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O martes 26 de novembro, o grupo motor do proxecto “PARTICIPA, nun Vigo inclusivo. 

Encontros improbables para a xeración de vínculos e a inclusión social”, reuniuse por terceira e 

última vez no ano 2019 na Fundación Barrié de Vigo1. Coincidimos un total de 37 persoas 

participantes, traballadoras e colaboradoras que representan 16 entidades e colectivos 

sociais da cidade así coma cidadás, a título individual, están vencelladas e sensibilizadas cos 

obxectivos do proxecto. 

A xornada organizouse tendo en conta as respostas obtidas na enquisa de avaliación da 

anterior sesión que o equipo técnico trasladou ao grupo, tamén co obxecto de recoller 

orientacións e suxerencias de cara o deseño e desenvolvemento desta última sesión do 

ano.

Así, fixáronse os seguintes obxectivos para esta terceira sesión:

1) Traballar conxuntamente arredor de dous casos prácticos (Radio Xaruma e Que 

pasa na Ronda?) a partir dos cales o grupo puidera reflexionar e identificar 

posibles liñas de accións aplicables na abordaxe de futuros retos.

2) Avanzar nas claves dun DECÁLOGO que nos permita identificar as cuestións 

máis relevantes de cara a organizar accións cun enfoque participado e 

inclusivo.

A sesión daba comezo lembrando, por parte do equipo técnico, os obxectivos do proxecto 

PARTICIPA e desta terceira sesión co fin de ubicar no contexto do mesmo ás persoas de 

nova incorporación. Así, remarcouse a aposta por concienciar sobre o dereito que temos as 

persoas a participar na vida pública e sobre o papel que lle corresponde ás entidades 

sociais (colectivos, asociacións, ONGs...) na tarefa de activar a sociedade civil co fin de 

garantir o dereito de participar na vida pública das persoas que acompañan. 

1Institución á que lle agradecemos a cesión do seu espazo, unha vez máis.

Jesús · Rosiña · Davinia · Sonia · Sara  

Antón · Ángela · Antía · Virginia · Alba

Andrea · Tania · Margarita · Javier P. 

Enrique ·  David · Martín · Puri ·  Tania 

Ignacio · Montse · Juncal · Alejandra 

Lara · Greta · Javier · Conchi · Guille 

Montse · Mercedes · Sebas · Carlos 

Mercy · Carmen · Teresa · Inés · Natalia  
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9.00-9.15h    Apertura de portas, recepción e entrega de material.

9.15-10.30h     Benvida á 2ª Sesión do Grupo Motor PARTICIPA

• Magosto da Participación

• Obxectivos e metodoloxía da xornada de traballo

10.00-11.45h   Dinámica de traballo en grupos grandes a partir de casos práctico

• Mapa de relacións e liñas de acción

11.45-12.15h  Café-Descanso

12.15-13.00h  Presentación en plenario do traballo en grupos.

13.00-13.45h   Decálogo da participación

13.45-14.00h   Peche da 3ª Sesión do Grupo Motor: expectativas de futuro.

Ademais, fíxose alusión á participación coma unha ferramenta que nos pode axudar a 

cambiar a percepción sobre a exclusión social da veciñanza e da contorna na que nos 

ubicamos e así loitar contra o estigma a través da xeración de espazos de encontro que 

fomenten a relación entre a diferencia.

Para iso, remarcouse a importancia do Grupo Motor coma espazo colectivo para:

• Reflexionar conxuntamente arredor da pregunta “de que falamos cando falamos de 

participación?”

• Imaxinar cidades do futuro máis inclusivas e que nos coiden.

• Idear de que xeito podemos actuar para acadar o protagonismo que como persoas, 

entidades, colectivos, etc. temos que ter nese proceso.

Antes de comezar coas dinámicas de traballo, levousa a cabo unha dinámica de 

presentación, imprescindible para coñecernos e recoñecernos como protagonistas neste 

proceso e que permitiu que se aportaran visións e aspiracións particulares da participación 

como ferramenta para avanzar cara o obxectivo principal do proxecto: contribuÍr á 

(re)construir unha cidade máis inclusiva e cohesionada.

Despois da dinámica de presentación, a sesión organizouse en dous momentos para dar 

resposta aos obxectivos 1 e 2 da sesión, respectivamente.

Un primeiro momento no que retomamos a dinámica de traballo conxunto da anterior 

sesión onde, a partir de dous casos reais compartidos por participantes do grupo, se 

buscaron dar respostas para fomentar maiores cotas de participación.

Un segundo momento, no que traballamos en grupos pequenos para avanzar no posible 

decálogo da participación que recolla aspectos imprescindibles que debemos incorporar 

para o deseño de accións inclusivas.

Así, os tempos da sesión quedaron estruturados da seguinte maneira:

5



2.MAGOSTO DA 
PARTICIPACIÓN

6



7

https://www.emaus.com/pdf/participa/Asi%20foi%201%20sesion%20GM%20PARTICIPA..pdf
https://www.emaus.com/pdf/participa/Asi%20foi%201%20sesion%20GM%20PARTICIPA..pdf
https://www.emaus.com/pdf/participa/Asi%20foi%201%20sesion%20GM%20PARTICIPA..pdf
https://www.emaus.com/pdf/participa/Asi%20foi%201%20sesion%20GM%20PARTICIPA..pdf
https://www.emaus.com/pdf/participa/Asi%20foi%201%20sesion%20GM%20PARTICIPA..pdf
https://www.emaus.com/pdf/participa/Asi%20foi%201%20sesion%20GM%20PARTICIPA..pdf
https://www.emaus.com/pdf/participa/ASI-FOI-DEFINITIVO-2-SESION.pdf
https://www.emaus.com/pdf/participa/ASI-FOI-DEFINITIVO-2-SESION.pdf
https://www.emaus.com/pdf/participa/ASI-FOI-DEFINITIVO-2-SESION.pdf
https://www.emaus.com/pdf/participa/ASI-FOI-DEFINITIVO-2-SESION.pdf
https://www.emaus.com/pdf/participa/ASI-FOI-DEFINITIVO-2-SESION.pdf


As persoas que se ían presentando foron enriquecendo os conceptos escollidos mediante 

as súas aportacións sobre a importancia e significado que para elas tiñan esas ideas á hora 

de avanzar no fomento da participación inclusiva. Na análise e recopilación dos resultados 

desta dinámica identíficase con claridade que os conceptos escollidos poden agruparse nas 

seguintes categorías: ferramentas, dereitos, vínculos e sentido de pertenza, coidados, 

innovación (arte e creatividade) e perspectiva de xénero. A continuación amósanse as ideas 

escollidas ordenadas nestas seis categorías:

