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1.- Pretensións previas do traballo. (10 liñas) 

InteRed é unha organización que leva en funcionamento 
desde 1992 pero, pese a isto, é descoñecida para a 
maioría da xente. Por iso, xa que o groso dos seus 
proxectos se desenvolve no estranxeiro e sería difícil 
colaborar directamente con algún deles, decidimos 
encargarnos de todo o relacionado coa comunicación da 
ONG na súa sé de Santiago. O obxectivo fundamental era 
dar a coñecer as súas actividades na contorna máis 
próxima, así coma os piares básicos sobre os que asenta o 
seu funcionamento. 

 2.- Obxectivos dos alumnos, obxectivos das 
asociación ou organización: converxencia e dinámicas 
de traballo (15 liñas) 

Nun primeiro momento nós tíñamos como obxectivo base, 
coñecer  en profundidade a organización e as súas labores. 
Como obxectivo fundamental, propuxémonos dar a coñecer 
InteRed aos demais, unha ONGD, promovida pola 
institución teresiana que ten como principal obxetivo: loitar 
contra as desigualdades socioeconómicas. Tanto pobreza, 
como exclusión, como os abusos acometidos polas 
grandes potencias. Para iso sérvese de dúas armas: a 
cooperación internacional e a eduación para o 
desenvolvemento, aspecto no que máis traballamos nós. 

Desta maneira podemos atopar un transfondo común de 
concienciación da xente, comenzado por nós, e sacando de 
dentro a fóra o mellor desta organización. Falamos de 
labores de empatía social, de cómo cambiar nósa 
actuación, pero tratadas dun xeito dinámico e visual. 

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. 



Intered é unha ONG de Desenvolvemento promovida pola 
Institución Teresiana para impulsar, unha Rede de 
Intercambio e Solidariedade entre grupos sociais, pobos e 
culturas. A súa misión é colaborar na transformación da 
realidade socioeconómica xeradora de inxustiza e loitar 
contra a pobreza, as desigualdades e a exclusión; traballan 
a través de procesos socioeducativos e dende un enfoque 
de dereitos humanos e de xénero. Internamente, a toma de 
decisións sobre cómo dar a coñecer unha campaña adoita 
facerse en conxunto entre voluntarios e delegada, Amalia 
Álvarez, tamén así o reparto das tarefas. 

Promoven, a interacción dos seus integrantes ademais da 
corresponsabilidade e a confianza no traballo de todos. A 
misión principal que realizan é dar a coñecer as campañas 
de InteRed nos colexios, a través de paneis informativos, 
charlas e xogos que axuden ós nenos a comprender a 
labor da organización e os valores que quere transmitir. 

Para promover tódolos puntos anteriormente descritos 
realizan distintos tipos de actividades que, polo que 
puidemos comprobar, non teñen toda a difusión necesaria 
para que InteRed conte co recoñecemento social que 
merece. 

A actitude con respecto ós medios de comunicación é 
bastante reticente, ante o temor de que se manipule a 
información, como xa lles pasou noutras ocasións. Por isto, 
desde a organización non prestan demasiada atención á 
difusión das súas accións entre a sociedade, con excepción 
de colexios nos que si levan a cabo distintas actividades. 

Neste ámbito foi onde puidemos aportar máis á 
organización co noso traballo, centrándonos na difusión de 
InteRed e as súas actividades entre os habitantes da 



cidade de Compostela e, máis concretamente, entre a 
comunidade universitaria. 

Todo isto co fin de que se coñecesen tanto o traballo de 
InteRed coma aspectos descoñecidos con respecto a estes 
conceptos, tan fundamentais na ética dos xornalistas. 

