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a) Fase da Proposta: Comentar os principais trazos da Proposta e a súa resolución final:

1. Obxectivos:

Ao longo deste proxecto tivemos varias propostas porque fomos modificando as publicacións e,
por conseguinte, o foco e a axenda do traballo en varias ocasións.

Ao comezo, enfocamos o noso ODS na reciclaxe [1], en especial nas diferenzas existentes entre o
mundo rural e o urbano, nas pautas de consumo, produción e reciclaxe, e como estas se ven
alteradas pola accesibilidade aos recursos. É dicir, a xente ten máis acceso a crear a súa propia
horta no rural pero atópase con máis dificultades á hora de reciclar, pois non todas as aldeas teñen
á súa disposición os distintos contedores de lixo. Neste sentido, queriamos facer un traballo
crítico cos medios e posibilidades, así como visibilizar esta realidade.

Agora ben, posteriormente fixemos cambios nas propostas [2], [3], [4] e, por conseguinte, o
obxectivo viuse afectado. Entón, a partir do último cambio da proposta, o obxectivo xa non foi
amosar unha realidade e nada máis: sería concienciar sobre as malas prácticas e hábitos de vida
convencionais dando ao mesmo tempo a alternativa do consumo e produción responsables como
a principal solución. Para poder adoptar progresivamente este novo estilo de vida fomos
entregándolle aos lectores/as as ferramentas precisas para conseguilo.

2. Foco:

O foco da nosa proposta centrouse nas seguintes metas:

● 12.5: de aquí a 2030, reducir considerablemente a xeración de desfeitos mediante
actividades de prevención, redución, reciclado e reutilización.

● 12.8: de aquí a 2030, asegurar que as persoas de todo o mundo teñan a información e os
coñecementos pertinentes para o desenvolvemento sostible e os estilos de vida en
harmonía coa natureza.

Neste sentido puxemos a atención nas diferenzas entre a produción ecolóxica e a non ecolóxica e
nas consecuencias dunha e doutra, así como nas posibilidades que temos para poder producir e
consumir ecoloxicamente.

Para iso tomamos fontes de diversos ámbitos, incluíndo a óptica de expertos e expertas sobre o
tema pero tamén a de consumidoras, a de persoas que sofren os efectos da produción non
ecolóxica, pasando polas persoas que si producen ou venden produtos ecolóxicos.

Atendendo a isto realizamos un primeiro bloque de publicacións (as tres primeiras [5], [6], [7])
dedicado a concienciar sobre a situación actual, amosando a situación á que nos leva a
sobreprodución de hoxe en día, os seus efectos e o papel que xogan os medios de comunicación; e
un segundo bloque (as tres restantes [8], [9], [10]) orientado a presentar alternativas ecolóxicas ao
consumo actual, dominado polos métodos de produción pouco sostibles.

Estas propostas e publicacións foron enfocadas partindo dunha perspectiva local cara a situación
xeral, tendo como primeiro marco a zona de Santiago e Ames e, como xeral, o ámbito galego,
estatal, europeo e mundial.

3. Fontes e criterios de selección das fontes (a axenda de contactos e frecuencia da colaboración
con cada contacto).

Todas as fontes gardan algunha relación co medio ambiente. Intentamos contar coa testemuña de
persoeiros de distintos ámbitos: institucións, expertos, tendeiras, produtoras e consumidoras; para
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así poder aportar unha perspectiva simétrica e proporcional. Asemade, tamén buscamos que fosen
fontes da nosa contorna. Polo tanto, os criterios fundamentais para a selección das fontes foron a
relación que mantiñan co noso ODS, a proximidade e o rol que desempeñaban; quedando a nosa
axenda de contactos finalmente configurada por:

● Augas de Galicia: escollémolo por ser órgano xestor do dominio hidráulico da cunca
Galicia Costa e pola información máis técnica que nos puidese dar no ámbito da xestión
dos residuos derivados do consumo e produción nos ríos (que non é o único que ten este
tipo de competencias en Galicia). Escollemos este e non outro porque é o órgano xestor
dos ríos da nosa contorna, polo que consideramos que era o apropiado por ter maior grado
de coñecemento coas problemáticas dos ríos que nos arrodean.

● Comercio local e ecolóxico de Santiago de Compostela: tendas escollidas pola condición
de quen as rexe de traballar no seu día a día con produtos ecolóxicos e o seu comercio,
interacturando tanto coa parte produtora como coa consumidora. Neste senso centrámonos
en Santiago de Compostela por partir dun ámbito próximo e inmediato, asumible no
espazo de tempo co que contabamos. As escollidas foron:

● Mercado de Entre Lusco e Fusco.
● A Cesta da Saúde.
● D’Aldea.
● Legumia.
● Cabaciñas.
● Colmado da Vila.
● Seiva de Abril.
● O xardín dos soños.
● A tenda das herbas.

● Departamento de Medio Ambiente do Concello de Ames: neste caso tamén o
contactamos para ter a visión da nosa contorna próxima. Seleccionamos Ames -e non
Santiago- porque ningunha é da capital pero dúas de nós somos dese concello. Isto fainos
máis coñecedoras da situación, algo que tivemos en conta para a escolla, así como o feito
de se tratar dunha administración máis pequena e, polo tanto, máis accesible. En definitiva,
foi a que nos pareceu máis axeitada. Ademais Pérez Cantelar tiña un contacto estreito neste
departamento e pareceunos máis sinxelo debido á confianza de tratamento que poderiamos
ter.

● Fridays for Future: escollemos esta asociación porque queriamos contar coa voz dunha
persoa nova e implicada en asociacións ambientais. Neste caso unha estudante de bioloxía
na USC, que aportaba esa perspectiva máis xuvenil a unha mesa redonda composta por
expertos e expertas que se afastaban de nós, xa non xeograficamente senón
xeracionalmente.

● Lidia Senra: exdeputada do Parlamento Europeo e integrante do Sindicato Labrego
Galego, quen ademais é produtora de ecolóxico. Eliximos esta fonte por suxerencia do
profesor, e pareceunos acertada pola súa relación política co tema e o traballo desenvolto
sobre este ODS no Parlamento Europeo.

● Óscar Rodil, doutor en Economía pola USC e profesor titular na mesma. Eliximos a Óscar
Rodil por recomendación do profesor, e pareceunos unha fonte atinada pola súa traxectoria
docente e investigadora, xa que consideramos que nos podía aportar moito como persoa
experta en temas económicos, os cales determinan en gran medida as formas de produción
e consumo.

● Plataforma Pola Recuperación do Sar: eliximos esta plataforma por estar precisamente
centrada no Sar, un río cun marcado carácter local e que, ademais, exemplifica moi ben as
problemáticas fluviais. Ademais, é un río que discorre tanto por Ames, onde xa
contabamos con contactos para a realización da mesa redonda; como por Santiago, que é o
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ámbito no que estudamos; polo tanto tamén nos parecía axeitada por, ademais de fonte
experta, fonte xeograficamente próxima.

● Consumidoras concienciadas e non concienciadas: eliximos estas persoas por ser
consumidoras e consumidores do noso ámbito máis próximo.

○ Mariña Rodríguez
○ Blanca Pérez
○ Rocío Martínez
○ Javier Ramos
○ Jesús Mantilla

● Usuarios e usuarias da praia fluvial de Tapia: facendo uso delas como fontes
testemuñais e esporádicas, por proximidade (formar parte do círculo social de Pérez
Cantelar) e relación cos feitos para o que foron consultados:

○ Andrea Tuñas
○ Gonzalo Diz

En canto á frecuencia coa que contactamos coas fontes: as consumidoras foi coas que máis
contacto tivemos, tendo conversas case todas as semanas para saber as súas percepcións sobre os
enfoques do tema de cada publicación. No referido a expertos como Óscar Rodil, a nosa relación
con el foi só para a actividade conxunta realizada con Fame 0, así como os e as integrantes da
mesa redonda, na que se fixo contacto para dita actividade co grupo S1C de Vida Submarina. Coas
tendas e produtoras tivemos un contacto puntual (o 6 de abril coas de Entre Lusco e Fusco e
coas tendas asentadas na cidade, na semana do 12 de abril) para así poder obter testemuñas con
proxección futura. A todo isto temos que engadir fontes esporádicas que nos deron testemuña de
diversas situacións e como lle afectaron, como foron Gonzalo Diz ou Andrea Tuñas.

4. Deseño de Actividades, Publicacións e Difusión previstas.

Actividades

Unha vez tivemos definida a proposta, comezamos a deseñar as actividades. Primeiramente,
pensamos nos grupos de traballo cuxos ODS ou focos habían contar con puntos de encontro co
noso. Para isto tomamos en conta as recomendacións do profesor, que nos mencionou os equipos
de Fame 0 (S3E) e mais un de Vida Submarina (S1C).

Tras a clase do Seminario na que o docente desgranou a explicación das actividades (5 de marzo),
a coordinadora (Sánchez Lorda) e a responsable de actividades (Ramos Mesía) gardaron os
contactos dos seus cargos correspondentes no grupo de Fame 0 (S3E).

Na semana seguinte comeza o contacto con este grupo e vaise deseñando a actividade a realizar
nunha reunión cos coordinadores de ambos os dous grupos e maila responsable de actividades
deste presentes. Desta cita sae a decisión de que a actividade en cuestión sexa unha entrevista a
Óscar Rodil, doutor en Economía pola USC, que é unha persoa experta da que tamén nos falara o
profesor.

O día 11 de marzo a responsable de actividades (Ramos Mesía) ponse en contacto coa súa
correspondente no grupo S3E e comezan a traballar na entrevista. A responsable de actividades
deste grupo acorda co de Fame 0 poñerse en contacto con Rodil unha vez aprobado o perfil e
maila actividade de seu polos membros dos dous equipos. Concértase a entrevista con Rodil para a
mañá do día 17 de marzo.

Para a seguinte actividade en conxunto pénsase nun dos grupos de Educación de Calidade, neste
caso o S3B. A responsable de actividades (Ramos Mesía) reúnese coa súa correspondente nese
grupo, Carla Varela Casado, pero ámbalas dúas chegan á conclusión de que as propostas non
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coinciden en ningún punto. E o mesmo ocorre na cita con Vanesa Pérez León, responsable de
actividades do S3C do ODS de Paz, Xustiza e Institucións Sólidas.

Deste xeito, óptase por falar coa responsable de actividades do grupo S1C de Vida Submarina,
Laura Fernández Alonso, nunha primeira reunión á que asiste Ramos Mesía coa coordinadora, que
desexa estar presente (Sánchez Lorda).

A partir de aquí ambas as dúas responsables de actividades vanse poñendo dacordo na
configuración dunha mesa redonda arredor da contaminación dos ríos. Como se reflicte no
informe de actividades correspondente a esta actividade, temos problemas a respecto das fontes,
por incompatibilidade de horarios e por eivas na comunicación (algunhas apalabraran a
colaboración co S1C e finalmente non lles contestaban).

Finalmente a mesa ten lugar a tarde do 7 de abril, previa elaboración das preguntas e mais dos
bloques temáticos a mans das responsables de actividades de ambos os dous grupos e do seu
consenso cos membros de cada equipo. A partirmos desta actividade sacamos adiante a terceira
publicación.

Deseñamos tamén actividades en solitario e máis adiante continuouse coa súa realización (enquisa,
entrevistas a consumidoras e produtoras, etc.) segundo se foi facendo necesario para as
perspectivas de cada publicación. O traballo deste bloque de actividades, como xa se referencia
nas memorias individuais, ficou repartido entre todos os membros do grupo.