Ferramentas

Concepto Idea Participante

Cultura “popular”

Barreiras / medos*

Reflexión

Cultura

Escoitar

Recursos

Implicación

Voz

“A de verdade, a que fai vivir en 
común”

“Todas as barreiras no social e no 
político xeran medos”

“Necesaria para transformar”

“O gusto por aprender doutras 
culturas”

“Precisamos escoitar aos outros”

“Desvivirnos polas persoas”

“Uns ao servizo dos outros, 
mediante a colaboración”

“Cada un/unha, unha voz”

Rosiña

Tere

Andrea

Merce

Guillermo

Antón

Alejandra

Sara

Concepto Idea

Dereitos

Dignidade

Suso

Carmen

Tania

Ángela

Javier Laxeiro

Escola “Espazo para fomentar a 
aceptación das diferencias” Vir

Iguais

Igualdade

Xustiza

Liberdade

Liberdade

“Ninguén é máis que ninguén”

“Todos/as debemos ter dereito á 
vida digna”

“Non hai xustiza. Sobre todo 
para quen máis a precisa”

“Ser libre para propoñer e poder 
participar”

“É fundamental ter liberdade 
para elixir onde queremos vivir”

“Fundamental para todo”

Obi

Participante

*Este concepto incluese nesta categoría, entendendo que é preciso identificar ferramentas que 
contribúan á derrubar as barreiras e os medos.
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Vínculos e coidados

Concepto Idea

Confianza

Relación

Ponte

Vínculo

“A importancia da confianza no 
outro/a”

“Fomentar a empatía a través das 
relacións”

“É necesario tender pontes”

“Fundamental para apoiarnos”

“Unión para xerar sentido de 
pertenza”

“É necesario sentirse vinculado/a 
para poder participar coas demais”

Sonia

Alba

Montse

Carlos e Antía

Franklin

Redes / tecido “Recuperar as redes naturais e 
sociais que estamos perdendo”

Unión

Barrio

Puri

Trato

Relación

“Agradezo o trato recibido que me 
axudou a participar”

“Coidar as relacións é fundamental 
nos procesos transformadores” Martín

Margarita

Participante

Necesidades “Todos/as temos necesidade de 
coidados” Sebas

Conchi

Negociación “A importancia de xerar relacións 
de confianza” Greta

Perspectiva de xénero

Concepto Idea

Mulleres
“Necesarias. Atender ás 
dificultades de acceso á 
participación”.

Quique

Participante
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I-A-P

Previamente a comezar coa sesión de traballo por grupos, refrescouse o enfoque 

metodolóxico no que se inspirou a posta en marcha do GRUPO MOTOR: a Investigación – 

Acción – Participativa (IAP). A IAP é unha forma de construír coñecemento a partir das 

necesidades, demandas e dificultades sobre unha cuestión concreta, involucrando no 

proceso de investigación á poboación que atesoura vivencias en primeira persoa sobre a 

problemática a abordar co fin de fomentar ideas organizadas para actuar e transformar a 

situación.

A continuación preséntase un gráfico que pretende axudar a explicar a esencia desta 

metodoloxía:

A MODO DE RECORDATORIO

Innovación

Concepto Idea

Arte

Imaxinación

Transformación

“Vivir a vida da arte axuda a 
escapar”

“Para crear, hai que imaxinar”

“Imaxinar quen somos e como queremos 
presentarnos. Presentar con 
creatividade para transformar”

Sebas

Juncal

Davinia

Participante

Xogo “Do xogo saen as ideas e a 
creatividade”

Ignacio P. Jofre

Búscase xerar coñecemento útil para a poboación co fin de 

poder actuar sobre o contexto social no que se ubica

Permite que a poboación involucrada teña un coñecemento 

máis sistemático e profundo da situación particular e así poida 

actuar máis eficazmente na transformación

INVESTIGACIÓN

PARTICIPACIÓN

Persoas 
participantes

Persoal técnico 

Cidadanía 
implicada

ACCIÓN
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3.SIMULACIÓN 
DE ACCIÓNS 
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Unha vez refrescada a metodoloxía na que se inspira o Grupo Motor PARTICIPA, retomouse 

a dinámica que se presentou na anterior sesión pero que por unha dificultosa xestión dos 

tempos non se puido concluír.

O equipo técnico considerou oportuno retomar esta tarefa a partir das respostas do grupo 

na enquisa de avaliación da anterior sesión, que valorou moi positivamente poder continuar 

coa dinámica sen rematar. O seguinte gráfico amosa a porcentaxe de respostas favorables 

con respecto a esta cuestión. 

Esta dinámica, proposta para o traballo conxunto vén determinada polas dúas ideas-forza 

ou conclusións do grupo a ter en conta para fomentar espazos de participación inclusiva ao 

longo da primeira e segunda sesión, recollidas e sintetizadas nos distintos documentos de 

devolución.

Concretamente, está pensada para traballar a partir de casos reais tendo en conta a 

relevancia que o Grupo Motor lle deu ao longo de todo o proceso ás dúas seguintes 

cuestións:

1. A interrelación entre os distintos axentes que conflúen nun 

territorio é fundamental á hora de levar á practica accións que 

fomenten a participación inclusiva: administración pública, escola, 

movimento asociativo, veciñanza, institucións culturais, comercio de 

proximidade, etc.

2. A importancia da reflexión orientada á acción: nas distintas 

aportacións que o grupo reflexou tanto ao longo das dúas sesións 

anteriores como nas enquisas de avaliación de cada unha delas, 

destacou a importancia de traballar o concreto enfrontándonos ante 

realidades coas que nos podemos atopar como entidades ou cidadanía 

no día a día para dar posibles respostas que poidan modificar a 

situación. 

Non Si

SERÍA INTERESANTE REMATAR A DINÁMICA NA SEGUINTE SESIÓN DE TRABALLO?
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Así, a primeira parte da dinámica centrouse na identificación dos actores presentes en 

cada un dos casos prácticos abordados e na análise das relacións existentes (ou 

inexistentes) entre estes. Para facilitar este primeiro exercicio, compartiuse e explicouse o 

“mapa de relacións” ou sociograma como ferramenta de traballo na que apoiarnos.

