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Definíronse dous obxectivos principais para a sesión:

1) Analizar a percepción do grupo sobre o estado da participación 

nos distintos ámbitos na cidade de Vigo.

2) Identificar liñas estratéxicas na implementación de accións que 

promovan a participación inclusiva na cidade olívica.

O martes 25 de xuño tivo lugar a 2ª sesión do grupo motor (2ª SGM de agora en adiante) 

do proxecto “PARTICIPA, nun Vigo inclusivo. Encontros improbables para a xeración de 

vínculos e a inclusión social”. O encontro celebrouse, unha vez máis, nas instalacións da 

Fundación Barrié, que cedeu xenerosamente o seu espazo. Desta volta, o número de 

persoas asistentes incrementouse nun 51% en relación coa 1ª sesión do grupo motor (1ª 

SGM de agora en diante) celebrada o 11 de abril. Así, coincidimos un total de 45 persoas 

e 20 entidades ou colectivos de carácter social e cultural para continuar afondando nas 

claves para o desenvolvemento de accións que promovan o fomento da participación 

inclusiva na nosa cidade. 

44

Na benvida do encontro compartíronse estes obxectivos, as inquedanzas do equipo 

responsable da súa xestión así como as claves que resultaron o motor para o 

desenvolvemento do proxecto PARTICIPA por parte de Emaús Galicia. Unhas claves que 

están moi relacionadas cas aprendizaxes realizadas a partir da práctica no 

acompañamento a persoas que viven situacións de exclusión social e da convicción no 

importante rol que as entidades sociais debemos realizar na promoción dunha mellor 

convivencia na contorna na que estamos presentes, fomentando o desenvolvemento de 

vínculos de proximidade e coidado. Nesta benvida agradeceuse o esforzo das entidades, 

colectivos e  persoas presentes destacando a importancia de que coincidiran nun mesmo 

espazo de traballo e reflexión, persoal técnico de entidades sociais, persoas que teñen 

experimentadas situacións de risco ou exclusión social e outras procedentes do ámbito 

educativo, artístico ou cultural da cidade.

A sesión organizouse en dous grandes momentos para dar resposta aos obxectivos 1 e 2 

respectivamente.

http://www.fundacionbarrie.org/
http://www.fundacionbarrie.org/
http://www.fundacionbarrie.org/


No segundo momento, presentouse unha dinámica de traballo, a partires da exposición de 
dous casos reais,  que permitise aportar respostas para mellorar a participación.

Pero antes de comezar, Aarón Pousa de Tiki Yoga axudounos a xerar un clima 

cálido e de confianza. Consciente da importancia que ten a relación que 

establecemos coas persoas e o espazo no que coincidimos, favoreceu a primeira 

toma de contacto do grupo mediante unha amena dinámica de presentación. Aquí 

unha mostra!

Deste xeito, os tempos quedaron estruturados da seguinte forma:

9.00-9.30h     Chegada e recepción de participantes 

9.30-9.45h     Benvida á 2ª Sesión do Grupo Motor PARTICIPA. 

9.45-10.00h   (Re)coñecéndonos

10.00-11.15h  ¿Que pensamos da participación? Resultados da enquisa. 

11.15-11.30h  Non todo é tan serio 

11.30-12.00h   Pausa-café

12.00-13.45h   Da teoría á práctica: dúas propostas nas que traballar conxuntamente.

• Que vai pasar na Ronda?

• Que propón Xaruma? 

13.45-14.00     Bailamos...e xa nos vamos!

No primeiro momento, despois da apertura da xornada, refrescouse o marco de referencia 

conceptual sobre o que traballamos na 1SGM e compartíronse as conclusións da mesma, 

así como os resultados da enquisa previa sobre o estado da participación na cidade de Vigo.
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Días antes da celebración da sesión, compartiuse unha enquisa individual, vía internet, 

coa intención de recoller información anónima sobre a opinión que, as persoas integrantes 

do Grupo Motor, tiñan do estado da participación na cidade de Vigo ca fin de analizar, e 

posteriormente compartir, os resultados en plenario na primeira parte da mañá da 2ª 

Sesión de traballo do Grupo Motor.

Este exercicio de reflexión compartida pretendía dar resposta ao primeiro dos dous 

obxectivos xerais fixados para a sesión: Analizar a percepción do grupo sobre o estado 

da participación nos distintos ámbitos na cidade de Vigo, a través dos resultados dunha 

enquisa. Así, máis que un exercicio de investigación social, esta enquisa buscaba ser o 

pretexto ou excusa que nos dera pé a continuar debullando aquelas cuestións que inflúen 

positiva ou negativamente (vantaxes, limitacións, dificultades, etc.) e que poden resultar 

estratéxicas no fomento da participación.

A enquisa deseñouse coa intención inicial de compartila coas persoas e entidades que 

formaron parte da 2ª SGM así como tamén da 1ª SGM. Foi respostada por un total de 52 

persoas. Nun sentido máis amplo, de cara a outras posibles fases do proxecto, poderase 

compartir con persoas alleas ao desenvolvemento do proxecto, ca fin de ampliar unha 

mostra aínda por determinar.

As preguntas que recolle esta enquisa on line supoñen unha primeira 

aproximación á visión xeral e inicial que temos como grupo dos espazos de 

participación na nosa cidade, ás responsabilidades na promoción desa 

participación, á participación individual e grupal que realizamos, ás motivacións 

que nos levan a participar, os enfoques de cada acción participativa... O reto é 

avanzar na investigación con criterios obxectivos e poder analizar datos 

cuantitativos de percepcións cualitativas, a partir de experiencias ou visións 

persoais sobre a participación.

Os resultados da enquisa permiten así comezar a medir con certo rigor o tipo de 

participación ao que estamos acostumados/as e o tipo de participación ao que 

debemos aspirar. Esta enquisa é outra das ferramentas que estamos a utilizar para recoller 

información e datos de interese social. Datos a partir dos que poderemos realizar unha 

análise comparada e avanzar nas claves dunha participación máis inclusiva na cidade de 

Vigo. 
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A IMPORTANCIA DA PARTICIPACIÓN NA INCLUSIÓN

As preguntas foron formuladas con distintas posibilidades de resposta: única, múltiple, 

aberta e pechada e nun espazo temporal determinado para achegar as respostas. 

Outro aspecto a destacar é que foi realizada no ecuador do proxecto Participa co 

propósito de poder introducir certas cuestións xa avanzadas na primeira sesión de traballo 

do mes de abril e, á vez, que permita incorporar novos aspectos de análise para os meses de 

traballo que quedan por diante, antes do peche do proxecto previsto no mes de decembro.

Co obxectivo de fondo xa citado, e os resultados da enquisa xa analizados, o traballo 

consistiu na análise e reflexión en grupo arredor dos resultados da enquisa. As 

intervencións, cun alto grao de participación, foron dirixidas e moderadas por dúas 

persoas facilitadoras pertencentes ao equipo técnico de Emaús. A continuación amósanse 

os gráficos dos resultados máis comentados en plenario e sobre os que houbo maior 

debate.
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A primeira pregunta formulada na enquisa, buscaba coñecer a importancia que se 

lle atribúe á participación para garantir a inclusión, acadando 9,3 puntos sobre 

10 do total das respostas.

0

10

Este primeiro punto de partida buscaba confirmar, unha vez máis, o interese e 

necesidade de continuar afondando nas claves para o fomento da 

participación social. Unha necesidade identificada na hipótese de partida do 

Proxecto Participa como a canle por excelencia para acadar a inclusión social plena 

e efectiva das persoas que se atopan en situación de maior vulnerabilidade e, con 

iso, cidades máis cohesionadas. Un pequeno empurrón para seguir avanzando 

sempre vai ben!

É importante a participación para a 
inclusión?