Publicacións

Como vimos dicindo, a nosa proposta e obxectivo final non foi o mesmo que o de partida, pois
realizamos dous cambios substanciais da proposta (e un terceiro alterando tan só a orde de dúas
publicacións). Deste xeito as publicacións deseñadas nun primeiro momento víronse alteradas con
eses cambios substanciais. Por iso, aquí imos falar do deseño das publicacións que finalmente
realizamos.

O noso propósito era, como viñamos dicindo: concienciar sobre os nosos malos hábitos de
consumo e produción, e dar alternativas para mudar os nosos hábitos de vida. Deste xeito,
deseñamos unha especie de camiño, dando pequenas doses de información ao comezo e
dirixíndonos cara un final no que ofreciamos unhas prácticas como alternativas.

Este camiño comezaba cunha primeira publicación, que ideamos para que fosen as voces das
produtoras do mercado Entre Lusco e Fusco, A Cesta da Saúde e as consumidoras en ecolóxico as
que guiasen o contido falando de por que consomen ou producen en ecolóxico e como xestionan o
excedente (que nas grandes superficies adoita tirarse). Mais desta realidade local, pasariamos ao
xeral, pois a sobreprodución impera como sistema e o excedente adoita ter efectos negativos no
medio. As verbas que explicasen esta realidade serían as do experto Óscar Rodil (unha das nosas
actividades co S3E).

A nosa segunda publicación voltaba a comezar co local, sendo as produtoras de Entre Lusco e
Fusco, consumidoras en ecolóxico e poboación non consumidora en ecolóxico as voces que
valoraban o traballo dos medios de comunicación en prol dunha concienciación cara a produción e
consumo responsables. De novo, para pasar ao xeral, realizariamos unha pequena análise de como
os medios tratan estes temas realmente: hai unha escaseza de tratamento; se tratan o tema, de que
xeito e con que visión o fan, etc.

Na terceira publicación deseñamos que a información a empregar saíse dunha mesa redonda (en
conxunto co S1C) que versaba sobre a contaminación dos ríos derivada da sobreprodución (pois a
sobreprodución non é máis que producir en exceso quedando sempre un excedente que remata
alterando o medio). Para que a publicación non ficase nas verbas dos expertos (pois non
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conectariamos co lector), acordamos que para baixar á terra esta publicación introduciriamos dúas
fontes que sufriron en primeira persoa os efectos da contaminación dos ríos: Andrea Tuñas e
Gonzalo Diz, piragüistas no Club Ribeiras do Tambre.

Na cuarta publicación xa comezariamos coa proposta de alternativas e visibilidade das mesmas
na nosa contorna. Deste xeito, fixemos un catálogo coas tendas e feiras ecolóxicas pertencentes á
zona de Compostela. A nosa idea foi plasmar a filosofía de produción e consumo destas persoas, o
tipo de clientela que teñen, que produtos venden, etc.

Na quinta, continuando coas alternativas, quixemos deseñar unha publicación relacionada coas
etiquetas dos produtos ecolóxicos. A nosa idea era entón presentar cales son as etiquetas presentes
nos produtos ecolóxicos. Todo a través das verbas de tendeiras e consumidoras en ecolóxico que,
loxicamente, as teñen máis presentes e son maiores coñecedoras delas.

Na sexta, e para rematar non só co traballo senón tamén con esta parte de alternativas, tiñamos
pensado facer un repaso por outras recomendacións para levar a cabo un consumo e produción
ecolóxicas (e que non foran nomeadas xa nas publicacións anteriores), véxase mercar con bolsas
de tea, a granel, etc.

Esto foi o que quedou plasmado na nosa proposta e así o deseñamos para executalo, tendo en
ocasións (punto que comentaremos máis en diante) que mudar algún aspecto a medida que nos
adentrabamos no traballo.

Difusión

A difusión tiñamos deseñada (por parte da responsable en difusión Pérez Cantelar mais posta en
común e compartida por todas) que actuaría en todas as redes intentando conducir ao usuario cara
o blog coa fin de que lese a publicación enteira.

Deste xeito, Pérez Cantelar plantexou a estratexia de adaptar a promoción do contido ás distintas
redes. Para Instagram, fomos conscientes de que aínda sendo unha rede na que o contido aparece
desglosado no pé de foto, a atención chámase a través da fotografía que acompaña o pé. Deste
xeito tiñamos deseñado que, despois de realizar cada publicación e de que esta fose comprobada
polo docente (e en caso de haber algo que corrixir, estivera corrixida); publicaría Pérez Cantelar
unha fotografía en Instagram co título da entrada do blog, cun pé resumindo de xeito moi sintético
o que se atoparía o usuario na publicación e invitando, ademais, a premer na ligazón para saber
máis sobre o tema. A ligazón, ademais, quedaría na biografía do perfil, pois deixándoa no pé de
foto non se pode acceder directamente xa que non queda o hipervínculo, polo que o usuario
debería seleccionar a parte de texto que se corresponde ao hipervínculo, ir a un buscador e
introducilo. Deixándoo na biografía do perfil, permitiamos que simplemente entrando no perfil do
Observatorio e premendo no hipervínulo da biografía, se abrise a páxina ca entrada. Quixemos, en
todo momento, facilitar o camiño cara as nosas entradas ao blog.

En canto a Facebook, tamén decidimos que nos adecuariamos ao tipo de publicacións que se
adoitan consumir na rede e, como é lóxico, ao tipo de usuario que a frecuenta. Deste xeito
decidimos que, de igual modo que Instagram, publicariamos despois de que a entrada do blog
tivese o visto bo do docente. Nesta rede non vimos preciso compartir ningún tipo de fotografía
porque, ao contrario que en Instagram, en Facebook adóitanse compartir contidos de todo tipo e
moitas persoas visitan a rede coa finalidade de informarse. Así, consideramos que tan só co texto,
chamando a atención do lector e guiándoo cara a ligazón que acompañaba a dito texto, sería
suficiente. Ademais, cando en Facebook se comparte unha ligazón, a foto de entrada e resumo do
contido do hipervínculo adoita dispoñerse enteira na publicación de Facebook, por iso xa non
vimos necesario introducir ningunha fotografía para chamar a atención.
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En canto a Twitter, vimos necesario facer fíos para poder adiantar minimamente o contido. Pero
sempre tivemos claro que o fío constaría como máximo de 3 tweets, pois máis parecíannos un
exceso. De novo, decidimos que os tweets se publicarían despois de que a publicación tivese o
aprobado do docente. E neste caso, de novo, adiantariamos o contido pero deixando as ganas de
querer ler máis para que o usuario premese na ligazón que lle deixabamos no terceiro tweet do fío.
Nesta rede tampouco pretendiamos introducir ningunha fotografía porque a propia foto de entrada
da publicación quedaba en grande nesta rede e servía a modo de reclamo de atención.

A orde de emprego das redes unha vez aprobada a publicación sería a orde seguida nesta
explicación: primeiro en Instagram, seguindo por Facebook e rematando por Twitter. E en todas
tiñamos pensado adiantar un chisco o contido pois facer un simple reclamo coma “vén a ver a nosa
publicación” sen explicar de xeito moi simple o que un se pode atopar aí; parecíanos
contraproducente. É dicir, se non lle explicamos ao lector o que pode atoparse na entrada, non vai
premer na ligazón porque non sabe se lle vai interesar o que haxa dentro e non quere perder o
tempo descubríndoo. E, ademais, pode ver nese adianto algo no que queira profundizar lendo a
publicación.

5. Calendarizacións: evolucións.

As actividades estaban pensadas para:
- Actividade Fame 0: semana do 15 de marzo
- Actividade Vida Submarina: 22 de marzo

Finalmente as actividades tiveron lugar:
- Actividade Fame 0: 17 de marzo
- Actividade Vida Submarina: 7 de abril

As publicacións estaban pensadas para:
- Publicación 1 Fame 0: 27 de marzo
- Publicación 2 Fame 0: 10 de abril
- Publicación 1 Vida Submarina: 17 de abril
- Publicación 2 Vida Submarina: 24 de abril
- Publicación Pautas de Consumo e Reciclaxe: 1 de maio
- Publicación Propostas Consumo resposable: 8 de maio

Finalmente modificamos tanto as publicacións como algunha data, e os diversos textos foron
publicados e posteriormente corrixidos introducindo as consideracións ou correccións do docente.
Deste xeito quedou:

- 1ª: Produción ecolóxica, a alternativa á actual sobreprodución: publicación orixinal o 27
de marzo e re-subida o 9 de abril.

- 2ª: Concienciación, materia pendente dos medios de comunicación no consumo
responsable: publicación orixinal o 10 de abril e corrección o 12 de abril.

- 3ª: A riada do consumo e a produción: publicación orixinal o 17 de abril e corrección o 18
de abril.

- 4ª: Unha ruta pola oferta ecolóxica en Compostela: publicación orixinal o 24 de abril e
corrección o 25 de abril.

- 5ª: É ecolóxico o que nos venden como tal?: publicación orixinal o 1 de maio (non houbo
correccións que facerlle).

- 6ª: Comecemos co consumo e produción responsables: publicación orixinal o 4 de maio e
corrección o 6 de maio.
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6. Comparación da Proposta cos resultados finais: axustes realizados e razoamento dos
mesmos:

Como viñamos dicindo, a proposta inicial [1], publicada o 22 de febreiro, viuse sometida a varias
modificacións. Nunha primeira instancia, queriamos centrarnos na reciclaxe e nas pautas de
consumo da poboación nos distintos núcleos poboacionais (rural e urbe) e como estas teñen uns
efectos nocivos no medio. Deste xeito as publicacións pensadas foran: unha primeira centrada en
como se consome no rural e na urbe e que concienciación sobre o consumo e produción
responsables tiñan; outra de como se está a tomar parte da produción sostible (medidas que se
levan a cabo para fomentala); a visión de activistas e institucións sobre como está a situación
contaminante da produción e consumo convencionais e como fomentar a alternativa responsable;
e, por último, unha entrada de recomendacións concretas para comezar coa produción e consumo
responsables.

Non obstante na semana do 1 de marzo o docente comunicábanos que o número de publicacións
que deberiamos facer serían seis (o número de integrantes do grupo máis un) e que sería
aconsellable a realización dalgunha actividade en conxunto con algún outro grupo da aula cuxo
tema puidese ter relación co noso ODS 12. Deste xeito, vímonos obrigados a mudar as
publicacións da proposta. As que versaban nesta primeira actualización da proposta [2], creada
por Pérez Cantelar a 17 de marzo (e consensuadas con todas as integrantes do grupo), eran: dúas
que tratarían dos contidos sacados dunha actividade co grupo de traballo S3E acerca da
sobreprodución e dos seus efectos no medio; outras dúas extraídas dunha mesa redonda (en
colaboración co grupo S1C) sobre a contaminación nos ríos froito desta sobreprodución e como as
administracións poden tomar parte do asunto; unha quinta sobre as pautas de consumo na
dualidade urbe-rural para dar a ver a distinción de hábitos destas; e unha final, de recomendacións
de boas prácticas en prol de apuntar cara un estilo de vida sostible. Como vemos, o obxectivo
destas novas publicacións volvía ser o mesmo que o da proposta inicial: mostrar unha realidade.
Mais non iamos máis alá con algunha ensinanza nin aportabamos moito máis que un contido
divulgativo. Ademais, o feito de que as publicacións xirasen en torno a temas tan acotados, tanto
tematicamente como en canto ás fotos, dificultaba que a axenda estivese presente en todas as
publicacións.

