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docente Marcelo Martínez Hermida o 17 de maio de 2021.

Datos de identificación

Localizador do grupo: S3C Migración.
Apelidos e nome dos compoñentes por orde alfabética, xunto cos seus roles:

- Pérez León, Vanesa. (Actividades)
- Pérez López, Sabrina. (Edición)
- Quesada Ogando, Adriana. (Edición)
- Valiño Rodríguez, Adrián. (Difusión)
- Vera Fernández, Sara. (Coordinadora)

a) Fase da proposta:

O día 18 de febreiro entre os membros do grupo escollemos, tras unha reunión, o ODS sobre
o que íamos traballar, o número 16: “Paz, xustiza e institucións sólidas”. Non houbo a penas
debate debido a que a todos os membros do grupo nos espertaba certo interese, xa que
consideramos que era un tema do que se fala menos, tanto en medios de comunicación como
no resto de grupos de traballo.

Unha vez escollido puxémonos a barallar nas posibles propostas para o foco. Comezamos
aportando ideas que xiraban en torno á protección da muller, dos menores e do papel das
Institucións á hora de velar polos dereitos da poboación. Finalmente, terminamos por escoller
o tema da migración e o seu estudo dende unha perspectiva xurídica e social debido a súa
presenza en medios de comunicación.

Tentamos abarcar todo o que supón a migración e os problemas que existen detrás desta,
ademais de comparala cos procesos migratorios que se produciron en Galicia durante o
século XX. Nun comezo tentamos emitir información sobre a migración pero, conforme
íamos entrevistando as nosas fontes e informándonos sobre o tema, o traballo terminou por
tomar certo ton de denuncia; xa que vimos que existía pouca información e que a situación
destas persoas estaba silenciada e era necesario contala.

En canto ás metas, foron escollidas durante unha reunión o día 23 de febreiro entre Sabrina
Pérez (editora), Adriana Quesada (editora) e Adrián Valiño (difusor). Terminamos por
escoller as metas 16.6 e 16.7, buscando comprobar se as institucións funcionan igual para as
persoas migrantes e as nativas; a meta 16.9, ver como son as diferencias entre as persoas en
situación regular e irregular, a situación xurídica que viven, como acceden a servicios básicos
e os procedementos para adquirir a nacionalidade ou a residencia; e, finalmente, a meta 16.10
buscando falar do trato mediático que reciben as persoas migrantes nas informacións que hai
referidas a elas.

No referido as fontes, estas foron moi importantes para levar a cabo as publicacións. Dende o
primeiro momento elaboramos a axenda dividindo entre as fontes migrantes, que acabaron
sendo os nosos colaboradores recurrentes, aqueles cos que mantiñamos un contacto
constante; e as fontes expertas, ou colaboradores ocasionais, que resolveron as nosas
inquedanzas en relación á temática de cada publicación. Nalgunha ocasión, tratamos de



contactar con fontes moi específicas e isto ocasionou certas dificultades de acceso e logo
mantemento dunha comunicación constante. Ademais houbo fontes que tiñamos como
posibles contactos coas que non puidemos chegar a falar ou coas que tiñamos un acordo feito
pero que, debido a problemas laborais, finalmente, non puideron colaborar connosco. Por
estes motivos expostos, a lista de fontes utilizadas foi a seguinte:

● Fontes recurrentes:
○ Familia Ferradás: matrimonio galego que fuxiu durante a ditadura a

Latinoamérica en busca dunha mellor vida que, finalmente, volveu a España e
pode aportar o punto de vista dos retornados.

○ Familia Ogando: familia galega que fuxiu a México no principio da ditadura
franquista sendo unha das primeiras familias en emigrar cara o outro
continente.

○ Teresa (pseudónimo): estudante universitaria que chegou a España con 15
vivindo discriminacións no ámbito escolar e laboral. Foi escollida debido ó
valor do seu testemuño nos ámbitos laboral, social e en canto choques
culturais.

○ Esther (pseudónimo): estudante universitaria de Colombia que tivo problemas
con profesores por culpa de comentarios discriminatorios e tamén no ámbito
laboral.

○ Nora Isabel Cosenza: monxa da Orde Católica do Convento Trinitario de
Noia. Nacida en Guatemala, chegou a España xunto coas súas compañeiras xa
que, neste momento, tódalas monxas deste convento proceden de
Latinoamérica. Aportou un punto de vista distinto debido a súa posición como
monxa.

○ Mercedes Medo Mendoza, muller ecuatoriana que chegou a España no 2007 e
traballou como coidadora de persoas maiores en domicilios e residencias,
aportou bastantes datos no ámbito laboral, especialmente, pola cantidade de
anos que leva vivindo no noso país.

○ Fátima: muller de 45 anos nacida en México. Chegou a España no 2017 e
estivo vivindo en Galicia en situación de irregularidade ata que casou e
conseguiu os papeis. Foi seleccionada debido a súa visión, pouco representada
en medios, da migración irregular vivida dende primeira persoa.

● Colaboradores ocasionais (expertos):
○ Lola Caramés: deputada do partido político En Marea no Concello de Noia

especialmente centrada no tema da migración e concienciación social respecto
a este tema. Aportou información sobre as políticas referidas a este aspecto
que se están a tomar en Galiza.

○ Asociación AMIGA: asociación de migrantes de Galicia que achega unha
mirada realista cara á situación dos migrantes dentro de Galiza e as diferenzas
que fan que non leven unha vida coma a dos nativos.

○ José Antonio López: Avogado que traballou con persoas migrantes e
colaborou connosco aportando información específica do ámbito xurídico e os
dereitos das persoas migrantes.

