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ESTRUTURA

A continuación detállanse os aspectos relacionados coa estructura da sesión atendendo aos contidos, 

distribución dos espazos e metodoloxías abordadas. Formulada a primeira parte da sesión en plenario, 

pasouse á distribución das participantes en mesas de traballo para a abordaxe dun triple cometido.

Nun primeiro momento socializouse con todo 
grupo o contexto do Proxecto Participa, a súa 
orixe, hipótese de partida e obxectivo xeral.

A continuación formulouse unha dinámica 
consistente na creación colectiva do collage da 
participación. Serviu como instrumento de 
presentación das persoas participantes que 
compartiron, mediante unha imaxe 
selecionada previamente, a súa idea sobre o 
concepto “participación”.

Nun terceiro intre, compartiuse o mapa da 

participación, proposto como ferramenta de 
traballo para a posterior reflexión e análise das 
nosas prácticas participativas.

Xa en mesas de traballo, abordouse como 

primeiro reto a elaboración de “o noso mapa 

da participación” a partires da posta en 

común de experiencias participativas que, a 

nivel persoal ou institucional, tiveran experi-

mentadas os membros do Grupo Motor. 

Ademais de ubicar as nosas experiencias de 

participación dentro do mapa identificáronse, 

nun quinto intre, os elementos facilitadores 

atribuíbles a estas experiencias.

Para rematar, traballouse na análise dos ele-

mentos obstaculizadores da participación en 

base a dous supostos prácticos ofrecidos para 

a reflexión.
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A constitución do Grupo Motor do Proxecto Participa nace da ilusión e a necesidade de xerar espazos de 
encontro para a reflexión conxunta arredor da hipótese de partida que sosten esta iniciativa e que ten a 
súa orixe na experiencia do Proxecto Inclúe, centrado na definición dun modelo de atención de calidade 
para as persoas en situación ou risco de exclusión social. Trátase dunha hipótese basada na convicción 
de que o fomento da participación social e o desenvolvemento comunitario constitúen factores clave 
para a mellora da calidade de vida das persoas, favorecendo a construción de vínculos afectivos, a 
deconstrución dos estereotipos asociados ao fenómeno da exclusión social e a configuración de 
comunidades máis inclusivas e cohesionadas.

Partindo das lóxicas dos procesos 
participados, considerouse pertinente a 
configuración dun grupo de traballo diverso 
convocando a profesionais de entidades da 
cidade olívica que traballan a prol da Inclusión 
social, a persoas que experimentan situacións 
de pobreza e/ ou  exclusión así como outras 
persoas representativas da cidadanía non 
organizada pero sensibilizada coa 
problemática e a necesidade de construir unha 
cidade máis inclusiva.

Agradeceuse a extraordinaria e xenerosa 
resposta das 14 entidades sociais e colectivos 
que responderon a esta convocatoria: 

Abertal, Alborada, Asvidal, Cáritas, 

Diversidades, DOA,  Provivienda, Fundación 

Juan Soñador, FEAFES, Médicos do Mundo, 

Érguete-Integración, Os Ninguéns, 

Fundación Santa Cruz e Xaruma. 

En suma, un total de 29 persoas xuntáronse 

durante a 1ª sesión do Grupo Motor cun 

obxectivo principal:

“Analizar e reflexionar arredor das dificultades 

que existen á hora de crear espazos de 

encontro inclusivos e que fomenten a 

participación e a creación de vínculos entre 

persoas con situacións vitais e sociais diversas.”

CONTEXTO



A construción deste collage serviu para o (re)coñecemento e ubicación na temática formulada para 
a sesión. Cada unha das persoas convidadas foron presentándose ante o resto e compartindo a 
súa idea sobre a participación mediante as imaxes que lles resultaban significativas. A continua-
ción amósase cada unha delas coa identificación da persoa que a compartiu e un breve extracto da 
reflexión aportada. 

Eran as 9:30 da mañá e a sala cedida pola Fundación Barrié foise habitando paseniño, desfacén-
dose o silencio e o baleiro que foron transformados en benvidas, apertas e cálidos encontros. 

Un mural branco, tamén baleiro, agardaba polas persoas participantes nada máis chegar. Foron 
convidadas a enchelo de vida con imaxes que representaban a súa idea da participación e que 
traían seleccionadas da casa. En poucos minutos, construíuse a primeira obra colectiva: o collage 
da participación.