109,39,3

Gráfico 1

Grao de 
importancia da 
participación

Os comentarios do grupo sobre esta cuestión foron breves debido ao consenso 

case total da resposta.
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AS CARACTERÍSTICAS DA PARTICIPACIÓN

Sobre esta cuestión, o debate discorreu inicialmente sobre adecuación da formulación 

do enunciado. Un debate que suscitaron as persoas facilitadoras e responsables do 

deseño da enquisa, debido ás súas propias dúbidas ao respecto. Entre as persoas que 

interviñeron houbo variedade de opinións positivas e negativas respecto da formulación 

da pregunta pero o máis importante é que o sentir xeral do grupo acompañaba o 

resultado acadado, coincidindo en que a xente participa máis do que pensamos 

habitualmente. 

“Non é certo que a xente non participe”

Sobre esta opción de resposta, as intervencións do grupo inciden na necesidade que 

existe de coñecer o obxectivo ou “para que” da acción. Considera importante que se 

identifique claramente o trasfondo global das tarefas xa que, “participar é algo máis que 

estar”. Esta reflexión cobra forza se contrastamos o baixo índice de aceptación que esta 

pregunta acadou no resultado da enquisa, en relación co resto de resultados deste 

bloque.  

“É suficiente participar aínda que non se coñeza o obxectivo”

9’11%
8’13%

7’54%

6’39%

Características da 
Participación

6’06%

5’02%

As persoas participan 

por intereses 

particulares

As persoas participan 

por intereses 

particulares

As persoas participan 

por intereses 

particulares

As persoas participan 

por intereses 

particulares

As persoas participan 

por intereses 

particulares

As persoas participan 

por intereses 

particulares

9’11%
8’13%

7’54%

6’39%

Características da 
Participación

6’06%

5’02%

As persoas participan por 

intereses particulares

A participación non é 

asistencia a actividades

A participación non 

debe supor un peso

Ninguén debe quedar 

excluído

É suficiente participar, 

aínda que non se 

coñeza o obxectivo 

global

Non é certo que a 

xente non participe

Os comentarios do grupo sobre esta cuestión foron breves debido ao consenso case 

total da resposta.

A seguinte pregunta formulouse de xeito que  nos axudase a avanzar de cara a definir as 

características que debemos ter en conta á hora de xerar accións que fomenten a 

participación inclusiva. Os resultados foron os seguintes:



Respecto desta categoría de resposta, o debate xorde en torno a un intercambio 

de opinións sobre si, á hora de participar, a xente busca satisfacer un interese ou 

necesidade persoal ou obter un beneficio. 

       

O grupo continúa deliberando sobre a opción de resposta, que cuestiona se o 

simple feito de “asistir a actividades é participar”. Neste sentido, coméntase que 

esta afirmación vai moi da man da vinculación que ás veces se fai da participación 

como sinónimo de tempo de lecer e que se debería diferenciar “participación 

lúdica” de “participación social”, sendo esta última como algo con “máis trasfondo”.

Tamén se expón que a participación pode ser “unha cuestión de graos ou de niveis”, de 

xeito que se asistes a unha exposición, é tamén unha forma de participar. Todo depende 

de como viva as cousas cada persoa, e tódalas formas de participar -máis ou menos 

intensas- teñen a súa importancia.

As reflexións e comentarios arredor desta pregunta fortaleceron o resultado xa que, na 

meirande parte, as intervencións defendían que a participación non debe supor un peso 

nin unha obriga xa que, de ser así, as persoas deixarían de facelo. Non obstante, houbo 

algunha opinión discordante ao respecto que vencellaba a participación a posibles 

frustracións, aparición de problemáticas e dificultades rutinarias que, 

inevitablemente, formarán parte desta e que son importantes ter en conta.

“As persoas participan por intereses particulares”

Engádese que a palabra 

“interese” pode xerar 

confusión e ser entendida 

como lucro económico. Así, o 

grupo prefire falar de 

“motivación” particular e 

determina que esta debe 

existir na persoa para que 

participe en algo colectivo. 

Fálase tamén da necesidade da xente de estar a gusto para que se anime a 

participar e reflexionase sobre a importancia de crear espazos que fomenten a 

participación nun amplo sentido do termo, tendo en conta á diversidade 

existente. Ponse como exemplo os deseños das festas con carácter 

interxeracional, que teñen en conta a tódalas idades e as distintas necesidades 

de cada unha delas.

“A participación non debe supor un peso”

“A participación non é asistencia a actividades”
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         “Ninguén debe quedar excluído”

O debate sobre a importancia desta característica á hora de deseñar accións de 

participación inclusiva, estivo relacionada coa segunda opción “as persoas participan por 

intereses particulares”. O grupo seguiu profundizando na necesidade de favorecer espazos e 

tempos para a participación que fomenten momentos e condicións para que todas as 

persoas poidan estar a gusto, sentirse cómodas e motivadas. Neste sentido, comentouse 

que a maior parte das accións que se deseñan e organizan non teñen en 

conta a tódolos públicos.

QUE DEBEMOS TER EN CONTA PARA ACADAR UNHA 

PARTICIPACIÓN INCLUSIVA?

Amosáronse os resultados das preguntas que pretendían coñecer as claves máis relevantes 

a ter en conta á hora de deseñar e organizar accións que fomenten a participación. 

94%

Dirixirse a persoas 
cos mesmos 
intereses/dificultades

Atender ás 
necesidades 
diversas das 
persoas

Xerar bo clima de 
traballo e boa 
comunicación

Coordinación con 
todas as partes

Incorporar ás 
persoas 
participantes na 
toma de 
decisións

70’4%

86’6%

88’7%

89’1%

Contar con 
información dos 
recursos da cidade

Crear encontros de 
persoas con 
realidades diferentes

89,4%

 93%

94%

Amosáronse os resultados das preguntas que pretendían coñecer as claves máis relevantes 

a ter en conta á hora de deseñar e organizar accións que fomenten a participación.

Sobre a segunda opción de resposta “incorporación das persoas usuarias na toma de 

decisións”, houbo comentarios que buscaban fortalecer cualitativamente o resultado 

acadado. Algún, bastante esclarecedor e ilustrativo: “hay que acabar con el para el 

pueblo pero sin el pueblo”.  A outra opción de resposta máis comentada desta 

pregunta foi a sexta, “xerar bo clima de traballo e boa comunicación”. Destacan os 

comentarios que fan referencia á importancia da acollida e do saúdo nese 

primeiro momento no que unha persoa chega nova a algún espazo con máis xente. 
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Claves para a 
participación 
inclusiva



Advírtese que é fundamental acompañar eses momentos para xerar bo clima e facer 

sentir partícipe ás novas incorporacións. Tamén se analizou os modos de 

comunicarnos que habitualmente predominan nestes espazos, onde se lle da máis 

peso á tarefa que nos ocupa que á relación. Neste aspecto, remarcouse a 

necesidade de igualar a balanza de xeito que a tarefa ocupe un 50% da nosa atención 

e a relación o/a outro/a 50% xa que, habitualmente, se desequilibra nun 80%-20% 

respectivamente.

O grupo valora ás dinámicas grupais como unha ferramenta interesante para abordar a 

acollida e acadar un bo clima nos grupos onde hai novas incorporacións de persoas.

QUEN TEN A RESPONSABILIDADE DO FOMENTO DA 
PARTICIPACIÓN NA CIDADE E QUE GRAO DE ESFORZO LLE 
ESTÁN ADICANDO?

Estas cuestións formuláronse co obxecto de reunir información sobre a percepción que se 

ten respecto da responsabilidade e o esforzo no fomento da participación inclusiva de 6 

actores identificados como significativos: a administración pública, a escola, as institucións 

culturais, o movemento asociativo, o comercio de proximidade e a cidadanía. Os resultados 

foron os seguintes:

Movimento 
asociativo

Administración 
Pública

Institucións 
culturais

Comercio de 
proximidade

Cidadanía

Escola

88,3%

86,1%

85,2%

84,3%

82,2%

65,9%

42,7%

52,3%

70,7%

54,3%

60,9

45,5%

Responsabilidade

Esforzo

Son destacables os resultados da administración pública. Por unha parte, foi o axente ao que 

máis responsabilidade se lle atribuiu no fomento da participación inclusiva na cidade pero, 

por outra, foi ao que menos se lle recoñece o seu esforzo neste ámbito.