○ Ángel Badillo: profesor titular do Departamento de Socioloxía e
Comunicación da Universidade de Salamanca. Nos seus traballos fala do papel
dos medios de comunicación en relación á migración e o seu ámbito de estudo
céntrase na cultura.

○ J. Vicente Barcia Magaz, xornalista especialista en relacións internacionais
coa poboación tanto de Brasil como de Paraguay. Traballa con distintas ONGs



en relación a políticas de inclusión social. Aportou información en relación ao
papel dos medios de comunicación na sociedade e como o tratamento de
distintas informacións pode afectar á inclusión das persoas migrantes.

○ Isabel García: xornalista e directora de PEstudios, medio que se centra no
tratamento dos ODS e o xornalismo social. Foi seleccionada debido a súa
aportación sobre o papel dos medios de comunicación dende un punto de vista
profesional e como estes afectan ás persoas migrantes.

No ámbito das actividades tivemos unha gran cantidade de problemas debido a que non
soupemos como enfocarlo nin comprendelo correctamente. Nun principio a editora Sabrina
Pérez propuxo realizar un coloquio xuntando organizacións e asociacións especializadas na
temática da migración e persoas propiamente migrantes para contrastar as súas experiencias.
Esta idea non se realizou debido a que non se seguiu o calendario e houbo certo descontrol
no grupo. Finalmente, Vanesa Pérez, a encargada de actividades, propuxo a realización dunha
enquisa que foi comezada o día 30 de abril.

As publicacións estaban divididas segundo a temática e dividida por autores. Ao tratarse dun
grupo de cinco persoas, correspondíanos a realización, mínimo, de seis entradas no blog. Para
iso, decidimos repartilas entre os integrantes do grupo: sendo Adriana (editora) e Sabrina
(editora) as encargadas de facer as dúas primeiras; Sara Vera (coordinadora) correspondíalle a
publicación dunha entrevista e a Adrián Valiño (difusor) e Vanesa Pérez (actividades) debían
realizar outra. Finalmente estableceuse que as dúas últimas serían realizadas por todas e todos
os membros do grupo. Isto ao final non foi respectado, a excepción das tres primeiras
publicións, e cinco das seis entradas do blog terminaron por ser realizadas por Sabrina Pérez
e Adriana Quesada. Co obxectivo de manter a unidade e a transversalidade entre
publicacións, vímonos na obriga de modificar a temática establecida nun primeiro momento
no calendario, para que mantivesen relación co tema que estabamos transmitindo.

En canto a difusión o previsto foi cumprido, xa que as publicacións en redes eran realizadas
xusto despois de que foran subidos os traballos ó blog. Despois da primeira publicación
démonos conta de que necesitábamos un deseño máis atractivo para tentar atraer á xente e
que así leran as nosas publicacións. A nova estratexia foi estreada para o post da segunda
publicación e basouse na realización dun cartel onde se publicitaba o post e incluia unha
ligazón para que a xente puidera acceder con máis facilidade a este. Esta estratexia máis
creativa continuou no resto de publicacións. As áreas de acción foron principalmente
Instagram, Twitter e Facebook.

No que se refire ao calendario, foi realizado o mesmo día da entrega (05/03/2021) entre
Sabrina Pérez e Adriana Quesada (editoras), neste especificábase a temática das publicacións
e a división destas. A pesar da falta de participación na realización do calendario, foi
aceptado por tódolos membros do grupo. Aínda así, e debido a unha confusión, non deixamos
o suficiente tempo entre os posts para a súa publicación polo que, dende o primeiro momento,
vímonos na obriga de atrasar as datas de entrega dos traballos. A segunda publicación, debido
a proximidade que tiña coa primeira, tivo que atrasarse pola falta de tempo para contactar
coas fontes e, a terceira, non foi compartida debido a un problema co ordenador da persoa
responsable. A partir deste momento deixamos de cumplir o calendario porque era inviable,
eliminamos as actividades e cambiamos a temática dalgunhas das publicacións restantes ao
consideralas de importancia conforme íamos investigando o foco da proposta.



O día 11 de abril restruturamos o calendario, aínda que sen fixar datas debido a que dende o
grupo do blog remitiron que podíamos publicar nos días que non houbera outro grupo. A
partir deste momento comezamos novamente coas publicacións.

Finalmente o que estaba pautado na proposta inicial dista do resultado debido os cambios que
houbo na división do traballo e das propias temáticas a tratar. Aínda así, consideramos que o
conxunto das publicacións é satisfactorio xa que se mantiveron os obxectivos e metas iniciais.

b)Fase do traballo de campo
Unha vez definido o traballo e escollidos tanto o ODS como as metas, decidimos establecer a
temática das publicacións e a división das mesmas para facer un reparto equitativo do
traballo. Con este obxectivo fixamos un día para propoñer temas pero, a excepción de Sabrina
Pérez, Adriana Quesada e Sara Vera, ningún dos integrantes do grupo participou. A partir
deste punto quixo realizarse unha reunión telemática para aclarar a situación e realizar o
calendario pero, a excepción de Sabrina Pérez e Adriana Quesada, ninguén contestou debido
a que foi unha reunión avisada con pouca antelación a causa de que o día anterior ninguén
respondeu os mensaxes onde se tentaba consensuar unha hora. Nesta reunión, que foi
únicamente levada a cabo entre as editoras, propuxéronse os temas de tódalas publicacións e
adxudicáronse ós integrantes do grupo que, depois, aceptaron dita división do traballo [1]. A
pesar da insistencia en seguir o calendario e en consultalo para comprobar a temática, as
fontes a escoller… Semella que os demais membros do grupo non lle prestaron atención, a
excepción de Adriana Quesada e Sabrina Pérez que o realizaron.

