eles para a Mesa Redonda sobre a Contaminación
dos Ríos Galegos e para as últimas publicacións sobre os mares galegos xa que a nosa
fonte (Beatriz Noya Mariño) tamén coñecía este tema.
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- Asociación ADEGA Vigo: contactamos coa delegación da ADEGA en Vigo (Miguel
Leirós) para a realización da terceira publicación sobre o río Lagares.

- Asociación Bidueiro: puxémonos en contacto coa Asociación Bidueiro e coa súa
presidenta, Rosa Casal Tielas,  para a realización da terceira publicación.

- Asociación Mar de Fábula: contactamos con Mar de Fábula para a realización da
cuarta e quinta publicación sobre a contaminación nos mares galegos.

- Rogelio Santos: puxémonos en contacto co mariñeiro de Porto do Son, Rogelio
Santos, para a elaboración da cuarta e quinta publicación sobre a contaminación nos
mares galegos.

- Consellería do Mar da Xunta de Galicia: puxémonos en contacto con varios centros
de investigacións mariñas de Galicia e a Consellería do Mar respondeunos de forma
conxunta. Incluímos a súa información para a cuarta e quinta publicación.

- Romina Álvarez-Troncoso: contactamos coa bióloga Romina Álvarez-Troncoso para
a quinta publicación sobre recomendacións para o coidado dos ríos e mares galegos.

- Carmen Novas: membro do Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade. Sinalounos
actividades de boas prácticas medioambientais que están a levar a cabo algunhas
entidades municipais.

- Enrique Benavides González: membro de Augas de Galicia. Contamos coa súa
participación na Mesa Redonda sobre a Contaminación dos Ríos Galegos.

- Uxía Dorado García: membro de Fridays For Future de Greenpeace e estudante de
Bioloxía. Contamos coa súa participación para a Mesa Redonda sobre a
Contaminación dos Ríos Galegos.

- Patricia Reboreda Cigarrán: Bióloga e Técnica do Departamento de Medio Ambiente
do Concello de Ames. Contamos coa súa participación para a Mesa Redonda sobre a
Contaminación dos Ríos Galegos.

En relación ás actividades, dende o 9 de marzo ao 25 de abril as actividades previstas estaban
relacionadas coa contaminación nos ríos galegos. Programamos conversar con persoas e
entidades (detallado anteriormente na axenda de contactos) involucradas no coidado dos ríos
Lamas, Ulla, Sar e Lagares. Neste sentido plantexamos realizar unha campaña para a
concienciación do coidado dos ríos galegos.

A segunda actividade prevista tiña lugar dende o 27 de abril ata o 9 de maio. Nesta ocasión
conversamos con persoas e asociacións que traballan no mar e no mantemento adecuado do
mesmo (detallado anteriormente na axenda de contactos). Tamén programamos a
involucración do grupo na campaña Clean Seas da ONU.
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En canto ás actividades realizadas xunto a outros grupos de traballo, ao comezo non fixamos
actividades concretas con outros grupos, pero ao pouco de comezar organizamos unha Mesa
Redonda sobre Contaminación dos Ríos Galegos xunto ao grupo S3A, Produción e consumo
responsables. Nela finalmente contariamos con membros de Augas de Galicia, do Concello
de Ames, de Fridays for Future e da Plataforma Pola Defensa do Sar. Tamén realizamos outra
actividade con este grupo de traballo realizando comentarios a unha das súas publicacións.

En relación ás publicacións, deseñamos cinco publicacións (as correspondentes polo número
de membros do grupo) para que en cada unha delas trataramos un caso de contaminación nos
ríos e mares escollidos. No caso dos ríos Ulla e Sar decidimos tratalos na mesma publicación
xa que o Sar desemboca no Ulla e están relacionados.

Desta forma as publicacións programadas e cumpridas foron as seguintes:

- Presentación [2]: presentación do grupo por medio dunha fotografía e explicación do
tema. Contextualizamos os diferentes puntos a tratar nas seguintes entradas. Ademais
elaboramos un glosario de conceptos importantes que ían ser de utilidade ao longo das
nosas publicacións.

- A contaminación da acción humana: río Lamas [3]: tratamos a contaminación no río
Lamas explicando a situación da zona mediante un mapa. Falamos con algún dos seus
habitantes para que nos contaran como ven a contaminación nas augas e se tentan
revertela. Tamén coñecemos as actividades que levan a cabo neste marco os centros
educativos da zona e o Concello da Fonsagrada.

- A contaminación nos ríos Ulla e Sar: unha situación decente e outra preocupante [4]:
analizamos a polución nestes ríos interrelacionados (incluímos un mapa explicativo),
xa que o río Sar desemboca no Ulla. Puxémonos en contacto con asociacións da zona
que desenvolven labores para protexelos e con entidades municipais da zona.