Mais non soubemos isto ata que realizamos a primeira publicación. Esta baseábase no discurso
dun experto (Óscar Rodil) en economía circular que nos comentaba os efectos da sobreprodución,
así como as súas causas. A partir del articulabamos un texto no que incluiamos de xeito anecdótico
e curto certas declaracións dalgunha consumidora e produtora. Ademais, iamos do xeral ao
concreto. Deste xeito, o docente obrigou a eliminar a publicación, pois non se adaptaba ao
requerido.

Durante a Semana Santa (semana xusto posterior a esta publicación fallida) tivemos unhas
xornadas de reflexión sobre redirixir a proposta ou como solventar a nosa perspectiva. Foi entón
cando entendemos que o contido da publicación debía estar guiado polas voces e o discurso das
nosas fontes, e que elas debían ser, polo tanto, as protagonistas da entrada. Sendo, entón,
conscientes disto último (de que as nosas publicacións eran demasiado independentes como para
que a axenda puidese estar presente en todas) e entendendo ademais que o noso contido non
facilitaba ferramentas ou ideas para solventar o problema que se presenta no ODS (a carencia dun
consumo e produción responsables na sociedade), pensamos outras publicacións e cambiamos a
proposta o 6 de abril.

Nesta segunda actualización da proposta [3], realizada por Pérez Cantelar o 6 de abril (e
consensuada polas demais compañeiras), xa constan as nosas publicacións e axenda final, que son
as comentadas en puntos anteriores. E para esta actualización xa si que consideramos que tiñamos
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máis claro e correctamente dirixido o obxectivo: presentamos unha realidade cos seus efectos de
xeito que concienciamos, pero tamén propoñemos o consumo e produción responsables como
alternativa mediante certas ferramentas.

Ademais, deste xeito, había xa un fío conductor: presentabamos a sobreprodución e o consumo e
produción responsables como alternativa; como os medios de comunicación teñen a posibilidade
de dar visibilidade a esta práctica e favorecer así a concienciación; e os efectos desta
sobreprodución nalgo tan próximo a nós como son os ríos. Todo isto co obxectivo de concienciar
acerca de como esta sobreprodución ten uns efectos moi nocivos e descoñecidos. E, a
continuación, as seguintes tres publicacións tiñan como obxectivo presentar as ferramentas para
poder levar un consumo e produción alimentarias responsables: presentamos moitos comercios
locais e ecolóxicos en Compostela; etiquetas presentes en produtos eco; e recomendacións máis
específicas que transmitiron as nosas fontes.

Este foi o obxectivo que finalmente quixemos acadar con esta proposta final e totalmente válida,
aprobada polo docente: concienciar sobre a importancia de mudar o noso estilo de vida e dar as
armas precisas para conseguilo. Así, tal e como explicamos no anterior parágrafo, consideramos
que as publicacións están correctamente fiadas e que a axenda está presente en todas elas, guiando
sempre o contido das mesmas.

Destacar que realizamos unha terceira actualización da proposta [4] alterando tan só a orde de
dúas publicacións: consideramos que a ruta pola oferta ecolóxica de Compostela debía ir antes que
a exposición e crítica ás etiquetas dos produtos ecolóxicos.

b) Fase do Traballo de campo.

1. Articulación do Traballo de campo.

Para contar con toda a información dispoñible para todas, dividir traballos, articular propostas e
compartir opinións primeiramente creamos tres puntos de encontro:

● Grupo de WhatsApp, destinado a comunicacións rápidas como, por exemplo, a
necesidade de realizar unha reunión.

● Equipo en Microsoft Teams, que servía como principal punto de encontro para o debate
de propostas ou deseño de estratexias.

● Cartafol compartido en Google Drive, no que introduciamos todos os materiais (como
poden ser os audios e transcricións de entrevistas) e no que creamos todas as publicacións
antes de subilas ao blog.

A articulación do traballo de campo plasmouse na organización do cartafol compartido, que foi
dividido entre actividades, axenda, memoria e publicacións, cada un cos seus respectivos
apartados en función da actividade, publicación, rol, etc.

Unha vez coñecidas as publicacións que queriamos levar a cabo, tivemos o contacto con outros
grupos de traballo, co que articulamos ditas actividades para adaptalas tanto ás nosas necesidades
como ás dos outros ODS e coas posibilidades que as fontes desas actividades nos brindaban. Estas
actividades, por ser conxuntas e reunir a varios grupos e persoas, foron primordialmente as
sinaladas para contar con expertos e expertas na materia, que nos podían aportar máis
coñecemento técnico e unha perspectiva máis global.
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Por outra banda organizamos distintas entrevistas con distintos estamentos da cadea de produción
e consumo, para ter unha visión o máis completa da mesma e así dividimos a axenda e
interaccións entre produtoras, vendedoras e consumidoras.

Para o traballo de campo pensamos en como aportar a maior cantidade de puntos de vista que nos
fose posible ao mesmo tempo que todos eses puntos estiveran nas mesmas proporcións, por iso a
articulamos en torno aos roles que pensamos que eran indispensables: voces expertas,
consumidoras, produtoras e vendedoras.

2. Criterios de coordinación, reparto e organización do traballo.

Ninguén tivo a última palabra máis que o consenso de, cando menos, a maioría simple dos
integrantes do grupo. Discutiuse a toma de decisións e debatíronse os puntos polémicos, tanto de
dinámicas de traballo como de realización de tarefas e das propias publicacións.

A comezo do curso creouse un Drive grupal do traballo (como comentabamos anteriormente) no
que fomos incluíndo esquemas, textos das publicacións, audios coas entrevistas realizadas,
fotografías, transcricións para poder realizar os textos despois, etc. Todas estas modificacións
(subidas á nube) eran comentadas polo grupo de Whatsapp unha vez materializadas no Drive.
Alén disto, adoitamos ter unhas dúas ou tres reunións semanais vía Microsoft Teams para irmos
falando, organizando e distribuíndo as tarefas ao longo do curso.

Tal e como se menciona nas memorias individuais dos integrantes do grupo respectáronse as
labores dos roles establecidos. Malia todo, no caso das actividades -no bloque das que fixemos en
solitario- repartiuse o seu peso de xeito equitativo sempre que se puido.

Movémonos, en esencia, polos parámetros de equidade e dispoñibilidade ao longo do cuadrimestre
para distribuírmos as tarefas. E igual fixemos á hora de acordarmos a redacción das publicacións.
No comezo dixemos de redactar tres persoas cada publicación, aínda que contra o final do
proxecto rematamos por dividir o traballo de cada texto en cinco partes iguais ou segundo o peso
da actividade da persoa que correspondese nesa semana, e facelo cada unha para, posteriormente,
poñelo en común e darlle a esencia dun único texto que sería a publicación final.

As entrevistas, por exemplo, realizáronse en función da dispoñibilidade dos membros do grupo.
Porén, á hora de transcribir, o traballo distribuíuse de xeito equitativo, pero non igualitario. É dicir,
quen acudiu presencialmente a entrevistar, poñamos, catro tendas, tocoulle unha parte menor das
transcricións, e o resto da porción que igualitariamente lle había corresponder a esa persoa
tomouno quen non puido acudir a entrevistar a tantos ou a ningún establecemento. Consideramos
que esta foi a maneira máis xusta de proceder [11].

3. Métodos, técnicas e instrumentos de recolleita e de selección de datos empregados.
Temporalización do traballo de campo: compromisos adquiridos dos membros do grupo,
frecuencias e rendemento.

O principal método de obtención de información e datos foi o contacto directo cos distintos
sectores implicados. Para recoller os datos e información que nos aportaron, o instrumento que se
empregou foi a gravación de entrevistas, coa posterior transcrición escrita para a análise e
selección da información aportada.

Durante as nosas interaccións coa axenda de contactos adquirimos un compromiso fundamental:
dar a coñecer a realidade da produción, venda e consumo de produtos ecolóxicos, mostrando o
coñecemento que hai sobre o mesmo, as consecuencias do modelo actual, as posibilidades de
consumo ecolóxico na nosa contorna… E sempre priorizando as declaracións das nosas fontes,
tratando de mostrar o que nos transmitiron e ser o máis fieis posibles ás súas intencións, tendo en
conta de que pasamos dun terreo da comunicación interpersoal directa na maior parte dos casos a

10



Grupo S3A - ODS 12, Produción e consumo responsable

unha comunicación escrita e indirecta, na que se fai unha síntese do que esta axenda nos aportou.
É dicir, dentro das limitacións de espazo, contido e medio que ten o blog, adquirimos o
compromiso de reflectir o mellor que puidemos o que as nosas fontes nos trasmitiron.

As frecuencias varían en función da fonte consultada e, máis concretamente, do rol que estas
desempeñan.

● Fontes expertas: foron consultadas para a realización de actividades puntuais, como foi a
entrevista a Óscar Rodil co grupo de Fame 0 e a mesa redonda sobre a contaminación nos
ríos Tambre e Sar e a súa relación coa produción e o consumo, realizada co grupo S1C.

● Produtoras: foron consultadas en varias ocasións ao longo da redacción das distintas
publicacións.

● Consumidoras: foron consultadas cunha frecuencia semanal, para coñecer a súa opinión e
inquedanzas sobre todos os temas que nos xurdían a raíz da profundización e maior
coñecemento do ODS.

Os rendementos tamén foron variables, pero axustándose tamén ás frecuencias das consultas. Así,
poderíase dicir que as interaccións con fontes expertas foron máis frutíferas no sentido de que
nunha soa interacción tratamos moitos dos puntos recollidos nas nosas publicacións, pero pola súa
parte fontes como as consumidoras foron consultadas con moita máis asiduidade. Co cal, aínda
que en cada interacción a información consultada era máis concreta, o seu maior número fai que
no conxunto todas as fontes teñan unha aportación máis ou menos equilibrada.

Finalmente, debemos destacar que houbo interaccións puntuais con consumidores e consumidoras,
como por exemplo a recollida coa enquisa, ou a de persoas usuarias da praia de Tapia.

4. Documentación recollida e utilizada (tipo de documentos producidos no Traballo de campo,
tipo de fontes utilizadas.

A documentación recollida e empregada foron arquivos de audio que foron transcritos a
documento de texto (que se anexan no apdo pertinente). Tamén engadir que foron creados
documentos fotográficos na realización de ditas entrevistas [12], así como arquivos de vídeo na
entrevista a Lidia Senra [13] e na realización das actividades en conxunto con outros grupos.

O tipo de fontes empregadas no traballo de campo foron, por un lado fontes expertas, que aportan
principalmente coñecemento; e por outro lado fontes vivenciais, que traballan ou viven no seu día
a día as cuestións polas que foron consultadas e aportan a súa experiencia (aínda que tamén
coñecemento). A motivación da escolla destas fontes e a súa especificación foi xa comentada no
anterior punto de fase de proposta.

Ademais, á marxe das fontes empregadas no traballo de campo, empregamos fontes procedentes
da Internet, co obxectivo de contrastar as testemuñas e a información aportada polas fontes da
axenda. As ligazóns relativas a estas fontes externas foron incluídas como parte da bibliografía
naquelas publicacións nas que foron empregadas.