Esta ferramenta permítenos visualizar aos actores e grupos sociais presentes no territorio e 

trazar as conexións que existen entre eles. Axúdanos a decatarnos do illados/as que nos 

podemos atopar nas tarefas que nos propoñemos e das alianzas que precisamos e 

debemos facer para colaborar en tarefas comúns.  

Trala análise das relacións dos axentes presentes no territorio, para abordar a segunda 

parte da dinámica apoiámonos nunha ferramenta que nos axudase a pensar e definir 

posibles liñas de acción aplicables a cada un dos casos prácticos. Esta ferramenta, que 

definimos co nome de Plan de Acción, axúdanos a identificar os resultados que queremos 

conseguir mediante a concreción dos seguintes criterios: que actividades temos que 

desenvolver, como as temos que desenvolver, con quen e cando.

Para facilitar o traballo e a interacción, dividímonos en dous grupos, onde cada un deles 

traballou nun dos dous casos prácticos. É importante remarcar que o obxectivo non era, en 

ningún caso, que as análises e accións deseñadas a partir da dinámica se levasen á práctica 

real, senón que axudasen á reflexión compartida e orientada á acción a partir de retos e 

desafíos concretos.

Cada grupo de traballo estivo acompañado por dúas persoas facilitadoras do equipo técnico 

de Emaús. Pero antes de comezar coa dinámica ofreceuse, a modo de recordatorio, unha 

pequena síntese de cada un dos casos compartidos na 2ª sesión do Grupo Motor:
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Radio Xaruma3

A Asociación 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.

Na anterior sesión, Suso e Andrea compartiron co grupo motor a súa preocupación por atopar respostas que puidesen reactivar o 

proxecto “Radio Xaruma” de forma que tivese maior repercusión e participación por parte da comunidade. A continuación amósase un 

resumo gráfico da situación actual do proxecto trasladada por Xaruma e a partir da cal o se traballou na dinámica de análise do contexto e 

respostas que puidesen servir de guía para a acción. Podes visionar o vídeo de presentación da entidade aquí: 

Pérdida de forza, desánimo, sensación de que ninguén os/as escoita

3 Podes visualizar un vídeo-presentación da entidade premendo aquí.

4 Web do proxecto Radio Xaruma premendo aquí 

Gráfico 1

A metodoloxía 
IAP

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

Que é

Obxectivo e 
actividades

Situación actual

Obstáculos identificados

Proxecto iniciado fai tres anos como unha ferramenta máis para expresarse e ter voz propia. As persoas participantes elaboran 

os seus programas de radio mediante os que canalizan os seus intereses, afeccións, inquedanzas, necesidades, etc.

1) Establecerse como vehículo de comunicación e relación co exterior.

2) Entre os seus programas destacan: entrevistas a distintas entidades, colectivos, asociacións ou persoas que son 
convidadas a gravar un programa de radio dentro das instalacións de Xaruma.

Aspiracións 

1. Falta de tempo

2. Escasez recursos humanos

3. Falta de coñecementos técnicos

4. Localización de Xaruma: fai difícil a súa 
visibilidade.

5. Só poder  emitir vía internet, limita 
moito o seu alcance.
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Qué pasa na ronda?5

É un sentir, unha preocupación común que nace a raíz da decisión tomada por parte do Concello de Vigo para a remodelación da praza 

situada no inicio desta céntrica rúa. 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.

5 Podes ver un vídeo con opinións de parte da veciñanza sobre a situación premendo aquí

Preocupación común por parte dun grupo de veciños e veciñas do barrio arredor dun proxecto de remodelación da 
praza. Cren 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.

Que é

Obxectivo e 
actividades

Situación actual

Obstáculos identificados

Aspiracións

A P R A Z A 

D A 

R O N D A

Unha praza onde se fomentan os vínculos sociais e, de cando en vez, se realizan actividades de 

dinamización

1. Non se informou nin se tivo en conta a 
opinión da xente.

2. Falta de transparencia na toma de decisións 

3. Falta de comunicación / interlocución co 
Concello.

4. Varios veciños e veciñas intentaron solicitar os 
planos do proxecto sen éxito debido ás trabas 
por parte do Concello de Vigo para facilitalos.

Sen definir

Que se lles informe e se lles teña en conta
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Despois do traballo en cada un dos casos mediante a dinámica facilitada por dúas persoas do 
equipo técnico, varias persoas de cada grupo compartiron en plenario as conclusións ás que se 
chegaron.

Despois do traballo en cada un dos casos mediante a dinámica facilitada por dúas persoas do 

equipo técnico, varias persoas de cada grupo compartiron en plenario as conclusións ás que 

se chegaron.

Despois do traballo en cada un dos casos mediante a dinámica facilitada por dúas persoas do 
equipo técnico, varias persoas de cada grupo compartiron en plenario as conclusións ás que se 
chegaron.

A continuación amósanse os resultados sobre a análise da contorna (mapa de relacións) e 

liñas de acción para cada un dos casos traballados nos dous grupos conformados para esta 

dinámica e, seguidamente, a exposición e contraste que se fixo dos mesmos en plenario. 

É importante salientar que en todas as dinámicas poderíase ter chegado a un nivel de 

profundización maior que requeriría unha adicación de tempos moito maior. Sen embargo, 

o obxectivo desta dinámica estaba máis centrado en socializar e compartir a utilidade das 

ferramentas empregadas co fin de que cada entidade ou colectivo puidese, de ser o caso, 

incorporalas autónomamente na súa actividade.

Varias persoas do grupo de traballo para este suposto práctico, presentaron o mapa de 

relacións elaborado en gran grupo destacando as seguintes cuestións:

1. O barrio de Teis, onde se ubica Xaruma, destaca pola súa historia como barrio 
popular e reivindicativo onde a mobilización cidadá xogou sempre un papel 
destacable. Ademais, conta cun Plan Comunitario que busca aunar persoas, 
colectivos, asociacións de todo tipo, servizos e recursos do barrio6.

6Extraído de www.planteis.org. 