O COLLAGE DA PARTICIPACIÓN



Ángela - Provivienda

A experiencia de participar nunha comida onde 
se compartían platos típicos dos lugares de 
procedencia de cada persoa foi unha práctica 
que axudou a coñecer  directamente ás 
persoas. Esto, comenta, facilitou o 
achegamento entre elas e a caída de prexuízos.

Desiree - Provivienda 
A súa vida está moi vinculada ao sector 
asociativo e ten participado en Xaruma, 
Provivienda e Abertal. A foto representa un 
encontro aberto na horta de Xaruma, con 
participantes de varias entidades e que reflexa a 
colaboración en rede para a xeración de 
espazos comúns.

Andrea - Médicos do Mundo

Aparecen persoas voluntarias e titulares 
de dereito da entidade nunha das 
actividades nas que se pretende 
fomentar a autoxestión do centro.

Davinia - Asvidal

Comparte esta foto porque considera 
que existe un determinado tipo de 
participación política que é superficial, 
que non chega ás persoas comúns e que 
se queda nun tipo de participación moi 
limitada e estreita. “É postureo”.

Elena - Recup

Resalta a importancia de participar na 
manifestación do 8M pero, sobre todo, 
destaca a importancia de definir 
conxuntamente a lenda da pancarta co 
grupo co que acudiu á manifestación.
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Regina - Grupo participacion SUMA

“A participación pode axudar a sandar 
feridas”. Sinala a manifestación do 8 de 
marzo como lembranza conectada con 
moitas das entidades 

Maite - Feafes

A súa imaxe da participación salienta a 
importancia da celebración das festas de 
fin de ano co resto de persoas da entidade 
e veciñanza.

Tania - Xaruma

Destaca a importancia de sentirse parte 

dun grupo e do sentido de pertenencia 
que representa mediante unha imaxe na 
que un colectivo se reivindica e manifesta 
a prol dunha causa común.

Anabel - Diversidades

A foto representa un grupo de mulleres 
migrantes que comezou como grupo de 
aprendizaxe de castelán e foi “mudando e 
mutando” ata convertirse nun grupo 
multitarea, en función das necesidades 
deste.

Antía - Abertal

Na foto aparecen integrantes da 
comisión de solidariedade nun torneo de 
baloncesto organizado para a recollida de 
alimentos. Destaca a importancia de 
fomentar a participación a través do 
deporte.



María - Alborada

A foto simboliza a capacidade que temos para 
colaborar e construír conxuntamente a nosa 
sociedade, independentemente das nosas 
características e diversidades (representadas 
nas distintas cores das pezas).

Alejandra - Abertal

A imaxe é dunha asemblea da mocidade 
planificando actividades de participación e 
salienta a importancia da toma de 
decisións compartidas entre as partes 
implicadas.

Obi - Grupo participacion SUMA

Representante de Emaús. A foto 
representa o forte lazo que para él supón 
os traballos feitos en equipo.

Tania - FEAFES

A foto é do colectivo “Oasis Monte Alto” 
da Coruña, unha iniciativa veciñal que 
busca mellorar o barrio mediante 
ferramentas e accións para a 
transformación social.

Noelia - Fundación J. Soñador

A foto representa un grupo de mulleres 
“Malaikas” migrantes que participaron 
nun programa de empoderamento e que 
foi presentado na Xunta de Galicia. 
Representa unha acción participativa que 
con presencia a nivel social e político.



Javier - EAPN

Comparte a foto dunha das dinámicas 
realizadas na Rede Europea Contra a 
Pobreza, na cal participa. Considera que é 
un exemplo de espazo que favorece a 
participación da xente en situación de 
exclusión social.

Deli - Sísifo

Para Deli, “a forza do mar está en cada 
onda” e  a foto representa o valor que 
cada unha de nós podemos aportar ao 
conxunto da sociedade.

Anxo - Alumno en prácticas

A foto é dunha manifestación do 8M na 
que participou cos seus amigos/as e 
explica a necesidade de que a mocidade 
se sume e participe máis nas accións de 
cambio social.

Sonia - FEAFES

A través desta foto, Sonia pretende facer 
reflexionar sobre o impacto que pode ter 
o acto de prexulgar sobre outras persoas 
e colectivos así como das emocións e 
sentimentos negativos que activan estes 
actos.

Suso - Xaruma

Realiza tarefas de voluntariado na 
entidade e salienta a importancia que ten 
para el á hora de sentirse autorrealizado 
e partícipe na sociedade.