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

Como ben comentamos no anterior punto da fase de proposta, ao comezo tiñamos unha proposta
distinta á que finalmente executamos. Así pois, as publicacións que realizamos foron as que
anteriormente expuxemos, mais houbo que realizar modificacións nelas, ben porque na súa
execución fomos conscientes dalgún aspecto que nos faltaba ou co que non contabamos; ou ben
porque o docente nos recomendou con posterioridade a modificación de algo.
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En canto á primeira publicación [5], como xa comentamos, explicamos a sobreprodución
introducindo o tema co tratamento do excedente que realizan as produtoras en ecolóxico (Entre
Lusco e Fusco) e as consumidoras en ecolóxico, así como a motivación de levar á praxe este tipo
de estilo de vida. Deste xeito, comparamos que isto se trataba, ademais dunha boa práctica, de
algo pouco común e que a regra adoita ser producir de máis e desbotar o excedente danando así o
medio (sobreprodución), algo que nos explica Óscar Rodil para poder pasar do local e concreto á
norma xeral da meirande parte da poboación. Sobre a razón desta publicación, esta é sinxela de
explicar: para poder animar a realizar un consumo e produción responsables debemos explicarlle á
poboación nun primeiro momento por que o consumo que realizan, derivado dun sistema onde
impera sobreprodución, non é responsable. Consideramos que esta publicación se axusta
perfectamente ao noso obxectivo, que é concienciar e guiar cara un consumo e produción
responsables, posto que poñemos ao lector en contexto sobre o que é esta alternativa e por que a
sobreprodución é negativa.

Na segunda [6], quixemos mostrar como os medios de comunicación non conciencian respecto do
tratado na primeira publicación: que a sobreprodución na que vivimos é negativa e que a
alternativa de produción e consumo responsables é unha boa opción para evitala. Así, para esta
publicación partimos da reflexión de Rodil na que nos comentaba como os medios de
comunicación teñen o poder de concienciarnos cara boas prácticas; e as produtoras de Entre Lusco
e Fusco, Lidia Senra ou o tendeiro de A Cesta da Saúde valoraron de igual xeito esta realidade,
sendo os principais afectados. Ou as propias consumidoras (responsables coma Blanca Pérez,
Mariña Rodríguez ou Rocío Martínez; e non responsables como Javier Ramos e unha mostra de
persoas achegadas ao grupo) valoraron tamén como os medios poderían e poden ter os recursos
para concienciar a quen non o está. Deste xeito pasamos da valoración máis local e persoal da
nosa axenda a unha análise realizada polo noso grupo de como realmente estes medios no ámbito
galego, español e estatal tratan (se o fan) o medio ambiente e a alternativa deste ODS. A razón
desta publicación é obvia: os observatorios fan crítica e control social dos medios de
comunicación. Deste xeito, tratamos un tema apartado na axenda mediática pero dalgún xeito
quixemos demostrar directamente como a poboación le a carencia deste tema na esfera mediática e
como realmente é escaso o tratamento deste ODS. De novo segue a ser unha publicación que se
enmarca dentro do noso obxectivo, pois segue a concienciar en como, sendo o consumo e
produción sostibles algo positivo, non é tratado nos medios por distintos motivos que as
produtoras nos explican (os intereses das grandes superficies pesan máis que a ética).

En canto á terceira publicación [7], vindo dunha primeira que presentaba á sobreprodución como
un problema e á alternativa ecolóxica como a solución; e dunha segunda sobre como os medios
non nos conciencian e informan sobre o anterior; a terceira vémola coma un colofón: o medio vese
afectado. E tomando o anterior como razoamento da execución desta publicación, traemos un
contido onde catro persoas expertas no tema (froito dunha mesa redonda realizada co grupo S1C)
nos aportan o por que desta contaminación fluvial, que non é máis que o excedente derivado dun
consumo e produción irracional. Ademais contamos ca experiencia de dous bañistas e piragüistas
(Andrea Tuñas e Gonzalo Diz) que nos permitiron entender e baixar o tema á terra: esta
contaminación que causamos nós mesmos, aféctanos directamente (e non só á fauna ou flora). De
novo consideramos que o obxectivo segue cumpríndose: seguimos a concienciar e informar á
poboación. E con estas tres publicacións digamos que pechamos esa parte do obxectivo de
concienciar. As seguintes son entón, as pequenas doses que nos van achegar ferramentas e
iniciativas que nos permitan comezar con ese consumo e produción ecolóxica.

Así pois, a seguinte publicación (cuarta) [8] presentou xa unha alternativa para comezar no
consumo responsable: acudir a comercios de produción responsable. Presentamos pois un catálogo
das tendas en ecolóxico e de comercio xusto en Compostela (están nomeadas nos anteriores
puntos referidos ás fontes) e xamais co obxectivo de publicitar, senón, de novo co obxectivo de
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dar as ferramentas para poder camiñar cara unha produción e consumo responsables, mostrando
que a oferta ecolóxica está máis preto do que pensamos. Así, fomos plasmando nesta publicación a
filosofía de consumo e produción destas tendeiras e tendeiros, que vendían e por que ou inclusive
que tipo de clientela tiñan. Do mesmo xeito introducimos as verbas das nosas consumidoras
responsables pois Rocío Martínez e Mariña Rodríguez son consumidoras habituais dalgunhas das
nomeadas na publicación.

Na quinta [9], seguimos presentando alternativas para consumir en ecolóxico, pois nisto trataba
(recordemos) o noso obxectivo: concienciar e dar ferramentas para cambiar o noso estilo de vida.
Así pois, como comentamos no apartado da fase de proposta, a nosa idea era presentar todas as
etiquetas que podemos atopar nos produtos ecolóxicos sexa, en comercio local ou grandes
superficies, e a complicación que os vendedores (do noso anterior catálogo) e consumidores (en
ecolóxico ou non) lles ven. Non obstante, tiñamos unha concepción distinta ao que son as
etiquetas de produtos ecolóxicos. É dicir, cando falabamos da complicación das etiquetas que
mostran que un produto é ecolóxico, o noso grupo pensabamos no caso por exemplo dos ovos,
pois non todo o mundo coñece o que significan os díxitos que van escritos neles. Non obstante, en
canto ao resto de produtos, para saber se é ecolóxico, simplemente levan un distintivo do
CRAEGA e de Folla Verde, polo que realmente non hai tanta complicación. Deste xeito, á hora de
afrontar a publicación, tivemos que cambiar o foco: presentariamos os distintivos de produtos
ecolóxicos (os nomeados) pero poñeriamos o foco da crítica en que os díxitos dos ovos podían
estar identificados con algo máis visual e tamén no feito de que estas etiquetas só atenden á forma
na que se produciu o alimento deixando de lado a distribución que puido haber (algo que expulsa
moitos gases e de ecolóxico ten pouco). E tamén criticamos por exemplo que moitos produtos que
se achegan á produción en ecolóxico non teñen ningún tipo de distintivo.

E xa na sexta e última entrada [10] que realizamos no blog quixemos achegarlle aos lectores e
lectoras máis recomendacións non só á hora de mercar, senón tamén para producir en ecolóxico
nas nosas propias casas, o comezo dunha dieta vegana, realizar a cesta da compra arredor dos
mercados locais para evitar o consumo de produtos moi afastados quilometricamente (e que polo
tanto supoñan a expulsión de gases para a atmosfera), etc. Deste xeito animabamos a quen nos lese
que comezase co consumo e produción responsables. E esta foi a razón: seguir aportando
recomendacións e ferramentas á poboación para que comece na andaina deste ODS.

Deste xeito consideramos que tocamos o noso obxectivo principal de traballo: concienciar no
consumo e produción responsable dando tamén as ferramentas para poder facelo. E, ademais,
respondendo ás metas que tomamos como base. A 12.3 (sobre a redución do excedente tirado
ao lixo á hora de consumir e producir) pois ao fin e ao cabo consumir e producir en ecolóxico
significa (algo que comentamos en todas as publicacións) ter un compromiso co medio, mercar o
necesario e aproveitar sempre o sobrante. E a 12.8 (informar ás persoas para o desenvolvemento
sostible e estilos de vida en harmonía coa natureza) en canto a que informamos da situación de
sobreprodución actual, cos seus efectos negativos no medio presentando como principal
alternativa a esta problemática o consumo e produción responsables, cousa que animamos a
practicar en todo momento mediante as nosas recomendacións e coñecementos aportados.

6. Uso do Libro de Estilo nas publicacións realizadas.

O Libro de Estilo foi tomado como referencia e tivémolo en conta en todo momento á hora de
publicar e executar os nosos escritos. Deste xeito, intentamos que os parágrafos iniciais ocupasen
un máximo de seis liñas (algo complicado porque nos documentos onde escribiamos de forma
conxunta as liñas eran máis longas e despois no blog ao acurtarse, aparecían máis).

Aínda así, dentro das marxes que nos permitía o Libro de Estilo, a tendencia buscada foi a de facer
parágrafos curtos, sintetizando o que queriamos expresar en cada un deles e permitindo estruturar
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mellor a vista dos contidos, pensando deste xeito en facilitar a tarefa de lectura, tanto por contido
como pola forma en si, xa que a maior parte das conexións á rede se realizan desde dispositivos
móbiles e o contido debería adaptarse a eles (neste sentido, un parágrafo moi longo nin sequera
collería na pantalla da maior parte de dispositivos, o que xa pode levar parella a idea precondebida
dunha lectura pesada).

Tamén colocamos sempre un mínimo de tres hipervínculos no texto que levasen a outros artigos e
información sobre o tema tratado no texto; as fontes bibliográficas finais foron adaptadas ás
normas de citación esixidas (APA); e sempre incluímos os créditos finais do traballo aportado por
cada unha. Ademais, as fotografías foron no máximo do posible propias e o único vídeo que
introducimos (propio) non foi alén dos cinco minutos (durou 2:45).

E con aspectos máis concretos, tamén nos serviu sempre de guía e apoio dito documento. Por
exemplo, á hora de colocar decimais dubidamos de se debían ser con punto e finalmente revisando
o Libro de Estilo decatámonos de que eran comas.

7. Uso dos apuntamentos e do Glosario. Aproveitamento dos comentarios recibidos ás
Publicacións realizadas e comentarios realizados: acordos, interese dos temas, aportacións.

En canto ao glosario [14], os termos chave que consideramos necesarios difinir en primeira
instancia para posteriormente facer alusión nas nosas publicacións, son termos que moitas veces se
mencionan pero que non sempre están claros ou se terxiversan, e en todo caso están vinculados á
realidade das pautas de consumo nos diferentes fogares, nas vías para levar a cabo un consumo
sostible, no impactos dos nosos residuos na contorna e as alternativas para paliar estas
consecuencias. Así, os termos chave foron e son:

● Comercio xusto
● Consumo responsable
● Pegada ecolóxica
● Produción sostible
● Produto ecolóxico
● Quilómetro cero
● Residuo
● Responsabilidade social

Así, como se pode comprobar no propio blog, en cada unha das nosas entradas figuran algúns
destes conceptos. Empregamos todos os termos de forma explícita agás o último, o de
responsabilidade social, que en canto ao termo gramatical non figura en ningunha publicación
pero si é a base de todos os enfoques tratados, polo que o concepto tamén está presente.

En todas as publicacións recibimos comentarios do docente, os cales foron seguidos para realizar
correccións nas publicacións antes de proceder á súa publicación. Estes comentario foron:

● 1ª publicación: recibimos a indicación de que se nos borrara a publicación e que debiamos
chamar ao docente, quen na chamada nos indicou que debiamos ir do local ao xeral e
enfocar a publicación precisamente nas produtoras e consumidoras locais, dirixindo o texto
cara unha persoa de a pé e non cara unha experta.

● 2ª publicación: recibimos unha valoración positiva no seu conxunto pero emprazóusenos
a facer unha revisión contactando con Manuel Cruz, redactor do programa da TVG
Labranza e corrixir o pé de foto da enquisa. Foron tidas en conta e en canto se realizou a
entrevista volveuse a publicar con ditas correccións.