Destácase que a pensas houbo participación da coordinadora; xa que salvo unha entrevista
realizada, o resto das tarefas recaeron no rol de edición. Concretamente, Sabrina Pérez e
Adriana Quesada tiveron que acudir a reunións correspondentes aos coordinadores; xa que
Sara Vera non asistiu nin comunicou a súa falta. Noutra ocasión a editora Adriana Quesada
tivo que facerse cargo do diario semanal do grupo; xa que a coordinadora levaba máis de un
mes sen entregar estes documentos. Este feito foi comunicado pola coordinadora do
seminario, Paula Pérez, que tamén nos notificou que Sara Vera non nos estaba transmitindo
información importante ao S3C que proviña do grupo do blog; así como a súa falta nas
entregas de traballos, como a lista de colaboradores que debía enviar a Claudia Taboada, pero
que acabou enviando Adriana Quesada. Isto estaba prexudicando ao grupo e comunicóuselle
en varias ocasións á coordinadora do S3C, pero non hubo resposta nin cambio de actitude.
Finalmente o día 13 de maio comunicounos que abandonaba a materia por motivos persoais,
que serían expostos ao profesor docente da asignatura.

Métodos, técnicas e instrumentos de recolleita e análise empregados.

En canto ao método do traballo, o escollido foi o reparto de tarefas, seguindo o establecido
nos determinados roles e a participación nas distintas publicacións. Á hora de buscar fontes
para o traballo colaboraron todos os membros do grupo, a excepción de Adrián Valiño, que
non aportou ningunha. Para realizar o contacto con ditos colaboradores, menos en tres
ocasións nas que: Vanesa Pérez entrevistou a asociación AMIGA; Sara Vera a Fátima e
Adrián Valiño contactou con Ángel Badillo; o resto do traballo para a recollida de datos, xa
fose mediante contacto telemático ou presencial, recaeu nas dúas editoras (Adriana Quesada e
Sabrina Pérez).

Internet convertéuse nunha gran ferramenta; así como o uso doutras tecnoloxías que nos
facilitaron o traballo como as gravadoras móviles, ás que puidemos recorrer tempo despois de



ter realizadas as entrevistas. Ademais, á hora de contactar coas fontes, foi de vital
importancia ao tratarse dun tema tan particular como a migración. Do mesmo xeito, o
contacto coa meirande parte dos colaboradores realizouse vía correo electrónico ou mensaxes
por outras plataformas. Zoom foi usado para algunhas entrevistas e outras fixéronse
presenciais. Como xa se especificou anteriormente, debido á falta de compromiso da
meirande parte dos membros, o contacto e a comunicación con estes colaboradores recaeu,
principalmente, nas dúas editoras (Adriana Quesada e Sabrina Pérez).

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

Nun comezo houbo unha gran participación por parte de tódolos membros e a comunicación
era sinxela. Chegado a un punto, no momento en que houbo que comezar a traballar
verdadeiramente nos posts, algúns dos membros deixaron de responder as mensaxes, realizar
as súas funcións e mostrar ningún tipo de compromiso coas editoras. Deste xeito, toda a
división de traballo que estaba pactada e aceptada polos integrantes do S3C, non foi respetada
e o traballo terminou por recaer en Sabrina Pérez e Adriana Quesada.

Había ocasións nas que algúns dos integrantes deixaban de responder as mensaxes durante
meses nos que nin participaban nin daban información do que facían dentro do seu propio rol.
Isto provocou hostilidade dentro do grupo de traballo debido a falta de empatía que notaron
as editoras cando o resto de integrantes decidiron ignoralas e permitir que dúas persoas
fixeran un traballo que, dende o primeiro momento, correspondía a cinco. O único integrante
que, aínda que non participou en ningunha das publicacións, fixo tódalas labores que
correspondían ó seu rol foi Adrián Valiño (difusor).

As editoras reuníanse tódalas semanas para falar do traballo en reunións, nas que sobre todo
se falaba de edición pero tamén tiña lugar a redacción das publicacións, xa que ninguén máis
redactou as publicacións (a excepción de Sara Vera na publicación Ser invisible: outra
consecuencia da migración). Tamén hai que destacar que había momentos nos que se
acordaban reunións grupais coas que todos aseguraban estar de acordo e, á hora da reunión,
ningún falaba nin manifestaba interese por realizala. Ademais, cando as editoras insistían nas
datas de entregas de arquivos como as propostas, calendarios, lista de colaboradores… Eran
ignoradas ou recibían respostas nun ton inadecuado.

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

Durante o traballo de campo realizáronse, principalmente, entrevistas das cales fixemos
posteriormente fichas resumo para arquivar e tamén o informe resultado dunha enquisa
levada a cabo pola encargada de actividades. En canto aos documentos utilizados, escollemos
estudos que aportasen cifras numéricas, como os informes de UGT ou Inmigracionalismo. Do
mesmo xeito, as fontes persoais utilizadas foron as que máis información aportaron e as que
serviron como eixo principal das entradas do blog. Os nosos colaboradores oficiais consistían
en profesionais do ámbito político, xurídico, xornalístico e asociacións de migrantes. Por
outra banda, tamén consultamos a persoas migrantes, para coñecer o seu punto de vista máis
persoal e as súas experiencias.

