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1. Pretensións previas do traballo

A primeira fase do traballo do Proxecto Titorizado foi atopar unha 
asociación afín aos nosos intereses. Para acadar este obxetivo 
emprendemos unha búsqueda nas páxinas web das asociacións 
de Santiago de Compostela. Tras esta procura, demos coa 
asociación cooperativa PANXEA de comercio xusto e cooperación 
internacional. Despois de contactar cos membros e que 
aceptasen a nosa colaboración, a nosa idea foi que o noso 
traballo coa asociación se orientaría cara a actividades alleas á 
comunicación, centradas no cooperativismo e no funcionamento 
da tenda ecolóxica. 

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

Os nosos obxetivos oriéntanse en torno ao ámbito da comunicación 
da asociación PANXEA: publicidade da tenda, promoción de 
eventos organizados pola asociación e aumento da presencia da 
cooperativa nas redes sociais. 

A asociación PANXEA pretendía en primeiro lugar adecuarnos no 
ámbito no que a nosa colaboración resultase máis proveitosa para 
ámbalas partes. Asimesmo, outro dos seus obxectivos 
fundamentais era formarnos dentro dos conceptos de 
cooperativismo e comercio xusto e responsable para ter así unha 
idea máis clara das labores que íamos desempeñar. 

Tralas primeiras reunións decatáronse de que o mellor lugar onde 
ubicarnos era desempeñando a labor de promoción e publicidade, 
tanto de eventos como da propia tenda xa que era o ámbito que 
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tiñan menos desenvolto. Así, produciuse unha converxercia entre 
os nosos intereses como comunicadores e as súas necesidades.

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)

3.1 A organización interna da asociación e as súas dinámicas 
de traballo.

PANXEA é unha organización inscrita primeiramente como 
asociación sen ánimo de lucro no ano 1995, xa que por motivos 
legais, non podían exercer parte das súas actividades sendo unha 
cooperativa. Tras un cambio lexislativo no 2010 PANXEA 
inscribiuse tamén como cooperativa de consumdiores e usuarios 
polo que actualmente conta coas dúas consideracións e está nun 
proceso de  conversión a cooperativa.

A organización conta 60 socios, quenes se reunen semanalmente 
para debatir, dun xeito asambleario, cuestións de organización 
interna e organización dos eventos e colaboración con outros 
organismos. 

Ademáis, PANXEA é parte activa doutras asocacións coas que 
traballa en rede de xeito colaborativo como a ONG SODePaz, 
Iniciativa pola Soberanía Alimentar dos Pobos (ISAP), Rede Galega 
de Consumo Consciente e Responsabel, Comisión de Comercio 
Xusto da Coordenadora Galega de ONGD’s e da Fundación de 
Aforro Responsabe (FIARE). Asimesmo, a nivel estatal, forma parte 
do Espacio Por un Comercio Justo.

3.2 Misión da asociación

PANXEA é unha organización que trata de concienciar sobre o 
comercio xusto, entendido este como un consumo responsable 
tanto coa ecoloxía como coas condicións  sociais e laborais dos 
productores. Para realizar esta labor contan cunha tenda de 
productos ecolóxicos e realizan labores de sensibilización en 
colexios, feiras e concellos.
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Outra das súas misións é participar activamente na mellora das 
condicións dos productores para o que colaboran con ONGs e 
realizan proxectos de soberanía alimentaria en rexións en vías de 
desenvolvemento e apoian os seus productos fomentando o 
mercado local e a exportación dos excedentes a un prezo xusto en 
relación ao traballo.

3.3 Necesidade da aportación do grupo de traballo ProT na 
organización.

A asociación, pese a levar dezasete anos en activo, non conta con 
persoal especializado en labores de comunicación polo que a súa 
presenza na rede e nos medios é escasa.

Grazas a nosa formación como xornalistas e ao noso coñecemento 
dos medios dixitais, redes socias e blogues, puidemos aumentar a 
súa presencia online coa creación dun perfil en Twitter, 
administración e actualización da páxina de Facebook así como a 
creación e publicidade dos eventos nas mesmas. Tamén, a nivel 
comunicativo, realizamos notas de prensa para os medios con 
presencia local para aumentar a participación do público nas 
actividades.