● 3ª publicación: volvemos recibir unha valoración positiva no seu conxunto pero con catro
puntualizacións que foron corrixidas antes de volver publicar. Estas foron substituír unha
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foto de Wikipedia por unha propia, quitar fotos que tiñamos por pares, corrixir unha
ligazón repetida e cambiar o final da publicación para non rematar cunha declaración.

● 4ª publicación: os comentarios recibidos nesta publicación foron máis negativos.
Comentousenos que non podía ser unha publirreportaxe e aclaramos mediante titoría ao
final dunha clase cales eran os problemas, onde poidemos ver que houbera un
malentendido nas indicacións previas que nos dera o docente antes de realizar a
publicación. Tomamos en consideración as demais correccións que se nos deron como
agrupar as tendas por tipo de alimentos ofertados ou mudar as descricións no mapa. Outras
correccións non poideron ser levadas a cabo por cuestións técnicas que se lle explicaron ao
docente na aula, como a imposibilidade de poñer marcas de distintas cores no mapa
interactivo. Tamén se incluíu a parte referida ás consumidoras que se nos pedira.

● 5ª publicación: recibimos unha valoración positiva, sen ningunha mención a ningún
cambio que tiveramos que facer.

● 6ª publicación: neste caso a valoración foi a máis negativa de todas, na que se nos
comentou que debiamos mudar o título, que non podiamos repetir o percorrido polas
tendas, que non debiamos encamiñar a vídeos de YouTube ou a un coleccionable de Nós
Diario e que repetiamos fotografías. Aplicamos ditas consideracións para correxir o texto e
publicamos de novo.

En base a unha experiencia persoal, que garda especial relación coa terceira publicación e a
actividade da mesa redonda, a compañeira Pérez Cantelar realizou un comentario nunha
publicación do grupo S1C O río Lagares: os efectos dunha gran cidade no medio ambiente,
incidindo na desinformación da veciñanza por parte das autoridades na súa experiencia persoal, e
preguntando se no río Lagares que comenta o grupo S1C na súa publicación tivera lugar algún
problema similar. [15]

Pérez Cantelar tamén realizou un comentario nunha publicación do grupo S3B, O que nos queda
por percorrer, comentando a súa experiencia persoal indirecta ao ver como no seu colexio en
terceiro de primaria chegaban estudantes de escolas unitarias e sobre como a comunidade vía ese
imperativo de cambio de colexio ao pasar de segundo de primaria. [16]

Sánchez Lorda comentou na publicación do grupo S1D, O cambio xeracional da visión feminina,
no que aportou unha opinión do que se considerou máis relevante da publicación así como se
salientaron diversas partes, ademais de preguntarse se iamos por bo camiño. [17]

Asemade, tamén se acordou co grupo S3E de Fame 0 comentar nas publicacións resultantes da
actividade realizada en común (entrevista a Óscar Rodil), intercambiando deste xeito impresións
sobre o uso que se lle deu a un material común pero ao que se lle aplicou a óptica de interese para
o respectivo ODS. A publicación na que Rei Leis comentou en nome do grupo foi Óscar Rodil:
“Ao empresario non lle interesa baixar os prezos, prefire en moitas ocasións tirar os produtos…”
[18] e a publicación na que recibimos o comentario foi a nosa 1ª publicación, que leva o nome de
Produción ecolóxica, a alternativa á actual sobreprodución [5].

E no mesmo senso acordamos co S1C realizarnos comentarios nas publicacións resultado da mesa
redonda que fixeramos en conxunto, resultando nun comentraio na nosa publicación A riada do
consumo e a produción [7] e realizando, tamén Rei Leis, un comentario na publicación do grupo
S1C A Contaminación nos ríos Ulla e Sar: unha situación decente e outra preocupante [19].

8. Actividades emprendidas: enumerar e analizar.

a) Entrevista Óscar Rodil

Realizouna, como xa se comentou, a responsable de actividades, Ramos Mesía, na compaña do
responsable de actividades do S3E [20]. O encontro resultou unha útil e rica fonte de información

15



Grupo S3A - ODS 12, Produción e consumo responsable

arredor da sobreprodución. As respostas de Rodil foron tremendamente instrutivas na materia, e el
amosouse en todo momento disposto a colaborar connosco aínda alén da entrevista, cousa que lle
agradecemos no comezo e no final da reunión. De feito, a información que aportou foi tanta e tan
completa, que puidemos aproveitar o seu testemuño en tres das nosas seis publicacións (nas tres
primeiras, adicadas á concienciación). A comunicación foi cómoda, cordial e fluída.
Posteriormente da realización da mesa redonda, repartimos a transcrición [21].

b) Mesa redonda arredor da contaminación fluvial

Realizamos unha mesa redonda [22] arredor da contaminación fluvial que foi conducida pola nosa
responsable de actividades (Ramos Mesía) e mais a responsable de actividades do S1C.
Describimos e analizamos os seus detalles no seguinte apartado do Círculo Dialóxico. [23]

c) Enquisa

A compañeira de difusión, Pérez Cantelar, desenvolveu unha enquisa en Google Forms arredor
dos hábitos de consumo ecolóxico dos consumidores para a nosa segunda publicación. Todos os
integrantes do S3A difundímola polos grandes grupos de WhatsApp en que figuramos e mais
entre grande parte dos nosos contactos. Con ela quixemos dar un enfoque máis amplo arredor da
concienciación e dos seus efectos reais nos consumidores, e así ficou reflectido na peza final. [24]

d) Entrevistas

Ao longo do proxecto realizamos diversas entrevistas. Antes de enumeralas, cómpre sinalar que
con todas as nosas fontes gozamos dunha comunicación cómoda e cordial e duns encontros dos
cales adquirimos os coñecementos necesarios para sacármonos adiante o proxecto.

● Consumidores (Blanca Pérez [25] [26], Rocío Martínez [27], Jesús Mantilla, Javier Ramos,
Mariña Rodríguez [28] [29])

● Produtoras do Mercado do Lusco e Fusco (Maureen [30] [31], María Cereza [32] [33] e
Anabel [34] [35])

● Propietarios e tendeiros dos establecementos ecolóxicos de Compostela (Cati da Tenda das
Herbas [36] [37], Isabel Calabria do Xardín dos Soños [38] [39], Katia Mera de Legumia
[40] [41], Xosé Manuel Durán da Cesta da Saúde [42] [43], Raquel de D’Aldea [44] [45],
Gabriela Fernández do Colmado da Vila [46] [47], Suso Fernández de Seiva de Abril [48]
[49], Eva e Lola das Cabaciñas [50] [51])

● Manuel Cruz, xornalista da CRTVG [52] [53]
● Lidia Senra, membra do Sindicato Labrego Galego e exeurodeputada [54] [55].

9. Círculo ou actividade dialóxica/de contrastación sustitutiva realizada.

Como xa dixemos, todas as nosas publicacións partían da información aportada polas fontes que
conformaban a nosa axenda; é dicir, expertas e expertos, institucións, tendeiras, produtoras e
consumidoras, así como fontes da nosa contorna que consultamos de xeito esporádico. Porén,
neste contexto realizamos unha actividade dialóxica en colaboración con outro grupo de traballo;
isto é, a mesa redonda xa referida anteriormente [22] [23].

Nela, contamos coa participación de:
● Enrique Benavides, en representación de Augas de Galicia.
● Uxía Dorado, estudante de Bioloxía na USC e membro da plataforma Fridays for Future.
● Pablo Gómez, da Plataforma pola Recuperación do Sar.
● Patricia Reboreda, bióloga e traballadora do Departamento de Medio Ambiente do

Concello de Ames
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Esta actividade realizámola de xeito conxunto co grupo de Vida Submarina (S1C), por considerar
que ambos grupos nos podiamos beneficiar deste círculo dialóxico. Deste xeito, o que queriamos
conseguir con esta actividade era amosar, a través dun exemplo concreto as consecuencias que ten
no medio ambiente a mala xestión dos residuos xerados pola sobreprodución. Así, esta mesa
redonda tivo lugar o día 7 de abril, entre as 18:00 e as 19:30, e nela estiveron presentes, ademais
das fontes previamente expostas, os seguintes membros dos grupos de traballo:

● Laura Fernández Alonso, responable de actividades do grupo S1C
● Iria Ramos Mesía, responsable de actividades do grupo S3A

Ambas as dúas actuaron como moderadoras da conversa.

Desta actividade, cómpre destacar, como xa se comentou no correspondente informe na carpeta do
grupo de traballo compartida co docente, a problemática que tivemos en primeira instancia a
respecto da dispoñibilidade das fontes. Malia todo, unha vez conseguidas as definitivas, non
podemos senón salientar a cordial comunicación que con elas tiveron as dúas responsables de
actividades (tanto do S1C como deste grupo, o S3A) e a amabilidade que se amosou polas dúas
partes. Tratouse dun encontro ben frutífero e enriquecedor.

Pese á boa comunicación coas fontes, habemos facer autocrítica e comentar que unha delas, a de
Uxía Dorado, semellou ficar fóra da mesa en ocasións, pois o resto de integrantes da mesma
posúen máis experiencia nos temas tratados. No futuro, será mester mellorarmos na inclusión de
todos os integrantes como moderadoras.

10. Participación dos colaboradores.

Como vimos dicindo, a nosa axenda estaba formada por colaboradores con perfís diversos. A nosa
intención con isto era abordar o noso ODS e as nosas metas desde unha perspectiva o máis ampla
posible, tocando todos os puntos de vista. Por esa razón, empregamos fontes procedentes de
distintos ámbitos e con papeis distintos dentro do noso obxectivo, buscando elaborar publicacións
que abordasen todas esas perspectivas.

Así, todos estes colaboradores estiveron presentes en todas as nosas publicacións, en maior ou
menor medida.

Na primeira publicación [5], contamos coa testemuña de varias produtoras do Mercado de Entre
Lusco e Fusco, co xerente da tenda ecolóxica A Cesta da Saúde (Xosé Manuel Durán) e con varias
consumidoras de produtos ecolóxicos (Rocío Martínez, Blanca Pérez e Mariña Rodríguez). As
súas voces foron guiando a publicación. Deste xeito comezamos cos porques da forma de venda
das produtoras e do tendeiro e das consumidoras en ecolóxico. As súas propias voces leváronnos a
falar de que, independentemente de como comezaran neste estilo de vida, o seu obxectivo era o
consumo e produción de alimentos de quilómetro 0, sabendo sempre a súa procedencia e sen tirar
ningún excedente. E esta mesma conclusión á que chegabamos coas súas verbas guiounos cara o
colofón do contido: Óscar Rodil comentándonos como a sobreprodución é realmente o sistema
que impera (e non o consumo e produción responsables) e como esta xera unhas grandes
cantidades de excedente que acaban por facer dano no medio. Como vemos, nesta publicación,
todo o tratado xira en torno aos nosos colaboradores e colaboradoras e son as súas voces as que
van creando a estrutura local-xeral.

Na segunda publicación [6], a nosa intención era poñer sobre a mesa o papel que están a xogar os
medios de comunicación en prol da concienciación social a favor dunha produción e un consumo
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responsables. Para iso, incluímos as declaracións de Óscar Rodil como fonte experta para abrir o
noso texto: falábanos da importancia do estilo de vida que transmiten tanto a publicidade como os
medios de comunicación. A partir de aí, fomos incluíndo a testemuña de varias produtoras do
Mercado de Entre Lusco e Fusco, que nos falaban de como a falta de visibilidade de iniciativas
como este mercado nos medios, afectaban á concienciación social, así como a de Lidia Senra, que
compartía esta opinión. Ligamos este xuízo de valor co do rexente de A Cesta da Saúde, que
explicaba como este estilo de vida se visibiliza unicamente de xeito anecdótico. Tamén a este
respecto recollimos a perspectiva de consumidoras que están comprometidas co consumo
responsable, que apuntaban tamén a falta de implicación dos medios nesta cuestión. Ademais,
nesta ocasión incluímos tamén a testemuña dunha fonte que foi consultada de xeito puntual: Javier
Ramos, amo de casa, que aportou a súa visión como consumidor que non practica da compra e
consumo ecolóxico. De novo, vemos como todo o texto xira arredor dos nosos colaboradores.