Cobra especial importancia o debate arredor do papel da escola como institución 

fundamental para o cambio cara unha sociedade máis xusta e cohesionada. 
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82,2%

Gráfico 4

Responsabilidade 
e esforzo no 
fomento da 
participación



Varias persoas do grupo poñen en valor a gran tarefa que en moitos centros 

educativos se está a levar a cabo no fomento da participación e a “integración 

social” pero que non se visibiliza nin ten efecto de “portas cara fóra” e que, polo 

tanto, as escolas deberían abrirse máis á comunidade. 

É interesante tamén, neste punto, a experiencia que comparte Alejandra, técnica de Abertal. 

Afirma que ao ser unha asociación xuvenil aberta ao barrio e á sociedade e vinculada ao 

colexio Salesianos posibilita que a educación social e a escolar teñan unha vía de 

comunicación. Isto favorece, por exemplo, que haxa alumnado interesado en 

realizar actividades voluntarias nalgunha das entidades sociais do barrio. Ademais, 

esta visión aperturista foi clave para posibilitar a actividade “PARTICIPA no do fútbol” 

que organiza Emaús coa colaboración da Fundación Juan Soñador, A Asociación 

Xuvenil Abertal e o Colexio Salesianos, que cede as instalacións deportivas para que 

todos os martes de 19:30 a 21:00 teña lugar unha pachanga de barrio participada 

por veciños e veciñas e persoas participantes de distintas entidades da cidade. 

Facendo click na seguinte imaxe poderedes visionar un documento audiovisual 

que resume a experiencia, que todavía continúa en marcha. 

O resto de atención sobre esta pregunta foi para o movemento asociativo, que recolle 

unha puntuación bastante alta no seu grao de responsabilidade á hora de 

fomentar a participación inclusiva e que coincide coa percepción, tamén alta, que 

se ten do esforzo que está adicando a esta tarefa. Así, no debate en grupo engádese que é 

necesario que as entidades destinen máis esforzos a “saír fóra”  estar en contacto con outras 

entidades, coa escola, co comercio de proximidade, coa veciñanza, etc. Neste sentido, 

coméntase tamén a importancia de que é fundamental fomentar e acompañar eses 

procesos de “saída ao exterior” coas persoas participantes e/ ou usuarias das entidades.

Por último, é importante destacar a mención que se fixo aos medios de comunicación que, sen 

estar identificados na pregunta de xeito específico, o grupo os considerou como axentes 

responsables na propagación de mensaxes que “calan fondo” na sociedade e que poden ser 

negativos á hora de estigmatizar a persoas ou colectivos en situación de dificultade, xerando 

opinións estigmatizantes que impiden a súa inclusión.
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Foto 1

Pachanga na Ronda 
de Don Bosco

https://www.youtube.com/watch?v=EEG8e8FQYzU&feature=emb_logo


Entidades e 
desenvolvemento 
comunitario (I)
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Este interrogante buscaba coñecer a importancia que se lle concede ás entidades sociais no 

desenvolvemento dun papel vinculado coa recollida das demandas do barrio onde se 

localizan. Pretende identificar a responsabilidade das entidades sociais como axentes que 

advirten e detectan as necesidades que existen no barrio. 

Os resultados foron os seguintes:

Un 46% das persoas responderon que as entidades sociais deben recoller as demandas do 

barrio onde se localizan. Un dato moi superior ao 5% de persoas que indican que esta tarefa 

non lles corresponde. Ademais, o restante 49% das persoas afirman que as entidades teñen 

intención de interesarse polas demandas do barrio aínda que non saben como (13%), non 

teñen tempo (17%) ou non é algo prioritario no momento actual (19%).

O grupo comenta que, entre as responsabilidades das entidades sociais, debe estar 

presente o traballo comunitario coa contorna onde se localizan. Isto permitirá establecer 

contacto co tecido social do barrio (persoas, escolas, comercios, asociacións) para colaborar 

en tarefas de concienciación, sensibilización e incidencia social que forman parte da 

filosofía principal do terceiro sector asociativo, moitas veces esquecida. 

AS ENTIDADES SOCIAIS DEBEN RECOLLER DEMANDAS DO 

BARRIO?

Gustaríalles pero non é 
algo prioritario neste 
momento

Si

Queren pero non teñen 
tempo

Queren pero non saben 
comoNon

Non é a súa misión

Gráfico 5



Entidades e 
desenvolvemen
to comunitario 
(II)
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EN QUE ESTÁN TRABALLANDO AS ENTIDADES SOCIAIS PARA 
FOMENTAR A PARTICIPACIÓN?

Por medio desta pregunta búscase recoller a percepción que se ten sobre as tarefas nas que 

as entidades sociais están adicando esforzos para fomentar a participación. Os resultados 

preséntanse mediante o gráfico que segue a continuación:

En relación co resto de opcións de resposta, destaca a baixa puntuación que recibe a 
colaboración co comercio de proximidade (5,24 puntos sobre 10) e a colaboración coa 
veciñanza (5,51 sobre 10). Unha percepción que, contrastada coa alta puntuación que 
na pregunta do bloque anterior atribuía unha gran responsabilidade ás entidades 
sociais á hora de recoller demandas do barrio, indica unha clara liña pendente 
relacionada co traballo comunitario e que debe ser atendida por parte das 
organizacións que traballan a prol da inclusión social.
Non obstante, destacan as altas puntuacións recibidas á hora de preguntar polos 
esforzos que as entidades están adicando á colaboración con outras entidades (6,93 
sobre 10) así como na implicación das persoas usuarias (7,18 sobre 10).

Por último, á hora de valorar a percepción que existe sobre o traballo das entidades no
desenvolvemento de accións para todos os públicos, o resultado sitúase nunha modesta 
posición con 6,36 puntos sobre 10. Os comentarios do grupo neste momento 
manifestaron a necesidade das entidades sociais de abrir a mirada e ”saír fóra” para 
descubrir que existe no seu arredor. Aquí destacan algunhas das experiencias que se 
comentaron con respecto a esta cuestión como a feira “Somos Arte”, liderada e 
organizada no mes de maio pola Fundación da Santa Cruz e o Colexio San José de la 
Guía e que tivo lugar no centro sociocomunitario de Teis. No evento amosouse o 
traballo que o alumnado do Ciclo Superior de Integración Social do Colexio San José de la 
Guía levou a cabo coas persoas residentes na Fundación da Santa Cruz ao longo deste curso, 
así como o traballo que fan as entidades e colectivos presentes no barrio de Teis: Semente, 
Provivienda, Plan Comunitario de Teis, Alborada, A.VV. Teis, centro de día Atalaya, Xaruma e 
Fogar Santa Isabel.1
O resto da atención no debate centrouse en incidir na importancia de que as actividades que 

desenvolvan as entidades sociais sexan destinadas para todos os públicos.

Colaboración co comercio 
de proximidade

Colaboración coa veciñanza

Desenvolvemento de accións 
para todos os públicos

Colaboración con outras 
entidades

Implicación das persoas 
usuarias

Gráfico 6

1 Extraído de https://ciclossuperioressanjosedelaguia.wordpress.com/2019/05/31/exitosa-primeira-edicion-da-feira-somos-arte/
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QUE FACTORES CONDICIONAN ÁS ENTIDADES SOCIAIS Á HORA 

DE PROMOVER A PARTICIPACIÓN?

A finalidade desta pregunta consiste en identificar as distintas dificultades coas que as 

entidades sociais se poden atopar á hora de traballar de cara a fomentar a participación. A 

continuación amósanse os resultados no seguinte gráfico:

Destaca a alta puntuación que reciben a falta de tempo (7,98 sobre 10) e a falta de 

recursos (7,64 sobre 10) como un elementos clave que condiciona o traballo das 

entidades á hora de fomentar a participación. A seguinte puntuación máis elevada 

(6,84 sobre 10) atribúe que estas dificultades están relacionadas a que as entidades 

non teñen interiorizado este tipo de traballo nas súas dinámicas. No momento en que 

se analizou esta opción de resposta no debate grupal, fíxose referencia á 

importancia de que as entidades procuren “cambiar o chip” evitando centrarse 

unicamente na prestación de servizos.