Houbo fontes ás que foi moi fácil acceder, xa que algúns membros do grupo tiñan coñecidos
migrantes, como Adriana Quesada ou Sara Vera. Con outra xente, logramos contactar grazas



a unha cadea de colaboradores que nos puxo en contacto con eles. Ao tratarse, nalgúns casos,
de temas delicados, algunhas das nosas fontes preferiron utilizar pseudónimos para protexer a
súa identidade. A súa visión e as súas experiencias foron de vital importancia para o
transcurso das entradas no blog e serviron como fío condutor. Para poder profundizar nas
cuestións que nos presentaban as persoas migrantes, contactamos cunha serie de expertos,
algúns deles vía telemática e noutros casos presencial. Como xa se comentou con
anterioridade, houbo veces nas que foi complicado contactar con eles pola súa carga de
traballo ou por outros motivos, como é o caso das asociacións. Con outros expertos como
Ángel Badillo foi máis sinxelo falar, xa que o propio docente da materia nos facilitou o seu
contacto.

Publicacións. Razoamento sobre a articulación das publicacións realizadas, aspectos do
tema tratados con respecto ós obxectivos do traballo. Uso do Libro de Estilo nas
publicacións realizadas. Uso dos apuntamentos e do Glosario. Aproveitamento dos
comentarios recibidos ás Publicacións realizadas e comentarios realizados: acordos, interese
dos temas, aportacións.

Como xa se especificou anteriormente, cada publicación que había que realizar tiña un autor
correspondente, pero todas as entradas, salvo unha na que participou Sara Vera (Ser
invisible: outra consecuencia da migración), foron realizadas por Adriana Quesada e Sabrina
Pérez, incumpríndose deste xeito o pactado anteriormente polos membros.

A primeira entrada [2] que se fixo no blog foi a elaboración dunha presentación do ODS, do
enfoque tratado e dos membros do grupo e os seus roles; na súa elaboración soamente
participaron as editoras. Ademais engadiuse un glosario [3] no que colaboraron todos os
integrantes, menos Vanesa Pérez. Todo isto foi subido ao blog da materia o día 8 de marzo.

A segunda publicación [4], correspóndese co primeiro post realizado por Adriana Quesada e
Sabrina Pérez. Nela establecíase unha comparación entre a situación dos migrantes que
marcharon a Latinoamérica no período da ditadura e como é a vida das persoas que chegan
hoxe ao noso país. Para iso comparamos as vivencias das familias Ferradás e Ogando con
testemuños de persoas que viñeron recentemente a España procedentes de países
Hispanoamericanos. Esta primeira publicación axudounos a presentar e centrarnos nas nosas
fontes recurrentes e tamén foi o primeiro indicio da escasa participación do resto do grupo, xa
que, aínda que era unha publicación onde as autoras tiñan que ser as editoras, o resto de
integrantes aseguraron que axudarían en todo o posible, cousa que non sucedeu.

Unha vez realizada a comparación, decidimos investigar como era a situación das persoas en
réxime de irregularidade, por iso a segunda entrada é unha entrevista realizada a Fátima, unha
muller mexicana que viviu no noso páis en situación irregular. A entrevsita foi feita por Sara
Vera e a edición e publicación da mesma foi realizada polas editoras, Adriana Quesada e
Sabrina Pérez.

Os testemuños aportados tanto na entrevista de Fátima como na primeira publicación, deron
pé ao inicio da nosa terceira entrada [5], na cal quixemos ver como era a situación real das
persoas migrantes e comparala co que se establece sobre o papel, é dicir: coñecer os seus
dereitos laborais, sanitarios, sociais; así como os procedementos para adquirir a nacionalidade
ou a residencia. Grazas a esta investigación puidemos ver tamén as diferenzas que viven as



persoas que están en réxime de irregularidade e aquelas que acceden aos noso país seguindo
os procedementos establecidos. Contamos co testemuño, non só das persoas migrantes que
viviron esta circunstancia na súa propia pel; senón que participaron expertos como a política
Lola Caramés (entrevistada por Adriana Quesada) ou o avogado José Antonio López
(entrevistado por Sabrina Pérez), ademais da Asociación AMIGA, á que Vanesa Pérez lle
realizou unha entrevista. A partir desta publicación, e tras escoitar os testemuños das nosas
fontes, decatámonos de que podíamos darlle un novo enfoque temático ós post restantes máis
adecuado que o que se propuxera  ao comezo.

Co novo cambio de rumbo que tomaron as nosas publicacións, decidimos investigar o
tratamento mediático que reciben as persoas migrantes [6]. Esta entrada correspondíalle a
Adrián Valiño e Vanesa Pérez, pero ningún deles participou ignorando tódolas mensaxes nos
que as editoras insistían en que era parte do seu traballo. Por esta razón a redacción,
investigación, edición e publicación da mesma recaeu en Adriana Quesada e Sabrina Pérez.
Decidimos comezar utilizando un testemuño de Teresa (pseudónimo), que é unha
colaboradora que participou en case todas as nosas publicacións. As súas palabras sobre o
papel dos medios de comunicación deron pé a esta entrada, onde se analizaba a ética dos
medios no tratamento da información referida ás persoas migrante… Decidimos establecer
unha comparación coa hemeroteca mexicana da época e puidemos comprobar como cambiara
o tratamento mediático dos fluxos migratorios nas distintas sociedades ao longo do tempo.
Ademais, neste post colaboraron os xornalistas Barcia Magaz e Isabel García, profesionais da
comunicación social.

Logo de falar con Teresa e Esther, decatámonos que había un problema que pasaba
desapercibido e do que a penas se fala no noso día a día. Por iso decidimos darlle un novo
enfoque á quinta publicación [7], diferente ao establecido nun comezo. Decidimos que sería
bo tratar os procedementos culturais, que moitas veces non se teñen en conta nos fluxos
migratorios. Por este motivo tamén quixemos, novamente, establecer unha comparación entre
as comunidades galegas que emigraron cara Latinoamérica e as persoas migrantes que
estaban en Galiza. Isto axudounos a detectar os cambios no tratamento da cultura cando hai
comunidades de persoas da mesma nacionalidade e, a súa vez, apreciamos que existía outro
problema: os choques culturais e o proceso de adaptación a un entorno completamente novo.
Para esta publicación contamos coa participación de Ángel Badillo, que aportou un punto de
vista profesional, e tamén tentamos falar con sociólogos e antropólogos, pero foi totalmente
imposible dada a falta de tempo e a súas respostas tardías.