Na terceira publicación [7], a última do bloque de concienciación, foi onde incluímos as
declaracións obtidas da realización dunha mesa redonda en colaboración con grupo S1C (cuxos
participantes se detallan no epígrafe anterior). Abrimos o texto cunhas declaracións de Patricia
Reboreda, técnica do Departamento de Medio Ambiente do Concello de Ames, que nos permitían
introducir a situación actual do río Sar. Deste xeito, fomos enlazando e intercalando a súa
testemuña coas dos outros mebros da mesa, neste caso Pablo Gómez e Enrique Benavides, e
expoñendo así a situación actual do río Sar (tanto ao seu paso por Santiago como por Ames) e as
orixes da mesma. Ademais, para non ficar unicamente coa visión de fontes expertas, incluímos as
testemuñas de dúas fontes puntuais: a de Gonzalo Diz e de Andrea Tuñas, membros do Club de
Piragüismo Ribeiras do Tambre. Cara o final do escrito, recollemos tamén unhas declaracións de
Óscar Rodil, nas que falaba dos efectos nocivos do sistema de produción actual no medio
ambiente; así como a perspectiva de Uxía Dorado, que nos falaba do papel dos plásticos nesta
problemática. O texto remata cunha pregunta plantexada por Patricia Reboreda, invitando ao
lector á reflexión. Así, vemos como a través das verbas dos nosos colaboradores, este texto
presenta unha estrutura circular, comezando e rematando con declaracións da mesma fonte.

Na cuarta publicación [8], a primeira do bloque adicado ás alternativas ecolóxicas ao consumo
actual, buscabamos dar visibilidade ás alternativas deste tipo presentes na nosa contorna. Para iso,
fixemos un percorrido por algunhas das tendas ecolóxicas que podemos atopar en Santiago de
Compostela. En cada unha delas, empregamos as verbas dos propietario/empregados desas tendas
para describir os produtos que podiamos atopar nelas, así como a súa percepción da oferta e da
demanda arredor dos produtos ecolóxicos.  Así, neste texto incluímos as declaracións de:

● Cati, rexente do comercio A tenda das herbas
● Isabel Calabria, da tenda O Xardín dos Soños
● Katia Mera, de Legumia
● Xosé Manuel Durán, de A Cesta da Saúde
● Raquel, de D’Aldea
● Gabriela Fernández, de O Colmado da Vila
● Suso, de Seiva de Abril
● Eva e Lola, de As Cabaciñas

Ademais, tamén incluímos as testemuñas de varias produtoras do Mercado Entre Lusco e Fusco
(Maureen, Anabel e María), para falar dos produtos que cada unha delas vendía e da participación
dos consumidores neste mercado.

Por último, para completar este percorrido, empregamos tamén as declaracións de dúas
consumidoras de produtos ecolóxicos que mercan neste tipo de establecementos/mercados: Rocío
Martínez e Mariña Rodríguez.
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Deste xeito, unha vez máis, o elemento central do texto son as declaracións dos nosos
colaboradores, que nos serven para darlle forma á estrutura da publicación.

Na quinta publicación [9] falamos da etiquetaxe dos produtos ecolóxicos e dos problemas que
esta podería presentar. Neste caso, comezamos cunhas declaracións de Suso Fernández (rexente da
tenda Seiva de Abril) nas que expón as bases da filosofía da produción ecolóxica. A partir de aí,
empregamos diversas testemuñas para explicar os tipos de etiquetaxe ecolóxico que podemos
atopar e as súas problemáticas. As verbas das nosas fontes (neste caso, propietarios e empregados
de varias tendas ecolóxicas de Santiago, da consumidora Mariña Rodríguez e dunha fonte que
consultamos de xeito puntual, Jesús Mantilla Cuenca, que non consome produtos ecolóxicos)
serviron como punto de partida para introducir os puntos tratados neste texto.

Debemos destacar que todas as cuestións que se introduciron nesta publicación parten de
declaracións feitas polos nosos colaboradores durante as diversas entrevistas que realizamos: non
se tocou ningunha problemática ou elemento que non fose mencionado polas nosas fontes. Polo,
tanto vemos como unha vez máis os nosos colaboradores son a base e columna vertebral da
publicación.

Por último, na sexta e derradeira publicación [10], expuxemos recomendacións para consumir e
producir en ecolóxico que non foran tratadas en publicacións anteriores. Unha vez máis, contamos
coas declaracións de empregados e propietarios de tendas ecolóxicas e das produtoras do Mercado
Entre Lusco e Fusco.

Abrimos o texto cunha frase de Isabel Calabria, da tenda O Xardín dos Soños, que nos serve para
introducir o impacto das nosas decisións diarias na nosa contorna. A continuación, seguimos
empregando as declaracións dos nosos colaboradores para ir introducindo as distintas condutas e
comportamentos que podemos adoptar para camiñar cara un consumo e unha produción
responsables.

Así, nesta última publicación e como vimos sinalando a respecto das demais publicacións, o punto
de partida e o fío condutor volven a ser os nosos colaboradores.

11. Impacto e recoñecemento no blog.

Na 1ª publicación recibimos un comentario [5], por parte do grupo S3E, valorando positivamente
o traballo realizado pola súa amplitude de fontes e perspectivas e a aposta realizada de cara a
visibilizar a alternativa ecolóxica local fronte a outras formas de consumo.

Pola súa parte na 3ª publicación recibimos tamén un comentario [7], neste caso do grupo S1C, na
que se valora a reflexión lanzada sobre os efectos do actual modelo de produción e consumo sobre
os ríos e lánzasenos unha cuestión sobre a nosa opinión no papel que deben xogar as
Administracións á hora de concienciar á poboación, a cal foi respondida.

Pola nosa parte realizamos varios comentarios en publicacións de diversos grupos (como xa
explicamos), tanto de grupos que realizaron actividades en conxunto con nós como grupos que
nun principio non tiveron relación algunha pero que consideramos interesantes e que nos
animamos a comentar e preguntar.

En canto ás visualizacións, a data 15 de maio e tomando os datos do último ano, con 94 visitas,
tanto a nosa 1ª publicación sobre a Produción ecolóxica, a alternativa á actual sobreprodución
como a 4ª publicación na que propuxemos Unha ruta pola oferta ecolóxica en Compostela
encabezan o listado de publicacións máis vistas no total do blog da materia (excluíndo as visitas á
páxina principal e tendo en conta as publicacións realizadas polo alumnado).
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Pola súa parte, con 27 visitas, a nosa última publicación (e a que tamén leva menos tempo
publicada) é a que menos visitas recibiu. En total, no seu conxunto, as publicacións realizadas por
este grupo alcanzan os 388 impactos (incluíndo a presentación e glosario do grupo), que obtemos
unha media superior a 55 impactos por publicación, cifras que só alcanzan 3 publicacións de
outros grupos (Como debe ser o camiño cara unha boa inclusión con 68 visitas, Os caboverdianos
en Burela, unha inclusión real? con 62, A discapacidade na educación: o camiño cara a inclusión
con 60 visitas).

Tendo en conta polo tanto todos estes datos, consideramos que o impacto do noso grupo no blog
foi positiva, aportando comentarios e interactuando con outros grupos, así como recibindo
comentarios e tendo as publicacións máis consultadas.

12. Difusión das Publicacións e Actividades: accións emprendidas para a difusión de
Publicacións e Actividades.

A difusión das publicacións executouse do modo deseñado e exposto xa no apartado da fase da
proposta. Deste xeito, como comentamos, as publicacións en redes faríanse tras a aprobación do
contido por parte do docente; a orde sería Instagram-Facebook-Twitter; e os contidos estarían
adaptados ao tipo de uso que se lle dá a cada rede e por conseguinte, en función do tipo de usuario.

Para a difusión de Instagram [56], Pérez Cantelar (a responsable deste rol), editaba unha
fotografía (preferentemente propia, aínda que para as dúas primeiras difusións desta rede non foi
posible) na plataforma on-line Canva, para que a imaxe tivese o tamaño preciso para un post na
rede e para poder engadir o título da entrada así como o identificador do Observatorio e do grupo
de traballo.

Todas as fotografías empregadas para esta rede incluían tan só o título da publicación e, se a imaxe
o permitía (se non tiña demasiados elementos) incluiamos algunha outra frase como: “contamos
coas opinións de…”. Matizar que ao comezo, as dúas primeiras publicacións desta rede estaban
formadas por unha serie de dúas ou tres fotografías (unha primeira co título da entrada do blog e
outras con algunhas das fontes que falaban nela); mais consideramos que non aportaban nada, pois
ou non especificabamos as fontes exactas ou, de especificalas, tan só tomabamos algunhas polo
que semellaba que infravalorabamos as outras. A partir desa segunda promoción da nosa segunda
publicación, todos os posts foron dunha fotografía, cun pé a modo de resumo (explicando a
grandes rasgos que se pode encontrar un no blog e non tan só de reclamo para desviar á persoa
cara unha ligazón) e tamén chamando a atención para que, de querer ler máis, a persoa premese na
ligazón da biografía do perfil (xa comentamos noutros apartados por que aí e non no pé da
fotografía). Así o fixemos con todas as publicacións.

Ademais, nesta rede o 22 de abril, día da Terra, recordamos e convidamos aos lectores e lectoras a
botar un ollo [57] polas nosas tres publicacións xa feitas (que, como xa dixemos noutros puntos e
apartados, conformaban en si mesmas o bloco das publicacións que conciencian) e tamén
adiantamos que a nosa seguinte publicación sería unha ruta pola oferta ecolóxica en Compostela.
Ademais este día empregamos un cancelo novo: #díadaTerra, xunto cos que empregabamos de
xeito habitual (#Eco, #ProduciónResponsable e #ConsumoResponsable).

Para a difusión en Facebook [58], como comentamos tamén noutro apartado, non tiñamos
pensado difundir con ningunha imaxe pois a propia cabeceira da entrada do blog, ao introducir a
ligazón, convertíase nunha imaxe grande que xa poñía en contexto a publicación. Nas publicacións
difundidas en Facebook o que presentaba Pérez Cantelar era o contido que se podería ver no
contido da entrada e invitando polo tanto á curiosidade por premer no hipervínculo. É dicir, o
pequeno texto tiña a mesma función que o de Instagram: poñer en contexto de forma sinxela o
contido que se puidera ver na publicación pero chamando a que, para saber máis do tema, se
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premese na ligazón. En resumo: publicabamos un texto moi sintético coa ligazón que
despregaba a fotografía do blog. Recalcar que, a partir da terceira publicación (incluída)
comezamos cada texto cunha cita dalgunha fonte do texto, pois consideramos que produciría
máis impacto e mostraría xa dende a difusión a presenza protagonista das nosa axenda no noso
contido. De teren Facebook as nosas fontes, sempre as mencionamos.