Cómpre destacar, por último, que a puntuación máis baixa (5,82) é a que relaciona as 

dificultades das persoas usuarias coas dificultades das entidades sociais para 

fomentar a participación. Un dato significativo, xa que desactiva a idea que moitas 

veces a sociedade utiliza como pretexto para elaborar discursos pesimistas e 

estigmatizantes que recaen e responsabilizan únicamente ás persoas

en situación de dificultade da súa  realidade, e para tachar de utópicas e inalcanzables as 

posibilidades de mudar as dinámicas relacionadas coa exclusión social. Un dato que as 

entidades sociais debemos ter moi en conta á hora de aglutinar esforzos en tarefas de 

concienciación, sensibilización e incidencia  social a través do traballo coa comunidade.
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Condicionantes 
da participación

Gráfico 7
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A continuación amósanse os gráficos con resultados para cada unha das cuestións:

A resposta é moi positiva cando se pregunta pola relevancia que deberían ter os barrios 

como comunidades de apoio e soporte para as persoas cando nos atopamos en situación 

de dificultade.

Sen embargo, destaca os dous suspensos que o grupo lle da ao barrio como comunidades 

que non fomentan a inclusión de persoas en situación de dificultade, nin o 

desenvolvemento de vínculos de proximidade e coidado.

Aceptan a diversidade e as 
situacións de dificultade?

Existen vínculos de 
proximidade e de coidados?

Son os barrios importantes para favorecer 
a inclusión das persoas cando nos 
atopamos en situación de dificultade?

Barrios e inclusión

Gráfico 8

COMO SON OS NOSOS BARRIOS?

Este bloque de preguntas engloba a recollida de información sobre a percepción arredor de 

tres cuestións relativas aos barrios da cidade de Vigo:

1) Son os barrios importantes para favorecer a inclusión das persoas cando nos 

atopamos en situación de dificultade?

2) Aceptan a diversidade e ás persoas en situación de dificultade?

3) Existen vínculos de proximidade e de coidados nos barrios?
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Unha vez visualizados e explicados os gráficos por parte das persoas facilitadoras, a 

dinámica grupal tivo dúas partes diferenciadas.

No primeiro intre o grupo detívose a analizar dun xeito máis profundo a percepción que 

existe arredor do escaso papel que teñen os barrios de Vigo á hora de acoller ás persoas 

cando nos atopamos en situación de dificultade, así como de favorecer os vínculos de 

proximidade e de coidados e, polo tanto, a participación inclusiva.

Á hora de tentar explicar esta situación, o grupo identificou como causa principal o medo 

ao descoñecido e á diferenza que existe na sociedade. Un medo que se ve alimentado 

polos excesivos mecanismos de control e seguridade cos que nos vemos influenciadas as 

persoas no día a día: mensaxes alarmistas e de reixetamento da diversidade nos medios de 

comunicación, excesiva presencia de corpos de seguridade nas rúas, videovixilancia, etc.

O grupo recoñeceu como indicador desta situación a transformación que tivo lugar 

respecto dos espazos de xogo e socialización das nenas e nenos. Cando antes o cotiá era 

que estivesen xogando nos barrios sen a presencia permanente de persoas adultas, hoxe en 

día faise moi difícil que isto suceda. Este feito ten como consecuencia que os lugares 

públicos (prazas, rúas, parques…) sexan lugares onde as relacións espontáneas son cada 

vez menores e, polo tanto, tamén a posibilidade de que xurdan vínculos de proximidade 

necesarios para a construción de sociedades cohesionadas. 

Na segunda parte, comentouse a importancia do comercio de proximidade como 

ingrediente fundamental para a cohesión dos barrios. Noméanse algún exemplos concretos 

facendo, novamente, paralelismos entre o pasado e o presente como a confianza e vínculos 

que se formaban entre clientes e comerciantes, agora debilitadas. 

Destaca a experiencia compartida por parte da asociación APAMP (Asociación de familias de 

persoas con parálise cerebral) que, conscientes da importancia do barrio de cara a favorecer 

a participación inclusiva, decidiron saír fóra e potenciar dinámicas de consumo nos 

comercios hostaleiros de proximidade. Comentan que foi positivo para tecer redes dentro 

do barrio e traballar paralelamente na visibilización das necesidades específicas que teñen 

as participantes de APAMP. Isto, aclaran, repercutiu incluso na autonomía das propias 

persoas participantes xa que, por exemplo, “agora os camareiros/as, xa saben que necesitan 

unha palliña para tomar o café sen que llo teñan que pedir”. 

Ademais, a actividade de APAMP destaca polas accións que adoitan realizar a pé de rúa con 

fins reivindicativos, de visibilización e concienciación cidadá.

Intervención artística 
urbana de APAMP

Foto 2
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EXISTEN ESPAZOS PARA O ENCONTRO ENTRE PERSOAS CON 

DIFERENTES REALIDADES?

O seguinte gráfico representa a percepción que teñen as persoas que responderon á 

enquisa sobre a existencia de espazos que fomenten o encontro entre persoas con 

realidades diferentes na cidade de Vigo.

Si, aínda que non 
os suficientes

Non

Si, pero non se 
coñecen

Si, aínda que poderían 
mellorarse algúns aspectos

Si

Por unha banda, un 43% das persoas estiman que estes espazos existen na cidade pero non 

son suficientes. Asimesmo, o 15% afirma que os poucos espazos que existen ao respecto 

non se coñecen e un 13% sosteñen que son susceptibles de mellora no seu deseño, 

implementación e avaliación. Por outra banda, o 25% considera que estos espazos non 

existen na cidade e tan só un 4% opina que sucede o contrario con total garantía de éxito na 

súa formulación e desenvolvemento.  

 

 O MODELO DE PARTICIPACIÓN DO CONCELLO DE VIGO

A formulación destas dúas últimas preguntas da enquisa está motivada pola importancia 

que se lle atribúe ao ámbito político da participación como vía para canalizar as 

necesidades e demandas da poboación en políticas públicas e consolidación de dereitos.

Espazos de 
encontro inclusivos

Gráfico 9
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Sen dúbida, destaca a ausencia de respostas positivas e o 40% de respostas negativas . Non 

obstante, un 37% das respostas consideran que o modelo de participación fomentado por 

parte do Concello é inclusivo aínda que debería mellorar para acadar cotas máis amplas. Por 

último, o 23% das persoas afirman non coñecer o modelo de participación fomentado pola 

administración local.

A seguinte pregunta propónse coñecer o sentir da xente sobre os aspectos que o modelo de 

participación local debería mellorar. Ofrecéronse tres opcións de resposta pechada e unha 

opción de resposta aberta coa posibilidade de incorporar opinións sobre as melloras que 

serían necesarias. A continuación preséntanse os resultados:

Reactivación do consello de participación cidadá

Máis información sobre como participar na cidade

Darlle protagonismo á xente á hora de tomar decisións en 
cuestións que inflúen nas súas vidas mediante consultas 
cidadás

Outros

“Orzamentos participativos”

“Máis inversión en programas de inclusión”

“Que se comuniquen aspectos relevantes á cidadanía 
e que se facilite a participacón real, que implica a 
posibilidade de suxerir cambios nas estratexias”

“Urbanismo más humano con espacios públicos que 
favorezcan la comunicación. Presupuesto participativos”

“Es prioritario cambiar la forma de entender 
el espacio público”

45%
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O obxectivo da primeira pregunta pretende recoller a percepción da xente sobre se o 

modelo de participación fomentado por parte da administración local é inclusivo ou non. A 

valoración foi a seguinte:

Modelo de 
participación do 
Concello de Vigo

Gráfico 10

Melloras para o modelo 
de participación do 
Concello de Vigo.