- O río Lagares: os efectos dunha gran cidade no medio ambiente [5]: tratamos a
situación da contaminación no río Lagares (cun mapa indicando problemas en
diferentes puntos) a través de asociacións que tentan conservar a flora, fauna e
calidade das augas. Tamén contactamos con expertos neste tema. Fixemos un resumo
da campaña realizada polo noso grupo para fomentar o coidado dos ríos.

- “Temos información que queremos transmitir á sociedade para que coidemos o mar,
porque se non imos por mal camiño” (Explicación da situación nos mares galegos)
[6]: explicamos a contaminación nos mares galegos e como será o seu futuro. Falamos
con científicos coñecedores do tema, con asociacións e persoas que traballan no mar.

- A limpeza dos ríos e mares: unha prioridade para tod@s [7]: como conclusión do
noso traballo, lembramos a importancia de coidar os espazos naturais que nos rodean
para manter unha sociedade máis limpa, saudable e con futuro.
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En relación á difusión, como sinalamos na proposta de difusión, publicamos por primeira vez
o 22 de marzo correspondente coa efeméride do Día Mundial da Auga [8]. A continuación
publicamos nas redes sociais do Observatorio de Comunicación os días que publicamos as
entradas no blog.

En canto ás calendarizacións, as datas previstas nun principio para publicar no OCC eran as
seguintes:

- Presentación (semana do 8 de marzo).

- Explicación do río Lamas (vertente cantábrica) (semana do 22 de marzo).

- Explicación do río Ulla e río Sar (vertente atlántica) (semana do 5 de abril).

- Explicación do río Lagares (vertente atlántica) (semana do 19 de abril).

- Explicación da situación nos mares galegos (semana do 3 de maio).

- Consellos de limpeza dos ríos e mares (semana do 10 de maio).

Con todo, debido ao calendario da materia no que as publicacións debían finalizar o 7 de
maio realizamos algúns axustes no calendario:

- Presentación (8 de marzo).

- Explicación do río Lamas (vertente cantábrica) (26 de marzo).

- Explicación do río Ulla e río Sar (vertente atlántica) (6 de abril).

- Explicación do río Lagares (vertente atlántica) (21 de abril).

- Explicación da situación nos mares galegos (4 de maio).

- Consellos de limpeza dos ríos e mares (5 de maio).

Finalmente, estas datas de publicación foron cumpridas e non houbo retrasos en ningún caso.

Xa rematado o traballo e comparando os resultados finais coa Proposta, en xeral cumprimos
cos obxectivos previstos:

- Tratamos as metas seleccionadas dos ODS 14, 6 e 15.
- Tamén cumprimos o previsto en relación aos temas das publicacións: analizamos a

situación dos catro ríos galegos escollidos e dos mares galegos ao final. Neste sentido
os cambios producidos foron en canto ás fontes da axenda de contactos porque non
conseguimos contactar con algunhas delas. Por tanto os cambios realizados foron
axustes en relación á axenda de contactos, pero o contido do traballo e das
publicacións mantívose.
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- Realizamos as campañas de concienciación sobre os ríos e mares galegos que
formulamos na Proposta.

- Cumprimos as datas de publicación previstas cando xa estiveron fixadas.

En canto ás actividades, realizamos todas as previstas relacionadas coa axenda de contactos e
conseguimos realizar actividades xunto a outros grupos de traballo do OCC [9]. Tamén no
apartado de difusión publicamos nas redes sociais do Observatorio as nosas publicacións e
tentamos concienciar aos nosos lectores do coidado das augas [10].

Os axustes que se realizaron na proposta debéronse en gran medida á actualización de fontes
da axenda de contactos ou ao comezo engadir novos aspectos a tratar recomendados polo
profesor. Desta forma o grupo S1C conseguiu cumprir a maior parte dos aspectos propostos
ao comezo.

b) Fase do Traballo de campo.

O Traballo de campo do grupo S1C comezaba a maioría das ocasións buscando información
sobre os ríos ou mares que tratásemos en cada publicación. Acto seguido, dispoñiamonos a
buscar fontes ou a contactar con elas no caso de que xa nos responderan anteriormente. A
continuación enviámoslles as preguntas por correo electrónico, mensaxe ou ben realizabamos
unha reunión virtual. Cando xa dispoñiamos de toda a información aportada polas persoas da
axenda de fontes e a información da documentación consultada realizabamos unha reunión a
través de Microsft Teams para a conformación da publicación.