RESULTADOS DAS SIMULACIÓNS
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“Mapa de relacións ou sociograma para o caso de Radio Xaruma”

AAVV

ANPAS
x

PROVIVIENDA UTS TEIS

CENTROS 

EDUCATIVOS

ENTIDADES SOCIAIS
FUNDACIÓN 
SANTA CRUZ

IESAV

   CENTRO CÍVICO
              +

Plan Comunitario Grupos xuvenís

Minorías étnicas con 
gran presenza no 
barrio

         CENTRO 
SOCIOCOMUNITARIO

MERCADO TEIS

COMERCIO LOCAL
+

GRUPOS MUSICAIS

Relacións fortes
a) de dependencia

b) de colaboración

Relacións débiles
a) de illamento
b) de desinterese
c)  puntuais

Relacións conflictivas ou “sen relación” x

http://www.planteis.org/
http://www.planteis.org/
http://www.planteis.org/
http://www.planteis.org/
http://www.planteis.org/


1. O 

2. A presenza do Mercado de Teis a escasos metros da sede de Xaruma, resaltouse 
como punto de referencia fundamental. É un mercado que se caracteriza tanto pola 
gran afluencia diaria que ten de xente do barrio de tódalas capas sociais coma polo 
seu dinamismo a nivel sociocultural. Con respecto a esta última cuestión, Xaruma xa 
ten colaborado co Mercado organizando, por exemplo, as festas dos Maios na Praza 
do Toural.

3. Pese a non estar ubicado dentro dos lindes do barrio de Teis, considerouse 
importante identificar ao Instituto de Ensino Superior Audiovisual de Vigo como 
posible axente colaborador. 

4. Pese a non estar ubicado dentro dos lindes do barrio de Teis, considerouse 
importante identificar ao Instituto de Ensino Superior Audiovisual de Vigo como 
posible axente colaborador. 

5. A presenza de numerosos centros educativos que abraguen tódalas etapas do 
sistema educativo tamén se salientou coma unha cuestión á ter en conta. Ademais, 
con algúns deles, Xaruma ten establecidas relacións de colaboración que poderían 
ser interesantes para ter en conta de cara a relanzar o proxecto.

6. Tamén se identificaron distintas agrupacións musicais de diferentes estilos (rock, 
folk, etc.) que conflúen no barrio.

Como conclusión final desta dinámica, é importante recalcar a posibilidade que o mapa 

de relacións ofreceu á hora de recoñecer o territorio onde se ubica Xaruma dun xeito 

máis consciente e onde destaca a gran presenza de institucións educativas, asociacións, 

colectivos a prol de distintas sensibilidades e entidades de carácter social.

“Plan de acción de Radio Xaruma / Liñas de acción”

Actividade Como? Con quen? Resultado 
esperado

Conseguir 
formación

Voluntariado

Convenio de 
prácticas

Internet

Colaboracións de 
profesionais da radio

Escola de Imaxe e Son 
de Vigo (FP)
Establecendo contacto 
con outras radios

Aumentar capacitación 
e cualificación

Aumentar difusión

Redes sociais: Instagram, 
facebook e twitter.

Definir grupos de 
audiencia e 
poboación diana.

Gravacións e radio “a pé 
de rúa”

Comercio

Programas con chamadas 
telefónicas
Convidar a colectivos a que 
participen: colexios, 
asociacións, etc.

Asociacións, colexios, 
ANPAS, 

Grupos de música 

Mercado 

Diversidade cultural 
con presencia no 
barrio

Identificar ao 
público 
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Neste punto, identificáronse as necesidades do proxecto e establecéronse dúas liñas de 

acción prioritarias para dar resposta á situación actual. A continuación ofrécese unha 

síntese das conclusións do que se compartiu en plenario con respecto a este exercicio.

1. Aumentar a formación das persoas que participarán no Proxecto de radio, 

capacitándoas e empoderándoas nos distintos roles que teñan que asumir a nivel 

radiofónico: cuestións técnicas, formación para a locución, etc.

Para estas cuestións, o grupo considera que podería ser de interese para o proxecto 

petar á porta doutros proxectos de radio coa mesma filosofía coa que poder 

retroalimentarse. 

Foi especialmente interesante para este punto, a sinerxia xurdida entre distintas 

persoas que confluíron no traballo arredor desta dinámica. Así, Javier (Fundación 

Laxeiro) e Franklin (Cáritas) identificaron persoas do seu entorno que poderían 

ofrecer apoio e soporte nas tarefas de formación e capacitación para a locución.

Considerouse suxerente a presenza na cidade do Instituto de Ensino Superior 

Audiovisual de Bouzas co que se poderían establecer convenios de colaboración 

que enriquecesen o proceso formativo do alumnado dos ciclos que oferta o centro a 

través de prácticas formativas no Proxecto de Radio e, á súa vez, aportasen 

recursos técnicos e humanos.

Nesta liña, o grupo percibiu a presenza na contorna de numerosos centros 

educativos coma unha oportunidade para que o proxecto de radio se ofrecese coma 

unha oportunidade para realizar visitas escolares como actividades 

complementarias de educación transversal en valores. Nestas visitas, o alumnado 

podería socializarse coa importancia dos medios de comunicación e a liberdade de 

expresión para unha sociedade democrática e coa promoción de valores que rachen 

cos estereotipos e prexuízos que recaen sobre as persoas que sufren algún trastorno 

mental.

2. Realizar un estudio do público co fin de identificar a poboación á que sería 

desexable e posible que chegase a radio co obxectivo de aumentar a audiencia e 

superar a sensación actual de que ninguén escoita a radio. Para avanzar cara este 

obxectivo, o grupo considerou que podería ser positivo que a radio tivese canles de 

difusión e presenza en redes sociais.

 En liñas xerais, destacouse a importancia de configurar o proxecto como algo aberto 

ao barrio, incorporando a colectivos, entidades, centros educativos, minorías étnicas 

con gran presenza no barrio, etc. para aspirar a establecerse coma un punto de 

encontro e de relación onde confluísen numerosas e diversas voces para 

expresarse. De ser así, podería favorecer a que tanto os recursos humanos 

necesarios para cubrir as necesidades do proxecto como a difusión do mesmo e dos 

seus programas aumentasen expoñencialmente. 
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Abertal

Emaús

Cáritas

Faraxa

Juan Soñador

A las 5

Compartido en plenario o mapa de relacións para o caso da “Ronda”, salientan as seguintes 

conclusións:

Despois do traballo en cada un dos casos mediante a dinámica facilitada por dúas persoas do 
equipo técnico, varias persoas de cada grupo compartiron en plenario as conclusións ás que se 
chegaron.

Despois do traballo en cada un dos casos mediante a dinámica facilitada por dúas persoas do 

equipo técnico, varias persoas de cada grupo compartiron en plenario as conclusións ás que 

se chegaron.

Despois do traballo en cada un dos casos mediante a dinámica facilitada por dúas persoas do 
equipo técnico, varias persoas de cada grupo compartiron en plenario as conclusións ás que se 
chegaron.

