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a) Fase da Proposta.

Contidos: Comentar os principais trazos da Proposta e a súa resolución final: Obxectivos

O primeiro obxectivo que quixemos tratar na materia de Comunicación Interpersoal foi o 16:
Paz, Xustiza e institucións sólidas [1], pero ante as dificultades de elaborar unha boa axenda
de confianza e as nosas dúbidas sobre os temas a tratar nas entradas do blog e actividades,
decidimos desbotar esa opción e eliximos outro obxectivo ODS.

O obxectivo ODS que escollemos finalmente, tras unha reunión entre os integrantes do grupo
na que debatemos sobre a inviabilidade da primeira proposta e as diferentes opcións que
tiñamos en mente, para a realización das publicacións e actividades foi o nº 14 que é ‘Vida
Submariña’ e centrámonos en dúas metas durante a materia [2]. A primeira foi a meta 14.1:
“De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo,
en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y
la polución por nutrientes”. Por outra banda, traballamos coa meta 14.4: “De aquí a 2020,
reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca
ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas, y aplicar planes
de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo
más breve posible, al menos alcanzando niveles que puedan producir el máximo rendimiento
sostenible de acuerdo con sus características biológicas”.

Con estes dous puntos a tratar, chegamos a un acordo tódolos membros do grupo para
comezar co punto 14.1, aportando publicacións sobre a contaminación mariña en Galicia e
desastres no mar galego como o Mar Exeo e o Prestige. Ademais, metémonos no ámbito
político ao publicar unha entrada sobre a plataforma ‘Nunca Máis’. Despois das tres
publicacións iniciais, posteriormente centrámonos na meta 14.4 e mantivemos contacto con
diversas confrarías para falar sobre o furtivismo, nas Rías Baixas e na Costa da Morte, o
canle de Fisterra e as diferenzas entre as cotas de pesca e a acuicultura. Sobre esta meta,
realizamos catro publicacións, sumando un total de sete durante todo o curso.

Foco

O principal foco destas publicacións foron os aspectos mencionados na proposta inicial como
serían o dano que provocan a contaminación e furtivismo nas nosas costas, o impacto das
técnicas pesqueiras destrutivas no ecosistema mariño, a regulamentación do mar galego e as
posibles medidas para reducir a polución, os cales tratamos ao longo de todas as entradas no
blog. A nosa principal motivación era a de mostrar todo o mal que pasaron os traballadores
do mar e os galegos en xeral, xa que os nosos mares e os ecosistemas que habitan neles, son
uns dos principais sustentos de vidas de gran cantidade de vidas en Galicia.

Queríamos mostrar unha realidade que non é tratada en exceso nos medios de comunicación e
merece unha maior atención, posto que é un dos sectores máis grandes en Galicia e un dos
tesouros máis importantes da nosa terra. Tamén buscamos concienciar, aínda que só fose aos
nosos compañeiros, do importante que é o noso mar, para a economía e saúde galega, e o
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pouco que o estamos coidando xa que cada día que pasa a polución, tanto das grandes
empresas como da poboación, está a destruír o fermosos ecosistema presente nas rías galegas.

Fontes e criterio de selección de fontes

No que se refire á axenda, despois dunha extensa documentación sobre o campo a traballar
(Vida Submariña) para ter maior capacidade de análise no proceso de selección de fontes,
comezamos a debater cales serían aspectos importantes a tratar nas diferentes publicacións e
acadamos un gran número de fontes. Dende químicos especializados na contaminación
mariña (Lucía Viñas, química do IEO), biólogas mariñas (Marta Ureña), oceanógrafos (Jorge
Fernández Rodríguez) un dos portavoces da plataforma ‘Nunca Máis’ (Bieito Lobeira) ata
distintas confrarías de Galicia (Confraría de Lugo, Arcade, Fisterra, San Francisco, Camelle,
Muxía, Burela). Eliximos esta fontes xa que eran as máis adecuadas para a confección e
enriquecemento das nosas publicacións. A frecuencia de colaboración das distintas persoas e
institucións da nosa axenda foi habitualmente dunha única participación para unha
determinada entrada do blog. A excepción a marcan Rita Miguez (ex patroa da Confraría de
Arcade e presidenta de ANMUPESCA) e José Manuel Martínez (patrón maior da confraría
de Fisterra) que participaron como fonte para dúas publicacións: Rita prestou a súa
declaración para a cuarta publicación [3] e a última [4]. José Manuel, pola súa parte,
participou na realización da quinta publicación [5] e da sexta [6].

O criterio seguido na escolla das fontes foi da man co tema tratado nas publicacións. Na
primeira publicación, ao tratarse dunha meramente informativa sobre a contaminación mariña
en Galicia, contactamos con Jorge Fernández (oceanógrafo) e con Lucía Viñas (química do
IEO) para que nos aportasen información sobre como afecta a contaminación as augas
galegas. A partir da entrada inicial, os nosos criterios de selección mudaron cara persoas que
viviron de primeira man os acontecementos manexados. O máis habitual foi a selección de
patróns de confrarías de Galicia, como por exemplo, Nacho Castro, Patrón Maior da confraría
de Muxía, ou Basilio Otero, Patrón Maior da Confraría de Burela e Presidente da Federación
de Confrarías de Lugo, entre outros, pero tamén empregamos activistas de plataformas que
condenaban o desastre do Prestige, como o caso de Bieito Lobeira. En definitiva, os criterios
da escolla de fontes para as diferentes publicacións baseáronse na documentación, pero sobre
todo nas anécdotas e testemuños de persoas que traballan no mar galego.

Deseño de Actividades, Publicacións e Difusión previstas

No deseño de actividades desenvolvemos unha enquisa acerca de como viviron diversas
persoas o desastre do Prestige. Algunhas das preguntas ían referidas á contribución na
recollida do chapapote, as lembranzas acerca do desastre, ou a intervención nas diferentes
manifestacións para a protección do mar galego entre outra. Esta foi difundida por redes
sociais (Instagram e Facebook) e WhatsApp, logrando unha participación na enquisa de case
500 persoas. Os datos obtidos foron de gran apoio para a elaboración da segunda publicación
[7]. Outras actividades foron as gravacións das entrevistas con Lucía Viñas, química do IEO,
e Bieito Lobeiro, un dos portavoces da plataforma ‘Nunca Máis, e axudáronnos na
documentación da primeira [8] no caso de Lucía Viñas, mentres que a entrevista a Bieito
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Lobeira foi o principal foco na terceira publicación [9]. Por último, outras actividades foron
un mapa no que están situadas xeograficamente as confrarías que impulsaron as publicacións
como pode ser a confraría de Fisterra ou a de Lugo e un glosario con varios termos
relacionados co mar, importantes para a comprensión das entradas, publicado na presentación
do grupo no blog.