Antón - Os Ninguéns

A foto lembra unha experiencia vinculada 
á concienciación sobre a necesidade de 
erradicar o estigma e a importancia do 
contacto físico para rachar barreiras e 
vincularnos. 

Quique - Sísifo

Destaca unha imaxe dunha manifestación, 
que rompe coa imaxe do estereotipo do 
egoísmo que se nos atribúe ás persoas. Di 
que cando toca, nos implicamos pero que 
non deberiamos agardar ás crises para 
xuntarnos e buscar solucións aos nosos 
problemas e necesidades.

Mercedes - Cáritas

Esta imaxe busca salientar a confluencia 
da participación artística e política en 
Francia nas manifestacións dos chalecos 
amarelos.

Marga - Asvidal

Escolleu esta foto porque representa o 
cotiá e a importancia que teñen as 
relacións persoais no día a día no barrio 
de calquera cidade. Resalta tamén a “rúa 
chea de vida” que se pode observar na 
foto.

Andrea - DOA

A foto representa a importancia de 
manifestarse para visibilizar 
problemáticas comúns das persoas que 
moitas veces sufrimos en privado. Salienta 
que xuntos/as levámolas mellor e somos 
máis fortes ante estas adversidades.



Rosiña - Voluntaria Emaús

A foto é dos maios do Casco Vello de Vigo do 
ano 92’. Salienta o proceso de creación 
conxunta entre todos os axentes do barrio 
(veciñanza, traballadores/as do social, 
comerciantes, asociacións, etc.) arredor dunha 
festa tradicional. Salienta que conectaba a 
persoas “moi distintas”.

Mirian e Agustín - Fund. Sta. Cruz

Remarcan a importancia do cuidado mutuo 
na sociedade como factor clave para 
comunidades solidarias e cohesionadas. Na 
foto, persoas con autismo, familiares e 
profesionais da fundación Menela 
representan unha acción de visibilidade.

Ana - Voluntaria Emaús

Salienta a necesidade de mobilizarse en 
torno a causas medioambientais como 
vínculo de unión para levar a cabo 
estratexias inclusivas de participación. 





Compartiuse coma unha proposta para traballar na identificación e clasificación das prácticas 
participativas, coa finalidade de que axudara ao grupo a ubicarse nun contexto común de 
referencia. O mapa establece dous eixes con dúas posibles clasificacións da participación en 
función da visión que se teña desta -eixe horizontal- e do seu ámbito -eixe vertical-. De seguido 
preséntase o mapa da participación con exemplos de diferentes prácticas participativas 
ubicadas ao longo e ancho deste. 

Ca fin de aterrar estes conceptos cara ideas máis concretas, o mapa ofrece posibles exemplos 
de experiencias de participación ubicadas entre os distintos ámbitos e visións. Como se pode 
observar, estas experiencias poden ser extensibles e responder a varios ámbitos e visións da 
participación ao mesmo tempo. Neste sentido, salientouse o carácter transversal que as 
accións poden e sería ideal que acadasen.

O MAPA DA PARTICIPACIÓN



Mesas de traballo

Coa intención de traballar dun xeito máis práctico, a segunda parte da sesión organizoue en 
mesas de traballo conformadas por grupos de entre seis e oito persoas.

Así quedou a distribución:

mesa #1
Adela Uriz

    Regina Fiel
Rosa Mª Alonso

Alejandra de La
        Iglesia

Andrea Lago

Margarita Melin
Mirian Sánchez

  Emaús

Abertal

       DOA

Asvidal

 Fundación
  Sta Cruz

 Érguete

mesa #2

Mª Teresa Ricart

Sonia Álvarez

María Besada

Antón Bouzas

Anxo Fdez. Pombo
      Ana Herranz

Mercedes Puime

  DOA

Alborada

Os Ninguéns

Emaús
 Cáritas

 FEAFES

mesa #3

Desiree Pérez

Tania Vázquez
Jesús Rodríguez

Davinia Álvarez

Agustín Gómez

Tania LosadaDavid Dos Santos

Noelia Soto

  Xaruma

Asvidal

 Fundación 
Sta. Cruz

FEAFES Emaús

 Provivienda

   Fundación 
Juan Soñador

mesa #4
Enrique Salgueiro

Ángela Conde

Antía Costoya

Andrea Náñez

Ana Isabel Pajero

Elena Volturo
  Javier Pérez

  Provivienda

Abertal

Médicos do 
mundo

Diversidades
 Emaús

 Érguete



O NOSO MAPA DA PARTICIPACIÓN

#1 Recup

#2 Paseo Perruno

#3 Visita Guiada O Castro

#4 Proteta

#5 Consellos Locais Cidadáns (EAPN 

Portugal)

#6 Curso “Donas da Cidade”

#7 Visita APAMP

#8 Festa de San Antonio

#9 Festa de San Martiño

#10 Voluntariado saúde sexual

#11 Comisión solidariedade de Abertal.