O grupo tamén engadiu que, para acadar este obxectivo, sería favorable que a radio 

tivese momentos de “saír fóra” para facer programas a pé de rúa xa que esto 

fomentaría a participación de máis persoas e o interese de máis xente por escoitar 

os programas. A participación tamén podería verse favorecida a través da 

incorporación de chamadas telefónicas durante os programas para aumentar a 

interacción co público.

Comerciantes

Bares

Mercado

Cidadanía

E m p re s a s 
promotoras

Colexio de 
arquitectura

Afectadas

Urbanismo

Medios de 
comunicación

Concello

Políticos/as

Parroquia

Colexio

Ent idades 
Sociais

Escola Infantil

Veciños/as

1. Identifícase a ausencia dunha estructura organizada que articule as 

demandas e necesidades da veciñanza do barrio, deixando un baleiro na 

representación das mesmas e, polo tanto, dificultando a comunicación e 

socialización desta e doutras problemáticas co resto de actores do 

territorio. Ademais, esta ausencia limita a posibilidade de que as demandas 

da veciñanza poidan trascender ao ámbito político que, en última instancia, 

será dende onde se tome a decisión. 

2. Recoñeceuse ao mercado coma un actor con gran presencia no día a día 

do barrio, reunindo a gran cantidade de poboación entorno á súa 

actividade comercial. Ademais, o grupo tamén salientou a aposta que nos 

últimos tempos está a facer pola organización de actividades de 

dinamización cultural, fomentando e posibilitando outro tipo de relacións 

co entorno máis alá das comerciais.
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3. O Colexio de Arquitectura de Galicia (COAG), con sede próxima ao barrio, 

identificouse coma un actor relevante co que poder establecer canles de 

comunicación que posibilitaran acceso a información e asesoramento sobre 

cuestións de carácter legal e administrativo con respecto ás preocupacións de parte 

da veciñanza pola decisión de modificar a praza da Ronda por parte do Concello. 

Sen embargo, o mapa reflexa que non existen liñas de relación entre o COAG e o 

resto de actores identificados no territorio.

4. Puidéronse distinguir relacións de colaboración entre as entidades sociais 

ubicadas no barrio que traballan compartindo espazos e recursos. Destaca a 

establecida entre a Fundación Juan Soñador, Abertal, Emaús e o Colexio Salesianos 

que deu lugar á creación das pachangas de barrio que teñen lugar todos os martes 

no marco da actividade “Participa no do Fútbol”7 e na que conflúen veciños/as do 

barrio e persoas participantes de tódalas entidades.

5.  Unha das grandes dificultades e debilidades das entidades do terceiro sector de 

acción social é a relación de dependencia que establecen coas administracións 

públicas e privadas das que proveñen os recursos para a financiación e 

equipamento. Esta dependencia condiciona unha das principais razóns de ser 

destas entidades: a incidencia social. Esto, ás veces, pode repercutir na defensa 

dunha democracia máis participativa onde se teña en conta á poboación á hora 

de tomar decisións sobre cuestións como o deseño urbanístico da cidade. En 

moitas ocasións, estas relacións de dependencia fomentan a autocensura debido 

á sensación de que as consecuencias poden ser perniciosas para a entidade.

6. A Praza distínguese pola gran actividade xerada arredor dos comercios 

hostaleiros que se ubican nesta e identifícanse relacións de colaboración entre 

éstes e a veciñanza á hora de organizar actividades de concienciación, 

sensibilización e dinamización sociocomunitaria. Cabe destacar tamén a 

organización de vermús solidarios que adoita celebrar un dos varios locais 

hostaleiros da contorna unha vez ao mes.

7Máis información sobre esta actividade facendo click aquí. 

Despois do traballo en cada un dos casos mediante a dinámica facilitada por dúas persoas do 
equipo técnico, varias persoas de cada grupo compartiron en plenario as conclusións ás que se 
chegaron.

Despois do traballo en cada un dos casos 

mediante a dinámica facilitada por dúas 

persoas do equipo técnico, varias persoas 

de cada grupo compartiron en plenario as 

conclusións ás que se chegaron.

Despois do traballo en cada un dos casos mediante a dinámica facilitada por dúas persoas do 
equipo técnico, varias persoas de cada grupo compartiron en plenario as conclusións ás que se 
chegaron.
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1. Perante a desinformación e desconexión entre a cidadanía e a administración local, 

cómpre establecer canles de comunicación cos actores presentes no territorio 

co fin de crear alianzas, redes e sinerxias permitan acadar vías de interlocución co 

Concello.

2. Falouse da importancia de “saír á rúa”, é dicir, de estar presentes no barrio 

mediante a utilización da praza para, entre outras cousas, organizar actividades 

abertas, infantís, interxeracionais, etc. que, transversalmente, serviran para 

informar sobre o proxecto de remodelación da praza e realizar enquisas que 

permitan facer unha sondaxe representativa da opinión da veciñanza sobre a 

obra.

3. O grupo valorou que para que as anteriores cuestións teñan éxito, remarcouse a 

importancia de crear axendas compartidas que permitan a comunicación entre 

os distintos actores do barrio para crear e xerar conxuntamente. 

Sobre esta cuestión, varias persoas ofreceron ideas concretas como a creación 

dunha comisión do barrio da Ronda de Don Bosco ou un calendario de 

actividades de barrio. 

Actividade Como? Con quen? Resultado 
esperado

Saír á rúa ESPAZOS VIVIDOS

  “facer barrio”

SOCIEDADE 
ORGANIZADA
            +
PARTICIPACIÓN 
CIDADÁ        
comisión de barrio 
Ronda de Don 
Bosco.

Á hora de compartir en plenario as liñas de acción definidas para o caso da “Ronda”, 

destacaron as opinións en torno a dúas ideas-forza que se desenvolven a continuación:

Preguntar / enquisas

Informar e dialogar 
coa veciñanza

Usar a Praza

Actividades abertas

Actividades infantiles

Crear comisión de 
barrio Ronda de Don 
Bosco

Exposicións públicas

Calendario de barrio

Cartelería + redes

JUAKINA

Centro Escolar

Asociacións + 
mercado + 
comercio

Cíclicka + 
colectivos

Interlocución 
institucional

Dinámicas 
grupais (micro e 
macro)
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Esta dinámica formulouse co obxectivo de facer un exercicio de síntese do coñecemento 

xerado colectivamente ao longo das tres sesións do Grupo Motor para traducilo na 

identificación de 10 claves sobre as cuestións máis relevantes de cara a organizar accións 

cun enfoque participado e inclusivo.