Os membros do grupo de traballo creamos un documento compartido na plataforma Google
Drive no que todos redactabamos a publicación e á súa vez todos os membros do grupo
podiamos observar o realizado ata o momento. Tamén na carpeta compartida do grupo de
traballo recollemos todos os materiais da materia, tanto da parte teórica como da práctica.
Desta forma podiamos consultar máis facilmente os materiais que precisaramos.

En canto aos métodos de traballo nas actividades, nas relativas á colaboración con outros
grupos de traballo encargouse Laura Fernández. Ela buscou información, posibles fontes e
colaborou na redacción das preguntas da Mesa Redonda sobre Contaminación dos Ríos
Galegos xunto á encargada de actividades do grupo S3A.

Nas actividades que desenvolvemos o propio grupo (como as campañas de concienciación)
participaron todos os membros do grupo. Tras revisar a información aportada polas fontes e
pola documentación procurada cada compoñente do grupo aportaba as súas ideas para a
redacción.

En tanto aos comentarios a outros grupos de traballo no OCC, o contido dos mesmos poñíase
en común no grupo e a continuación Irene Carril ou Eva Fernández publicaron os
comentarios no blog [11].
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Dende a coordinadora do grupo, Eva Fernández, propoñíanse unhas liñas a tratar en cada
publicación que eran consultadas aos membros do grupo de traballo en cada ocasión. O
reparto do traballo no grupo foi o seguinte:

- Carril Iglesias, Irene: busca de información, redacción das publicacións e revisión das
publicacións.

- Castro Gaspar, Iago: busca de información, redacción das publicacións e difusión das
publicacións nas redes sociais.

- Fernández Alonso, Laura: contacto con outros grupos de traballo do OCC, busca de
información e redacción das publicacións.

- Fernández Prieto, Eva: envío de correos electrónicos ou mensaxes ás fontes da axenda
de contactos, busca de información e redacción das publicacións.

En canto á información documental empregada, o grupo de traballo recolectou información
de enciclopedias, traballos científicos e noticias de medios de comunicación. Empregáronse
buscadores en Internet, buscadores de medios de comunicación e bases de datos. Fóronnos de
axuda as descricións dos diferentes ríos tratados presentes na rede. Tamén as noticias de
verteduras ou problemas nos ríos dos que algúns medios galegos se fixeron eco.

Estes materiais eran seleccionados tendo en conta a data (principalmente tiñamos máis
presentes os publicados recentemente), a adecuación ao tema tratado na publicación e a
autoría dos mesmos.

En relación á temporalización do traballo de campo, as publicacións conlevaban esforzo e
traballo constante por parte do grupo de traballo para buscar as fontes de información, a
documentación, as fotografías e as ligazóns.

Os contactos cos membros da axenda de fontes tiveron lugar de forma constante, varias veces
por semana. Tentamos na medida do posible poñernos en contacto con eles con antelación
para non causarlles problemas na resposta ás nosas cuestións (con todo, en ocasións a pesares
da antelación en contactar a resposta demorábase). Todos os membros do grupo estabamos
atentos á resposta das persoas da axenda de contactos aínda que a vía de contacto con elas foi
a través de Laura Fernández e Eva Fernández.

Con esta información transmitida pola axenda de contactos conformamos documentación
para a elaboración das publicacións. Antes da redacción das publicacións revisabamos a
información coa que contabamos tralas entrevistas coas fontes e seleccionabamos as partes
máis destacadas para incluír nas entradas. Por tanto, principalmente os documentos
producidos no traballo de campo foron entrevistas coas diferentes persoas, asociacións,
organizacións e entidades que traballan no coidado dos ríos e mares. As fontes eran persoas
da sociedade civil (como veciños de diferentes localidades galegas e asociacións
medioambientais) e servidores públicos (como varios concellos galegos e a Consellería do
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Mar da Xunta de Galicia). Como sinalamos anteriormente, o resto da documentación
consultada proviña de enciclopedias, traballos científicos e noticias de medios de
comunicación.

Desta forma, con toda esta información realizabamos unha posta en situación ao comezo das
publicacións para que os lectores non iniciados na materia coñeceran a localización ou
características dos ríos e mares galegos tratados. A continuación, explicabamos o traballo
realizado polas persoas ou asociacións no marco do río ou mares tratados en cada
publicación. Tamén tentabamos dárlle protagonismo ás voces das nosas fontes plasmando as
súas declaracións de forma literal. Algúns dos membros da axenda agradecían que nos
interesaramos no seu labor, e manifestaban a súa esperanza na xente nova para mellorar a
situación dos ríos e mares.