Gráfico 11

Non o coñezo Podería selo máis

Non

Si
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Salienta o número de respostas a favor de que se promovan mecanismos de participación 

que permitan dar protagonismo e poder de decisión á xente nas cuestións que inflúen nas 

súas vidas (45%). Por outra banda un 29% considera que é necesaria máis información por 

parte do Concello que permita coñecer cales son os mecanismos para participar da toma de 

decisións a nivel local, máis alá de votar cada catro anos. Esta percepción cobra forza se a 

sumamos ao 23% de persoas que na anterior pregunta afirmaron non coñecer o modelo de 

participación da cidade. 

O 18% das repostas indican que sería conveniente reactivar o consello local de participación 

cidadá e o 8% restante manifestaron a súa opinión respecto das melloras que se deberían 

realizar no modelo de participación que fomenta o Concello mediante a opción de resposta 

aberta. Estas opinións recóllense a continuación:
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Despois do exercicio de análise e reflexión, Aarón convidounos a esquecer un pouco a tarefa 

que nos ocupaba e voltar a tomar consciencia de nós mesmas. Coa intención de relaxar a 

intensidade que as nosas cabezas estaban a aturar, propúxonos que nos botáramos unhas 

risas entre todas. Así de fácil!
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Ás 11:30 deixamos a reflexión e o traballo para ter un descanso e tomar un café no que se 

notaron as ganas de desconectar para falar entre nós dun xeito máis relaxado. Foi un 

momento importante do día pola súa posibilidade para a socialización e diálogo sobre 

temas de conversación non necesariamente vencellados coa temática da sesión.
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Nesta segunda parte da sesión, suxeriuse unha dinámica de traballo para analizar causas e 

propoñer posibles estratexias de actuación ante situacións reais, propostas por membros do 

grupo motor, que están a ter dificultades á hora de acadar niveis de participación inclusiva 

desexables. 

Isto co obxectivo de traballar dende o concreto, situándonos e dando respostas colectivas 

ante realidades coas que nos podemos atopar como entidades ou cidadanía no día a día.

Estas dúas situacións reais foron expostas como retos para o grupo, que debería ofrecer 

propostas de mellora que permitisen un maior grao de participación inclusiva para cada un 

deles. A metodoloxía estaba deseñada para que o gran grupo se dividira en dous, de xeito 

que cada un deles traballase nun dos retos presentados.

A secuenciación da dinámica contemplaba un primeiro momento de análise do contexto e 

un segundo momento de definición dun plan de acción que mellorase a situación actual de 

cada reto.

Ademais, estaban deseñadas dúas ferramentas que facilitarían o traballo para cada un 

destes momentos e que se amosan a continuación.

Para a análise do contexto ofreceuse o mapa de relacións (sociograma) como ferramenta 

de traballo. Este instrumento permite visualizar os actores e grupos sociais presentes no 

territorio e identificar as relacións existentes entre estes. Sirve para decatarnos do illadas que 

podemos estar nas tarefas que nos propoñemos e das alianzas que precisamos e debemos 

facer para saber como podemos colaborar en tarefas comúns. Ademais, permite recoñecer 

o peso, forza e capacidade de axuda que cada actor ou grupo social pode aportar nas nosas 

accións.

DÚAS PROPOSTAS NAS QUE TRABALLAR 
CONXUNTAMENTE
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A continuación, preséntanse cada un dos casos e os comentarios e debate xurdido entre o 

grupo arredor de cada un deles. Pero antes, é preciso destacar que a dificultosa e ineficaz 

xestión dos tempos da sesión por parte do equipo coordinador, condicionou o 

desenvolvemento desta dinámica. Isto provocou que a metodoloxía formulada non se 

puidera levar a cabo, imposibilitando a división do gran grupo en dous tal e como estaba 

previsto. As ferramentas de traballo pensadas para empregar neste momento (mapa de 

relacións ou sociograma e plan de acción) tampouco puideron ser utilizadas tal e como se 

planificara. Así, tívose que reformular a dinámica cara un debate aberto en gran grupo 

orientado a analizar cada situación e aportar posibles liñas estratéxicas de traballo para dar 

resposta a este tipo de realidades.

Por último, esta mala xestión tamén condicionou os tempos de atención adicados ao reto 

proposto pola Asociación Xaruma e que foron sensiblemente menores en comparación co 

proposto pola veciñanza da Ronda de Don Bosco. 

ASOCIACIÓN XARUMA: PROXECTO RADIO XARUMA

O caso de Xaruma foi proposto por persoal técnico e participante da Asociación Xaruma 

preocupada pola dificultade de que o seu proxecto de radio comunitaria, posto en marcha 

hai algún tempo, chegue a máis xente e sexa máis participado.

Andrea e Suso comparten co grupo motor o perfil da entidade, antecedentes e obxectivos 

así como o entorno onde se atopa. Xaruma é unha entidade sen ánimo de lucro situada no 

barrio de Teis, aconfesional, que se constitúe como unha entidade aberta á sociedade e 

como medio de intervención social. Levan a cabo un proxecto de integración, rehabilitación 

e reforzo terapéutico para persoas con enfermidade mental e respiro para as súas familias. 

Andrea e Suso amosáronnos un vídeo de presentación da entidade para axudar a 

contextualizala e que poderás ver premendo aquí.
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Identifican como obstáculos a falta de tempo, recursos humanos e 

coñecementos técnicos así como a localización de Xaruma, que fai difícil a súa 

visibilidade. Gustaríalles deixar de ter a sensación de que ninguén os escoita e 

poder chegar a un público máis amplo.

Detéñense a explicar o proxecto Radio Xaruma que iniciaron fai uns anos como unha 

ferramenta máis para expresarse e ter voz propia. Deste xeito, as persoas participantes 

elaboran os seus programas de radio mediante os que canalizan os seus intereses, 

afeccións, inquedanzas, necesidades, etc. A radio tamén funciona como vehículo de 

comunicación e relación co exterior. Exemplo disto son as entrevistas que se lle fan a 

distintas entidades, colectivos, asociacións ou persoas que son convidadas a gravar un 

programa de radio dentro das instalacións de Xaruma.

Sen embargo, Andrea e Suso coméntannos que o proxecto naceu con bastante ilusión pero 

foi perdendo forza co paso do tempo, sentindo certo desánimo no momento actual. 

Identifican como obstáculos a falta de tempo, recursos humanos e coñecementos técnicos 

así como a localización de Xaruma, que fai difícil a súa visibilidade. Gustaríalles deixar de ter 

a sensación de que ninguén os escoita e poder chegar a un público máis amplo. Explican 

que o feito de só poder  emitir vía internet, limita moito o seu alcance.

A continuación recóllense as principais ideas e conclusións ás que se chegaron no debate 

aberto entre todo o grupo:

•    Considérase positivo aproveitar a radio para empregar esforzos en tecer rede cos 

distintos actores, grupos sociais e persoas con influencia e forza no barrio: 

comercios do barrio, entidades, escolas, etc. Deste xeito, poderíase contribuír a dar 

visibilidade á Xaruma e ás partes entrevistadas. 

•    Para potenciar a visibilidade podería ser interesante que, aproveitando as 

facilidades técnicas do medio, a radio saíra fóra de Xaruma (facer pequenas 

seccións, entrevistas, etc.) e que non só se limitase á gravación dentro das 

instalacións da entidade.

Dadas as necesidades manifestadas en relación aos coñecementos técnicos, o grupo 

comenta a posibilidade de establecer contactos coa escola de imaxe e son de Vigo para 

explorar posibles vías de colaboración (convenios de prácticas con alumnado, seminarios de 

formación, etc.) que permitisen a capacitación de persoal técnico e participante da entidade 

que puidera favorecer a autosustentabilidade do proxecto.
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QUE PASA NA RONDA?