As publicacións, sempre seguiron o mesmo esquema. En primeiro lugar, dividiamos o
traballo para a publicación. Algúns encargábanse da documentación, outros de entrevistas e
as editoras do estilo e redacción da publicación. Cando xa tiñamos toda a documentación e
entrevistas transcritas, os representantes do grupo de edición redactaban o texto no Google
Drive e posteriormente revisámolo todos os integrantes por se había algún erro de redacción,
estilo, cohesión ou nas citas dos entrevistados. Tras a revisión, publicábamos a entrada no
blog e no caso de cometer algún erro, tanto de estilo coma de enfoque no texto, volviamos
redactar o texto para que se adecuase ao explicado polo profesor ou o grupo do blog. Outro
dos traballos executados durante a edición das publicacións era buscar imaxes coas que
enriquecer o texto, ademais de aportar a autoría.

Por último, para a difusión das publicacións dedicamos bastante tempo na creación e edición
de imaxes que tratasen aspectos aparecidos nas entradas, con datos referidos ao mar, ou a
aportación de verbas dalgúns dos entrevistados. Esta divulgación dos textos do blog foron
emitidas mediante en Instagram na conta do Observatorio Cidadán de Comunicación (OCC).
Ademais, estes post foron anunciados nas respectivas contas de Instagram de todos os
membros do grupo.

Calendarizacións: evolucións

O calendario das publicacións deliberado polo grupo [10] indicaba que subiriamos unha
entrada ao blog cada xoves dende o 18 de marzo ata o 29 de abril . Estas datas pactadas
sufriron algunhas modificacións. A primeira publicación foi subida no día establecido, pero a
segunda atrasamos a súa publicación un día. A terceira e cuarta, para non coincidir coa
Semana Santa e tampouco demorar o traballo, publicámolas nos días 7 e 9 de abril. A quinta
tamén foi posposta un día, mentres que a sexta subímola o día establecido no calendario. Para
rematar, ante o exceso de traballo noutras materias, aprazamos a última entrega, situada o 29
de abril, para o 4 de maio.

Por outra banda, de forma complementaria aos calendario entregados no informe grupal,
confeccionamos calendarios internos para o procedemento do traballo. Esta decisión
tomámola para unha maior organización dos membros do grupo e poder así propagar as nosas
publicacións nos días establecidos no calendario. Grazas a esta estrutura, os integrantes do
grupos estivemos máis conectados e desfrutábamos de información total sobre como estaba o
traballo.

Comparación da Proposta cos resultados finais: axustes realizados e razoamento dos
mesmos.
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Para finalizar, os resultados obtidos nas publicacións non difiren en gran medida co explicado
na proposta do grupo na que referenciamos que os focos a tratar serían o dano que provocan a
contaminación e furtivismo nas nosas costas, o impacto das técnicas pesqueiras destrutivas no
ecosistema mariño, a regulamentación do mar galego e as posibles medidas para reducir a
polución. Onde máis axustes levamos a cabo foi na axenda, posto que a presentada na
proposta é distinta á que manexamos finalmente, aínda que algúns nomes se mantiveron
coma a Confraría de Arcade, Jose Juan Bermúdez Tajes, Marta Ureña e Jorge Fernández.

Outra adaptación respecto á proposta foi o soporte das publicacións. En primeiro momento
tiñamos pensado publicar numeroso material audiovisual, pero ante a gran carga de traballo
das outras materias foinos imposible a execución deste tipo de información. No resto das
publicacións, acadamos o que estaba previsto na proposta.

Para rematar, as actividades tamén sufriron modificacións. Queriamos preparar unha mesa de
expertos para falar sobre o furtivismo ou a contaminación mariña, pero ante a negación de
varias fontes da axenda e o contexto actual non conseguimos concretar esa actividade.
Ademais, coma mencionabamos no parágrafo anterior, non publicamos ningunha actividade
con material audiovisual, aínda que si que as empregamos en distintas entradas, como as
charlas con Lucía Viñas (telemática) e Bieito Lobeira (presencial). Tamén aparece na
proposta de actividades a elaboración dun glosario que está presente na nosa presentación
grupal [11]. Outras actividades, como a preparación dun mapa coas diferentes confrarías que
nos axudaron ao longo da materia ou unha enquisa sobre o Prestige, non estaban presentes na
proposta, pero consideramos correctas estas actividades para ampliar a nosa información e
agradecer, no caso do mapa, a todas as confrarías que se mostraron dispoñibles para traballar
connosco.

b) Fase do Traballo de campo .

Contidos: Articulación do Traballo de campo. Criterios de coordinación, reparto e
organización do traballo.

A repartición dos roles non supuxo un problema, mantivemos unha charla e, en base aos
nosos perfís e gustos personais, decidimos quen podería encaixar mellor en cada rol. Foi unha
decisión conxunta na que os seis estivemos de acordo.

Á hora de establecer os criterios empregados para o reparto e a organización do traballo
centrámonos en que podía aportar cada membro do grupo en cada publicación en particular. É
dicir, se alguén tiña trato con algunha fonte que nos podería ser de utilidade en determinada
publicación, ou a quen se lle ocorría unha fonte coa que sería interesante contactar para outra.
En tanto ao reparto da redacción das publicacións, partimos de que cada membro do grupo
debía redactar cando menos unha, para que o traballo fose o máis equitativo posible. Malía
isto, sempre tivemos en conta a situación persoal de cada membro e a súa dispoñibiliade para
realizar unhas actividades ou outras.
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En xeral, todos os membros do grupo participamos activamente en todas e cada unha das
publicacións, e tentamos que todos os membros realizaran os distintos tipos de actividades
(docuemtación, entrevistas, redacción,..), de forma que todos tiveramos unha experiencia e
formación similar.

Métodos, técnicas e instrumentos de recolleita e de selección de datos empregados.

Nesta fase centrámonos na documentación a modo de poder contrastar datos e testimonios
das fontes, ademáis de para ter un coñecemento básico sobre os temas a tratar antes das
entrevistas. Os seis estivemos de acordo en priorizar a documentación co obxectivo de poder
realizar preguntas de interese e relevancia ás nosas fontes.

Como métodos de busqueda de información adoitamos usar o buscador de google ou google
scholar; a partir de onde atopamos artigos xornalísticos, científicos e estatísticas. Ademáis,
foron de gran utilidade os textos e artigos proporcionados polas fontes, que engadian datos e
informacións ás súas declaracións.

O traballo de documentación serviunos para ter un coñecemento xeral sobre o tema e
enriquecer as nosas publicacións. Esta búsqueda previa de información resultou fundamental
en publicacións como a primeira (Contaminación mariña: desastres naturais e efectos sobre as
augas de Galicia) ou a última (Distintas perspectivas da pesca: Cotas e acuicultura).

Temporalización do traballo de campo: compromisos adquiridos dos membros do grupo,
frecuencias e rendemento.