Por tanto, consideramos que a articulación das publicacións que elaboramos no grupo S1C foi
adecuada ao ODS 14, ao tempo dispoñible e de forma respectuosa coas fontes de
información. Comezamos tratando a situación da contaminación no río Lamas (na provincia
de Lugo), a continuación baixamos ata a provincia da Coruña e observamos a situación nos
ríos Ulla e Sar; acto seguido pasamos ao sur de Pontevedra onde tratamos a situación da
contaminación no río Lagares. Por último, como os ríos e os mares están relacionados de
forma directa, observamos a contaminación presente nos mares de Galicia. Esta organización
foi deseñada de forma xeográfica pola comunidade galega para trazar un percorrido claro.

Respecto aos obxectivos do traballo na fase de proposta, principalmente centrámonos na meta
14.1 do ODS 14 (na que se indica a importancia da redución da contaminación mariña). Por
este motivo, en cada publicación explicamos os problemas de contaminación presentes en
cada caso e con estes argumentos lembrámoslles aos lectores e lectoras a importancia do
coidado hídrico, unha das fontes de vida máis importantes do planeta terra. Na meta 6.3 do
ODS 6 tamén tratamos a mellora da calidade da auga e a redución das augas residuais, un
problema presente en numerosas zonas de Galicia, como nos sinalaron varios membros da
axenda de contactos. A meta 6.6 do ODS 6 (protexer e restablecer os ecosistemas
relacionados coa auga) tamén a tiñamos moi presente. Por exemplo, a través da Asociación
AMABUL de Vedra coñecemos os problemas da ribeira do río Ulla coa planta invasora
tradescantia fluminensis [12]. En canto ao ODS 15, observamos na meta 15.9 o compromiso
dos gobernos municipais e autonómicos no coidado das augas, nalgúns casos practicamente
inexistente ou escaso aínda hoxe en día.

En canto ao uso do Libro de Estilo1 nas publicacións, primeiramente antes de comezar a
publicar no Observatorio Cidadán de Comunicación revisamos o mesmo e tivemos unha
reunión con algúns membros do grupo do blog para aclarar cuestións relacionadas con este.
Xa na fase de publicacións quedámonos con algúns aspectos do libro de estilo como:

- Escribir os números do un ao nove a palabra.

- Empregar a lingua galega e da linguaxe inclusiva,

- Colocar correctamente as ligazóns, sen textos como “aquí”,
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- A extensión máxima de 1600 palabras nos traballos grupais (no noso caso foron
todos),

- A xustificación dos textos,

- Empregar cando menos unha imaxe en cada publicación e

- Insertar mínimo tres ligazóns en cada publicación.

Grazas a estas pautas establecidas conseguimos elaborar publicacións acordes á liña do
Observatorio e aos compañeiros dos outros grupos do OCC.

En relación ao uso dos apuntamentos, principalmente estes foron empregados na elaboración
de traballos voluntarios polos membros do grupo de traballo e tamén nas relacións
establecidas coa axenda de contactos. No noso caso non introducimos elementos dos
apuntamentos de forma directa nas publicacións.

Con todo fóronnos de utilidade para coñecer novos conceptos relacionados coa
comunicación. Por exemplo, a importancia do diálogo na comunicación 2, así como a
interacción na comunicación interpersoal 3. Este aspecto estivo presente no contacto coa
axenda de fontes. Tamén coñecimos o papel destacado que xoga o medio na comunidade e o
recoñecemento que debe ter por esta 4. Desta forma procuramos que a nosa axenda de
contactos estivera ao tanto das nosas publicacións. Por outra banda, aprendimos as funcións e
o papel que xogan os observatorios de comunicación para o seguimento da labor realizada
polos medios 5.

Si empregamos en numerosas ocasións os termos definidos no glosario do grupo [13] ao
comezo de cuatrimestre. Por exemplo termos como contaminación mariña, contaminación
hídrica, desenvolvemento sostible, biodiversidade, EDAR, Proxecto Ríos e concienciación
ambiental foron fundamentais nas nosas publicacións. En varias ocasións revisamos de novo
o glosario para tentar introducir nas entradas algún destes conceptos que se nos puidera
esquecer.

En canto aos comentarios recibidos e realizados, recibimos comentarios ás nosas publicacións
de varios grupos do OCC: S3A (Produción e consumo responsables) [14], S1A (Motivos do
peche das escolas rurais) [15] e S3C (Paz, xustiza e institucións sólidas) [16]. Déronnos os
parabéns polo traballo realizado na publicación correspondente, preguntánnos a nosa opinión
sobre algún aspecto tratado e mesmo sinaláronnos algunha información relacionada co tema
que descoñeciamos. Agradecemos sempre o contacto realizado cos compañeiros, xa que é
importante que os propios membros do OCC se tomen o tempo de observar o traballo que
están a realizar os seus propios compañeiros.