A exposición deste reto ou caso foi levada a cabo por Inés, veciña e propietaria dun negocio 

do barrio (MUTA). Acudiu en representación dun grupo de veciños e veciñas da Ronda de 

Don Bosco cunha preocupación común: a decisión tomada por parte do Concello de Vigo 

para a remodelación da praza situada no inicio desta céntrica rúa.

Inés apoiouse nun documento audiovisual que da voz a varias veciñas e veciños do barrio 

respecto desta situación e que podedes ver facendo click na seguinte imaxe.

Esta praza supón o maior punto de encontro para a veciñanza do barrio debido a que 

concentra varios locais hostaleiros e é un dos lugares preferidos para pasear aos cans, (con 

gran presencia na contorna). Ademais, nas súas inmediacións, conta coa sede social de 

Emaús que nos últimos anos está a entender a praza como punto de referencia para a 

dinamización comunitaria ligada á inclusión social. Así, adóitanse realizar eventos 

socioculturais organizados entre a veciñanza, os comercios do barrio e a entidade. Di Inés, 

que é unha “praza inclusiva”.

Inés comenta que o que máis lle molesta a parte da veciñanza non é o proxecto que se 

aprobou senón a falta de transparencia na toma de decisións xa que en ningún momento se 

informou nin se tivo en conta a opinión da xente. Ademais, varios veciños e veciñas 

intentaron solicitar os planos do proxecto sen éxito debido ás trabas por parte do Concello 

de Vigo para o acceso a estes. Inés incide en que seguramente exista xente que está a favor 

do proxecto, pero a forma en que se tomou a decisión non resulta, en absoluto, participada 

nin inclusiva.
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A continuación recóllense as principais ideas e conclusións ás que se chegaron no debate 

aberto entre todo o grupo: 

• Ás veces, resulta dificultoso establecer relacións e conexións coas 

Concellerías. Unha posible vía para poder ser máis eficaces neste sentido 

é intentar establecer contacto directamente coa persoa e non coa 

estrutura que representa o seu cargo. Por exemplo: intentar establecer 

contacto e trasladar directamente as nosas demandas coa persoa 

responsable da concellería de parques e xardíns e non coa concellería 

como “entidade abstracta”. Buscar vías de conexión alternativas ás 

institucionais.

• É importante que en Vigo se retome a forza veciñal que existía no pasado: 

só coa cidadanía activada se poderán realizar tarefas de incidencia social 

para que se teñan máis en conta este tipo de demandas. Sen embargo, a 

financiación do Concello de Vigo ás asociacións propiciou relacións de 

dependencia e desiguais que dificultan a consolidación do movemento 

asociativo como un colectivo crítico. Polo tanto, é preciso repensar estas 

relacións.

• É importante que as entidades “disputen” e se “apropien” dos espazos 

públicos do seu barrio para poñelo en valor e que se note que é un 

espazo que lle pertence á xente. Isto poderá axudar a que a toma de 

decisións teña en conta á xente que o habita, á hora de que o goberno 

local tome decisións sobre o seu uso.

• Como di o artista vigués Din Matamoro “A arte pode ser unha ferramenta 

moi útil para mudar moitas cousas”. Grazas a súa participación e reflexión 

persoal compartida nesta segunda reunión do Grupo Motor (a través do 

escrito que achegamos a continuación nas conclusións),  coñecimos como 

a imaxinación e a creatividade lograron evitar a tala dalgunhas árbores da 

rúa María Berdiales, na obra de humanización realizada no verán de 2018 

nesta céntrica rúa viguesa.

O que máis lle molesta a parte da veciñanza non é o proxecto que se aprobou senón 
a falta de transparencia na toma de decisións xa que en ningún momento se 

informou nin se tivo en conta a opinión da xente. Varios veciños e veciñas intentaron 
solicitar os planos do proxecto sen éxito debido ás trabas por parte do Concello de 

Vigo para facilitalos. Inés incide en que seguramente exista xente que está a favor do 
proxecto, pero a forma en que se tomou a decisión non resulta, en absoluto, 

participada nin inclusiva.
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6. CONCLUSIÓNS
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Si

Non é a súa misión

Non

Gustaríalles pero non é algo 
prioritario neste momento

Queren pero non 
saben como

Queren pero non 
teñen tempo

“SAÍR FÓRA”, OU A IMPORTANCIA DO DESENVOLVEMENTO 

COMUNITARIO
Trala análise por parte do grupo motor dos resultados da enquisa e do debate 

arredor dos retos presentados, pódese afirmar que o desenvolvemento 

comunitario é un factor clave á hora de acadar sociedades xustas, solidarias e 

cohesionadas.

Sen embargo, destaca o “suspenso” que reciben os barrios cando se pregunta 

sobre o seu rol no desenvolvemento de vínculos de proximidade e aceptación 

da diversidade. Entre as causas desta situación, o grupo identificou o medo ao descoñecido 

como elemento central que provoca a desconfianza, o illamento e o rexeitamento de toda 

persoa que non se sitúe dentro da “normalidade”. Unha “normalidade” que,

segundo o grupo, se difunde de xeito sutil a través dos medios de comunicación e que ten 

como consecuencia o rexeitamento á diferenza.

• Ademais, o grupo concluíu que o medo ao descoñecido vese alimentado polos 

excesivos mecanismos de control e seguridade nos que nos vemos envoltas 

as persoas no noso día a día. Exemplo disto son as mensaxes alarmistas e de 

reixetamento da diversidade nos medios de comunicación, excesiva presencia de 

corpos de seguridade nas rúas, a videovixilancia, etc.

•   Por outra banda, o grupo percibe ao barrio coma un contexto determinante 

á hora de favorecer a inclusión das persoas cando nos atopamos en 

situación de dificultade. Nesta liña, na sesión o grupo destacou a 

importancia da recuperación dos barrios como comunidades de 

referencia e de establecemento de vínculos de proximidade entre as persoas que 

o habitan e propón posibles estratexias para avanzar cara este obxectivo. Algunhas 

das comentadas foron as seguintes:

- As entidades deben adicar esforzos a identificar a súa posición, presencia e 

influencia como axentes sociais do barrio así como do resto dos actores:

asociacións, comercios de proximidade, escola, administración local e resto da 

cidadanía. Un indicador claro que xustifica a necesidade de traballar nesta liña 

son as relacións entre comerciantes e clientes, cada vez máis debilitadas 

ou despersonalizadas en relación á confianza mutua que existía no 

pasado entre as partes.
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Si

Non é a súa misión

Non

Gustaríalles pero non é algo 
prioritario neste momento

Queren pero non 
saben como

Queren pero non 
teñen tempo

- Tras esta análise, sería importante tentar tender pontes con aqueles 

actores sociais cos que exista menor comunicación para fortalecela e poder 

saber como colaborar en tarefas comúns. É necesario que as entidades 

destinen máis esforzos a “saír fóra”.

- Durante este proceso de “saída ao exterior”, é imprescindible incorporar 

ás persoas participantes/usuarias.

- É fundamental reivindicar o espazo público como lugar onde se xera 

vida social e comunidade. Un bo xeito de facelo pode ser a dinamización 

das rúas, prazas e parques do barrio contando cos distintos colectivos, 

asociacións, comercios e persoas do barrio para crear accións adaptadas 

para todos os públicos e, polo tanto, inclusivas.

- Ademais, é relevante que as entidades entendan como esencial as tarefas 

de concienciación, sensibilización e incidencia social que forman parte 

da filosofía principal do terceiro sector asociativo, moitas veces esquecida 

polas dinámicas que as sitúan unicamente en entidades de prestación de 

servizos.

- Ás veces, as accións que parecen as máis “pequenas” poden ser moi 

transformadoras: tomarse o café no bar do lado pode ser unha gran 

oportunidade para comezar a tecer vínculos e, incluso, provocar cambios na 

contorna. As accións do “día a día” son moi importantes xa que teñen unha 

permanencia no tempo a diferencia dos eventos puntuais.