#12 Creación de vogalía xuvenil de 

barrio 

#13 Folga 8/3/18

#14 Grupo San Roquiño

#15 AAVV Proceso participado: 

alumeado público

#16 Campamento de verán

#17 Coordinadora vivendas sociais Vigo

#18 Cantamañás e pilates

#19 Camiñatas en grupo dende os 

centros de saúde

#20 IMAN/CEDRO

#21 DOA

#22 Campaña “eunonteñoprexuízos”

#23 Tenis no rural

#24 Encontros galego-portugueses de

educadores pola paz

#25 Torneos Weiss Schwarz en 

OnlyCards

#26 Voluntariado grupal con Xaruma

#27 Horto na rúa - Teranga

PARTICIPACIÓN 
SOCIAL

PARTICIPACIÓN 
CIDADÁ

PARTICIPACIÓN 
ÁMBITOS/VISIÓN

MIXTA AMPLA

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

ESTREITA

PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA

Elaboración propia a partir de Jone Martínez-Palacios (2016)

MAPA DA PARTICIPACIÓN
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Un dos exercicios previos á sesión para cada unha das persoas participantes consistiu en traer 
identificada unha experiencia significativa, a nivel institucional ou persoal, relacionada coa participación. 
Cada unha delas, ubicadas por mesas en pequenos grupos, compartiu esta experiencia co resto, co 
obxectivo de ubicala dentro do mapa da participación. Trala posta en común en, as persoas foron 
situando dentro do mapa co seguinte resultado:

27



Cómpre salientar que a maioría de experiencias ubicadas dentro do mapa foron ubicadas nas 
coordenadas onde conflúen o ámbito comunitario da participación e a súa visión entendida dende un 
punto de vista amplo.

Ademais, do total das vintesete experiencias ubicadas, seis delas foron identificadas de xeito transversal 
en máis dun dos ámbitos da participación. Este tipo de accións son nas que é convinte fixarse á hora de 
deseñar e implementar prácticas de participación con vocación de transformación social xa que, para 
acadar verdadeiros procesos de cambio, é imprescindible actuar dende unha visión ampla da 
participación e atendendo aos catro ámbitos desta.

Ao mesmo tempo, debemos ser conscientes da dificultade de estar presentes en tódolos ámbitos pola 
esixencia de tempos e enerxía que isto supón, co consecuente desgaste. Por este motivo, é clave que se 
xeren redes diversas de entidades e persoas interconectadas que adiquen esforzos a traballar nos 
distintos ámbitos da participación para identificar obxectivos comúns polos que loitar.

Despois deste exercicio reflexivo sobre o termo participación, xa tiñamos as bases para poder iniciar a 
análise das nosas experiencias de participación en torno a un marco de referencia compartido. 



• Ter un obxectivo común
• Comunicación e diálogo
• Implicación de mundos diferentes
• Fomentar cambios
• Concienciación
• Retomar ideas, innovar e renovar
• Recursos e espazos
• Actividades normalizadoras

• Complicidade entre usuarios/as e 
profesionais.

• Ruptura de barreras e prexuizos propios e 
externos

• Encontrarse con outras persoas de 
ámbitos diferentes.

• Protagonismo das persoas afectadas.
• Incidencia
• Continuidade da actividade
• Entender as individualidades
• Resultados transformadores
• Equipos horizontais e multidisciplinares 
• Abrir as portas á comunidade.
• Traballo entre iguais. Facer partícipes 

aos amigos, familiares…
• Intervención sociocumunitaria, 

sociopolítica e institucional
• Reivindicación desde a vía pública
• Forza do público e do privado (aproveitar 

recursos)
• Horizontalidade entre técnicos/as e 

usuarios/as. 

• Contratación de persoas afectadas.
• Incorporación voluntaria, non    

obligada.
• Pautar participar e avaliar o obvio e o 

menos visible.
• Estímular a propoñer sen medo.
• Concienciación “do resto” (por exemplo: 

dos  médicos do centro de saúde) 
• Publicar os resultados das 

experiencias e dar a coñecer.
• Adaptar o vocabulario 
• Xerar o interese grupal
• Creatividade ante a falta de recursos. 