En todo momento todos os membros do grupo mantivemos unha serie de compromisos dende
diferentes frontes comunicativas, tanto a nivel interno como externo. En primeiro lugar, en
relación coas fontes, comprometémonos profesionalmente cumplindo cos acordos pactados
con elas e adecuándonos ao seu horario, ademais de ser fieis ás súas palabras e non engadir
nada que eles non dixeran, é dicir, non manipulamos as súas declaracións.

Tamén mantivemos un compromiso co grupo do blog adecuándonos ao calendario
preestablecido e escoitando as correccións pertinentes que nos foron realizando ao longo de
todo o proceso de traballo. Durante todas as semanas que publicamos seguimos con
rigurosidade ese calendario acordado co grupo do blog, que consistía en publicar cada xoves,
coas únicas excepcións de:

● O xoves de Semana Santa, que debido a non ser día lectivo decidimos publicar dúas
veces a semana seguinte (o martes e o xoves).

● A última publicación, que debido a que contabamos con tempo abondo para redactala
e documentarnos en profundidade dedidimos pospoñela 5 días por dificultades co
contacto coas fontes.

A nivel interno do noso grupo, consideramos que o rendemento do grupo foi adecuado, xa
que conseguimos manter o calendario estipulado e rematamos as publicacións con marxe para
modificar antes do día de peche (07/05/21). Cada membro esforzouse por mellorar en todos
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os aspectos posibles e en aportar todo o que poidera ao grupo, comunicándonos semrpe entre
nós ante a aparición de calquera problemática e axudándonos mutuamente.

Documentación recollida e utilizada (tipo de documentos producidos no Traballo de
campo, tipo de fontes utilizadas…)

Para documentarnos sobre o tema a tratar, realizamos unha búsquea exhaustiva sobre os
principais puntos nos que queriamos enfocar o noso obxectivo: a contaminación mariña, a
pesca furtiva, a realidade actual da pesca galega e as cotas de pesca.

Durante o transcurso do curso, para cada publicación realizamos unha documentación
específica centrada no tema a tratar. Os nosos recursos fundamentais baseábanse en noticias
de diferentes medios de comunicación sobre acontecementos ou estudos do asunto que
tratabamos cada semana. Estas actividades dirixíanse sobre todo a preparar as diferentes
entrevistas cas fontes e tamén para contrastar e verificar a información que nos aportaban.

Ademais, algunhas das fontes facilitáronnos estudos científicos que nos axudaron para a
redacción das pezas, unha documentación que utilizamos para reforzar os nosos
coñecementos sobre o tema e ampliar a verificación e información das diferentes
publicacións realizadas. Estas fontes que nos aportaron documentación foron: Lucía Viñas
compartiu connosco un pdf [12] sobre os efectos químicos na contaminación das augas
galegas, que foi utilizado para a realización da primeira publicación, Contaminación mariña:
desastres naturais e efectos sobre as augas. Por outro lado, a bióloga mariña Marta Ureña
tamén nos compartiu tres documentos [13] sobre os efectos da acuicultura na realidade
medioambiental da pesca galega. Esta información foi utilizada para analizar os aspectos
positivos e negativos da acuicultura na derradeira publicación, Distintas perspectivas da
pesca: Cotas e acuicultura.

Con todo, a base e o fío condutor das nosas publicacións eran as distintas fontes coas que
contactamos e que podemos dividilas en:

● Expertos no ámbito da contaminación: Jorge Fernandez Rodriguez, oceanógrafo,
educador e intérprete mariño [14]; e Lucía Viñas Dieguéz, química especializada en
contaminación do Instituto Español Oceanográfico (IEO) [15]. Estas dúas fontes
construíron a nosa primeira publicación e aportáronos a visión sobre a contaminación
existente na nosa costa.

● Experta no ámbito da contaminación relacionado cas cotas de pesca: Marta Ureña,
bióloga mariña [16]. Realizámoslle unha entrevista para obter información sobre a
visión biolóxica das cotas de pesca, a cal deu forma a última publicación.

● Experto na canle de Fisterra: Manuel Capeáns, xefe do Centro de Control de Tráfico e
Salvamento Marítimo de Fisterra [17], situado no monte Enxa de Porto do Son (A
Coruña) e encargado de xestionar o tráfico marítimo, o salvamento e a loita contra a
contaminación. A través desta documentación obtivemos a primeira liña da realidade
da canle de Fisterra.
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● Fontes institucionais: realizamos unha entrevista a Bieito Lobeira [18] , responsable
de organizacións do BNG e un dos fundadores da plataforma Nunca Máis.

● Pescadores pertencentes a confrarías: este tipo de fontes foron as máis consultadas
debido ao obxectivo que tratabamos. Os seus testemuñas foron fundamentais para o
desenvolvemento do noso proxecto. Dentro de este tipo podemos distinguir:

➔ Fontes consultadas para obter información sobre o Prestige: Jose Juan
Bermúdez Tajes, o actual Patrón Maior da Confraría de Pescadores de
Camelle (Camariñas) [19], zona moi afectada polo desastre do
Prestige. A través desta fonte obtivemos a súa perspectiva sobre os días
do afundimento do petroleiro, non so dende a súa opinión profesional,
senón que tamén a partir das súa vivencia persoal.

➔ Fontes consultadas relacionadas directamente ca canle de Fisterra: José
Manuel Martínez Escarís, o patrón maior dunha das confrarías situadas
preto da zona da canle e máis afectadas pola desastre do Prestige, a de
Fisterra [20].

➔ Fontes consultadas para aportar a súa visión sobre a pesca furtiva: Rita
Míguez, expatroa da Confraría de Arcade e Presidenta da Asociación
Nacional de Mulleres da Pesca (ANMUPESCA) [21]; o Patrón da
Confraría de San Francisco en Vigo [22]; Ignacio Castro, Patrón maior
da confraría de Muxía [23]; e Manuel Martínez Escarís, o patrón maior
da confrarías situadas de Fisterra.

➔ Fontes consultadas con relación e coñecementos sobre as cotas de
pesca: Basilio Otero, Patrón Maior da Confraría de Burela e Presidente
da Federación de Confrarías de Lugo [24].

➔ Pescador furtivo [25]: Pedro, nome ficticio, un pescador furtivo da
provincia de Pontevedra. Visión directa deste tipo de actividades dende
o punto de vista do protagonista.

Publicacións. Razoamento sobre a articulación das publicacións realizadas, aspectos do
tema tratados con respecto ós obxectivos do traballo.

Cremos que a articulacións das publicacións foi a adecuada e que segue un orde lóxico
partindo da base de que queríamos tratar tanto pesca como contaminación mariña. Ao querer
abarcar estes dous temas, tivemos que decidir cantas publicación deberían adicarse a cada un;
finalmente, tendo en conta os subtemas que queríamos tratar, consideramos que o mellor era
adicar 3 publicacións á contaminación (adecuadas para tratar con certa profundidade o
Desastre do Prestige), e as 4 restantes á pesca (xa que queríamos tratar temas como a pesca
furtiva nas diferentes rías galegas).

