
MEMORIA COLECTIVA 
1.- Pretensións previas do traballo.  

 Decidimos participar en Itínera porque nos ofrecía un 
programa de actividades que nos permitía un contacto 
directo coas persoas.  

Precisamente ese era o obxectivo que buscábamos á hora 
de participar nun voluntariado: interacción, contacto directo, 
experiencias persoais … Máis ala que a pretensión de facer 
unicamente unha memoria escrita para a materia. 

Por este motivo descartamos anteriormente outro tipo de 
asociacións como PreSOS Galicia ou Dioivo, onde a labor 
proposta era estritamente documental e teórica, sen ningún 
tipo de interacción  interpersoal. 

2.- Obxectivos dos alumnos, obxectivos das 
asociacións ou organizacións: converxencia e 
dinámicas de traballo. 

 O noso obxectivo á hora de participar neste 
voluntariado é achegarnos un pouco máis ao mundo das  
enfermidades mentais. Non so na teoría, senón na práctica 
que era o que máis nos interesaba mediante o contacto 
directo con persoas que as padecen, axudándolles a 
mellorar as súas capacidades comunicativas. 

A asociación procura persoas dispostas a colaborar nas 
actividades que propón. Coa súa programación busca 
axudar a persoas con enfermidades mentais a ampliar as 
súas posibilidades no ámbito persoal, académico e 
profesional. 

Plantexando os obxectivos en común, decidimos participar 
en dous programas: Proxecto Amigo e Apoio ao estudo, 



mediante os cales o beneficio é mutuo. Por unha banda, 
conseguimos establecer un contacto directo con eles e pola 
outra, axudarlles persoalmente,  mellorando a súa 
interacción co exterior e ampliando a súa formación 
académica. 

3.- A organización interna da asociación e as súas 
dinámicas de traballo. Misión da asociación e 
necesidade da aportación do grupo de traballo ProT na 
organización. Incidencia das accións emprendidas polo 
grupo. Posibilidades de intercambio futuro (co grupo, 
coa asignatura) 

 A asociación Itínera nace no ano 2005 a raíz da 
interacción levada a cabo dende o ano 1993 co Hospital 
Psiquiátrico de Conxo. En estes 12 anos puxéronse en 
marcha programas educativos, recreativos e deportivos e 
participaron máis de 400 voluntarios. Carlos Martínez 
coordina o núcleo da asociación, onde se realizan algunhas 
das actividades como o apoio ao estudo, debates, 
iniciación ao cine, etc e instrúe aos voluntarios. A maiores, 
existen pisos tutelados en toda a cidade, onde se aloxan 
antigos pacientes do Hospital Psiquiátrico de Conxo, co 
que Itínera mantén un convenio. Cada piso está tutelado 
por un responsable que rexe e coordina o seu 
funcionamento. 

Así pois, a dinámica de traballo consiste na existencia duns 
superiores que introducen aos voluntarios nas actividades 
programadas nun horario anual. 

A misión da asociación consiste en reforzar a aprendizaxe 
e potenciar o contacto co exterior das persoas con 
trastornos mentais severos a través da actuación de 
colectivos e voluntarios individuais.  



A asociación busca mellorar a formación e o 
desenvolvemento profesional a través do crecemento 
persoal. Deste xeito, axudan as persoas a dirixir o seu 
futuro, a desenvolver a súa capacidade de resposta e 
afectividade persoal e a reforzar o seu talento e os seus 
valores.  

Preténdese así lograr un maior nivel de socialización das 
persoas con trastornos mentais severos e loitar contra a 
frialdade dos centros institucionais, facilitando a súa 
integración, a participación social e a redución dos 
inconvenientes que supón padecer unha enfermidade 
mental. 

A realización destas actividades non sería posible sen a 
colaboración de voluntarios que se ofrezan a axudar a ditas 
persoas mediante os distintos programas. 

Ante a ausencia de voluntarios no Proxecto Amigo e no 
Apoio ao estudo, decidimos entrar nós. Anteriormente, ditos 
programas estaban rexidos pola propia dirección do centro, 
restándolle tempo para outro tipo de labores. A través da 
nosa formación universitaria e do desexo de contactar de 
xeito directo con persoas con enfermidades mentais, 
acordamos participar en ditos proxectos.  

Trátase dunha colaboración que vai máis alá dos 
obxectivos meramente académicos. Por ese motivo, a nosa 
participación non remata co traballo da materia, senón que 
continúa ata xuño, como mínimo. 

En canto as posibilidades de intercambio de futuro, a 
dirección do centro estaría interesada en establecer un 
contacto directo con esta materia e co profesor que a 
imparte, xa que podería beneficiar a ambas partes en anos 
posteriores. 



4.- Actividades emprendidas e relación coa materia. 
Comentario. 
 
Como estivemos mencionando ao longo do traballo a 
porcentaxe de involucración nosa foi tan alta como nos 
deixaron.  
 