Escoitar ás particiantes. 
• Recoller experiencias. Aproveitar caras 

famosas ou coñecidas para captar 
atención.

• Analizar os propios prexuízos
• Motivar
• Normalizar as persoas.
• Liberdade.

FACILITADORES

O deseño de accións participativas inclusivas está condicionado polos tempos de análise previa 
que se adiquen a tentar identificar e controlar os factores que poden contribuír ao seu éxito. 

Baixo esta premisa, esta dinámica foi formulada co obxectivo de recoñecer aqueles elementos que 
facilitan e estimulan a participación inclusiva entre persoas diferentes. Do mesmo xeito que na 
anterior dinámica, as nosas prácticas participativas máis significativas foron o obxecto desta 
análise.

Seguindo na lóxica do traballo por mesas, amósanse a continuación os distintos facilitadores 
identificados en cada unha delas.

mesa #1

mesa #2



• Trato agradable
• Crear vínculo. Sentirse parte.
• Crear interese. Atender a demanda, 

escoitar.
• Difusión adaptada a diferentes vías, e 

formas de chegar á xente.
• Espacios facilitadores, non sempre físicos
• Retomar ideas, innovar e renovar
• Alguén que “tire do carro”. Non falar 

todas xuntas, senón entre nós.

• Compromiso
• Originalidad
• Comunicación
• Difusión
• Boa organización
• Empatía
• Accesibilidad
• Amplitud de participación
• Carácter cultural
• Diversidad
• Creatividad
• Perseverancia
• Voluntad
• Disposición
• Trabajo en red

Atendendo aos elementos facilitadores que acadaron un maior grao de consenso, a continuación 
ofrécese unha breve análise ca fin de ofrecer posibles boas prácticas a ter en conta á hora de deseñar 
e implementar accións que fomenten a participación.

En primeiro lugar, revélase importante consensuar obxectivos comúns entre todas as partes 
implicadas no desenvolvemento das accións. Neste sentido, advírtese da pertinencia de establecer 
espazos e tempos para a comunicación e o diálogo entre profesionais e persoas participantes onde 
se poidan atender as demandas formuladas.

Ademais, considérase conveniente facer partícipe ás persoas participantes durante todas as fases 
do proceso da acción a implementar: deseño, implementación e avaliación. Esta metodoloxía de 
traballo poderá propiciar a aparición doutro dos elementos facilitadores recollidos e que se torna 
esencial para o éxito das accións participativas: crear vínculos de pertenza e sentimento de 
identidade.

Non obstante, para que isto aconteza, saliéntase a importancia traballar a prol da acessibilidade para 
a incorporación a estes espazos de todas as persoas que o desexen, tendo en conta as distintas 
necesidades de cada unha delas. Baixo esta perspectiva, apúntase fundamental adaptar a linguaxe, 
fuxindo de enfoques excesivamente técnicos. Na mesma liña, considerouse conveniente sumar 
esforzos por abrir as portas á comunidade, facendo fincapé nun deseño e difusión das actividades 
adaptados para todos os públicos. 

Por outra banda, valorouse a importancia de destinar tempos e esforzos ás tarefas de incidencia 
para concienciar á sociedade sobre a necesidade de construír comunidades máis xustas, inclusivas e 
cohesionadas. Esta idea pretende fomentar a responsabilidade compartida de toda a sociedade, 
evitando que recaia únicamente no colectivo afectado.

Outro elemento destacado, e que se repetiu nas catro mesas, está relacionado coa necesidade de 
traballar creativamente no deseño e implementación das accións.

Por último, o compromiso destaca coma un elemento que, sen dúbida, será requerido no deseño e 
implementación das nosas accións para estimular a participación da sociedade xusta e cohesionada 
que pretendemos.

mesa #3 mesa #4



Unha vez analizados os elementos que resultan facilitadores no desenvolvemento de accións 
participativas, o traballo nas mesas centrouse na análise dos elementos obstaculizadores das 
mesmas. Para a realización deste exercicio propúxose a lectura de dous casos prácticos baseados na 
realidade e que serviron de estímulo á hora de identificar os elementos que poden ser un obstáculo 
no fomento da participación.