3.4 Incidencia das accións emprendidas polo grupo. 

A nosa labor nas redes socias e medios de comunicación 
conseguiu aumentar a presenza de PANXEA nas mesma. A páxina 
de Facebook rexistrou, nas últimas semanas, unha suba de visitas 
dun 17% grazas á creación de eventos e actualizacións.

Grazas á publicidade, os eventos (cursos de Cooperación 
Internacional, presentación de libros, coloquios...) contaron cunha 
maior asistencia, segundo nos informaron os socios da 
cooperativa. Asimismo, compañeiros da asignatura mostraron 
interese pola labor de PANXEA, como demostraron os seus 
comentarios no blog.
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3.5 Posibilidades de intercambio futuro (co grupo, coa 
asignatura)

Dun xeito persoal, os membros do grupo amosamos interese cara 
as actividades da cooperativa. Grazas á formación recibida, agora 
contamos con coñecementos sobre o comercio xusto e podemos 
analizar a repercusión que as nosas actividades teñen sobre os 
productores e sobre o medio ambiente.

É por isto polo que, de xeito voluntario xa participamos nun curso 
de formación básica en cooperación internacional e é posible que, 
durante o verán, realicemos viaxes solidarios coordinados por 
PANXEA e SODePaz.

4.- Actividades emprendidas e relación coa materia (labor 
social, aprendizaxe comunicacional) Comentario.(20 liñas)

As actividades realizadas na asociación en relación con labores 
comunicacionais foron de gran proveito para a nosa formación 
académica xa que realizamos prácticas de comunicación cos 
medios a través de notas de prensa, de comunicación co público a 
través da creación de eventos en redes socias e tamén de 
creatividade coa realización de carteis para ditos eventos. 

No que se refire a labor social, ditas actividades foron útiles para 
promover o comercio responsable e a cooperación cara o público e 
tamén dun xeito persoal. A participación nos actos da organización 
e a asistencia a charlas formativas favorecidas pola interacción cos 
membros de PANXEA permitiunos manter relación   habitual con 
aqueles que teñan un contacto directo cos temas que estabamos 
promovendo.

A nosa función dentro da asocicación PANXEA non estaba 
orientada nun principio á comunicción directa cos membros da 
mesma, senón á promoción da asociación cara o exterior. Aínda 
así, grazas á acollida positiva por parte dos diferentes socios e 
socias deu lugar a unha maior integración e coñecemento da súa 
labor e traballo interno. Polo tanto o labor de comunicación 
interpersoal quedou cuberto finalmente.
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5.- Aproveitamento grupal das accións.

O Proxecto Titorizado permitiunos ampliar os nosos coñecementos 
sobre o comercio xusto e responsable grazas ás charlas formativas 
e os eventos realizados. Con isto, ampliamos a nosa visión do 
consumo e entendemos mellor os procesos de producción, sendo 
conscientes do efecto que teñen as nosas accións nos productores, 
nos comercios locais e no medio ambiente. 

Tamén, nos permitiu mellorar a nosa capacidade de traballo en 
grupo que levamos a cabo dun xeito eficiente e sen incidentes. 
Para iso, adaptámonos ás necesidades persoais dos membros do 
grupo e da asociación. O traballo realizouse dunha forma fluida 
grazas á asignación de tarefas dun modo equitativo e focalizando 
as mesmas nos nosos intereses e capacidades. 

A nivel xornalistico, melloramos as nosas capacidades 
comunicativas á vez que fixemos novos contactos dentro do ámbito 
de Santiago.

Por todo isto e pola aceptación mostrada polos socios de PANXEA, 
pese á finalización do traballo da asignatura, imos continuar e 
contacto con eles. Unha mostra deste feito, e a realización dun 
proxecto de promoción de viaxes solidarios para as próximas 
semanas no que é posible que nos impliquemos de forma persoal. 