A nosa última entrada no blog [8] estaba pensada para realizar todos conxuntamente, pero só
participaron na súa elaboración Adriana Quesada e Sabrina Pérez. O noso obxectivo era
recopilar os testemuños das fontes utilizadas durante todo o procedemento e coñecer as súas
opinións con respecto ao que se pode mellorar, co obxectivo de que a situación das persoas
migrantes sexa mellor. Ao ter tratado con colaboradores moi diversos, aportaron distintas
teorías que enriquerecon a publicación dándolle diversos enfoques. Deste xeito, logramos
consensuar posibles solucións que se poden levar a cabo dende o plano individual e colectivo
e que, co compromiso de toda a sociedade a longo ou curto prazo, poderían dar resultado.

En todas as entradas, as editoras (Sabrina Pérez e Adriana Quesada) velaron por seguir o
establecido no libro de estilo. Durante as primeiras publicacións houbo algo de confusión coa
bibliografía e o os hipervínculos, pero estes erros foron correxidos na revisión final. Para as
publicacións non puidemos utilizar como mellora os comentarios dos demais grupos, porque
non recibimos ningún. Ademais, a encargada de actividades (Vanesa Pérez), quen levaba este



tema tampouco realizou comentarios a outros grupos. O que si puidemos aproveitar
positivamente foi a interacción recibida por parte dos nosos colaboradores.

Actividades emprendidas.

Dende o rol de actividades, todas as accións, propostas e reunións de relevancia eran postas
en coñecemento do grupo, aínda que decotío as respostas eran ben indebidas ou ben
inexistentes. Sen ter en conta isto, a labor de actividades foi lenta e practicamente nula, xa
que mesmo no momento de realizar acordos con outros grupos resultou case imposible,
incluso no eido dos comentarios.

A principal actividade que se planificou e realizou foi a da enquisa sobre os choques
culturais, a interculturalidade e a aculturación. Para a súa realización aportaron ideas de
posibles preguntas a plantexar, isto vía a canle grupal de WhatsApp, todos os membros do
grupo a excepción do encargado de difusión, polo que finalmente se realizou un PDF no que
se redactaron todas as aportacións. Recollidas todas as posibles cuestións, fíxose unha
selección, montouse e difundiuse dita enquisa o 30 de abril.

No referente ós comentarios, nun primeiro momento tivemos unha conversa co grupo S3D, o
cal aceptou realizar comentarios comúns, pero logo de varios días volvendo cometar o tema á
súa encargada de actividades, non se obtivo resposta excepto largas. Tendo en conta isto, a
labor de actividades debeu ser comunicarse con outros grupos, pero entre a nosa temática sen
similitude con ningún outro grupo e a falta de tempo foi imposible, polo que rematou por non
facerse nin recibir ningún comentario.

Difusión das publicacións e actividades

O rol de difusión correspondíalle a Adrián Valiño, que se encargou de elaborar unha
estratexia de difusión das publicacións co obxectivo de crear unha promoción social e
permitir que outras persoas puidesen coñecer o noso traballo. Para iso utilizou as redes
sociais Twitter, Facebook e Instagram, alternando entre unhas e outras dependendo da
temática da entrada do blog. Nalgúns casos tamén se fixeron anuncios de próximas
publicacións, co obxectivo de atraer posibles lectores e espertar o interese neles.

Ao principio, a metodoloxía utilizada consistía en utilizar unha parte do texto como reclamo
para o público [9] xunto co enlace correspondente á entrada no blog. Non obstante,
decatámonos de que isto non resultaba atractivo e decidiu cambiarse a estética das
publicacións que anunciaban os nosos post. Para iso recorreuse a plantillas en Canva, ideais
para utilizar, por exemplo, en Instagram. Ademais dunha estética máis vistosa e profesional,
utilizábanse frases impactantes do texto e unha breve explicación da temática. Ao ver que
este novo método daba máis resultado mantívose ata o final.

A nova estética a que nos referimos comezou a verse dende a segunda publicación no blog,
pero por problemas coa imaxe da nosa fonte foi eliminada e non se repetiu. Centrándonos en
Instagram, xa que foi a rede social máis dinámica para a difusión, pode apreciarse a mellora
na difusión dende a terceira publicación (Fronte a utopía da migración, a realidade) [10] que
é de carácter máis profesional e chamativo ao presentar unha imaxe e non soamente o texto.
En canto a cuarta publicación que se fixo en Instagram (Que papel xogan os medios de
comunicación na integración das persoas migrantes?) [11] podemos apreciar que a estética é



un pouco diferente, xa que o encargado de difusión pasa a editar completamente a fotografía
e isto é algo que se repite na quinta (A cultura, unha materia pendente na adaptación dos
procesos migratorios) [12] e sexta (Cales son as posibles solucións para mellorar a situación
das persoas migrantes?) [13] imaxe que buscaban anunciar as últimas publicacións do grupo
no blog.

Destacar que foi subido o mesmo contido a tódalas redes sociais, por este motivo escollemos
so profundizar nunha. Ademais, non so se limitou a realizar a promoción das entradas no
blog; senón que tamén se realizou un fío de Twitter [14] polo Día Internacional contra a
discriminación racial e a promoción da enquisa [15] levada a cabo por actividades (Vanesa
Pérez).