Neste sentido, en canto aos comentarios fixemos un acordo de comentario co grupo S3A
(Produción e consumo responsables) co que xa realizaramos outra actividade anteriormente.
Realizamos un comentario na súa publicación sobre a Mesa Redonda realizada xunto ao noso
grupo [17]. Neste comentario tamén lles felicitamos pola publicación elaborada e
preguntámoslles a súa opinión sobre a actuación das administracións públicas na
concienciación real da cidadanía no coidado do medio ambiente.
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En relación ás actividades, as emprendidas no grupo de traballo principalmente dividíronse
en tres bloques: actividades sobre a contaminación dos ríos galegos, actividades sobre a
contaminación dos mares galegos e actividades xunto a outros grupos de traballo do OCC.
Por tanto as actividades realizadas foron as seguintes:

- Actividades sobre a contaminación dos ríos galegos xunto ás persoas da comunidade
próxima: realizamos actividades nos meses de marzo e abril coñecendo a situación da
contaminación dos ríos Lamas, Ulla, Sar e Lagares xuto aos membros da comunidade
próxima a eles. As persoas coas que contactamos coñecen de primeira man o estado
desas augas xa que realizan limpezas nelas e viven ao seu carón. Por tanto,
consideramos que é importante coñecer a situación dos diferentes ríos de Galicia, non
só quedarse nalgúns dos máis coñecidos como poder ser o Miño. Ademais, desta
forma as persoas de localidades rurais como poden ser A Fonsagrada ou Vedra teñen a
oportunidade de poder transmitir a información coa que contan.

Tamén desenvolvemos unha campaña de concienciación do coidado do río Lagares
(Vigo) colocando carteis en varias zonas próximas ao mesmo como son o parque de
Castrelos ou o Estadio de Balaídos. Con esta campaña quixemos lembrar ás persoas
que desfrutan dos espazos naturais que é importante coidalos polo ben propio do ser
humano e pola superviviencia da flora e fauna que habita no río [18].

- Actividades sobre a contaminación nos mares galegos: dende finais do mes de abril e
na primeira semana de maio realizamos actividades con persoas e entidades
involucradas no coidado mariño. Estas foron a Asociación Mar de Fábula, Rogelio
Santos e a Consellería do Mar. Desta forma contamos co punto de vista de asociacións
que se dedican á limpeza e á concienciación cidadá, con traballadores do mar e con
membros das institucións públicas para conformar unha panorámica da situación do
mar en Galicia. Este é un dos sectores máis importantes para a sociedade galega, polo
que é importante o seu coidado, como nos transmitiron as persoas da axenda de
contactos.

Neste sentido, na derradeira publicación do grupo S1C unímonos a Clean seas, a
campaña mundial das Nacións Unidas para eliminar a marea de plástico presente nas
augas mariñas de todo o mundo [19]. Aínda que esta campaña non está tan presente
en Galicia, quixemos unirnos a un obxectivo global e único da preservación dos mares
e océanos.

- Actividades con outros grupos de traballo do OCC: como xa indicamos anteriormente,
realizamos actividades xunto a varios grupos de traballo do OCC, pero a maioría delas
foron realizadas co grupo S3A (Produción e consumo responsables). Organizamos
unha Mesa Redonda da Contaminación dos Ríos Galegos na que contamos con puntos
de vista de Augas de Galicia, autoridades municipais e asociacións. Por tanto, desta
forma conseguimos coñecer de forma máis directa a situación dos ríos de Galicia, os
seus problemas e as actividades que se están a levar a cabo para mellorar a súa
situación. Foi unha boa oportunidade para os propios alumnos para coñecer estas
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situacións e tamén para os participantes na Mesa Redonda, xa que eles coñeceron o
que viven outras persoas relacionadas co seu traballo ou labor sen ánimo de lucro.
Esta foi a actividade dialóxica de contrastación que levamos a cabo.

En relación á participación dos colaboradores, no noso caso non publicaron no OCC, pero
nós si lles enviamos as publicacións que realizabamos coa información que nos transmitiron.
En varias ocasións agradecéronnos o traballo que estabamos a levar a cabo e déronnos os
parabéns pola publicación. En todas as ocasións o trato cos colaboradores foi amable e
respectuoso.

En canto ao impacto e recoñecemento no blog, dende o grupo S1C enviamos as ligazóns das
publicacións aos colaboradores da axenda de contactos, tamén publicamos as mesmas nas
redes sociais do observatorio para que os usuarios e usuarias puidéranas ver. Segundo as
estadísticas do Observatorio Cidadán de Comunicación, aproximadamente 20-30 persoas
consultaron cada unha das nosas publicacións. Non é un número demasiado elevado, pero
cando menos conseguimos dar a coñecer a nosa información a outras persoas.