Caso práctico 1
Carme é unha muller de 67 anos que foi “ama de casa” toda a vida. Xa hai cinco anos que morreu a súa nai, que vivía con ela e 
da que coidaba. O seu marido acaba de falecer recentemente. Tamén ten dous fillos, pero están vivindo fóra do país por 
cuestión laborais. Como sempre se adicou a tarefas vinculadas cos coidados e co fogar, ten moi poucos vínculos sociais. 

O outro día observou un cartaz que anuncia unha reunión/asamblea da organización de veciños/as para falar das cousas que 
se necesitan mellorar no seu barrio. Carme decide asistir pero non logra atoparse cómoda na asamblea. Relata o seu 
testimonio do seguinte xeito:

“Hai xente que ten un discurso tan elaborado… Escóitala e dis, que ben fala e que ben transmite as ideas… Cantas ideas ten! A min 
cústame moito… Eu podo poñer exemplos máis do día a día, cousas máis sinxelas… Xa non che falo dun discurso elaborado pero, 
claro, parece que interiorizamos que non somos nada ou non temos nada que aportar. Eu teño iso interiorizado… será porque non 
estou acostumada. Eu non sei argumentar e sería unha cousa que me encantaría facer porque nalgunhas cousas creo que levaría 
razón porque teño moitas ideas pero non sei como expresalas e se aínda por riba ti estasme comendo porque tes as ideas súper 
argumentadas e ademais tamén, tes un ton de voz… ¿sabes? Que non amosas dúbidas… Son distintos xeitos de comunicarse, non? Eu 
sempre penso que me encantaría non ter dúbidas, ter un argumento bo pero logo dis que non é real, non?”*

*Este testimonio está adaptado e traducido do castelán ao galego a partir dun testimonio real extraído da investigación publicada no libro “Innovaciones 

democráticas feministas.” de Jone Martínez-Palacios.

• Vergoña
• Prexuizos
• Individualismo
• Baixa autoestima e inseguridade
• Autoexclusión 

• Uso de determinada linguaxe corporal e verbal.     
A necesidade de entrenarse na xestión dos tempos tanto 

das persoas que asumen liderazgo como das persoas que 

teñen barreiras, non pode meterse presa, cada quen 

precisa os seus tempos para expresarse.

• Partidismo político que se lle quere dar as 
accións organizadas, obstaculiza a participación 

• A xerarquía e a verticalidade de certas accións 
dificulta a participación. 

• É necesario incorporar a perspectiva de xénero, 
empatizar con certas limitacións e adaptar os 
tempos.

• Inseguridade e medos propios.

ÓBSTÁCULOS

Os obstáculos identificados a partir deste caso práctico foron os seguintes: 

Ademais, na xuntanza, elaboramos un tendal onde os “colgamos a secar”

mesa #1 mesa #2



Caso práctico 2
Nun barrio de 15000 habitantes dunha cidade galega existe un centro municipal que presta servizo de 

albergue a persoas sen teito. Ademais conta cun centro de día con actividades ás que únicamente poden 

acceder os usuarios/as do servizo. 

Dende que o centro entrou en funcionamento, os usuarios/as do recurso fan bastante vida na rúa e 

apreciase máis movemento no barrio. Sen embargo, non existe unha relación de interacción positiva 

entre os usuarios/as co resto da veciñanza que percibe inseguridade e desconfianza debido a 

comportamentos “antisociais” que lle atribúen á xente usuaria do centro. A veciñanza toma a decisión 

de convocar unha manifestación e sae á rúa para protestar contra esta situación e os medios de 

comunicación local fanse eco do acto.

O concello decide que a solución para este conflicto é dotar de máis policía na zona. 

Os obstáculos identificados a partir deste caso práctico foron os seguintes: 

mesa #3 mesa #4

• Atribución do “todo o malo que pase no 
barrio” á existencia dese centro. 

• Solución proposta polo Concello, afianzando
a idea de peligrosidade. 

• Promover espacios de unión, 
• falar coas xente. 
• Prexuizo existente ante a apertura dun 

centro coma o albergue. 
• Promover xuntanzas e comunicación 

coas persoas do barrio
• Como contan as cousas nos medios de 
• comunicación. Anticiparse cos medios. 
• Actividades tan so para persoas do servizo. 
• Abrir as actividades

• Falta formación social 
• Comunicación
• Estigma social
• Falta traballo comunitario
• Resistencia ao cambio.



A continuación exponse unha breve aportación en clave de análise en relación aos resultados 
desta dinámica.