4.-Actividades emprendindas en relación coa materia. 
(20 liñas) 
Neste proxecto, levamos a cabo conferencias para 
promover a educación para o desenvolvemento e a 
equidade de xénero así como promocións nas redes 
sociais. Tamén puxemos uns paneis na facultadade para 
favorecer o contacto visual e a familiaridade cos temas que 
tratamos. Partindo da base establecida por Rusthon, nós 
queríamos rachar cos malos hábitos dos medios. 
Propuxémonos facer unha comunicación para a 
comunidade dándolle voz á xente que normalmente non a 
ten, como son as ONGD, non son rentables e non dan a 
mesma publicidade que Gadis. Unha comunicación na que 
se sintan participativos e onde podamos traballar dende 
dentro, e tamén con eles. Para isto elaboramos 
conferencias, onde se fomentou a participación do público. 
Falamos dunha retreoalimentación positiva entre os 
diversos suxeitos. Finalmente, realizamos varias 
entrevistas, que expuxemos no blogue da materia, a 
persoas representativas, en campos diferentes, da 
organización.  

Neste sentido, tiñamos moita ilusión por ter a oportunidade 
de dar a coñecer una organización que levaba vinte anos 
“escondida” e que ten moito que dar de si. Ademáis 
facendo o que máis nos gusta, comunicar. 

 



5. Aproveitamento grupal das accións 

Grazas a estas accións,nós puidemos coñecer bastante 
como se traballa dentro dunha organización non lucrativa 
cuxos obxectivos son o respecto dos dereitos humanos, 
pluralidade lingüística e acadar a igualdade de xénero. 

Organizáronse dúas charlas sobre os temas citados enriba, 
tendo que poñer o máximo empeño para atraer aos nosos 
compañeiros de clase para que acudiran ás charlas. Neses 
actos formámonos un pouco sobre as diferencias entre 
sexo (diferencias biológicas) e xénero (diferencias 
culturales) e tamén, sobre o que é a educación inclusiva, 
que tiene como propósito prestar una atención educativa 
que favorezca el máximo desarrollo posible a los miembros 
de una comunidad. Ademais, puidemos ver por dentro unha 
ONG e as maneira que teñen de traballar: as accións que 
realizan e o material do que dispoñen. 

6.- Promoción das accións e do interese da asociación 
na aula e no blog. 

Para a promoción das actividades realizadas empregamos, 
como medio principal o blogue da asignatura. Neste espazo 
tratamos as entrevistas e as lecturas. 

Para as conferencias,fixemos unha publicación continua de 
mensaxes informativas sobre a charla que se ía a realizar, 
durante os días previos a través de Twitter, engadindo aquí 
o enlace ó noso post no blogue Común e Persoal, onde 
explicábamos con máis detalle sobre que trataba a 
conferencia. Ademais, tamén recurrimos á creación de 
eventos vía Tuenti para dar máis información e a carteis 
coa data e a hora. 

A resposta dos nosos compañeiros, en relación á 
asistencia a estes actos, foi peor da que esperábamos, 
pero aínda así houbo xente que mostrou interese e acudiu 



aos actos. No primeiro asistiron un total de 15 persoas e, 
no segundo, 10. Pero no referente ás impresións destes 
tras as charlas, a cousa cambia. En xeral, podemos dicir 
que aqueles que presenciaron ambas conferencias, 
quedaron moi contentas e nos transmitiron a súa noraboa 
pola dinamicidade nas mesmas e o seu interesante contido. 
Isto conseguiu dúas cousas: a participación e interacción 
da xente e, con elo, que asimilen certos temas que trata 
InteRed, e, en segundo lugar, espertar interese nos nosos 
compañeiros, que chegaron a falar e a interesarse polos 
membros desta asociación.	  

7.- Estimación da intervención do membro GOBE no 
traballo. 

O noso responsable de seguimento no traballo mostrou 
interese por saber como avanzábamos coas nosas 
actividades e guiounos naqueles casos nos que tiñamos 
que enfocalas doutra forma ou se tiñamos que mellorar 
algún aspecto do traballo. Dábanos uns consellos básicos 
que tal vez nós, dende dentro do grupo, non víamos.	  