Neste sentido creemos que a ordenación das publicacións e adecuada, xa que non mesturamos
os dous grandes temas, se non que os estudamos de forma aislada co obxectivo de crear un
fio conductor que favorezca a lectura e a comprensión por parte dos consumidores. Ademáis,
dentro de cada broque temático as pubicacións tamén seguen unha orde lóxica:
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● No broque de contaminación: comezamos cunha publicación que trata de forma
xeral todos os desastres naturais que ocorreros nas costas galegas para posteriormente
empregar dúas publicacións para afondar en profundidade sobre o maior desastre
natural das nosas costas: O Desastre do Prestige; primeiro tratado dende unha optica
social (apoiado por un testemuño e por unha enquisa realizada polas redes) e en
segundo lugar dende a óptica política da plataforma Nunca Mais.

● No broque de pesca: comezamos tratando o tema do furtivismo nas Rías Baixas, a
decisión de comezar por as Rías Baixas debeuse a que a maioría dos membros do
grupo viven ahí e, polo tanto, tiñamos un maior acceso ás fontes. Posteriormente,
aínda que a nosa idea principal era publicar sobre a pesca ilegal na Costa da Morte,
decidimos publicar en segundo lugar acerca da Canle de Fisterra, coa intención de non
ser repetitivos amosando dúas publicacións seguidas sobre pesca furtiva, polo que
finalmente a publocamos en terceiro lugar. Para finalizar, decidimos estudar que areas
nos faltaban analizar en relación á pesca, e despois de discutilo decidimos adicar a
nosa última publicación ás cotas de pesca e á sobreprodución acuícola.

Todos os membros do grupo desempeñamos un papel dentro deste, sen embargo, a pesar de
iso, á hora de realizar as publicacións repartíamos as tareas de maneira que ao rematar as sete
publicacións, cada membro do grupo houbese contactado con fontes e redactado algunha
publicación así como realizar traballo de documentación previo.

É por isto, que podemos dicir que todas as publicacións as fixemos entre todos e iso
favoreceunos a cada un de nós; xa que aprendimos sobre a información que facilitáronnos as
fontes así como a traballar en grupo, conseguendo desta forma levar un bó ritmo coas
publicacións.

Uso do Libro de Estilo nas publicacións realizadas. Uso dos apuntamentos e do Glosario.

As directrices que se indicaban no Libro de estilo foron a base do traballo editorial do grupo.
Revisamos reiteradas veces todas as publicacións para comprobar que se adecuaban as
normas propias da materia. Este traballo foi levado a cabo polas editoras do grupo: Sara
Méndez, Laura Paz e Uxía Osorio. Con todo, a totalidade dos membros do grupo
comprobaban que todas as entrevistas e accións emprendidas seguiran estas recomendacións.

Os erros que cometemos en certas publicacións, relacionados ca falta de adecuación ao Libro
de estilo, foron modificados e corrixidos, ca intención de que o Libro de Estilo permanecera
como columna vertebral do noso traballo.

En canto ao uso dos apuntamentos, os temas xerais, dos que realizamos esquemas individuais
ao inicio do curso, aportaron unha visión global da materia e do traballo que iriamos realizar
durante o transcurso do curso. Ao realizar os resumos dos tres temas de maneira individual, a
totalidade do grupo adquiriu a información que se ofrecía nestes documentos, polo que foron
empregados de forma xeral por todos os membros do grupo. Cada integrante aplicou estes
coñecementos adquiridos nos seus propios traballos realizados para as distintas publicacións.
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Seguindo con isto, os apuntamentos orientados a cada rol do grupo, nos que se relataba os
obxectivos a conseguir por cada un, axudáronos de forma individual e grupal a chegar a unha
mellor comunicación. A pesar de que tiñamos os roles asentados, realizamos un traballo
grupal en todo momento, mantendo un contacto directo e constante entre todos os membros.
Con todo, estas indicacións especificas sobre cada un dos roles aumentaron a nosa
representación individual con cada un dos nosos cometidos.

Por outro lado, o glosario elaborado a comezos do proxecto estableceu un punto de partida a
partir do que investigar e ampliar información. Ao ter definidos os conceptos principais que
guiarían o noso proxecto, tivemos mais liberdade para utilizar unha linguaxe mais avanzada
nas nosas publicación, xa que os nosos lectores tiñan uns conceptos previamente adquiridos.

Actividades emprendidas: enumerar e analizar.

Durante a elaboración das 7 publicacións fixemos unha serie de actividades a partir das cales
reunimos a información precisa para a confección das mesmas. Aínda que finalmente non
conseguimos realizar todas as actividades que tiñamos previstas na fase de proposta debido a
unha serie de problemas que foron xurdindo, consideramos que dentro das nosas
posibilidades resolvimos de forma aceptable o tema das actividades. As actividades
realizadas foron-en orde cronolóxica-:

1. Realización dun glosario que publicamos no blog xunto coa nosa presentación. O
glosario conten termos relacionados coa contaminación e a pesca que resultaron de
grande importancia á hora de desenvolver as publicacións.

2. Videoconferencia vía Skype coa química especializada en contaminación Lucía Viñas,
actualmente traballadora do IEO. A través da conversa que mantiveron con ela dos
membros do grupo recadamos a información necesaria sobre o impacto dos desastres
naturais nas nosas costas para a primeira publicación. Foi unha charla amena e moi
productiva, onde ademais de datos a química aportou esperiancias persoais de grande
utilidade para a comprensión do tema [26].

3. Realización dunha enquisa vía redes sociais sobre o coñecemento da poboación
galega a cerca do desastre do Prestige. A esquisa foi difundida mediante Instagram,
Whatsapp e Facebook, acadando case 500 respostas. Os datos proporcionados por esta
actividade foron de gran utilidade para coñecer a situación real actual de conciencia
social sobre os desastres naturais e, en particular, sobre o desastre do Prestige. O datos
recompilados axudaronnos na elaboración da segunda publicación, ademais de servir
de contextualización [27].

4. Realización dun vídeo a partir da entrevista a Bieito Lobeira, que aínda que non foi
difundida polas redes sociais do Observatorio polo seu peso, si que difundimos a
través de Whatsapp. As desclaracións de Bieito Lobeira foron de gran utilidade para
coñecer a parte política do desastre do Prestige [28].

5. Elaboración dun mapa onde que mostraba claramente a xeografía das confrarías que
colaboraron connosco durante as publicacións sobre a pesca furtiva. Neste mapa
englóbanse as multiples entrevistas que mantivemos todos os membros do grupo con
patróns ou expatróns dalgunhas das confrarías máis importantes da nosa comunidade.
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Cabe destacar que toda a información que nos proporcionaron foi fundamental para o
desenvolvemento das publicacións e que os seus testemuñas persoais tiveron un valor
excepcional [29].