No caso número 1 indentificáronse obstáculos estreitamente relacionados con aspectos persoais 
como a vergoña, a inseguridade, os medos propios e a baixa autoestima.

Todos eles, son sentimentos que forman parte do ámbito máis íntimo e privado das persoas e 
que, polo tanto, supoñen unha especial dificultade á hora de poder traballar na súa desactivación. 
Ademais, indentifícanse determinados perfís de liderados que, polo uso da linguaxe corporal e 
verbal que adoitan empregar, poden contribuír a perpetuar e incrementar as dificultades para 
participar das persoas que se sinten máis inseguras. 

Outro obstáculo a ter en conta á hora de deseñar accións de participación vai da man do 
respecto aos tempos que precisamos cada persoa para participar. A fugacidade coa que se vive 
o día a día e a excesiva preocupación por acadar resultados fan que, en ocasións, se descoiden os 
procesos onde as persoas han de ter a oportunidade de sentirse cómodas para expresarse 
respetando os seus propios ritmos. 

É importante ter presente o risco que pode supoñer que os sentimentos de inferioridade, baixa 
autoestima ou vergoña podan ser asumidos como “defectuosos” polas persoas que os vivencian. 
Cabe destacar, que todas estas cuestións afectan especialmente ao xénero feminino polo que 
concibe como necessário a incorporación da perspectiva de xénero no deseño de espazos de 
participación inclusivos.

Por todo isto, e a modo de conclusión, considerase necesario facilitar tempos e espazos 
protexidos que favorezan momentos de seguridade para que as persoas que encarnan eses 
sentimentos teñan a posibilidade de sentirse cómodas para exteriorizalos e compartilos. Só a 
través destes momentos se poderá traballar na mellora da autopercepción destas persoas con 
respecto á participación.

Asimesmo, cómpre tamén apoiar a creación de espazos para reflexións conxuntas sobre o 
respeto ás distintas formas existentes á hora de participar e a importancia de adicar esforzos 
para que todas se sintan incluídas. 



Outro obstáculo a ter en conta á hora de deseñar accións de participación vai da man do 
respecto aos tempos que precisamos cada persoa para participar. A fugacidade coa que se vive o 
día a día e a excesiva preocupación por acadar resultados fan que, en ocasións, se descoiden os 
procesos onde as persoas han de ter a oportunidade de sentirse cómodas para expresarse 
respetando os seus propios ritmos. 

É importante ter presente o risco que pode supoñer que os sentimentos de inferioridade, baixa 
autoestima ou vergoña podan ser asumidos como “defectuosos” polas persoas que os vivencian. 
Cabe destacar, que todas estas cuestións afectan especialmente ao xénero feminino polo que 
concibe como necesário a incorporación da perspectiva de xénero no deseño de espazos de 
participación inclusivos.

Por outra banda, no caso número 2, os obstáculos identificados responden a unha situación de 
conflicto derivada dunha falta de comunicación entre dúas partes implicadas: a veciñanza e a 
entidade social que atende e ofrece acubillo a persoas en situación de exclusión social. 

Ao mesmo tempo, a toma dunha decisión unilateral por parte do concello sen mediar entre as 
partes, impide acadar solución compartidas para a mellora da convivencia. Ademais, a decisión 
tomada responde á dotación de máis presencia policial no barrio afianzando a posición dunha 

das partes -a veciñanza- e fortalecendo a idea negativa e de perigosidade que se lle atribúe á 
outra – a xente que busca axuda na entidade social-, bloqueando as posibilidades de diálogo.

Entre os elementos obstaculizadores que contribuíron á aparición do conflicto destácase a falta 

de traballo comunitario necesaria cando, dende as institucións, se decide ubicar un recurso 
social nun determinado barrio coa consecuente chegada de nova poboación con necesidades 
específicas. 

Ademais, o carácter pechado e restrinxido no deseño das actividades que ofrece a entidade 
social, responde a unha visión estreita do concepto de participación que deriva na falta de 
espazos comúns para o diálogo, supoñendo un novo obstáculo para acadar a cohesión da 
comunidade e a mellora da convivencia no barrio.

Para finalizar, cómpre salientar que todos estes obstáculos para a cohesión social, a convivencia e 
a construción compartida dos barrios da cidade vense amplificados polo papel que xogan os 

medios de comunicación. As mensaxes cargadas de prexuízos que son lanzadas sobre os 
colectivos en situación de exclusión social dan lugar ao incremento da estigmatización social, 
outro dos obstáculos identificados durante esta dinámica. 