Este rol en concreto manifestou en varias ocasións ter certa confusión individual coa materia
e coa estratexia de difusión. Segundo manifesta o seu encargado (Adrián Valiño), isto
ocasionou que nas primeiras semanas estivese un pouco desconectado; pero a medida que
avanzaban as investigacións e comprendía mellor a súa función estivo máis activo. Aínda que
a súa participación nas publicacións foi escasa, ao igual que noutras tarefas, nunca
desatendeu todo aquilo que estaba relacionado co seu rol de difusión, cumprindo co
establecido.

Competencias e habilidades grupais reforzadas e adquiridas no traballo de campo

Como grupo, consideramos que este traballo foi útil á hora de desenvolvernos en entornos
diferentes ós habituais e aprender a lidiar e convivir con circunstancias que, en moitas
ocasións, están silenciadas.

Nun comezo estábamos un pouco confusos en canto á realización do traballo, pero no
momento de comezar a traballar nas diferentes entrevistas e publicacións comezamos a
definilo mellor. A partir de aquí conseguimos mellorar e desenvolver as nosas capacidades á
hora de entrevistar, redactar e improvisar ante certas circunstancias.

En canto ós testemuños que recibimos, aprendimos a tratar con persoas que viviron situacións
delicadas e íntimas, xa que en ocasións as súas vivenzas trataban temas coma o acoso sexual
e a precariedade. Sendo honestos, nun comezo foi complexo tratar este tipo de temas debido á
súa índole sensible, pero finalmente logramos poder facer entrevistas tratando este tipo de
puntos grazas a creación dunha comunidade baseada na confianza. O uso de tantas fontes
persoais con testemuños tan delicados fíxonos caer nunha victimización, a cal tivemos que
aprender a evitar para manter a obxectividade das publicacións.

Cando se trata con fontes tan diversas, sendo algunhas persoais e outras expertas, hai
testemuños contradictorios que aprendemos a contrastar para tentar verificar a información.
Deste xeito intentábamos darlle tódalas perspectivas posibles ós feitos e non quedar cunha
única visión.

Algo que nunca fixéramos ata agora foi cinguirnos a un libro de estilo para a realización das
nosas publicacións, algo que nun comezo resultou complexo e ó que tivemos que
habituarnos. Desta forma tamén aprendemos a empregar ferramentas útiles para realizar
enquisas ou os deseños para a difusión.



Para ampliar a nosa comunidade, a necesidade de xerar acordos e manter fluxos de
comunicación obrigounos a crear diálogos con outros grupos e persoas.

En resumo, a materia aportounos coñecementos que non tiñamos e axudounos a desenvolver
outras capacidades que, cremos, serán necesarias no noso futuro como xornalistas. Aínda que
ás veces foi complicado, conseguimos superar tódalas adversidades e realizar as publicacións.

c) Fase de consenso e redacción da memoria

Tarefas e reparto do traballo do grupo na fase da Memoria: reparto, calendarización,
referencias...

Unha vez entregadas as memorias individuais o día 13 de maio decidimos realizar unha
reunión entre todos os integrantes do grupo, a excepción de Sara Vera que ese mesmo día
comunicou ó grupo que, debido a circunstancias persoais non participara o suficiente e, por
ese motivo, decidiu abandoar.

A primeira reunión foi levada a cabo o día 14 e non foi gravada debido a que se entregará un
acta ó profesor [16]. Nesta reunión tratamos as partes comúns coma a proposta, onde
avaliamos o resultado, como foi elaborada e redactamos toda a fase de proposta. Debido á
falta de tempo decidimos crear un cartafol común en Drive no cal cada un dos integrantes
aportaría un documento achegando o seu punto de vista, o traballo dentro do seu rol, as
competencias adquiridas durante o desenvolvemento do traballo… Para, o día 16 de maio,
poder poñer os puntos en común e abrir un debate en busca de uniformar a memoria grupal e
chegar a un consenso. Máis tarde realizouse outra reunión ese mesmo día, 16 de maio, para
elaborar o anexo e rematar a última fase de debate para a realización desta mesma memoria
grupal.

Participaron na elaboración desta memoria todos os membros do grupo, a excepción de Sara
Vera, que estiveron presentes nunha reunión vía telemática o día 14 de maio na cal se
redactou a fase de proposta. Ás reunións de Teams do día 16 só asistiron Vanesa Pérez,
Sabrina Pérez e Adriana Quesada; xa que Adrián Valiño tiña un motivo persoal de causa
maior polo que non puido estar presente, pero si mantivo en todo momento a comunicación
cos demais membros do grupo e participou na redacción deste documento.

A hora de redactar e dividir o traballo, nos puntos que consideramos que podía realizar cada
un por separado, seguimos os documentos facilitados polo docente na guía da materia, así
como as súas explicacións na aula.

Primeiras diagnoses e conclusións sobre o tema abordado

Durante a redacción da memoria grupal puidemos ter unha visión xeral do traballo realizado.
Deste xeito valoramos a nosa transición dende o inicio da proposta ata o resultado final, que
acabou sendo un pouco distinto ó que se plantexara ó comezo.

O obxectivo principal da proposta cando comezamos a traballar era amosar a realidade da
migración dende un punto de vista xurídico, sanitario e social. Isto terminou derivando,
debido ós coñecementos adquiridos durante a realización do traballo e falta de acceso a fontes
do ámbito sanitario, na redacción de publicacións centradas no ámbito xurídico, social e
mediático. Aínda así, o resultado das publicacións segue mantendo o ton que tiña ó principio:



amosar a realidade das persoas migrantes dentro da sociedade galega. Polo que consideramos
que, a pesar dos cambios sufridos durante o transcurso das publicacións, a conclusión do noso
traballo non diferiu demasiado do que tiñamos pensado nun primeiro momento.