Aproveitamento dos comentarios recibidos ás Publicacións realizadas e comentarios
realizados: acordos, interese dos temas, aportacións.

Unha vez realizada a publicación era revisada polo membro do blog asinado ao grupo, Iván
Novegil, que revisaba a nosa publicación. A raíz desta lectura, Iván compartía con nós a súa
visión da publicación acompañada de suxerencias de mellora. Estes comentarios eran
discutidos pola totalidade do grupo para decidir como podíamos aplicar estas ideas á
publicación. No momento no que chegabamos a un acordo, aplicabamos as distintas
correccións á publicación.

Unha vez realizado este proceso, a publicación era publicada no blog. A continuación,
recibiamos un correo cas distintas correccións do profesor para mellorar a publicación. A raíz
dese mensaxe, volviamos a establecer un acordo entre o grupo para conseguir a optimización
da publicación.

En canto aos acordos con outros grupos de traballo, o noso tema conectaba co obxectivo do
grupo S1C. A raíz disto os dous grupos mantivemos un intercambio de ideas a través dos
membros de difusión de cada equipo [30]. A conexión solucionouse cun enfoque distinto que
aplicou cada grupo, o equipo S1C centrouse en contaminación en ríos mentres que nós, S2A,
enfocamos a totalidade das publicacións no mar.

Círculo ou actividade dialóxica/de contrastación sustitutiva realizada. Participación dos
colaboradores.

Un dos obxectivos que defendiamos dende o grupo, era a realización dunha mesa redonda
para contrastar ideas. A actividade basearíase nunha reunión telemática de diferentes
pescadores de distintas confrarías da costa galega. Con isto, veríamos as distintas vivencias e
opinións acerca da realidade da pesca galega e os seus problemas. Trataríanse os mesmos
temas nos que se centraron as nosas publicacións (contaminación, pesca furtiva e cotas de
pesca), serviría para completar a información dunha forma interactiva e amena.

Sen embargo, a realización desta actividade foi inviable. Os horarios dos diferentes membros
das distintas confrarías eran moi diversos, polo que foi imposible acordar un momento
adecuado para todos. Ademais, algunhas das nosas fontes contactadas non se mostraron
dispostas á celebración desta actividade.

Difusión das Publicacións e Actividades: accións emprendidas para a difusión de
Publicacións e Actividades. Resultados: feeed-back e recoñecementos nas redes.

As publicacións do blog intentamos publicalas seguendo unha orde, é por iso que primeiro
decidimos tratar a parte de contaminación mariña por desastres naturais e logo falar dos
problemas da sobreexplotación nos que incluímos o problema do furtivismo nas costas
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galegas. No blog non obtivemos comentarios en ningunha das publicacións, inda así Iván
dábanos o visto bon cando as subíamos. Coido que a publicación que quizáis poido destacar
máis foi a que adicamos tratar o desastre do Prestige (correspondente á segunda publicación),
xa que con ela realizamos a actividade de realizar a enquisa, da que falarei posteriormente.

Cada vez que subíamos unha publicación ao blog, difundíamos unha imaxe por redes socias
[31]co fín de que a xente soubese que xa estaba no blog a nosa derradeira publicación e para
que fosen leela, a través da ligazón ao blog que puñamos na propia imaxe. Sobre todo
difundimos pola rede social de Instagram xa que é onde máis interacción poidemos ter (posto
que de media tiñamos 15/20 “me gustas”) e porque tamén, cando subíamos unha imaxe,
podíamola resubir dende as nosas contas persoais que tiñamos en Instagram [32], para que
desa maneira chegase a máis xente. Subimos un total de sete publicacións ao blog e un total
de 6 imaxes a rede de Instagram e tamen un par máis a rede de Twitter e Facebook [33], mais
sen dubida tivo moito máis auxe como xa dixen, en Instagram. A pesares disto, tanto nas
publicacións do blog, como nas redes, non obtivemos ningún comentario.

En canto a realización de actividades, elaboramos unha enquisa para coñecer canto sabía a
xente sobre o desastre do Prestige, coa cal obtivemos un grande feed-back por parte dos
usuarios que a realizaron, participaron nela arredor de cincocentas persoas. Posteriormente,
cos resultados, realizamos unhas gráficas que subimos a Instagram como mostra dos
resultados da enquisa [34]. Debido a que á enquisa accedíase a través dunha ligazón,
difundimola por redes e aos nosos coñecidos que a súa vez pasáronnas a outras persoas, é por
iso que obtivemos tan bos resultados.

En xeral, todos coincidimos co feito de que asignatura ao principio fíxosenos un pouco
doada mais realizamos un traballo personal e grupal moi intenso, ata tal punto que cada un de
nós reforzou as suas capacidades xornalísticas coa realización das publicacións.

Competencias e habilidades grupais reforzadas e adquiridas no Traballo de campo:
experiencias de comunicación interpersoal (bens relacionais: fitos) e comunidade (bens
comúns: fitos) no Traballo de Campo.

A nivel do papel que desenvolvíamos no grupo; as editoras lograron a coñecer con maior
profundidade como corrixir as publicacións seguindo o libro de estilo así como o coordinador
soubo ter o temple necesario como para souber como tiñamos que organizrnos correctamente
falando en varias ocasións cos do blog e con Marcelo. A difusora conseguiu que o grupo
tivese presenza nas redes sociais facendo visible a nosa labor coas publicacións e tamén
visibilizou no blog cada unha delas. A de actividades logrou osixenar o traballo grazas a idea
grupal de levar a cabo unha enquisa que deu moito xogo as publicacións nas redes e no blog.

Ao marxe do noso papel, intectauamos con diferentes fontes da comunidade e demos voz a
moitos mariñeiros/as e maricadores/as de a pé e tamén a institución de confrarías para
coñecer a súa visión sobre os problemas nas costas galegas así como os seus desexos futuros
de que a situación mudara a mellor polo ben deles e da vida submariña. A pesar de que na
maioría dos casos tivemos que falar con eles vía correo electrónico ou por teléfono,
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conseguemos realizarlle unha entrevista en persoa a Bieito Lobeira en relación coa
plataforma “Nunca Máis” que se creou tralo desastre do Prestige ( 3º publicación)
loxicamente esta entrevista, ao ser en persoa, foi moito máis enriquecedora ademáis xeramos
unha situación de comodidad entre o entrevistado e nós que fixo que fose máis unha conversa
ca unha entrveista.

A mágoa é, que o resto de entrevistas non puidesen ser presencias aínda que aprendemos
moito con cada unha das fontes que coñecimos, sen dubida a que foi máis doada foi a do
pescador furtivo, sen embargo, el falou con nós por mensaxería movil mediante audios e
viúselle moi cómodo a pesares da dificultade do tema que estabamos a tratar. En resumo
conseguemos ter un contacto cordial e á vez o máis cercano posible con cada unha das fontes
que tratamos, sen dubida foi unha experiencia moi reconfortante para nós e que de seguro
vainos ser útil para o noso futuro como xornalistas.

c) Fase do consenso e redacción da Memoria:

Contidos Tarefas e reparto do Traballo do grupo nesta fase da Memoria: reparto,
calendarización, referencias,..- Primeiras diagnoses e conclusións sobre o tema abordado.