No Apoio o Estudo cada unha de nós estivo cunha persoa 
diferente apoiándoa en materias diferentes. Tódalas 
semanas, os luns pola tarde e os xoves pola mañá. As 
materias eran de Bacharelato, pois estas persoas con 
trastornos ou esquizofrenia adoitan ser moi intelixentes 
aínda que o seu erro sexa a comunicación. Tratamos tanto 
Xeografía de 2º de Bacharelato, coma Literatura Universal 
e Historia de España. Sen dúbida algunha destacaríamos 
dous puntos interesantes de esta actividade: a 
complexidade dos textos a estudar e a gran capacidade de 
entendemento e comprensión por parte destas persoas.  
 
Por outra banda estivemos inmersas no Programa Amigo. 
Esta actividade consistía en facer unha quedada unha vez 
á semana con algún integrante da asociación para tomar 
algo, ir ao cine. O tempo era unha hora aproximadamente, 
aínda que se o queríamos prolongar, non había problema. 
Os horarios para a nosa comodidade eran bastante 
flexibles. En definitiva, facer unha vida normal como 
adoitamos  facer o resto das persoas co fin de integrar e 
diversificar.  
 
Existen, dende logo, moitas asociacións que teñen un lazo 
estreito coa materia pero cremos que Itínera conseguiu 
axustarse ó que queríamos e pretendíamos. Tratar ao ser 
de maneira individual psicolóxicamente nun ambiente 
colectivo. Axudounos de certa maneira a entender a 
construción “do outro” e as nosas diferenzas e oposicións. 
 



5.- Aproveitamento grupal das accións.  
 
Falamos dun aproveitamento grupal pero á mesma vez dun 
enriquecemento psicolóxico. Pode custar, pero o que 
aprendemos, e estamos a aprender, é que hai cousas 
polas que merece a pena deixar de lado os teus plans 
cotiáns para facer algo novidoso. Algo que consegue 
enriquecer o espírito.  
 
Fixemos novos amigos que estarán nas nosas vidas por 
moito tempo. Falamos do Programa Amigo. A primeira vez 
que falamos con Carlos deixounos claro que se 
entrábamos no Programa Amigo tiñamos que ter un 
compromiso extra e decatarnos de que esa persoa que 
queda con nós non é un “quita e pon”. É un amigo e como 
amigo non o podemos deixar de lado unha vez rematada a 
nosa estancia na asociación, que será en Xuño.  

Deste xeito a nosa estancia en Itínera non remata o luns 
cando entreguemos o traballo nin o noso compromiso en 
Xuño cando deixemos de ir a miúdo pola asociación. 
 
6.- Promoción das accións e interese da asociación na 
aula e no blog. 
 
O coordinador de Ítinera, Carlos, deixounos claro que non 
tería problema e facer algunha especie de simbiose ou 
convenio entre a asociación e a nosa facultade, xa que non 
somos o único grupo que está a traballar. Comentou tamén 
que de sabelo antes, houbesen preparado algo que 
dalgunha maneira nos puidese axudar de forma máis 
directa tanto coa nosa carreira como coa asignatura. 
 
Destacamos unha vez máis que a nosa labor en Itínera non 
remata ata Xuño e a finais de Maio temos un cursiño de 
tres días onde se nos dará conta dos problemas da 
esquizofrenia, trastornos e síndrome de bipolaridade. Ao 
rematar este cursiño obteremos un diploma no que se 



acredite os nosos coñecementos e que estamos 
preparadas para traballar con persoas que padezan estes 
trastornos. 
 
7.- Estimación da intervención do membro GOBE no 
traballo. 
 
Durante a nosa participación en Itínera, tratamos con 
persoas con algunha dificultade mental. Por ese motivo, 
non era conveniente a participación doutras persoas, 
ademais as actividades a emprender eran de maneira 
individual. Se algo nos quedou claro na primeira cita co 
coordinador foi que non podía involucrarse outra persoa 
que non fose un mesmo no Plan de Apoio o estudo. O 
argumento foi que estas persoas teñen unha grande 
dificultade de concentración e timidez e se teñen que 
interactuar con diferentes persoas descoñecidas á hora do 
estudo poden ser incompetentes.  

No Proxecto Amigo, tivemos que ter precaución: as 
dificultades comunicativas das persoas que tratamos 
impedían a participación doutros voluntarios en dito 
proxecto. Tratar con persoas descoñecidas, en ambientes 
concorridos, podería provocar unha situación incómoda. 
 
A intervención presencial de Juan Caamaño Ruibal, o 
membro do GOBE no noso traballo foi escasa debido ao 
antes citado. Aínda así estivemos en contacto asiduo con 
Caamaño Ruibal detallando todo o proceso. Non só dende 
que empezamos con Itínera, senón tamén dende que 
comezamos a buscar asociacións. Neste contacto 
deixábamos claro as dificultades que estabamos a atopar 
na procura de acadar a asociación “perfecta”. 
 
8.- Materiais extraidos e produción realizada. 

Os materiais extraídos e a produción realizada incluímola 
nun anexo adxunto, por falta de espazo. 