Ademais, na enquisa que realizamos entre alumnos e ex-alumnos do IES Fontem Albei da
Fonsagrada contamos coa participación de aproximadamente 30 persoas. As respostas desta
enquisa servíronnos de gran axuda para coñecer a opinión de máis persoas sobre as
actividades de coidado do río Lamas que se levaron a cabo.

En relación á difusión das publicacións e actividades, cada día que publicamos unha
publicación no OCC subiamos tamén ás redes sociais (Instagram, Twitter e Facebook) o aviso
de que xa se podía consultar unha nova entrada do grupo [20]. En cada ocasión tamén
realizabamos unha pequena introdución do que se podía ver en cada publicación acompañado
dunha composición fotográfica. Ademais, os membros do grupo de traballo tamén
compartimos nas nosas redes sociais persoais as publicacións do grupo nas redes do
Observatorio.

Como sinalamos na Proposta de difusión do grupo S1C, [21] publicamos nas contas do OCC
en Instagram (realizabamos imaxes atractivas estéticamente para acompañar ao texto), en
Twitter (ademais dun breve texto descritivo colocabamos a ligazón á publicación) e en
Facebook (ao igual que en Twitter escribiamos un breve texto acompañado da ligazón á
publicación). Finalmente, como xa sinalamos na Proposta de difusión, non elaboramos
ningún vídeo para subir á canle de Youtube.

Estas publicacións non recibiron un feed-back extremadamente alto debido en parte á
volatilidade e efemeridade das redes sociais, e tamén ao baixo número de seguidores en redes
sociais cos que conta o Observatorio. Gran parte dos “gústames” ou “retweets” foron de
membros do OCC ou do mesmo grupo de traballo, aínda que en ocasións tamén conseguimos
que persoas da axenda de contactos, como Rogelio Santos, compartiran as publicacións nas
que contabamos co seu punto de vista.
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En canto ás competencias e habilidades grupais reforzadas e adquiridas no Traballo de
campo, principalmente adquirimos novas competencias en canto á relación con outras persoas
e entidades descoñecidas e involucradas en temas nos que tivemos que iniciarnos. Tamén
tivemos que aprender a organizar a información e o traballo, e a resolver os problemas que
surxían a medida que avanzaba o cuatrimestre. Outro factor importante que foi reforzado é o
traballo en equipo, xa que cada membro do grupo de traballo ten un rol que debía cumprir
para o correcto funcionamento do grupo que se via reflectido nas publicacións.

En canto aos bens relacionais da comunidade interpersoal, todo comezou poñéndonos en
contacto cos diferentes persoas da axenda de contactos. Nalgúns casos a relación era máis
fluída porque xa os coñeciamos previamente a este traballo, pero outras veces iniciamos a
relación de cero. Por tanto, a medida que íamos falando coas persoas da axenda entablamos
unha relación máis cordial, como por exemplo coa Plataforma Pola Defensa do Sar, con
Rogelio Santos ou con Mar de Fábula, cos que falamos en numerosas ocasións e mantivemos
reunións virtuais.

En relación aos bens comúns conseguidos na comunidade, no grupo S1C estamos satisfeitos
da comunidade conformada arredor do noso traballo. É un grupo de persoas, entidades e
asociacións comprometidas co coidado dos ríos e mares que queren transmitir o seu saber á
sociedade e axudar a ter un planeta mellor. Esta percepción de grupo foi contemplada con
máis perspectiva ao final das cinco publicacións elaboradas e tamén cos comentarios
positivos que nos transmitiron as persoas da nosa axenda de contactos. Outra comunidade
presente noutro plano é a comunidade de grupos de traballo do OCC, cos que nos
relacionamos a través dos comentarios. Polo cal é interesante como os diferentes grupos de
traballo axudan a formar a comunidade do Observatorio.

c) Fase do consenso e redacción da Memoria.

A derradeira fase da materia, a das memorias, comezou despois de que cada membro do
grupo realizara a súa memoria individual e puxera en común esta cos demais compoñentes do
grupo. A continuación, de forma consensuada no grupo foi fixada unha data para a
elaboración da memoria grupal nunha reunión. Desta forma, no noso grupo de traballo
elaboramos unha acta de reunión na que describimos os participantes e o contido tratado nas
dúas reunións que realizamos para a conformación da memoria grupal.

Nesta fase de Memoria Grupal, en gran medida o traballo foi realizado de forma conxunta por
todos os membros do grupo en ditas reunións e acto seguido Eva Fernández encargouse de
redactala.