Os nosos obxectivos eran dar a coñecer unha realidade tan silenciada coma é a da migración,
pese a ser tan importante na nosa comunidade, consideramos que non recibe o tratamento
necesario; xa que quedan moitas eivas por correxir, como é o trato social que reciben estas
persoas. Nun comezo quixemos analizar como funcionaban as institucións e velar o seu papel
no que se refire á inclusión das persoas migrantes. Esta iniciativa, finalmente, non se cumpliu
debido á dificultade á hora de contactar coas persoas encargadas de política social, tanto a
nivel local como da Consellería. Ademais as organizacións encargadas de realizar tarefas
asociadas á inclusión das persoas migrantes, nun primeiro momento, amosáronse
colaborativas, pero despois por diversos motivos non obtivemos resposta ás nosas
inquedanzas.

Outro dos obxectivos que non puidemos levar a cabo foi o do dereito á sanidade das persoas
migrantes. A pesar de que ultimamente hai moito rebumbio sobre este tema nos medios,
debido á vacinación pola pandemia e as fallas do sistema á hora de vacinar ás persoas
estranxeiras; ningún experto logrou respostar as nosas preguntas sobre este eido. Alegan que
se trata dun tema moi complicado e que a Sanidade se atopa amparada por unha lexislación
cambiante, polo que é moi difícil precisar cales son os seus dereitos neste ámbito. Aínda así,
conseguimos realizar algunhas investigacións relacionadas co acceso ás urxencias dunha
persoa en réxime de irregularidade, estes datos aparecen recollidos na terceira entrada: Fronte
a utopía da migración, a realidade.

Non obstante, si tratamos outros temas que ao principio non estaban pactados. Cómpre
destacar que isto xurdiu a raíz das entrevistas e encontros que mantiñamos cos nosos
colaboradores e que cada semana nos aportaban información diferente, o que fixo que
cambiásemos o rumbo das publicacións. Un deses temas non pautados, pero que logo tivo
moita acollida, é a adaptación cultural nos procesos migratorios. Trátase dunha temática moi
ampla e cun abano de problemas moi extensos como son os ¨choques culturais”. Deste xeito
descubrimos que hai persoas que sofren situacións de acoso ou agresión e non son capaces de
identificalas como tal; senón que as xustifican alegando que se trata dunha falta de
comprensión de determinada cultura.

A partir dunha enquisa realizada pola encargada de actividades (Vanesa Pérez), descubrimos
a través das respostas da poboación que a educación ten eivas que repercuten na adaptación
das persoas migrantes e que se van transmitindo de xeración a xeración. Estas fallas acaban
por prexudicar a imaxe social que hai da poboación foránea, asociándoa con estigmas e
prexuizos que non se corresponden coa realidade.

O noso último obxectivo pasaba por intentar aportar posibles solucións e melloras para a
situación das persoas migrantes. Non sabemos a curto prazo se se vai cumprir ou non, pero
deixamos claras na nosa entrada cales son algunhas das pautas a seguir. Para poder lograr esta
iniciativa é necesaria a participación e vontade de todos os axentes sociais; así como o
consenso de toda a nosa comunidade.

Resultados do traballo:

● Proxección social e comunitaria do traballo. A migración é un tema de gran
importancia na nosa sociedade debido ó pasado da comunidade galega, que migrou



cara outros países de forma constante durante o século XX, e tamén a importancia que
teñen as persoas foráneas na Comunidade Autónoma debido a súa presenza no sector
económico. A pesar da relevancia que consideramos que ten o noso tema a tratar,
debido ó escaso tempo do que dispoñíamos para realizar tódalas publicacións o noso
traballo non adquiriu a proxección social e comunitaria que podería alcanzar noutras
circunstancias se, por exemplo, tivéramos a oportunidade de profundizar máis en
certos temas de interese. Igualmente, grazas a estratexia de difusión consideramos que
puidemos extrapolalo máis alá dos membros do grupo.

Creemos que é un punto de interese destacar a visibilidade que lle demos a certos
testemuños de xente que viviu situacións discriminatorias en tódolos ámbitos dos que
queríamos falar. Consideramos que, falando con estas persoas, podíamos poñer cara ó
problema e espertar máis empatía da que reciben en ocasións, cando son suxeito de
información nalgúns medios de comunicación.

Ademais, cremos que preguntando por estas situacións amosamos que existen certos
sectores da nosa sociedade que se preocupan realmente pola discriminación que
sofren as persoas migrantes e axudamos a que estas persoas reciban respostas.

É certo que a proxección podería ser moito maior debido a, xa citada, importancia do
tema dentro de Galicia, pero cos recursos limitados dos que dispoñíamos logramos
tocar temáticas relevantes e aportar novos puntos de vista sobre esta problemática.

● Coñecementos xornalísticos e de comunicación. En canto ós coñecementos adquiridos
durante este proxecto tivemos unha experiencia máis próxima a creación de
publicacións profesionais. Isto reflíctese no uso do libro de estilo, algo que nunca
fixeramos noutras asignaturas e que supuxo un novo esforzo ó comezar as
publicacións. Tamén é algo visible na realización de entrevistas e na redacción xa que,
ó tratar tantos temas persoais, o ton das entrevistas tiña que ser moi diferente a tódalas
que fixéramos anteriormente e debíamos tentar non caer en preguntas morbosas.

Empregamos ferramentas propias do xornalismo dixital, coma os hipervínculos e a
redacción en liña. A pesar de que anteriormente todos participáramos nun blog, neste
caso as publicacións eran dun carácter máis profesional e estaban sometidas a
correccións con criterios un pouco diferentes, coma o mantenemento dunha estética
uniforme entre os distintos grupos de traballo.