Para desenvolver a Memoria Grupal, realizamos unha reunión vía teams [35] de todos os
integrantes do grupo o 10 de maio para poñer en común os resultados das Memorias
Individuais , consensuar os contidos que debiamos engadir, e facer un reparto equitativo do
traballo. Primeiro, decidimos facer unha lectura dos epígrafes a tratar e o contido que
debíamos incluír neles, debatindo os nosos puntos de vista e facendo aportacións a nivel
individual sobre os temas que podiamos tratar. Como referencia tomamos principalmente as
indicacións da Guía Breve CIC [36], ademais das nosas propias MI para facer unha posta en
común das nosas conclusións e deseñar o texto.

A pesar de que todos colaboramos nalgún xeito en todos os epígrafes, pois tivéronse en conta
todas as opinións e perspectivas, decidimos repartir a redacción dos epígrafes do seguinte
xeito: para o primeiro punto, unha persoa; para o segundo punto, tres persoas; para o terceiro,
dúas persoas. Para establecer a quen lle tocaba facer cada labor, realizamos un sorteo
empregando unha páxina web online [37].

Unha vez repartido o traballo e decididos tanto os temas a tratar como os contidos individuais
a incluír, pasamos a establecer unha data límite para que cada un tivera rematada a súa parte
do traballo. Fixamos como última xornada o 14 de maio. Asemade, tamén acordamos levar a
cabo unha reunión o día 14 de maio na que faremos unha lectura grupal global, darémoslle
certa cohesión final ao texto e puliremos os pequenos detalles.

Esas conclusións que cada un de nós redactou a nivel individual na súa respectiva MI son de
utilidade para comprender as nosas reflexións sobre o tema que abordamos e os froitos do
noso traballo. Todos coincidimos na excelente comunicación entre nós e coas fontes da
axenda, ao igual que coincidimos en que o ambiente de traballo era moi saudábel e produtivo.
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Asemade, atopamos que abordamos correctamente o tema (ODS 14, Vida Submariña),
aprendendo dos nosos erros para mellorar e transmitir a información

Resultados do Traballo (por puntos, numerar, tendo en conta os Obxectivos e/ou hipóteses
iniciais e as fases levadas a cabo):

Na Proposta Grupal, decidimos establecer os focos a tratar nos seguintes puntos:

- O dano que provocan nas nosas costas tanto a pesca ilegal como a contaminación a
través de experiencias de pescadores (de calquera índole) ou artículos periodísticos
pasados.

- A regulamentación do mar galego actual e posibles aspectos a mellorar acerca da
pesca ilegal.

- Posibles medidas para reducir a polución do mar e salvagardar a vida mariña
mediante consellos de biólogos.

- Estudar o impacto das técnicas pesqueiras destructivas no ecosistema mariño.

Se ben é certo que no inicio da Fase de Traballo aínda non comprendíamos como desenvolver
nin organizar as tarefas de cara ás primeiras publicacións, pouco a pouco e coa axuda das
correccións tanto do profesor coma dos membros do Grupo do Blog fomos collendo soltura e
aprendendo como xestionar as nosas labores nas publicacións seguintes.

Atopamos que as publicacións realizadas atenden a estes obxectivos iniciais, que incluso se
remataron ampliando, chegando a tocar temas como o desastre do Prestige para comprender
como esa contaminación pasada tamén nos pode pasar factura no futuro. Realizando unha
posta en común, opinamos que os obxectivos están cumplidos e que os resultados do traballo
son positivos, tal e como pasaremos a analizar nos puntos seguintes.

Proxección social e comunitaria do Traballo. Incidencia real no discurso e na acción coa
axenda de contactos.

Galicia é a Comunidade Autónoma con máis metros de costa en toda España, cun total de
2.555 kilómetros. Ademáis, ten unha das principais redes de cofradías en España con 63
cofradías en 3 federacións proviciais (A Coruña, Lugo e Pontevedra) según a Federación
Galega de Cofradías e actualmente contan cun total de 12.734 afiliados, dos cales 4.312 son
empresarios e 8.422 traballadores. O que a colectivos se refiere, en Galicia destaca o
marisqueo a flote, cun 41,05% da actividade no mar galego. Está seguido polas artes menores
(33,09%), recursos específicos (7,24%) e outros, bateas ou parques cultivos, recollen o
12,62% restante. Pero a vida mariña galega presenta varias dificultades, coma pode ser a
contaminación ou a pesca furtiva, que afectan negativamente tanto ao ecosistema marítimo
como a actividade pesqueira galega.

Tanto a contaminación como a sobre-explotación do mar son temas de actualidade e de
relevancia dentro do mundo informativo, pois son cuestións que afectan de cheo á poboación.
É por iso que visibilizalas foi un dos nosos principais obxectivos, mais concretamente cara á
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xente xoven, que moitas veces pecamos de ignorar os problemas que acontecen ao noso
arredor.

O mar funciona como fonte de sustento principal para milleiros de galegos e galegas, polo
que reflectir as dificultadas ás que se enfronta foi a nosa principal labor. Para proxectala
socialmente contactamos con diversas persoas que actuaron como fontes informativas para as
nosas publicacións. A pesar de que nos gustaría ter falado con máis persoas, creamos unha
rede comunitaria de contactos da nosa axenda que colaboraron activamente e nos transmitiron
gratamente a información que precisábamos.

Coñecementos xornalisticos e de comunicación (audiovisuais tamén, se é o caso) aplicados
e aprendidos. Consideracións sobre os criterios e métodos xornalísticos e de comunicación
empregados polo grupo nas distintas fases do proceso.

A realización dun traballo de investigación coma este permitiunos a tódolos membros do
grupo o desenvolvemento de certas habilidades e coñecementos moi relevantes para unha
acertada comunicación, o establecemento de relacións de confianza entre o grupo, así como
con terceiras persoas, e a creación de discursos xornalísticos baseados na xerarquización, na
documentación e, sobre todo, no contraste de información ofrecida por distintas fontes a
través do contacto con elas.