- Primeiras diagnoses e conclusións sobre o tema abordado: ao comezo desta fase
primeiramente botamos a vista atrás ata chegar á fase de proposta observando se
cumprimos o que dixemos nun principio. Desta forma observamos que en gran
medida reflectimos nas nosas publicacións os aspectos sinalados na proposta, pero
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noutras ocasións non puidemos abarcar todo o plantexado. Con todo, os membros do
grupo de traballo estamos conformes en gran medida co realizado.

A continuación revisamos as diferentes publicacións do grupo e a nosa axenda de
contactos. Dende o noso punto de vista conseguimos elaborar cinco publicacións
bastante completas que abordaban os principais problemas de cada curso fluvial ou
marítimo da man de persoas ou entidades expertas no tema. Así, formamos unha
comunidade con membros de todo tipo (dende servidores públicos a organizacións
sen ánimo de lucro) e de moi distintos lugares da comunidade galega.

Os membros do grupo estamos satisfeitos co traballo realizado. Consideramos que foi
favorable tanto para os propios membros do grupo, como para os lectores e lectoras
do OCC e os seguidores e seguidoras do Observarorio en redes sociais, e tamén para
os membros da axenda de contactos.

Os principais resultados do Traballo realizado son:

● Coñecemento das situacións dos ríos e mares galegos abordados ao longo do
traballo.

● Concienciación sobre a importancia do coidado das augas xa que son unha
fonte indispensable sen a que o ser humano e os animais non poderían vivir.

● Concienciación da importancia do labor municipal e autonómico no coidado
dos ríos e mares. As decisións adoptadas pola Xunta de Galicia ou Augas de
Galicia inflúen de forma moi directa en cada río da nosa comunidade e os
concellos dependen das normas que lle diten dende as entidades superiores.

● Coñecemento da importancia da involucración da comunidade escolar no
coidado ambiental.

● Coñecemento do destacado papel das EDAR no saneamento da auga. Aínda
que en moitas ocasións están descoidadas e non realizan de forma adecuada o
seu labor.

● Coñecemento do importante rol que xogan as asociacións civís sen ánimo de
lucro no coidado do medio ambiente e a gran influencia que teñen na
comunidade.

● Tamén é fundamental a implicación dos propios traballadores do mar no
coidado do mesmo, xa que son un dos colectivos que máis se benefician dos
seus recursos.

● Coñecemos a importancia das campañas de concienciación hidríca levadas a
cabo dende as entidades municipais ou dende outras organizacións.

13



● Coñecemento da importancia dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible,
xa que abordan aspectos fundamentais para a sociedade mundial e que en
moitas ocasións non se teñen en conta.

● Concienciación sobre a importancia do xornalismo na comunidade e o seu
importante papel transmisor da información coa que contan os distintos
membros da sociedade.

● Coñecemento da importancia do xornalismo no tratamento de temas como a
concienciación ambiental, xa que en ocasións os medios de comunicación non
lles otorgan a importancia que verdadeiramente teñen.

● Fortalecemento da importancia do traballo en equipo para a consecución de
obxectivos.

- Proxección social e comunitaria do Traballo: no caso dos membros deste grupo de
traballo, rematamos este traballo cunha concienciación hídrica real moito máis
elevada da que o iniciamos. Segundo puidemos comprobar nos comentarios doutros
membros do OCC, outras persoas tamén observaron a importancia destes aspectos. En
canto á axenda de contactos conseguimos introducir as súas aportacións e
involucrarnos na situación que eles viven a carón dos ríos e mares. Tamén algúns
deles agradecéronnos a nosa implicación no labor que desenvolven e lembránnos a
importancia do xornalismo na transmisión da información coa que contan os axentes
implicados no coidado dos ríos e mares.

- Coñecementos xornalísticos e de comunicación aplicados e aprendidos: os principais
coñecementos xornalísticos aprendidos foron na relación interpersoal con membros da
axenda de contactos. Aprendemos a contactar con persoas e institucións que en
ocasións non coñeciamos.

Tamén na parte teórica en canto á importancia dos medios de comunicación na
comunidade, aspecto que puido ser comprobado dada a involucración do OCC na
comunidade dos respectivos grupos de traballo. Ademais outros coñecementos
xornalísticos foron reforzados, por exemplo en canto á redacción clara e concisa e ao
emprego dunha linguaxe inclusiva. Consideramos que o noso grupo de traballo
empregou de forma correcta estes métodos xornalísticos cos que contabamos. As
nosas publicacións tiñan unha extensión media de 1000-1500 palabras, co que
conformamos unha descrición completa do escenario de cada río ou mar en cada
publicación.