En canto a Twitter [59], neste caso, sendo unha rede con máis contido escrito que visual ou
audiovisual; tampouco vimos axeitado introducir ningunha fotografía. Ademais, coma no caso de
Facebook, ao introducir a ligazón, xa se despregaba a fotografía de entrada da publicación no
blog; polo que incluír outra podía incluso aturdir ao lector. Para resumir o contido e chamar a
atención do usuario con el (o mesmo obxectivo que tiñamos nas outras redes) realizabamos un
texto similar ao de Instagram e Facebook pero de xeito que se puidese dispoñer o contido nun fío
de tan só 3 tweets, incluíndo no último o hipervínculo. De novo, a partir da terceira publicación
(incluída) comezaba cada fío cunha cita dunha fonte, co mesmo obxectivo que en Facebook.

Resaltar que, difundir tan só por Instagram o día da Terra foi algo estratéxico: tan só se estaban
lanzando contidos relacionados con iso nesta rede, pois é a de uso máis habitual e cotiá entre a
poboación. Tamén recalcar que as novas publicacións de Instagram tamén se re-subían ás historias
desta rede e ás de Facebook pois entendemos que non todas as persoas miran o muro pero as
historias presentan máis visitas normalmente.

Tampouco difundimos as actividades cando as fixemos porque moitas delas desenvolvéronse de
xeito virtual (como as actividades conxuntas co S1C e o S3E) e outras entrevistas realizadas polo
noso grupo en solitario incluso foron por teléfono.

En YouTube non realizamos difusión das publicacións porque é unha rede de consumo máis
específico e divulgativo e non tanto de promoción. De todos xeitos nel subiu a Pérez Cantelar un
vídeo dunha das nosas fontes que incluímos nunha das nosas publicacións [60] (as declaracións de
Lidia Senra sobre as actuacións do Parlamento Europeo, incluídas na primeira entrada do blog).

13. Resultados: feeed-back e recoñecementos nas redes.

A rede social na que máis feed-back recibimos foi Instagram. Nela obtivemos “gústames” dos
nosos compañeiros e compañeiras así como das nosas fontes máis activas nesta rede: Jesús
Mantilla (consumidor de grandes superficies); Blanca Pérez, Rocío Martínez e Mariña Rodríguez
(todas vexetarianas e consumidoras de comercio local, xusto e ecolóxico). Ademais recibimos
tamén comentarios de Jesús Mantilla en todas as publicacións agradecendo que tratásemos
contidos que descoñecía ou resaltando o interesante que lle parecían estes. De Mariña Rodríguez
recibimos tamén na maioría das difusións desta rede, con comentarios como “que importante é
poñer estes temas sobre a mesa”, “tedes razón, as etiquetaxes deberan estar máis claras, parabéns
polo traballo” e “gústame a labor que facedes, moi boa iniciativa”. Tamén de Rocío Martínez
recibimos algún que outro con emoticonos de aplausos valorando a nosa labor.

En Facebook unha das nosas difusións [61], concretamente a de “Unha ruta pola oferta ecolóxica
de Compostela”, tivo tres “gústames”, un comentario dunha das tendeiras dende a súa conta
personal que valoraba o noso traballo e foi compartida por 7 contas. Grazas a que se compartiu
chegou a máis xente e nas contas desas persoas houbo máis “gústames” e comentarios. En
concreto a que máis tivo rexistra un total de 14 “gústames” e outra 6.

En canto a Twitter, temos constancia de que as nosas fontes non son usuarias activas da rede; polo
que entendemos que non tivesen grande apoio as nosas difusións nela.
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14. 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.

As competencias e habilidades grupais adquiridas e reforzadas versaron, fundamentalmente, sobre
as intrínsecas de traballar en grupo. Isto é, en primeira instancia, un afondamento na capacidade de
comunicación, tanto profesional (como alumnado), como social e persoal. Supuxo, pois, unha
habilidade transversal que nos permitiu traballar noutras cuestións: a empatía (saber que non
estamos sós e o que facemos ou deixamos de facer ten consecuencias nos outros); a escoita activa
(tanto na escoita do resto de compañeiras e as súas circunstancias e opinións e pareceres, como á
hora de facer entrevistas e non caer no erro de escoitar para responder, senón escoitar para
aprender); no respecto (ás compañeiras e demais persoas, como ás demais opinións e formas de
proceder) e na sinceridade (pero con responsabilidade afetica sen caer na condescendencia); na
capacidade crítica e analítica e, sobre todo, na propia autocrítica (a consecución do balance
entre o estilo persoal e propio e deixar a porta aberta a experimentar novos puntos de vista), para
poder traballar e medrar.

Con todo, un dos puntos que máis salientamos é aprender respecto dos tempos das demais.
Somos cinco persoas distintas (máis impacientes, máis pausadas, máis racionais, máis
emocionais,...) con circunstancias tamén distintas (obrigacións, problemas, inconvintes
familiares….) e, por conseguinte, unha de nós pode acabar a súa parte do traballo un día antes e
outra un día despois. Mais aí estivo a verdadeira aprendizaxe: cumprir os prazos (a nivel
individual e grupal) e confiar en que as demais compañeiras tamén os cumprirán, xa sexa con máis
ou menos antelación. É un traballo en grupo, polo tanto, non pode ser excluínte e a equidade debe
primar.

En definitiva, aprendimos novas habilidades e reforzamos outras no senso da comunicación e,
grazas a elas, traballamos noutras que viñan da man (e comentamos nos parágrafos anteriores). Foi
unha boa práctica dunha comunicación asertiva.

c) Fase do consenso e redacción da Memoria.

1. Tarefas e reparto do Traballo do grupo nesta fase da Memoria: reparto, calendarización e
referencias:

En primeira instancia, a coordinadora, Sánchez Lorda, compartiu na carpeta do Drive propia do
grupo (onde están todos os diarios semanais) a Guía Breve das memorias que Marcelo mandara
por correo aos coordinadores. Aínda así, habería unha actualización da mesma que o profesor da
materia compartira na carpeta da clase.

Ante a petición de Marcelo da máxima presencialidade no Seminario do venres 30 de abril para
consultar dúbidas sobre as memorias, Rei Leis, Sánchez Lorda e Pérez Cantelar, tras ler toda a
Guía Breve, acudiron a dita clase, coas inquedanzas anotadas para formulalas ao profesor e así,
trasladalas logo ao resto de compañeiras. Despois da clase, Sánchez Lorda propuxo a iniciativa de
realizar as memorias individuais ata o sábado 8 de maio e poñelas en común ese mesmo día.
Procedeuse dese xeito e, tras a posta en común, comezamos a desenvolver a memoria grupal.
Traballamos nela de xeito conxunto dende o sábado 8 ao sábado 15.

En canto ao reparto de traballo, seguimos dous criterios: que cada persoa completase aquel
subapartado máis afín ao seu rol para poder falar cun maior coñecemento de causa, por un lado, e,
por outro lado, tivemos en conta a densidade do apartado. Así, o subapartados de cada quen foron
[62]:
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● Pérez Cantelar, Paula:
a) Subapartados 1 (obxectivos), 4 (deseño de publicacións e difusión) e 6

(comparación proposta con resultados finais).
b) Subapartados 5 (razoamento na articulación das publicacións), parte do 6 (uso do

Libro de Estilo), 12 (difusión das publicacións) e 13 (feed-back e recoñecementos
nas redes).

c) Parte do 1 (tarefas e reparto do traballo).
● Ramos Mesía, Iria:

a) Subapartado 4 (deseño das actividades).
b) Subapartado 2 (Criterios de coordinación, reparto e organización do traballo),

subapartado 8 (Actividades realizadas) e parte do subapartado 9
c) Subapartado 7 (Análise DAFO) e subapartado 8 (Referencias bibliográficas)

● Rei Leis, Martín:
a) Subapartados 1 en parte (obxectivos), 2 (foco), parte do 3 (fontes).
b) Subapartados 1 (articulación do traballo de campo), 3 (métodos e compromisos), 4

(documentación e tipo de fontes), parte do 7 (comentarios en publicacións e
acordos) e 11 (impacto do blog).

c) Subapartados 2 (primeiras diagnoses) e 4 (coñecementos xornalísticos).
● Sánchez Lorda, Uxía:

a) Parte do subapartado 3 (fontes e criterios de selección das fontes).
b) Subapartado 5 (Calendarización: evolucións). Parte do subapartado 7 (Introducción

do Glosario). Subapartado 14 (Competencias e habilidades grupais reforzadas e
adquiridas no Traballo de Campo).

c) Subapartado 1 (Tarefas e reparto do Traballo do grupo nesta fase da Memoria) e
subaparatdo 5 (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).

● Tojo Aldariz, Iria:
b) Parte do subapartado 9 (Círculo/actividade dialóxica), subapartado 10
(Participación dos colaboradores)
c) Subapartado 3 (Proxección social e comunitaria do traballo) e subapartado 6
(Causas de forza maior, incidencia no traballo e no grupo)

Así, a calendarización do desenvolvemento da memoria resultou ser:
- 29 de abril: anotación dúbidas da Guía Breve para consultar a Marcelo.
- 30 de abril: seminario de consulta de dúbidas das memorias.
- 30 de abril: proposta de organización semanal das memorias.
- 8 de maio: posta en común das memorias individuais.
- 8 de maio: consenso sobre o reparto de traballo da memoria grupal.
- 9 de maio: continuación na completación dos epígrafes.
- 14 de maio: continuación na completación dos epígrafes.
- 15 de maio: finalización dos epígrafes e reunión discutindo o epígrafe c) da memoria

grupal.

2. Primeiras diagnoses e conclusións sobre o tema abordado. Resultados do Traballo (por
puntos, numerar, tendo en conta os Obxectivos e/ou hipóteses iniciais e as fases levadas a
cabo):

Nun primeiro momento analizamos a deficiencia nas posibilidades de reciclaxe no rural fronte a
unha zona urbana, como a ausencia de colectores de lixo específicos para poder facer unha
separación que permita dito proceso de reciclaxe. En base a iso pensamos que o primeiro era dar a
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coñecer a situación pero tamén concienciar á xente da importancia de reducir, reutilizar e tamén,
como non, de separar correctamente para reciclar. E por iso as metas seleccionadas foron:

12.5: De aquí a 2030, reducir considerablemente a xeración de desfeitos mediante actividades de
prevención, redución, reciclado e reutilización.

12.8: De aquí a 2030, asegurar que as persoas de todo o mundo teñan a información e os
coñecementos pertinentes para o desenvolvemento sostible e os estilos de vida en harmonía coa
natureza.

En resumo o noso obxectivo era abordar ditas metas pero aportando unha óptica social, da
diverxencia entre rural e urbano, mais os sucesivos cambios de proposta fixéronnos cambiar a un
punto de vista enfocándoo na sobreprodución e a produción ecolóxica e con isto cambiando a
axenda que tiñamos en mente así como as publicacións que tiñamos pensado facer.

Con todo, a pesar do novo enfoque, mantivemos as metas e buscamos adaptar esta nova temática
da seguinte forma:

● 12.5: buscamos dar a coñecer a situación e o que provoca a forma de produción intensiva
fronte a unha produción ecolóxica, así como os patróns de consumo, no que estamos
habituados a ofertas que só nos fan consumir máis cantidade da necesaria que logo se
desperdicia. A forma de adaptarnos a este punto foi centrarnos máis na prevención e
redución de desfeitos.

● 12.8: neste punto centrámonos tanto na información (e desinformación) que aportan os
medios xeralistas á poboación como na propia información sobre os produtos ecolóxicos,
como a etiquetaxe, as posibilidades de consumo, as súas características e a forma incluso
de dar un paso adiante no autoconsumo ecolóxico e responsable.