A nivel organizativo, dividímonos en 10 grupos conformados por, aproximadamente, tres 

persoas cada un para que cada un deles puidese consensuar unha clave que formaría 

parte do decálogo. Posteriormente, cada grupo compartiu en plenario a súa premisa á vez 

que unha persoa do equipo técnico ía recollendo cada unha delas ata completar o 

decálogo.

A continuación, amósanse as 10 ideas orixinais compartidas por cada grupo no momento 

da súa exposición:

1. “Fortalecer a comunicación entre entidades e o entorno. Construír mensaxes positivas e 

constructivas á hora de expresarnos.”

2. “Crear máis espazos de participación para a cidadanía que fomenten a cohesión de cara 
a artellar accións transformadoras… presentar as accións en positivo, ampliar a 
posibilidade de comunicar.”

3. “Resilencia colectiva. Cales son a nosas posibilidades de participar, de transformar? non 

individualemente senon colectivamente.”

4. “Motivación e identificación de todos los actores a través de un obxectivo común e 

inclusivo.”

5. “Permitirse encontrar. Moverse en los intereses comunes (base del iceberg) en lo que nos 

une y no en lo que nos separa.”

6. “La participación no sólo es entre entidades. Recuperar la vida (espacios) en la 

comunidad, en el barrio, en las escuelas. Relación entre actores (instituciones) que 

abarquen todas las edades.”

7. “Ser pragmáticos/as haciendo uso de la creatividad.”

8. “Información (situaciones y necesidades) + divulgación (soluciones) y dedicación a la 

hora de organizarlo (pragmatismo,  compromiso y dedicación).”

9. “Mantener la perspectiva del trabajo en red (compartir recursos, trabajar en red...)”

10. “Ver a discrepancia en positivo. Pensar distinto no está mal, ayuda a avanzar. La 

discrepancia enriquece.”
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Finalizado este exercicio de síntese colectiva, o grupo suxeriu ao equipo técnico que estas 

dez ideas se reorganizasen tendo en conta un criterio secuencial que partise das claves 

máis xerais para avanzar cara as máis concretas. Na análise feita a posteriori, identifícanse 

ideas coincidentes en distintos puntos do decálogo. Co gallo de non caer en reiteracións, 

procedeuse a realizar un acopio das “ideas-forza” do decálogo que foi elaborado in situ e 

que, como resultado, deriva nun número de ideas inferior a dez.

1. A creación de accións participativas de carácter inclusivo ha de ser dende a 

comunidade, coa comunidade e para toda a comunidade, mantendo a 

perspectiva do traballo en rede. Debemos tratar de identificar tódolos actores que 

nos rodean e fortalecer a nosa comunicación con estes para recuperar a vida e os 

espazos e tempos en común co barrio, coas escolas, na praza, coa veciñanza, o 

comercio local, as asociación e colectivos, e con poboación de todas as idades. Isto 

nos permitirá xerar sinerxias que fomenten a cocreación de accións 

transformadoras.

2. É importante crear oportunidades para o encontro e as relacións entre persoas con 

historias, procedencias e situacións de vida diferentes. Para iso, debemos ter en 

conta que o lugar idóneo para nos atopar é arredor daquilo que máis nos une: os 

intereses comúns. Debemos facer un esforzo por tratar de identificar cales son e 

artellar accións en base a estes.

3. É importante entender a discrepancia como algo positivo que enriquece as nosas 

reflexións sobre as decisións que temos que tomar e que nos axuda a avanzar. Sen 

embargo, debemos ser conscientes de que nos procesos de deliberación poden 

existir tensións e desgastes que forman parte da normalidade e que adoitan 

aparecer por diferenzas en relación á percepción que cada unha de nós ten arredor 

das implicacións, adicacións e compromisos que poden requerir as cuestións 

organizativas. Para que estas tensións e desgastes non nos afecten máis da conta, 

será importante apelar á resiliencia colectiva como actitude de apoio mutuo e 

coma estratexia que nos permita facer lecturas positivas na medida que vaiamos 

acadando algúns logros por pequenos que sexan. Así, poderemos sortear as teimas 

ou bloqueos que adoitan instalarse en inercias de enfado permanente e que 

potencian as situacións de desgaste, ocasionando que nos afastemos da claridade 

necesaria para avanzar cara os nosos obxectivos. 

4. A información e a divulgación debe construirse con base en mensaxes 

constructivas e en positivo. Ademais, ten que elaborarse de xeito que sexa 

accesible e entendible para o maior número de persoas posibles. Para iso, será 

preciso que utilicemos diferentes soportes (gráficos e audiovisuais) e plataformas 

(taboleiros de anuncios, redes sociais, boca a boca, etc.). É importante non perder de 

vista o pragmatismo á hora de informar: un cartaz cun bo deseño pode ser atractivo, 

pero resultará totalmente irrelevante se non hai un traballo previo conxunto detrás. 
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5. A creatividade permítenos recurrir a formas de expresión alternativas que sexan 

pragmáticas polo impacto que poden conseguir gracias á sopresa e á orixinalidade: a 

arte pode e ten que ser unha aliada. Ademais, permite a relación entre persoas con 

lóxicas e códigos de comunicación distintos pero con intereses e motivacións comúns, 

achegándoas entre si.

Tódalas ideas plasmadas considéranse esencias en igual medida como punto de partida 

para crear accións inclusivas que xeren oportunidades para o coñecemento e a relación 

entre diferentes e que, ao mesmo tempo, fomenten unha maior participación de tódalas 

persoas sobre as decisións que a nivel cidadá, político, social e comunitario determinan a 

vida pública. 

Resulta difícil establecer unha clasificación para o decálogo na que uns puntos sexan máis 

importantes ca outros. Malia iso, decidiuse establecer unha lóxica que priorice unha 

verificación e aplicación sucesiva e encadeada dos puntos á hora de trasladalos á práctica. 

É dicir, debemos ter en conta o anterior antes de centrarnos no seguinte.

Non obstante, este decálogo -que xa non é tal- está pendente de ser revisado, contrastado 

e avaliado, quedando aberto á incorporación de novos elementos e criterios de 

clasificación. Neste sentido, o equipo técnico proponse continuar coa revisión e contraste 

dos datos e resultados do diagnóstico colectivo realizado polo Grupo Motor ao longo de 

todo o proceso. Unha vez finalizada esta revisión, publicarase a versión definitiva 

compartíndoa con todo o grupo.
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Antes de despedirnos, tivemos uns intres para conversar e debatir acerca do peche formal 

do proxecto PARTICIPA no que se enmarca o Grupo Motor que se conformou ao longo 

deste ano coma un espazo de reflexión conxunta para a identificación e incorporación na 

nosa práctica profesional das claves para fomentar unha participación inclusiva mediante o 

fomento de vínculos entre persoas con realidades diversas.