Outros coñecementos xornalísticos reforzados están relacionados coas técnicas de
investigación e procura de información. Puxemos en práctica algunhas técnicas
aprendidas noutras materias do grao.
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Tamén aprendemos a traballar nun equipo de xornalistas, similar ao que sucede nas
redaccións dos medios de comunicación reais. A axuda e o traballo conxunto foron
fundamentais.

- Funcionamento do grupo, reparto e convivencia no grupo de traballo, convivencia con
outros grupos da aula, participación conseguida coa axenda de contactos: o
funcionamento do grupo S1C foi cordial en todo momento. Todos os membros do
grupo adaptámonos e coordinámonos para a busca de información, a posta en
contacto coas fontes da axenda de contactos e a redacción das publicacións. Sempre
que houbo algunha traba no camiño soubemos arranxala entre todos de maneira
pacífica, polo que levamos unha boa experiencia do método de traballo en equipo.

En canto á relación con outros grupos de traballo do OCC esta tamén foi adecuada e
respectousa mutuamente. Os membros do grupo do blog axudáronnos na medida do
posible cos aspectos técnicos das nosas publicacións na subida ao blog. Respecto aos
demais grupos do OCC de igual medida a relación foi cordial e de respecto do traballo
que todos e todas estabamos a realizar.

En canto á participación coa axenda de contactos, algunhas persoas coas que nos
puxemos en contacto non respostaron ás nosas consultas, pero as que si o fixeron
foron amables e nos proporcionaron gran parte da información coa que contaban
sobre o tema tratado. En relación aos bens relacionais, entre os membros do grupo de
traballo xa contabamos con boa relación previamente á conformación deste grupo de
traballo, pero si que tivemos que establecer máis relación con outros membros doutros
grupos de traballo cos que anteriormente non tiñamos tanta confianza. Tamén
tentamos orientar o traballo realizado cara o ben común proporcionando consellos e
recomendacións para a limpeza e coidado dos ríos e mares.

En relación á participación conseguida coa axenda de contactos, principalmente foi
feed-back recibido ás nosas publicacións e en ocasións tamén compartiron as
publicacións en redes sociais nas que mencionabamos a información que nos
transmitiron.

- Causas de forza maior, incidencia no traballo e no grupo: en relación ás incidencias
que a Covid-19 provocou no grupo de traballo, principalmente foi o impedimento de
realizar reunións de forma presencial cos membros da axenda de contactos, xa que en
varias ocasións realizamos reunións de forma virtual. Con todo, noutras tantas non
nos reunimos cara a cara (aínda que fora de forma virtual) coas persoas da axenda de
contactos. Ademais, algunhas delas invitáronnos a coñecer as súas instalacións nalgún
momento, pero debido a esta situación de pandemia non nos puidemos achegar ata
eses lugares. Se a situación fora a ideal e puideramos achegarnos ata todos os lugares
que tratamos nas nosas publicacións poderíamos reflectir unha realidade vista
directamente dende o xornalista e contrastada a continuación coas fontes da axenda de
contactos.
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Tamén outro inconvinte foi que a maior parte das relacións e reunións entre os
membros do grupo de traballo producíronse de forma online debido á rotación de
presencialidade nas aulas e aos problemas de seguridade pola transmisión da
Covid-19.

- DAFO final: neste gráfico DAFO recollemos algunhas debilidades, ameazas,
fortalezas e oportunidades relacionadas co grupo de traballo:

De orixe interno De orixe externo

Negativos

Debilidades:

- Non poder abarcar
todos os aspectos
pautados ao comezo.

- Complicacións no
acceso a internet:
non todos os
membros do grupo
de traballo temos o
mesmo acceso a
internet, polo que ás
veces este aspecto
complicou o traballo.

Ameazas:

- Xa que principalmente a
vía de achegamento aos
lectores era a través das
redes sociais, quizais
moitos deles non
coñeceran as redes do
observatorio ou calquera
outro motivo que impedía
que chegaran a eles as
nosas publicacións.

- Acceso a algunhas fontes:
en ocasións foi difícil
contactar con algunhas
fontes por motivos alleos
ao grupo de traballo.

Positivos

Fortalezas:

- Boa relación entre os
membros do grupo
de traballo.

- Fortalecemento do
traballo en equipo.

- Organización
correcta e completa
da información que
posuía o grupo de
traballo.

- Concienciación dos
membros do grupo
de traballo da
importancia de
abordar de forma
correcta este ODS.

Oportunidades:

- Coñecemento da situación
dos ríos e mares galegos a
través de persoas e
institucións involucradas
no seu coidado.

- Ampliar a axenda
xornalística de contactos.

- Mellora da concienciación
ambiental dalgúns lectores
e lectoras.
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