Como resultado obtivemos 6 publicacións, as cales podemos en base a estas dúas metas
diferenciar en dous subgrupos, as 3 primeiras máis enfocadas a concienciar dando a coñecer a
situación e as 3 últimas máis enfocadas a transmitir os coñecementos necesarios para dar os
primeiros pasos de cara un estilo de vida máis sustentable e respectuoso coa natureza.

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

Cando comezamos con este proxecto, o nosos obxectivos eran expoñer os problemas e as
consecuencias que presentan os sistemas de produción e consumo actuais, e falar do papel dos
medios de comunicación dentro desta realidade a fin de concienciar aos nosos lectores da
gravidade do problema e da importancia do seu papel para mudar a situación. Porén, non
buscabamos que as publicacións nas que isto se recollía tivesen un carácter dogmático, todo o
contrario: a nosa intención era enfocar estes obxectivos desde unha perspectiva local para acercar
o noso ODS ao público e que este comprobase que na súa contorna existen alternativas ao modelo
de produción e consumo tradicional. Deste xeito, a nosa intención era facer pensar á nosa
audiencia, amosarlles exemplos próximos para que se reformulasen os seus hábitos e que se
abrisen á posibilidade de mudalos.

Así, de acordo con estas premisas, traballamos cunha axenda de contactos conformada por
múltiples voces: por suposto, incluímos voces expertas, pero de ser as únicas incluídas a nosa
mensaxe non tería o impacto desexado (a audiencia percibiríao como algo afastado); por iso
incluímos tamén as testemuñas de produtores, comerciantes e consumidores, a fin de que
aportasen unha visión próxima á realidade, marcada polos feitos e non só polos plantexamentos
teóricos.
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Estas intencións foron unha constante en todo o proceso de desenvolvemento do proxecto e, á
vista dos resultados obtidos, consideramos que logramos os nosos obxectivos.

Por unha banda, durante a fase de traballo de campo, practicamente todas as nosas fontes
salientaron a importancia de proxectos como o que nós estabamos a realizar, por considerar que ao
non visibilizar os medios tradicionais a produción e o consumo responsables todo o que deberían,
correspóndenos aos xornalistas máis novos levar a cabo iniciativas como esta para levar esta
cuestión ao foco público. Por outra, a resposta recibida no blog foi máis que satisfactoria. Todas
as nosas publicacións tiveron un bo número de visitas, e varias delas recibiron comentarios por
parte da comunidade, obtendo así o feedback e o impacto que buscabamos.
Deste xeito, valoramos positivamente o impacto xerado na comunidade e a resposta obtida por
parte da mesma.

4. Coñecementos xornalísticos 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.

Durante o desenvolvemento da materia hai diversas habilidades propias da profesión xornalística
que se puxeron en práctica:

● Capacidade de organización e planificación: tivemos que coordinar as publicacións,
calendarizalas, as actividades a realizar, as tarefas que intermedian, etc.

● Capacidade de manexo da información: especialmente na xestión de toda a información
aportada por unha axenda bastante ampla e con entrevistas longas que nos exercitaron nesa
labor de manexo de dita información.

● Traballo en equipo: todo isto foi posible a unha gran coordinación en equipo, xa que
moitas das actividades non podían levarse a cabo individualmente, e os horarios dos que
dispoñiamos facían imperativo esta labor de coordinación e traballo solidario.

● Creatividade e espírito emprendedor: os múltiples cambios de proposta obrigáronnos a
reinventarnos, así como a tomar a iniciativa na interacción coa nosa axenda de contactos
para sacar adiante o noso traballo.

Todo isto serviunos para aplicar unha serie de competencias recollidas no plan de estudos como
son:

● Coñecer as técnicas para a correcta redacción de textos informativos, que aplicamos ao
longo de todas as publicacións.

● Uso correcto da linguaxe, comprobando os posibles erros e contrastándoos coas principais
fontes correctoras, como poden ser a Real Academia Galega ou o Buscatermos da USC.

● Coñecer as técnicas de creación de produtos multimedia, como podemos ver coa
elaboración de material audiovisual na 1ª publicación ou de elementos interaccivos na 4ª.

● Técnicas de redacción de información especializada, que podemos observar no tratamento
temático e vocabulario empregado nas publicacións.

● Comprensión da dimensión que adquire a participación da poboación en procesos de
produción da información, feito contrastado mediante a interacción continua coa axenda de
contactos.

● Capacitación para a redacción, organización e xestión da información nos cibermedios,
que desenvolvemos coa planificación das publicacións, a difusión das nosas mensaxes a
través do blog e a xestión das nosas fontes, que adaptamos ás posibilidades deste
cibermedio.

● Coñecemento da dimensión do impacto das novas tecnoloxías no desenvolvemento
profesional da comunicación, que comprobamos e observamos coa difusión nas redes
sociais e a resposta nas mesmas.
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Así deste xeito durante a fase de proposta desenvolvemos un criterio de análise de fontes
documentais mais durante as interaccións coa nosa axenda centrámonos máis no terreo da
comunicación interpersoal. Para a redacción das publicacións o que predominou foi unha labor de
análise e síntese das fontes da nosa axenda que se contrastaron entre si así como coas fontes
documentais.

5. 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 se mencionou anteriormente, o 9 de febreiro a coordinadora, Sánchez Lorda, procedeu coa
creación dun grupo de WhatsApp que se constatou como o núcleo da comunicación
organizacional. Xunto coa plataforma MS Teams, foi a vía principal de comunicación.

Ao longo do cuadrimestre fomos capaces de facer un correcto traballo de grupo; acadamos o
equilibrio entre individuo e grupo. De cara as datas de entrega que consensuabamos entre nós,
cada unha se organizou logo individualmente confiando en ter o traballo correspondente listo para
o día fixado; simultaneamente, as demais confiamos na responsabilidade de cada unha e non
houbo ningún momento no que se faltase a esta premisa.

O reparto, pois, do traballo foi, como tamén mecionamos anteriormente, tendo en conta a carga
do mesmo e as circunstancias persoais, como a busca da equidade. Isto foi posible grazas á
comunicación asertiva e constante: cada que finalizabamos unha tarefa como, por exemplo, unha
entrevista, e subiamola ao Drive, informábamoslle ao resto de compañeiras.

Polo xeral salienta un bo traballo en equipo, onde cada unha se adaptou ao seu correspondente
rol e onde o respecto estivo sempre por diante, incluso naqueles momentos onde a carga de
traballo foi moi grande e estabamos máis susceptibles, sempre houbo boas formas.

E falar de bo traballo en equipo non exime que non houbese tensións e formas de proceder que
non gustaran; a chave foi a suficiente confianza e empatía que desenvolvimos para comunicalo
todo dende a pretensión constructiva.

Así mesmo, as relacións do noso grupo co resto de grupos de traballo déronse baixo o labor das
correspondentes responsables de actividades. É por isto que, ao non estarmos presentes o resto de
integrantes do S3A só podemos derivar os nosos comentarios ao respecto aos apartados
correspondentes da análise de actividades.

E, por úlitmo, a nosa relación coa axenda de contactos non trascendeu ao ámbito persoal pero foi
francamente boa. Todas mostraron unha óptima predisposición a aportar a súa información, unha
actitude moi solidaria ao ceder parte do seu tempo a respostar ás nosas preguntas e moi permisivos
ante a documentación audiovisual da súa contorna (un exemplo son as fotografías das tendas
locais). Por outro lado, o bo trato tamén foi posterior mediante o feedback positivo que nos deron
polas nosas publicacións.

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

O noso grupo, tal e como se reflicte nas publicacións, mantivo un contacto permanente coas fontes
da axenda, realizou actividades conxuntas con outros dous grupos, dividiu as tarefas para
optimizar o traballo e chegou sempre a tempo á datas de entrega. Porén, a pesar de ter conseguido
todo isto, o camiño non estivo exento de dificultades.
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Por unha banda, non todos os membros do grupo formamos parte dos mesmos
seminarios/laboratorios en todas as materias, polo que temos horarios diferentes. Por mor do
reparto que fixo a facultade ao comezo do cuadrimestre, cada unha de nós estaba nun grupo
distinto en cada unha das materias e, por conseguinte, tiñamos horarios distintos. Isto supuxo un
inconvinte en numerosas ocasións, sobre todo á hora de poñernos dacordo para reunirnos a fin de
organizar o traballo cada semana: cada unha tiña uns horarios e, polo tanto, unha dispoñibilidade
distinta. Cadrar os horarios de 5 persoas non foi doado. Por esa razón, as máis das veces, as
reunións celebránbanse tarde na noite (ás 22:00 - 22:30) e en varias ocasións tivemos que deixalas
a medias porque se alongaban e algunhas compañeiras ao día seguinte tiñan clase ou compromisos
a primeira hora (por mor da disparidade de horarios da que estamos a falar).

Por outra banda, a pandemia afectounos de xeito directo, especialmente no relativo ao contacto
coa nosa axenda. Non todas as entrevistas que realizamos puideron facerse de xeito presencial:
tanto a meda redonda como a entrevista a Óscar Rodil tiveron lugar a través dunha
videoconferencia. Ademais, as restriccións á movilidade e a limitación das reunións de non
convivintes provocaron que, tal e como vimos dicindo, a maioría das nosas reunións de traballo
tivesen que realizarse de xeito telemático a través da plataforma Microsoft Teams. Esto supuxo
dificultades nalgunha ocasión, pois non é o mesmo a comunicación directa e presencial que a que
se establece a través dunha pantalla.

No que á dinámica interna do grupo de traballo se refire, non tivemos demasiados problemas.
Como é evidente, traballar tan estreitamente coas mesmas compañeiras durante tantos meses dá
lugar a que en ocasións xordan desacordos. Porén, estes non tiveron maior trascendencia pois, no
momento en que xurdiron encontros, estas puxéronse en común e tratamos de buscar entre todas
unha solución o máis xusta posible.

7. SWOT ou DAFO final.

DEBILIDADES AMEAZAS

Cambios e dúbidas no enfoque e na
calendarización

Pandemia
Eiva de dispoñibilidade de fontes

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Comunicación de equipo
Boa disposición de traballo

Autoesixencia nos resultados
Abertura á crítica

Conexión temática con outros ODS
Boa acollida das fontes

Interese propio e alleo polas publicacións
Boa interacción con fontes e outros GT

8. Referencias bibliográficas utilizadas no texto (versión APA), se de caso.

● OBSERVATORIO CIDADÁN DE COMUNICACIÓN. (s.f.) Memoria S1D Consumo e Produción
Responsables. Consultado o 15 de maio do 2021.

https://drive.google.com/file/d/1q-ONUSMvpMPbiM_kXlbafsqkkMJt-flF/view

● Universidade de Santiago de Compostela. (s.f.). Programa da materia de Comunicación
Interpersoal e Comunitaria 2020-2021. Consultado o 15 de maio de 2021.

https://www.usc.gal/es/estudios/grados/ciencias-sociales-juridicas/grado-periodismo/20202021/co
municacion-interpersonal-comunitaria-12679-12274-11-78329

27

https://drive.google.com/file/d/1q-ONUSMvpMPbiM_kXlbafsqkkMJt-flF/view
https://www.usc.gal/es/estudios/grados/ciencias-sociales-juridicas/grado-periodismo/20202021/comunicacion-interpersonal-comunitaria-12679-12274-11-78329
https://www.usc.gal/es/estudios/grados/ciencias-sociales-juridicas/grado-periodismo/20202021/comunicacion-interpersonal-comunitaria-12679-12274-11-78329


Grupo S3A - ODS 12, Produción e consumo responsable

● Google Drive CIC2021. (19/04/21). Guía breve CIC 2021v3. Consultado 29 de abril de 2021.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/160rlpu4srIa67_WY4lplSAol8cQRq6yO
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