Todas estas cuestións son de extrema importancia á hora de contrarrestar os discursos 

estigmatizantes que recaen e responsabilizan únicamente ás persoas en situación de 

dificultade da súa situación e para tachar de utópicas e inalcanzables as posibilidades de 

mudar as dinámicas de exclusión social.
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Si

Non é a súa misión

Non

Gustaríalles pero non é algo 
prioritario neste momento

Queren pero non 
saben como

Queren pero non 
teñen tempo

ENCONTROS IMPROBABLES

• Tan só un 4% das persoas consideran que existen espazos coas 

condicións adecuadas para fomentar o encontro entre persoas con realidades 

diferentes. Ademais, un 25% das persoas responderon que non existen 

espazos que fomenten estas dinámicas na cidade de Vigo.

• Polo tanto, resulta importante traballar no fomento de “encontros 

improbables”, entendidos como espazos nos que poidan coincidir persoas con 

historias, procedencias e situacións diferentes. Esta é unha forma de impulsar a 

participación comunitaria, xa que está orientada a potenciar a creación de vínculos e 

redes de apoio dun xeito espontáneo e inclusivo.

• Se ben estes encontros non deben de ser forzados, é imprescindible que 

as entidades sociais, as institucións educativas e culturais, a administración 

pública, cidadanía e o comercio de proximidade traten de promover as condicións 

necesarias para que poidan suceder. As dinámicas de exclusión social tenden a 

afastar a persoas que, aínda que pode que se atopen fisicamente moi cerca, están 

moi lonxe de poder coincidir nunha conversación que poida ser o inicio dun vínculo 

social ou posible amizade.

• Ademais, os encontros improbables posibilitarán o traballo para rachar 

coas barreiras e prexuízos que moita xente atribúe ás persoas cando nos 

atopamos en situación ou risco de exclusión social. Estes espazos permiten 

trasladar a responsabilidade (tamén o protagonismo) da transformación 

social ás persoas con vidas “normalizadas” evitando que ésta sempre recaia 

unilateralmente no colectivo afectado. Polo tanto, son excelentes ferramentas para a 

sensibilización e concienciación social na responsabilidade compartida que toda a 

cidadanía ten á hora de construír barrios e cidades máis cohesionadas.
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• Ademais, o grupo considerou fundamental ter en conta as seguintes 

cuestións á hora de deseñar estes espazos de encontro:

- É importante respectar todas as formas e intensidades coas que 

cada persoa decide participar.

- É fundamental, ao mesmo tempo, fomentar que todas as persoas 

poidan estar a gusto, sentíndose cómodas e motivadas. O grupo 

destaca esta cuestión como unha tarefa pendente, xa que a maioría das 

accións que se deseñan e se organizan non teñen en conta a tódolos 

públicos.

- O saúdo e a acollida son primordiais nos primeiros momentos, 

especialmente cando unha persoa se incorpora a unha espazo novo 

con xente que non coñece. Aínda que parecen cuestións evidentes, 

o grupo destaca que moitas veces se pasan por alto estas cuestións 

debido á excesiva atención que lle prestamos á tarefa que acaba 

solapando a calidade da atención e da relación coa persoa.

- Para fomentar a participación, é importante seducir e motivar. 

Ademáis, o grupo considerou que é esencial que exista unha 

motivación particular para que as persoas participen en algo colectivo.
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A  PARTICIPACIÓN: POLÍTICA, CIDADÁ, SOCIAL E COMUNITARIA

• Ao longo desta segunda sesión do grupo motor, analizáronse as distintos 

enfoques e visións que determinadas entidades teñen acerca da participación. 

Así, tanto na enquisa coma nos retos presentados posteriormente, identificouse 

á administración pública como entidade con gran responsabilidade no fomento da 

participación (8,83 puntos sobre 10). Sen embargo, o esforzo que se lle atribúe para 

este cometido é tan só de 4,27 puntos sobre 10.

• Outra cousa que se manifestou claramente foi a visión estreita e reducida 

que existe da participación política por parte da administración local a partir 

do reto presentado pola veciñanza do barrio da Ronda de Don Bosco. O grupo 

conclúe que “participar na política da cidade non é votar cada catro anos”.

• Aínda que é certo que o grupo considera que a toma de decisións debe 

ser máis compartida cando se trata de cuestións que inflúen no día a día da 

xente, tamén reflexiónase sobre a importancia de non “botar balóns fóra” na 

asunción de responsabilidades por parte do resto de actores sociais: entidades 

sociais, educativas, culturais e a propia cidadanía.

• Polo tanto, é importante que dende todos os ámbitos se asuman 

responsabilidades e se adiquen esforzos a fomentar unha participación 

inclusiva:

No ámbito político: débese propiciar un modelo de participación máis 

inclusivo que teña en conta á cidadanía á hora de tomar decisións que inflúen 

no díaa día das persoas. Algúns exemplos son os orzamentos participativos ou 

as consultas cidadás.

No ámbito cidadá: o grupo motor recalcou a responsabilidade da cidadanía 

como axente de control que vela polas necesidades e intereses das persoas 

ante o goberno, que debe rendir contas. Neste sentido, considerouse 

importante que exista un movemento veciñal con forza na cidade.

No ámbito social: destacouse a importancia de que as entidades sociais 

traballen nas lóxicas do desenvolvemento comunitario dirixíndose cara o resto 

de actores sociais.

No ámbito comunitario: é importante ocupar, dinamizar e reapropiarse do 

espazo público do barrio para tentar de rexenerar a creación de vínculos de 

apoio e sentimento de pertenza. Deste xeito, os barrios poderán aspirar as ser 

lugares máis acolledores, solidarios e cohesionados. Faise referencia a 

importancia “da actitude proactiva” de cada persoa á hora de construír barrio.
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A ARTE COMO FERRAMENTA PARA O FOMENTO DA 

PARTICIPACIÓN E A INCLUSIÓN

Adiantouse en diferentes ocasións ao longo deste documento que se incrementou o nivel de 

participación da 2ª sesión do Grupo Motor en relación á 1ª sesión. Nesta ocasión, é 

destacable no só o grao de participación senón a diversidade no perfil das persoas que 

asistiron, incorporándose, como novidade, persoas moi vinculadas ao mundo da arte, da 

cultura e da educación na cidade de Vigo, co fin ampliar “a participación” no proxecto e non 

limitar estes encontros ás persoas vinculadas a entidades sociais. De aí a asistencia e 

participación de Din Matamoro, Ignacio Pérez Jofre, a Fundación Laxeiro e o Ateneo 

Atlántico. Entre as conclusións neste eido podemos destacar:

• A arte salva vidas. A experiencia exitosa e transformadora de Din Matamoro na 

rúa María Berdiales deixa constancia da forza transformadora e inclusiva das 

estratexias accións artísticas. A continuación, ofrécese o texto xeneroso que Din 

nos leu na sesión e que aporta luz sobre a bonita historia das árbores salvadas 

en María Berdiales a través da arte.

EL ASUNTO MARÍA BERDIALES

“El asunto de la calle Maria Berdiales es digno de estudiar.  Hace años se plantaron árboles estilizados, 

con hojas que formaban un toldo natural por encima de los coches y peatones, hacían que todos 

disfrutásemos de su belleza, de las estaciones.  Un día el lado más pragmático y estúpido de la 

naturaleza humana, comenzó a protestar porque las diminutas hojas entraban en el interior de las 

tiendas, de los portales, y las ramas llegaban a los balcones y las tenían que barrer. Entonces llamaron al 

alcalde por teléfono y en una de las humanizaciones que tuvo la calle, el edil hizo caso de las quejas, y los 

mandó sustituir. En una primera fase de humanización llegó hasta la calle Hernán Cortés,  y cuando 

terminaron las obras, colocaron maceteros de metal y plantaron árboles nuevos  de una clase  mucho 

más pequeña, pero tenían la particularidad que habían resistido  la bomba de Hiroshima. Un día, mucho 

más tarde, quizás un año después o más, el periódico informó que las obras continuarían en el pequeño 

tramo que faltaba hasta la Gran vía, y los árboles que quedaban fueron sentenciados a muerte. Un 

grupo de vecinos visto lo visto, conocedores de la calle, de todo lo que se había perdido, en un verano 

caluroso y más sensaciones, decidieron hacer acciones a través del arte.