Neste momento, o equipo de Emaús compartiu que a financiación de La Caixa e da 

Xunta de Galicia fixo posible a posta en marcha deste proxecto que permitiu que se 

desenvolveran outras actividades paralelas e complementarias como foron os encontros 

improblables. Do mesmo xeito, incidiu na importancia do Grupo Motor como peza clave 

do proxecto para a xeración de coñecemento contrastado que permitira avanzar cara un 

marco de referencia que sirva de guía metodolóxica para a creación destes encontros.

Ao respecto desta cuestión, diferentes persoas do grupo interviñeron para facer fincapé na 

importancia de seguir adicando esforzos en darlle continuidade a espazos conxuntos de 

reflexión, independentemente da posibilidade de que o proxecto poida seguir contando 

con financiación para o seu desenvolvemento.

Sen embargo, varias voces grupo puxeron de manifesto a importancia de ser conscientes 

de que os recursos económicos son necesarios para ter unha estructura de apoio que de 

soporte á continuidade do proxecto.

Como conclusión do debate sobre esta cuestión, en liñas xerais o grupo considerou 

relevante tentar manter as xuntanzas cunha perioricidade mínima de, alomenos, unha 

anual.

Para ver o vídeo resumo coas aportacións podedes premer aquí.

27

https://youtu.be/zPHdawmNjxY
https://youtu.be/zPHdawmNjxY


Ante o frenético ritmo que impón o día a día e para poder ver máis alá do urxente, que é o 

que adoitamos atender a cotío, o grupo valorou positivamente ter un espazo para 

reflexionar conxuntamente sobre o papel que xogamos como entidades, colectivos, 

institucións, persoas, etc. no territorio onde nos ubicamos e as relacións que establecemos 

entre nós e co que nos rodea. Neste sentido, cabe salientar que é importante considerar a 

reflexión como parte indisociable da acción xa que, moitas veces, tendemos a entender que 

só é traballo “aquelo que se pode ver”.

En liñas xerais, o grupo recoñeceu a importancia de poder parar para realizar un exercicio 

de autoavaliación compartida onde pensar como o estamos a facer e identificar liñas de 

acción onde se teña en conta un enfoque aberto, participado e inclusivo.

A dinámica proposta a partir de dous casos prácticos co obxectivo de activar a reflexión 

conxunta orientada á acción, axudou a socializar e compartir problemáticas, retos e 

desafíos que nos son comúns a todas. Esto favoreceu que agromase a intelixencia colectiva 

e se ofreceran respostas alternativas e elaboradas a retos que aínda que non sexan novos, 

deben seguir formando parte importante nas nosas axendas.

Por último, o grupo salientou a importancia de poder e saber discrepar nestes procesos de 

reflexión como factor determinante para poder avanzar construíndo camiños nos que todas 

nos sintamos cómodas. 

PARARSE A REFLEXIONAR CONXUNTAMENTE

O grupo considerou importante que, ante situacións negativas e de desgaste, é importante 

facer lecturas positivas na medida que vaiamos acadando algúns logros por pequenos que 

sexan. Tamén é importante que se comuniquen para seguir motivando nos procesos de 

participación á xente, visibilizando os avances que se vaian conseguindo.

As accións que buscan reivindicar a consolidación de dereitos relacionadas coa inclusión 

teñen de fondo, na maioría dos casos, situacións de dificultade e sufrimento persoal que 

ateigan de lexítimas e lóxicas sensacións de desánimo e irritación ás persoas que as 

vivencian e ás profesionais que traballan por favorecer cambios cara mellores situacións. 

Sen embargo, estes sentimentos adoitan por influír e repercutir na forma de expresarnos e 

comunicarnos que rematan por convertirse en teimas ou bloqueos que se instalan na 

inercia do enfado permanente, potenciando as situacións de desgaste que nos afastan da 

da claridade necesaria para deseñar accións constructivas que sensibilicen, mobilicen e 

aglutinen vontades e forzas necesarias co fin de avanzar na transformación cara  modelos 

de sociedade máis xusta.

RESILIENCIA COLECTIVA
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6. VALORACIÓN 
DA SESIÓN

30

30



A avaliación é unha ferramenta fundamental que sempre debe estar presente nos procesos 

participativos. Esta permite recibir información das persoas participantes para poder dar 

resposta ás demandas e suxerencias grupais coa finalidade de mellorar a calidade do 

proceso na medida do posible.

Así, despois da 3ªSGM pasouse unha enquisa de avaliación -vía online- a tódalas persoas 

participantes co obxectivo de coñecer a satisfacción do grupo con respecto a cuestións 

relativas coa organización, metodoloxía, temática e dinámicas empregadas ou calquera 

outro aspecto de diversa índole.

A enquisa foi cumplimentada por 24 das 36 persoas participantes. É importante destacar 

que os epígrafes destacados con asterisco (*) fan referencia ás preguntas de opción de 

resposta múltiple, polo que nese caso as porcentaxes non teñen porque corresponder 

necesariamente na escala 1 – 100.

De seguido, amósanse os resultados coa súa representación gráfica:

SOBRE A ORGANIZACIÓN DA SESIÓN

Dinámicas

Horario

Persoas facilitadoras

Contidos

Instalacións

8,1/10

Participación grupal 
(G) e individual (I)

G

I

9,7/10

8,1/10

8,8/10

9,4/10

9,1/10

7,7/10
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A DINÁMICA “O MAGOSTO DA PARTICIPACIÓN” AXUDOU A 

COÑECERNOS E XERAR BO CLIMA?*

Nada

Pouco

Regular

Moito

Bastante

Fíxose algo longa. Algúns cambios nos 
asistentes entre as tres sesións.