A implicación desta persoa no traballo consistiu na 
asistencia a unha das dúas conferencias que realizamos, e 
o seguimento que realizou foi máis a través daquelo que 
publicábamos no blogue, que sobre o traballo que 
realizábamos realmente, a nosa relación con InteRed, que 
nunca pode ser recollido na súa totalidade nun post.	  

Repetimos que mostrou interese por manterse informada e 
que se implicou cando vía algún aspecto do proxecto que 
puidera ser enmendado ou mellorado. 
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Álvarez Bao, Arantxa 

As impresións persoais coas que saio desta experiencia 
con InteRed son bastante positivas, sobretodo polo que 
aprendimos con eles. 

Comprobamos que o funcionamento dunha ONGD é algo 
constante, pero lento, que require tempo de planificación e 
implicación de todas as persoas que colaboran coa mesma, 
pero nada é instantáneo.  

A labor de comunicación nunha organización como esta 
non é algo sinxelo, e máis cando nunca antes se 
preocuparon excesivamente por darse a coñecer. Non é 
doado porque teñen unha idea moi determinada do que 
queren que a xente vexa neles, pero que ó mesmo tempo, 
penso, non chama tanto a atención a xente. 

Con respecto ás actividades, sigue sorprendendo a 
pasividade de moita xente que non mostra moito interés por 
estos temas. Moi poucos estiveron dispostos a vir ás 
charlas, pero aqueles que acudiron si que saíron cuns 
conceptos básicos sobre novos temas e parecían 
interesados nelo. Polo que de aquí sacamos que é aínda 
máis complicado levar a labor de comunicación cando o 
público non acostuma a preocuparse por estes temas, 
como pasa coa mayoría do alumnado universitario. 

Gustoume traballar con eles, ver as actividades que 
realizan, aínda que entramos nun período máis de 
planificación que de acción, e polas xuntanzas ás que 
asistimos con eles vimos que non teñen moi claro como 
enfocar o aspecto de visualización da ONGD. Nós 
seguiremos en contacto con eles, e intentaremos seguir 
axudándolles no posible, aínda que non sexa de forma 
intensiva. Non nos gustaría perder o contacto dun día para 
outro, ademáis o trato que recibimos pola súa parte foi 
excelente. 



Álvarez Gromaz, Lucía 

Esta experiencia concreta con InteRed, serviume para 
darme de conta de que nada é tan fácil como parece. Levar 
a comunicación dunha organización é algo moi complexo. 
Dependes de moita xente, non soamente da túa labor, é un 
entramado con moitos fios, é hai que saber como movelos, 
xa que teis en xogo a imaxe dunha entidade. O máis 
complexo por exemplo é acadar público, xente que che de 
un voto de confianza e de interese sobre aquilo que lle 
queres presentar. Ademáis non é como comunicar unha 
noticia ou calquer outra cousa, teis que empaparte do seu 
linguaxe e saber moi ben a imaxen que eles queren 
transimitir.  

Ademaís o simple feito de ter a oportunidade de inmiscuirte 
nunha organización como unha ONGD xa che aporta moito, 
porque ves as cousas desde dentro, non como ese 
espectador bombardeado por números de teléfono aos que 
facer donativos para os neniños do África. A 
homoxeneización que sufren estas entidades é moi grande, 
baixo o meu punto de vista; eu polomenos, asociaba todo 
ao mesmo. Esta labor serviume tamén para abrir un pouco 
máis as miras e darme de conta da diversidade de 
proxectos que afronta unha organización deste calibre. 
InteRed é moi acolledora nese sentido involúcrate ao 
100%. Unha cousa que me chamou moito a atención foi 
que o primeiro día leron a acta de todo o feito o ano 
pasado, así, como a previsión deste ano, para que nós 
estiveramos totalmente informados. 