Tódolos membros do grupo estamos de acordo en que este traballo axudounos a mellorar
moitas das nosas capacidades. En primeiro lugar, coincidimos en que levar a cabo os
contactos coas fontes da nosa axenda provocou que perdéramos o medo a comunicarnos con
descoñecidos e, pouco a pouco, fóramos mellorando a forma de falar con todos eles, creando
ambientes de confianza que nos proporcionaron mellores relacións. Todo isto fixo que, a
medida que realizábamos máis entrevistas, soubéramos como controlar a situación para que a
comunicación coas fontes fora cada vez máis fluida, conseguindo que elas mesmas sentiran
facilidade á hora de abrirse con nós. Cremos que esta mellora das nosas capacidades
comunicativas con terceiras persoas é clave para nós como futuros xornalistas á hora de
realizar entrevistas coa axenda de contactos e elixir que tipo de relacións queremos construir
con ela. Neste caso, as boas relacións coas fontes permitiunos a recopilación de maior
información para realizar as nosas publicacións, así como saber cara onde dirixir as nosas
preguntas en función das súas respostas. Tamén cremos que esta comunicación deunos a
oportunidade de conseguir aprendizaxe, xa que tódolas testemuñas da nosa axenda foron
información clave, tanto nas nosas publicacións, como no aumento dos nosos coñecementos
có respecto ao tema tratado.

Así mesmo, esta mellora da comunicación externa con persoas alleas ao grupo tamén nos
axudou a levar a cabo conversas con outros grupos de traballo da aula, chegando a establecer
un consenso con aquel grupo có que, ao principio, presentábamos colisións ao tratar ambos o
mesmo ODS: o número catorce. A comunicación con eles permitiunos chegar ao
entendemento e establecer distintas vertentes de traballo con respecto ao mesmo ODS, neste
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caso sobre a vida submariña, para conseguir que ambos fixéramos un tratamento completo do
mesmo dende diferentes perspectivas.

Por outra banda, a realización de publicacións non soamente nos axudou a saber
comunicarnos coas fontes, que é unha capacidade xornalística clave, senón que permitiunos
fortalecer outro tipo de habilidades que tamén teñen que ver coa nosa futura profesión. A
elaboración das entradas provocou un aumento da nosa axilidade de redacción. Nun primeiro
momento, as nosas publicacións presentaban textos densos e certamente difíciles de
comprender, que non se adecuaban ao Libro de Estilo. Sen emabrgo, a medida que fomos
elaborando máis publicacións, conseguimos evolucionar ata textos amenos, nos que primaran
as declaracións, e coa información necesaria para a comprensión do público, sen introducir
datos que puideran resultar redundantes ou pouco aclaratorios que solo conduciran á
confusión.

Ademais, outro coñecemento xornalístico aprendido coa elaboración das nosas publicacións
foi a documentación. A medida que fomos realizando cada unha das nosas entradas,
procuramos documentarnos máis para introducir aqueles datos que proporcionaran máis
información, sendo esta o máis fiable posible. A realización de tarefas de documentación
previa fixo que aprenderamos a construir textos xornalísticos máis elaborados nos que o
fundamental foi o contraste de distintas fontes de información (artigos, informes, gráficos,
etc.) e, con isto, a introdución daqueles feitos ou datos máis relevantes que outorgaran unha
cobertura o máis completa posible do tema tratado en cada unha das nosas publicacións no
blog.

No que respecta aos criterios xornalísticos, para realizar o noso traballo, sempre tentamos
aplicar aqueles que nos permitisen desenvolver publicacións atractivas e ofreceran unha
aprendizaxe ao público. Para iso, decidimos seguir uns criterios de proximidade e relevancia,
elaborando entradas cuxos temas fosen de interese social. Por iso, decidimos levar a cabo
unha selección temática previa decidindo crear publicacións ou actividades que estiveran
centradas na vida submariña de Galicia. Nelas falamos sobre os distintos desastres que
contaminaron as costas galegas, as diferentes prácticas existentes para frear as accións que
dañan os nosos ecosistemas e o traballo realizado polos pescadores galegos, que aplican as
distintas regulacións para unha pesca sostible, permitindo a preservación da biodiversidade da
vida mariña.

Finalmente, cómpre ter en conta a importancia que tivo a organización e a comunicación
interna dentro do grupo de traballo, dende o incio ata a realización das memorias grupais. O
seguimento dun calendario previamente establecido e o reparto das tarefas de traballo
provocaron que conseguísemos mellorar as nosas capacidades organizativas, realizando as
tarefas correspondentes dentro dun prazo marcado e sempre priorizando a conversa interna
entre os membros do grupo, tanto para a resolución de problemas, como para a toma de
decisións en canto a temas a tratar nas diferentes entradas e o tipo de tarefa que realizaba
cada membro en cada unha delas .
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Funcionamento do grupo, reparto e convivencia no grupo de traballo, convivencia con

outros grupos da aula, participación conseguida coa axenda de contactos: bens relacionais

e procedementos para adquirilos; ben común e procedementos para orientar a esta noción

ó traballo realizado.

Como acabo de mencionar, para o desenvolvemento das distintas tarefas de traballo foi
esencial a comunicación dentro do grupo. A través desta comunicación, sendo esta
principalmente a través de Whatsapp ou reunións realizadas na plataforma Teams [38],
conseguimos sempre levar a cabo un reparto equitativo das tarefas, así como chegar a
consensos, tomar decisións e resolver aqueles problemas que puideron ir xurdindo conforme
íamos realizando dito traballo. Por isto, o funcionamento do grupo foi adecuado, chegando a
crear lazos que axudaron a traballar nun ambiente de confianza e complementación, que nos
permitiu desenvolver o traballo de investigación sen ningún tipo de complicacións e resolver
sempre os posibles inconvintes xurdidos a través, sempre, do consenso.

Cada membro do grupo contaba co seu rol correspondente, non obstante, durante o período
de traballo, procuramos repartirnos as tarefas de maneira equitativa, o que foi determinante
para o benestar de todos ao evitar as desigualdades en canto a carga de traballo. Por isto,
tódolos membros do grupo levamos a cabo as mesmas tarefas, ocupándonos cada un, nalgún
momento, das entrevistas, a redacción e a documentación necesaria para as nosas entradas. A
elección das vertentes a tratar con respecto ao tema foi feita mediante a posta en común e a
aportación de ideas por tódolos membros do grupo, así como a preparación daquelas
publicacións e actvidades que íamos realizar e a creación da axenda de contactos.

Durante o proceso de decisión daqueles temas a tratar, nun primeiro momento, tivemos
colisións con outro grupo da aula, posto que a o seu ODS elixido foi o mesmo que o noso, o
número catorce sobre a vida submariña. Por isto, mantivemos o contacto con eles para chegar
a un consenso, tras o cal puidemos reorientar correctamente as vertentes que trataríamos neste
traballo de investigación. Finalmente, ambos grupos decidimos desenvolver o mesmo ODS
dende diferentes perspectivas, decidindo que no noso grupo centraríamonos na cobertura da
contaminación nas costas galegas e do impacto da pesca sobre a biodiversidade da vida
submariña e os seus ecosistemas, mentres que o outro grupo (S1C) levaría a cabo unha
investigación sobre a contaminación dos ríos. Así, conseguimos outorgar información
mostrando realidades distintas que derivan na necesidade de accións e regulamentos que
favorezan a preservación dos ecosistemas mariños e biodiverisidade das súas especies, moi
relevantes para o adecuado desenvolvemento das nosas vidas e, por tanto, do noso planeta.