Tamén hai que destacar o uso activo de redes sociais para a difusión dos nosos
contidos tentando que chegaran a persoas máis aló do propio grupo de traballo xa que,
na maioría dos traballos realizados anteriormente, non se pretendía chegar a un
público amplo.

● Funcionamento do grupo, reparto e convivencia no grupo de traballo, convivencia con
outros grupos da aula, participación, etc. En canto ó funcionamento do grupo destacar,
novamente, que se realizou unha división do traballo que non levou a ningún tipo de
discusión polos integrantes. Esta división do traballo non foi respectada, o que
provocou unha descompensación da cantidade de labores a realizar polos membros do
grupo, sobrecargando a algúns integrantes. Moitos dos roles remataron por facer
tarefas que non lles correspondían, como é no caso da coordinación cuxa responsable,
Sara Vera, deixou o grupo o día 13 de maio e non no momento no que considerou que
non podía seguir adiante coa asignatura. Isto provocou que tivéramos que facer unha



publicación máis e que o resto de integrantes se viran na obrigación de, de maneira
improvisada, cubrir as súas tarefas e reunións.

A situación de sobrecarga de traballo sobre certos integrantes provocou certa
hostilidade na comunicación do grupo, por ambas partes, e dificultou a labor de
consenso e as posibilidades de mellora. Isto fixo que a convivencia do grupo non
puidese ser positiva.

En relación á participación coa axenda de contactos, exceptuando a entrevista a
Fátima, realizada por Sara Vera; a entrevista á asociación AMIGA, realizada por
Vanesa Pérez; e a entrevista a Ángel Badillo, realizada por Adrián Valiño. No resto
dos casos foron realizadas por Sabrina Pérez e Adriana Quesada. Igualmente, a
relación coa maior parte da axenda foi positiva e constante, o que facilitou o labor de
conseguir certas respostas ou informacións de carácter máis sensible. De feito, cabe
destacar que mantivemos o contacto coa axenda a pesar de que xa rematáramos as
publicacións.

No caso das fontes expertas a relación non foi tan sinxela, debido á necesidade de
encontrar perfís moi específicos, pero tamén conseguimos crear certa relación con
estas para que nos prestaran a súa axuda con temas máis complexos. Nalgúns casos as
fontes expertas quixeron implicarse no noso proxecto, como no caso de Cruz
Vermella e Leonardo Pena (mediador intercultural), pero isto non foi posible debido a
súa falta de disponibilidade a causa de problemas tanto laborais como persoais.

Entre os bens relacionais adquiridos sinalamos o diálogo e o mantenemento da
comunicación a pesar das discrepancias e a, xa citada, hostilidade creada entre os
integrantes do grupo.

● Causas de forza maior, incidencia no traballo e no grupo. Adaptación á situación. No
traballo presentáronse diversas problemáticas que fixeron imposible realizar as tarefas
con total normalidade.

Para comezar debido a división dos grupos, distribución das clases e horarios da
facultade foi imposible consensuar un día para realizar a foto grupal que debía
acompañar a presentación. Isto provocou que nos vísemos na necesidade de facer con
collage para cubrir ese espazo dentro da presentación no blog.

Por motivos tamén de causa maior, os cales descoñecemos, a coordinadora non
aparece no collage nin asiste á realización da memoria grupal debido ó seu repentino
abandono do grupo, que nos comunicou o día 13 de maio.

Para a redacción da memoria grupal, Adrián Valiño non puido asistir a dúas das
reunións en Teams por motivos persoais de causa maior, pero mantivo en todo
momento a comunicación co resto do grupo e, de igual xeito, participou na redacción
do citado documento.

En canto ás fontes tivemos que contactar con estas por medio de chamadas e
mensaxes debido á situación ocasionada pola Covid-19 que, nalgúns casos, impedía
as reunións presenciais. Isto tamén pode ser extrapolado ó propio grupo de traballo,
que só puido reunirse presencialmente nunha ocasión (a excepción de Adrián Valiño)
o que dificultou a comunicación entre os membros.



DAFO ou SWOT

Análise Interna:

❏ Fortalezas:
● O tema a tratar era amplo, polo que daba xogo para facer publicacións de interese que

non fosen monótonas.
● As fontes contactadas foron maiormente participativas, o que fixo que o traballo fose

dinámico.
● É un tema pouco tratado e iso esperta interese.
● A nosa comunidade conta con moita poboación migrante e, ademais, no século pasado

o noso territorio mantivo intensos fluxos de persoas con Latinoamérica.

❏ Debilidades:
● Non todos os integrantes do grupo tomaron en serio o traballo.
● Carencia de empatía por parte dos demais integrantes do grupo.
● Uso de testemuños anónimos para respectar a intimidade das fontes, pero que poden

restar credibilidade á información.
● Trátase de situacións que poden resultar sensibles e hai que manexalas con especial

coidado.
● Ó ser un tema amplo que engloba distintas especialidades como a antropoloxía. o

ámbito xurídico… é máis fácil cometer un erro por falta de coñecementos específicos.

Análise Externa:

❏ Oportunidades:
● Visibilizar unha realidade silenciada que pode ser de interese para un amplo abano de

diversos lectores.
● Dar a coñecer problemas que moitas veces as propias vítimas non sabían que estaban

sufrindo, ou ben, non o recoñecían como un problema.
● Tratar de ofrecer posibilidades á poboación para distinguir a información mediática

ética e como axudar a mellorar a situación das persoas migrantes.

❏ Ameazas:
● Necesidade de fontes moi específicas que son difíciles de contactar dentro do prazo

establecido.
● Pouco tempo para realizar as publicacións e a proxección social que nos gustaría

facer.
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