Respecto da asociación, tou moi contenta coa súa 
involucración no proxecto e con nós. Non lle pediría máis. 

Dentro do grupo organizámonos bastante ben, igual tería 
feito máis reunións. Pero tampouco teño moito a mellorar. 

 



Bereijo Piñon, Uxía 
Ó afondar nos aspectos comunicativos da nosa 
organización, InteRed, descubrín que non hai unhas 
directrices básicas nin a nivel global nin individual en cada 
unha das cidades nas que se atopa. Non existe unha 
estratexia comunicativa definida, ou polo menos nós non a 
coñecemos, o que fai que se produza certo caos á hora de 
mostrar ó público algunhas das campañas que realizan. Si 
existen estratexias de actuación, pero non hai ningunha 
centrada exclusivamente nos medios. Non ter un obxectivo 
concreto dificultou a nosa colaboración, xa que non 
podíamos pensar accións para dar a coñecer a 
organización se non hai unha meta definida á que queiran 
chegar.  
Ademais, observamos certas reticencias dos membros da 
organización a tratar cos medios de comunicación porque, 
segundo eles, adoitan desvirtuar as súas palabras e 
manipulalas. Aínda que hai unha encargada do contacto 
cos medios, este non adoita ser frecuente. Estas son 
quizais as razóns polas que ningún dos membros do grupo 
escoitáramos falar da organización antes de comezar a 
colaborar con ela, ó igual que moita outra xente. Por iso, 
sería necesario establecer unha estratexia de 
comunicación definida, tanto a nivel global coma en cada 
unhas das cidades nas que InteRed ten unha oficina, para 
así lograr unha maior eficacia. Isto facilitaría a 
comunicación da organización coa esfera pública, pero 
tamén coa comunidade na que se atopa integrada. Ó 
centrar as súas accións noutros países, semella que se 
atopa desvinculada do que ocorre ó seu arredor, o que fai 
que non conte con máis voluntarios, por exemplo.  
En definitiva, foi unha boa experiecia, aínda que na 
organización tampouco nos aclararon completamente as 
súas actividades, e fomos nós os que investigaron as súas 
actuacións. Por iso, creo que a InteRed aínda lle queda 
moito por facer con respecto á súa comunicación, mesmo 
dentro da propia organización. 



Aguiar Rosende, Iván Luis                                      

Tras estar varias semanas en contacto con InteRed, unha 
organización de cooperación non lucrativa, diría que os 
membros do grupo coñecemos algo mellor esta 
organización. Creo que a experiencia foi bastante positiva e 
serviu para algo. 

A miña impresión é que esta ONG antes non se 
preocupaba demasiado por darse a coñecer, pouca xente a 
coñecía e así é moi difícil saber cal é o seu importante 
labor. Coas charlas que organizamos intentamos visibilizar 
un chisquiño este labor na USC e en gran medida na nosa 
facultade. Conformámonos con que os nosos compañeiros 
quedáranse con algunha idea do que é InteRed, o que fai, 
os ideais que guían as súas accions e tamén, o relacionado 
co concepto de eduación inclusiva. 

Aínda que quédome coa sensación de que a organización 
non ten demasiado interés en darse a coñecer entre o 
público en xeral, mostráronse bastante reticentes porque 
pensaban que os medios de comunicación normalmente 
desvirtúan a menxase que pretenden transmitir ao á xente 
que consume habitualmente nos medios de comunicación. 
Consideraban que a prensa sempre os sacaba dunha 
maneira que non lles convenía demasiado. Por outra parte 
teñen unha persoa para estes temas e tampouco poñían 
moito empeño para ser coñecidos. E tamén teñen unha 
páxina web propia, só contaban cunha web a nivel nacional 
de toda a organización na que aínda teñen pouca 
información. Polo que cabe decir que non tiñan e seguirán 
se contar cunha estratexia comunicativa definida. Algo 
totalmente básico nos tempos que corren. 

 

	  

	  