Para a elaboración das nosas actividades e publicacións, en función das vertentes escollidas
polo noso grupo sobre o ODS catroce, levamos a cabo unha axenda de contactos que nos
permitise cubrir toda a información necesaria. Deste modo, a nosa axenda de contactos estivo
formada por diferentes confrarías que traballan en varios puntos do litoral galego, biólogos,
persoas relacionadas coas políticas e procedementos existentes na loita contra a
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contaminación e, incluso, traballadores alleos á actividade profesional que practican a pesca
ilegal nas nosas costas. Tivemos a sorte de contactar, practicamente en todo momento, con
persoas dipostas a axudarnos e proporcionarsnos a información necesaria para unha adecuada
elaboración das distintas entradas e actividades que tíñamos programadas. Polo tanto, salvo
nalgún caso puntual, a participación obtida pola axenda de contactos foi boa, o que no
facilitou a recopilación de distinta e moi variada información e o contraste das declaracións
proporcionadas polas diferentes fontes contactadas. Esta participación deunos a oportunidade
de contar cunha rede de interacción na que foi posible a creación de boas relacións coas
distintas fontes, que nos facilitou, sobre todo, a comprensión da información recollida e, con
isto, o desenvolvemento da nosa aprendizaxe e consecuente concienciación sobre o tema
tratado, como principal ben común.

Causas de forza maior, incidencia no traballo e no grupo. Adaptación á situación.

IMPORTANTE: SÓ NESTE APARTADO DE TODA A MEMORIA FALARASE DA

SITUACIÓN VIVIDA POLO COVID19 E OUTRAS INCIDENCIAS QUE INFLUIRAN

NO DECURSO DO TRA-BALLO

A situación na que tivemos que realizar este traballo non foi precisamente a máis sinxela. A
pandemia de Covid-19 mudou a forma que víñamos tendo ata agora para comunicarnos,
deixando atrás a conversa presencial e intercambiándoa por aquela vía telemática. Polo tanto,
esta situación fixo que tivéramos que adaptarnos para o desenvolvemento do noso traballo.
En primeiro lugar, a comunicación interna no grupo, así como con outros grupos de traballo
da aula, foi en todo momento a través da plataforma Teams, é dicir, por videoconferencia, ou
ben polo chat de Whatsapp. Isto limitounos, sobre todo, á hora de realizar reunións para tratar
distintos aspectos do noso traballo, tendo esta que deixar de ser presenciais, e sendo
telemáticas, coas incidencias que isto pode conlevar, como dificultades no entendemento ou
na calidade da imaxe ou o son se falamos dunha video chamada. Non obstante, conseguimos
en todo momento manter unha comunicación fluida e sempre chegando ao consenso, xa fora
para o reparto de tarefas ou para decidir o tratamento que lle íamos dar a unha publicación ou
actividade.

Esta situación tamén provocou certas incidencias no contacto coa axenda de contactos, tendo
que ser esta, en todo momento, a través de vía telefónica, correo electrónico ou
videoconferencia (salvo o caso dunha entrevista presencial feita a Bieito Lobeira, portavoz da
plataforma Nunca Máis). Isto dificultounos un pouco á hora de manter relacións de maior
cercanía coas persoas da axenda, ao non poder apreciar o ambiente no que manteríamos a
entrevista, por exemplo. Pero, finalmente, conseguimos adaptarnos e desenvolver, a través
dunha adecuada comunicación, relacións de confianza coas fontes para a recopilación das
súas testemuñas, que foron clave en todas e cada unha das nosas publicacións. Ademais, a
pesar de ser unha comunicación virtual, conseguimos en todo momento contactar coa axenda
a tempo, cumplindo os prazos de calendario e buscando sempre fontes alternativas cando
algunha non tiña a posibilidade de dedicarnos o tempo necesario para conseguir información.

18



Así a todo, a parte de traballo máis afectada polas incidencias desta situación provocada pola
pandemia de Covid-19 foron as actividades. Nun primeiro momento, tivemos a idea de
realizar unha mesa redonda, na que contaríamos coa participación de diferentes persoas
pertencentes ao sector da pesca galega, para que mostraran as súas realidades e, sobre todo,
os seus distintos puntos de vista sobre o tema tratado. As restriccións de mobilidade non nos
permitiron realizar esta actividade, tendo en conta que era unha das máis interesantes para os
membros do grupo e, seguramente, para o público en xeral. Pensamos en facela por Teams,
pero nos atopamos con que non tódolos invitados contaban coas ferramentas necesarias para
a súa realización, así como coa imposibilidade de axustar os seus horarios, Ademais, desa
forma, a calidade visual e auditiva de dita actividade sería a inadecuada. Porén, conseguimos
adaptarnos á situación realizando outro tipo de actividades, como unha enquisa difundida por
redes sociais na que conseguimos a participación de preto de cincocentas persoas, así como
unha entrevista en vídeo feita ao portavoz da plataforma Nunca Máis, Bieito Lobeira,
compartida por vía Whatsapp.

SWOT ou DAFO final.

- Debilidades: Certa dificultade ao principio do trabalo para realizar textos amenos e

coa información necesaria e concisa, sen redundancias e alonxándonos do concreto ao

xeral. Necesidade dun tempo de adaptación ao Libro de Estilo que se viu reflexado na

primeira publicación.

- Ameazas: Incidencias para a realización de determinadas actividades debido á

situación e que poderían ter resultado de interese (realización dunha mesa de expertos

ou realización dun video amosando o día a día dunha confraría). Dificultades á hora

de realizar entrevistas de forma presencial que poderían ter redundado nunha

información de maior calidade.

- Fortalezas: Existencia dunha boa comunicación entre os membros do grupo, outros

grupos de traballo e a axenda de contactos. Isto facilitounos a creación de lazos e boas

relacións, tanto internas como externas, para a recopilación da información necesaria

e o desenvolvemento fluído das distintas fases do traballo.

- Oportunidades: Aprendizaxe e concienciación sobre un tema de moita relevancia en

canto ao coidado do noso medio ambiente e, neste caso, dos océanos, unha parte

esencial das nosas vidas. A investigación ODS catorce permitiunos compartir

información ao público sobre a necesidade dun tratamento adecuado da vida

submariña e os seus ecosistemas para a redución da contaminación e a preservación

da biodiversidade.
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https://drive.google.com/file/d/18qkIyI_f7Oprfu8Xn95NPCU5J2RaEnUM/view?usp=

sharing

20

https://drive.google.com/file/d/18qkIyI_f7Oprfu8Xn95NPCU5J2RaEnUM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18qkIyI_f7Oprfu8Xn95NPCU5J2RaEnUM/view?usp=sharing