Primero  colocaron en sus troncos carteles verticales con frases como: LIMPIO TU MIRADA, UN ÁRBOL ES 

UN ALMA QUE ESPERA, que es de  Carlos Oroza.  CONMIGO VES LAS ESTACIONES; NO ME TALES… etc, un 

fotógrafo de la Voz de Galicia rodó un video de la intervención y se hizo viral, el ayuntamiento y regidor lo 

vieron. Aunque ordenaron sacarlos inmediatamente, pero dejaron el más pequeño, el de: NO METALES, 

porque no entendieron el mensaje.  Otro día los vecinos y más gente sensible, consciente que un árbol es 

algo sagrado, que nos espera y acompaña, da sombra y cobijo, limpia el aire, crea hogar a los seres que 

vuelan, belleza en el paisaje y hacen que las nubes se paren, llenaron los árboles de pájaros carpinteros 

en las ramas y troncos.

En el cuarto mes de obras de la calle, en un domingo que caía  lluvia de un cielo entristecido, un vecino  

tuvo la sensación  que parecía un campo de labranza y pensó:  ¿Por qué no plantar zanahorias? y así lo 

hizo, y por arte de magia apareció un conejo blanco.”

                                                                              Din Matamoro

D
i
n
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Para finalizar, na seguinte foto deixámosvos o vídeo resumo da sesión. Moitas grazas a 

todas as persoas que vos involucrastes. Seguimos!

• Outra experiencia destacable e compartida tamén na sesión de traballo foi a 

feria “Somos Arte” da Fundación da Santa Cruz, na que apostouse por vincular 

arte e inclusión social no barrio de Teis.

• A intervención de persoas de diferentes mundos aportou frescura e calidade á 

2ª Sesión de traballo do Grupo Motor do proxecto Participa.

• A través da arte ábrese un mundo de posibilidades de xeración de espazos de 

intercambio de experiencias e xeración de vínculos aínda  por explorar (e 

aproveitar) para favorecer a creación dunha cidade máis inclusiva.
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7. VALORACIÓN 
DA SESIÓN
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Como é habitual nestas sesións de traballo avaliamos a percepción do grupo sobre os 

resultados de xornada e a valoración de diferentes aspectos, tanto organizativos como de 

enfoque ou contido. Nesta ocasión a avaliación foi a través dunha enquisa on line que foi 

achegada, tras o encontro na Fundación Barrié, por correo electrónico ás persoas que 

participaron na sesión de traballo do 2º Grupo Motor. O obxectivo é sempre avanzar e 

progresar, sacar conclusións construtivas da avaliación que permitan camiñar cara a mellora 

das dinámicas internas de traballo e de cara ao seguinte encontro de traballo do Grupo 

Motor Participa. O índice de participación na enquisa de avaliación alcanzou o 75% do total 

de persoas que formaron parte da sesión de traballo.  

Adxúntanse no anexo toda as valoracións cos seus gráficos correspondentes.
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7. ANEXO
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Para as preguntas formuladas ofrecéronse dúas opcións de resposta: única e múltiple. As 

porcentaxes están calculadas en función do total de persoas que responderon á enquisa (34) 

e do total das opcións de resposta escollidas. Nas preguntas de resposta múltiple, o número 

de respostas é superior ao número de persoas enquisadas polo que a suma das 

porcentaxes poderá exceder o 100%. Aquelas preguntas con opción de resposta múltiple 

sinálanse cun asterisco (*).

Este resultado ofrécenos un novo reto de cara á última e 3ª sesión de traballo do GM xa que 

soamente un 33% das persoas consideran que permitiu avanzar “bastante” nas claves 

que definen a participación inclusiva que é un dos obxectivos marcados no Proxecto 

Participa. 
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A cuestión relacionada coa xestión dos tempos no desenvolvemento da xornada, como xa 

temos comentado nas propias sesións de traballo co grupo, é un tema a mellorar a nivel 

interno. É mellorable a xestión dos nosos tempos de exposición ou comunicación así como 

de dinamización da participación.  Non é doado limitar os espazos de expresión das persoas 

que participan e queren opinar, aportar, completar, compartir... especialmente cando se 

trata dun espazo de debate sobre as claves que debe ter unha participación inclusiva. Aínda 

así, cómpre inevitablemente incorporar melloras neste ámbito xa que o 47% pensa que 

foron escasos para poder chegar a conclusións.

Por outra banda, en relación coa valoración sobre o número de persoas participantes, o 

resultado foi positivo xa que o 88% das persoas que cubriron a enquisa consideran que 

foi axeitado.

Valoracións sobre o perfil do grupo
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Respecto das opinións sobre o perfil do grupo, o 82% das respostas salientan a 

heteroxeneidade do mesmo.  Ademais, valorouse positivamente a heteroxeneidade do 

grupo como algo necesario e a manter cun 94%. 

Por outra banda, un 65% das respostas indican que este perfil heteroxéneo resultou 

enriquecedor para a sesión. Sen embargo, tal e como se reflicte na seguinte gráfica, é 

importante non desatender ao 18% de respostas que consideraran este perfil 

heteroxéneo “pouco operativo”. 
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Valoracións sobre os contidos

Agrupamos neste apartado as opinións dos espazos introdutorios, de contidos  e de 

exposición da xornada por parte do equipo de Emaús. 

Das valoracións dos momentos de introdución da xornada, destacan as valoracións 

positivas sobre a mesma: o 56% de respostas indican que a introdución serviu para situarse 

o refrescar ideas, o 32% indican que axudou a entender o obxectivo da sesión e o 27% 

sinalan que a duración foi axeitada.

Respecto das conclusións sobre a xornada anterior é destacable que o 68% das 

respostas valoraron este momento como axeitado e necesario para poñerse ao día. 

Tamén é importante prestarlle atención ás respostas que indican reiteración (12%) e 

linguaxe non adecuada (12%) na exposición das conclusións.
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Por último, o 80% das respostas sinalan que a exposición dos resultados da enquisa 

previa foi necesaria e axeitada e axudou á reflexión e a profundizar na temática.

En relación aos exercicios formulados dos casos prácticos presentados, o 71% das respostas 

reflicten que a proposta era interesante pero que non deu tempo a finalizalo, o 91% que 

sería interesante finalizar o exercicio, e o 79% quere continuar coa dinámica na 

seguinte sesión.
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Valoracións sobre outros aspectos relacionados coa organización e desenvolvemento 

da sesión

Compartimos tamén as valoracións sobre aspectos máis organizativos. As instalacións da 

Fundación Barrié en Vigo, na que tivo lugar a segunda sesión do Grupo Motor, e a 

execución das persoas que levaron a cabo a sesión foron os aspectos que maior 

puntuación acadaron.

A modo de peche facemos un extracto das opinións abertas máis citadas:

- Como positivas destacan a valoracións do espazo da 2ª sesión de 

traballo como “dinámico, ameno e divertido” e a “heteroxeidade do grupo”. 

-  Entre as valoracións negativas e a mellorar, a máis repetida foi “a mala 

xestión dos tempos”, aportación que leva a unha profunda reflexión sobre 

como abordar a 3ª Sesión de traballo pendente e que asumimos con 

moita responsabilidade.
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Valoracións sobre presente e futuro do GRUPO MOTOR PARTICIPA

Sobre o interese na continuidade do grupo, o 68% das respostas consideran que é 

necesario e que debería manterse no tempo, e o 77% das respostas pensan que ademais 

de ser un espazo de reflexión debería ser tamén un espazo para artellar accións 

conxuntas.

Aproveitamos para agradecer, e moito, a empatía e o agarimo amosado así como o apoio 

sobre o traballo e esforzo realizado nos comentarios finais da enquisa. Grazas!