A avaliación é un proceso clave para poder medir e analizar a calidade das nosas prácticas 
participativas e determinar os aspectos a modificar ou consolidar nas vindeiras accións. Por isto, é 
importante compartir as valoracións da 1ª sesión do Grupo Motor Participa, a partir da enquisa 
facilitada aos seus membros. 

Tal e como se avanzou na introducción deste documento, os datos de asistencia á sesión revelan 
un alto índice de interese e compromiso coa temática abordada. Este interese  vese ratificado a 
través das 24 respostas positivas sobre un total de 26 ante a pregunta “puideches ler o material de 
apoio enviado previamente á sesión?” (por un erro da organización, houbo dúas persoas que non 
tiveron acceso ao material de xeito previo á sesión). A adicación deste tempo previo reforza a 
xenerosidade e compromiso amosado por todas as persoas convidadas en relación coa proposta 
do Proxecto Participa. 

Respecto á utilidade do material enviado previamente, pódese afirmar que a valoración final foi 
positiva. Non obstante, aprécianse valoracións que indican unha excesiva lonxitude e tecnicismo 
na documentación previa aportada. Esta circunstancia preocupa ao equipo técnico do Proxecto 
Participa xa que son factores que determinan a profundidade democrática dos procesos 
participativos. Compre traballar a prol de textos accesibles sen que perdan información relevante 
para a súa contextualización e comprensión.
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Opción 1

Non é claro                       É demasiado técnico   

O texto era moi longo      Todas as anteriores
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Opción 2

O material é claro    O vocabolario é accesible
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AVALIACIÓN



O resto dos aspectos organizativos foron valorados dun xeito positivo. Así se pode apreciar nos 
resultados amosados a continuación. 

Estas valoracións tamén serán tidas en conta á hora de deseñar as vindeiras sesións do grupo 
motor, ca fin de consolidar aqueles aspectos que axudaron ao bo funcionamento da mesma.

Se facedes click na seguinte imaxe poderedes visualizar o vídeo-resumo da sesión

Horario

Instalacións da Fundación Barrié

Dinámicas empregadas

Contido Sesión

A execución das facilidadoras/es   
(comunicación, explicacións, actitude)

A participación do grupo

A túa participación

1

2

2

2

3

4

3
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4
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13

21

23

18

17

20

21

10 Nada

Pouco

Regular

Satisfeita

Moi satisfeita

0   5       10             15               20               25

Outros aspectos organizativos

https://www.youtube.com/watch?v=uYBiAoPclUQ


En síntese, a 1ª Reunión do Grupo Motor Participa, estivo conformada por un grupo 
heteroxéneo e diverso de persoas que acumulan unha dilatada experiencia no deseño e na 
participación de accións vencelladas ao ámbito político, cidadá, social e comunitario.

Retomando o obxectivo principal do proxecto, “analizar e reflexionar arredor das dificultades 

que existen á hora de crear espazos de encontro inclusivos e que fomenten a participación e a 

creación de vínculos entre persoas con situacións vitais e sociais diversas”, e tralas dinámicas 
formuladas para tal fin, semellan relevantes as seguintes cuestións:

• É importante adoptar unha visión ampla á hora de pensar en accións que busquen 
fomentar a participación de toda a poboación. Para acadar este obxectivo, débense 
convidar e incorporar ás persoas destinatarias nos procesos de deseño, 
implementación e avaliación das accións.

• Detectouse como imprescindible a creación de espazos de encontro que faciliten o 
diálogo sobre todo á hora de xestionar o conflicto. Para isto, é importante que exista 
traballo e mediación comunitaria.

• A diversidade é o gran rasgo de distinción da nosa sociedade e tamén da cidade que 
habitamos. Para construír espazos de participación democráticos, é fundamental adicar 
esforzos ao fomento do respeto das distintas formas de participar que teñen as 
persoas. 

• Para acadar verdadeiros procesos de transformación social, é necesario traballar nos 
catro ámbitos da participación que se identificaron: político, cidadá, social e 
comunitario. Todos eles deben estar interconectados á hora de dar respostas integrais 
ás necesidades das persoas.

Por último, o noso mapa da participación reflexa unha idea xeral compartida respecto da 
visión e dos ámbitos onde se ubican as nosas accións de participación. Esto poderá favorecer 
futuras accións conxuntas. 

CONCLUSIÓNS