Noraboa. Encantame traballar con tanta 
diversidade

Non puiden asistir, non podo valorar

Outra

Non me aportou traballar sobre o mesmo caso

Preferiría ter traballado sobre unha proposta non pechada

Axudou a pensar en clave de participación para próximas 
situacións
Permitiu poñer o foco na realidade conxunta da cidade/barrio 
e canles de incidencia práctica

RESPONDE SÓ SE TRABALLACHES NA DINÁMICA DE TRABALLO 

EN GRUPO “QUE PASA NA RONDA?”*

*Pregunta de resposta múltiple

Outras respostas

“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”

*Pregunta de resposta múltiple
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RESPONDE SÓ SE TRABALLACHES NA DINÁMICA DE TRABALLO 

EN GRUPO “RADIO XARUMA”*

Non me aportou traballar sobre o mesmo caso

Preferiría ter traballado sobre unha proposta diferente

Axudou a pensar en clave de participación para próximas 
situacións
Permitiu poñer o foco na realidade das entidades e canles de 
incidencia práctica

*Pregunta de resposta múltiple

“Que sexa no mesmo sitio da 
pé a falar distendidamente e 
coñecer ás persoas coas que 
estamos.”

Outras respostas

“Máis áxil porque non se perde 
tanto o tempo, e o tempo 
sempre fai falta.”

*

*Pregunta de resposta múltiple
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Outros 
comentarios:

“Chegáronse a poucas conclusións 
ou propostas claras cara o futuro. 
É como traballar en balde...”

Condicionantes 
da participación

Gráfico 7

Outros MoitoPouco Regular BastanteNada

CANTO APORTOU O DECÁLOGO DA PARTICIPACIÓN?*

*Pregunta de resposta múltiple

*

*Pregunta de resposta múltiple

Pouco

Moito

Nada

Bastante

Regular

“Como conclusión final a 
reflexión de tódalas sesións 
estivo ben. Un decálogo 
paralelo de compromisos e 
accións a por en marcha 
estaría mellor.”

“Tengo la impresión de que 
son lugares comunes o 
tópicos del lenguaje 
sociológico que no se 
traducen en avances reales.”

“Supoño que haberá que 
esperar a velas todas 
xuntas, un decálogo 
como tal.”
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PROPOSTAS DE CARA FUTURO 

• “Creo que la reflexión sobre os modos de actuación es poco efectiva y algo académica, lo que me interesa es 

desarrollar propuestas concretas con aplicación”

• “Darlle maior visibilidade xa que é un proxecto moi intersante e ten que estar en coñecemento da cidadanía e 

Administracións Públicas. Noraboa!!”

• “Fundamental el poder reunirnos al menos una o dos veces al año y continuar con las sinergias producidas entre 

todas”

• “Traballar de forma conxunta, crear algunha plataforma para algo concreto, esforzarnos por trabllar máis 

en común”

• “Coñecer como se poden modificar dende a participación ciudadana as decisións acadadas no concello”

• “Máis dinámicas en pequenos grupos que facilitan a participación de todas e todos”

• “Continuar coa reflexión colectiva sobre a participación na comunidade”

• “Manter as sesións de traballo interactivas e entre distintos axentes”

• “Eu, persoalmente quero implicarme no proxecto da emisoara de Xaruma”

• “Que se amplie o número de colectivo e persoas usuarias” 

• “Facer un seguemento dos avances en sendas propostas”

• “Dinámicas que aporten conceptos para o traballo diario”

• “Mantener la temporalidad de trimestre-cuatrimeste”

• “Crear canles de comunicación co Concello” 

• “Coñecer máis planes urbanisticos”

• “Ir máis ao meollo da cuestión”

• “Reuniòns como esta”

• “Maior implicación práctica”

• “Penso que é necesario seguir afondando nas claves da verdadeira participación.”

• “Llevar las sesiones con temáticas cerradas”

• “Coñecer as inversións que se fan dende o concello de cara as festas navideñas e incidir na repercusión      

que estas teñen sobre os distintos barrios”

• “Continuar con reunións trimestrais.”

• “Concretar actuacións”

• “Maior utilidade práctica para tódalas entidades sociais.”

• “Máis acción.”

• “Creación de subgrupos de traballo. Ao ser tantos, o tempo esgótase en dar opinións sen poder discutir a 

implementación.”

• “Seguir coa colaboracion en proxectos compartidos de interes comun”

• “Antelación na programación das sesións”

• “Creación de propostas colectivas dende tódalas entidades e para toda a cidadanía viguesa.” 

• “Ya ellos sacan muy buenas propuestas”

• “Difusion en outros foros”

• “Non alcanzo a ver cómo "aterrizar" o comentado, quizáis a reflexión de por sí é máis que suficiente”

• Maior frecuencia das reunións, quizáis de menor tempo cada, centradas na xeración de solucións.

A continuación amósanse as opinións lanzadas polas persoas que cumplimentaron a 

enquisa de avaliación cando se lles preguntou por propostas guturas no caso de que 

houbera unha continuación do Proxecto Participa. 
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A partir da análise dos resultados da enquisa pódense extraer conclusións con respecto ás 

seguintes cuestións:

Continuidade do proxecto e temporalidade das sesións

Foron varios os comentarios que consideraron pertinente a continuidade do proxecto, 

refrendando as preguntas que, neste sentido, se fixeron na enquisa de avaliación da 

anterior sesión. Así, pódese afirmar que existe un interese  na  continuidade  do  grupo, 

consolidándose coma un espazo para a reflexión e para posibles deseños de accións 

conxuntas.

Enfoque da sesión e metodoloxía

Sobre o enfoque da sesión, resaltan varias cuestións: 

- Por unha parte, existen opinións que expresan a necesidade de aproveitar as 

sesións como espazo para reflexión sobre a nosa práctica profesional e a análise da 

saúde da participación na cidade dende tódolos ámbitos (político, cidadá, social e 

comunitario) e como podemos, dende nós mesmas -como entidades, colectivos, 

cidadanía, etc.-, contribuír ao fomento de comunidades máis inclusivas.

- Por outra banda, tamén existen argumentos que consideran importante contemplar 

as sesións coma un espazo para o deseño de accións conxuntas cunha aplicación 

máis práctica.

Dende un punto de vista máis estrictamente metodolóxico, destacan os comentarios 

que suxiren fomentar grupos de traballo pequenos xa que facilitarían máis a participación 

de todas as persoas.

En liñas xerais, as dinámicas de traballo realizadas a partir de casos reais foron 

valoradas como positivas para poder situarnos ante o foco da realidade conxunta tanto 

das entidades como dos barrios e da cidade e as canles de incidencia práctica. Do mesmo 

xeito, considerouse que axudaron a pensar en claves participativas para próximas 

situacións.

En gran medida, a dinámica do decálogo da participación foi valorada tamén como de 

utilidade para aterrar as claves da participación nas que o grupo estivo traballando 

durante as 3 sesións.

Por último, agradécese a colaboración e agarimo por parte de todas as persoas 

participantes no proceso. Graciñas!
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