MEMORIA INDIVIDUAL 

Álvarez Patiño, Coral 

Aproveitamento persoal: Exercer como voluntaria en 
Itínera estas semanas, e as vindeiras, é unha experiencia 
realmente enriquecedora, que en verdade vai máis alá de 
un simple traballo de clase. O que comezou como unha 
obrigación para ter que facer esta memoria rapidamente se 
converteu nunha cuestión persoal. Esta evolución, tan 
beneficiosa para ambas as partes, veu dada pouco a pouco 
polo contacto coas persoas que se atopan alí, pola 
satisfacción que cada día ía aumentando un chisco, pola 
confianza que todas as semanas se incrementaba entre eu 
e os usuarios do voluntariado máis próximos a min…Así, 
sendo tamén consciente do compromiso que esixe 
establecer relacións con persoas con estas características 
especias, espero e intentarei que a miña labor nesta 
asociación non remate con este traballo.  

Propostas de mellora: un aspecto no que posiblemente 
necesitaría certa axuda para mellorar é no feito de como 
tratar as diferentes enfermidades, de aprender que non son 
temas tabús e de que non me condicionen as 
circunstancias coas que viven estas persoas. 
Precisamente, quizais este sexa un aspecto no que a 
interacción entre a asociación e eu como voluntaria podería 
mellorar, proporcionándome unhas pautas e unhas 
ensinanzas que fixeran que puidese levar a cabo os 
propósitos persoais anteriores.  

Por outra banda, en canto a dinámica grupal, non creo que 
exista a necesidade de melloras inminentes, aínda que si é 
certo que a difícil compatibilidade de horarios ocasionais e 
o feito de traballar na asociación. 



Barca Marrero, María Karla 
 
Aproveitamento persoal: a persoa que se involucre nunha 
asociación destas características, na miña opinión, ten que 
ir coa cabeza ben aberta en canto aos temas tabús. Ás 
veces non é doado amoldarse a certos costumes que non 
son os nosos pero para iso están as experiencias. Nesta 
experiencia, o que máis me está a chamar á atención  é a 
capacidade de entendemento destas persoas. Adoitamos 
meter nun pequeno saco unhas ideas sobre estas 
enfermidades e, no meu caso, a idea de que non eran 
persoas “inteligentes”. Teño que dicir que estaba 
equivocada totalmente. Son persoas cunha capacidade de 
compresión moi alta. Non todos, pero a maioría sí. Aínda 
que quede como un cliché, o que me está aportando Itínera 
e os seus integrantes e que non todo é o que parece. 
Colaborar nun voluntariado con persoas que non teñen casi 
amigos ensínate a valorar de algún xeito o que tes e como 
beneficiarte diso. 
 
Propostas de mellora: por unha banda cambiaría, na 
organización do traballo, o feito de que non se nos 
houbesen dado unhas pautas antes de comenzar a buscar 
asociacións. Quizáis, orientarnos cara unha serie de 
asociacións que teñan convenio de algún xeito coa USC. 
Deste xeito houbésemos aforrado algúns problemas coma 
no noso caso que tardamos en atopar unha asociación que 
nos fixera caso. Pero coma a noso exemplo, algún que 
outro grupo tamén tivo esta serie de problemas. Aínda que 
tamén está ben iso de “buscarse a vida”. Con respecto a 
asociación cambiaría a súa política de comunicación e en 
xeral con tódalas asociacións xa que carecen un pouco de 
boa “propaganda” como páxinas web actualizadas. E a 
mayores, non sobraría algunha charla sobre este tipo de 
enfermidades para que non sexan temas sepultados.  

 
 



 
 

Bouza Veiga, Andrea 

Aproveitamento persoal: coa participación en Itínera non 
so me acheguei a certas enfermidades mentais senón que 
me acheguei ás persoas. Durante as semanas de 
colaboración con Itínera, o meu traballo consistiu en axudar 
a mellorar as súas relacións comunicativas e apoiar a súa 
formación académica. Observei de preto as dificultades que 
acarrea no día a día dunha persoa a falta de comunicación: 
o illamento, o hermetismo e o encerro nun mesmo. 

 Porén, as persoas que tratei de preto eran moi diferentes 
ás que esperaba atopar: persoas afables e intelixentes. 
Máis que herméticas, tímidas e inseguras. Como resultados 
desta participación apreciei que a comunicación entre nós 
melloraba pouco a pouco , e que as súas capacidades á 
hora de expresarse tamén. Comprendín que a 
comunicación non só se crea coas palabras, senón co 
contexto, co entorno e co clima que as persoas crean.  
 
Propostas de mellora: As diferenzas ou a falta de interese 
por parte dalgunha das asociacións nas que iamos 
participar provocaron un retraso no inicio das nosas 
actividades, acentuado pola nosa inexperiencia á hora de 
realizar este tipo de xestións. A miña proposta de mellora, 
tanto a nivel persoal como grupal, é unha maior eficacia e 
axilidade á hora de buscar un voluntariado, ademáis dunha 
mellora na coordinación dos membros en canto a horarios 
e intervencións. 

 

 



 

  

 

 