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

A nosa labor de promoción da asociación PANXEA no blog 
baseouse na publicación de Post para favorecer a promoción dos 
eventos da coperativa e aumentar a participación dos membros da 
clase nas mesmas. Asimesmo realizamos memorias sobre os actos 
que asistimos como promotores e público, entre eles unha charla 
do Día da Muller Traballadora, publicación de libros  e cursos 
formativos impartidos por individuos formados en cooperación e 
labores humanitarias e sociais externos á asociación. 

Doutra banda exercemos un exercicio de comunicación 
interpersoal cos membros da clase e dos nosos círculos persoais 
para favorecer a sú participación nas diferentes actividades da 
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asociación, o cal tivo un resultado positivo que se viu reflexado no 
interese mostrado polos comentarios do blog da asignatura e á 
asistencia a ditas actividades. 

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

O membro GOBE asignado ao control do noso Proxecto Titorizado, 
Miguel Suárez, non mostrou interese aparente pola nosa labor coa 
asociación. Non tivemos contacto directo con él polo que 
descoñecemos o control que exerceu sobre o noso proxecto. 

Isto demóstrase coa ausencia de comentarios no blog da materia e 
coa falla de comunicación mostrada cara os membros dos grupos e 
a sua ausencia nas reunións coa asociación.
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Aportación individual

Fontal Mato

A. Aproveitamento persoal: coñecemento da experiencia.

A colaboración con PANXEA foi unha boa experiencia para coñecer 
máis de preto o comercio xusto e a cooperación. Temas cara o que, 
de xeito persoal, teño interese e agora tamén fomación.

A un nivel de comunicación e xornalismo, o traballo colaborativo 
coa asociación foi unha práctica productiva xa que realicei 
diferentes actividades comunicativas. En relación cos medios, 
preparamos notas de prensa; en relación co público da asociación, 
eventos e carteis a través das redes sociais.

B- Propostas de mellora: Persoal, na interacción coa 
asociación e na interacción e dinámica grupal ProT

A nivel persoal melloraría a miña eficiencia para a realización das 
tarefas xa que algunhas destas conlevaron unha maior carga de 
tempo que a plantexada nun primeiro momento. Pese a isto, non se 
fixo pesado xa que 

No que se refire á interacción con PANXEA, está foi fluida, 
dinámica e eficiente polo que non é preciso establecer propostas 
de mellora. É preciso destacar o apoio de Gonzalo Gesto quen, de 
xeito semanal, nos introduxo os conceptos de comercio xusto, 
banca ética e nos deu liberdade para o desenvolvemento das 
tarefas. Un dos posibles puntos a mellorar sería a realización 
doutras actividades como o espazo semanal de radio ou o 
impartimento de cursos en colexios ou institutos.

Entre as catro membros do grupo existe unha relación persoal 
positiva polo que desenvolvemos as actividades sen incidentes e 
cunha boa organización a través de contacto telefónico e persoal. 
Asimesmo, o cumprimento dos prazos e das tarefas asignadas 
favoreceu este proxecto titorizado.
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Memoria individual

García Gonzalez

Cuando mis compañeras María José Fontal, María José Gutiérrez y 
una servidora nos pusimos a buscar asociaciones con las que 
colaborar estábamos un poco perdidas, ya que como estudiantes 
de segundo de Periodismo creíamos que podíamos aportar poco a 
cualquier asociación y tampoco sabíamos muy bien a qué 
atenernos. Personalmente yo creía que el proyecto tutorizado sería 
el trabajo que nos quitaría más tiempo, ya que sería muy sencillo 
delegar el trabajo más complejo en nosotras, ya que éramos unas 
simples voluntarias.

Sin embargo, tras el primer contacto con la asociación- cooperativa 
PANXEA, descubrí que eso no era así. Y tras asignarnos trabajos 
relacionados con lo que estudiamos cada una se encargó de la 
dinamización y actualización de redes sociales, notas de prensa, 
publicitar eventos y demás trabajos que tuvieran relación con la 
comunicación. Hablo por todas cuando digo que me sentí 
realmente cómoda trabajando con ellos, interesándome en el 
cooperativismo, la banca ética, así como asistiendo a alguna de 
sus asambleas semanales.

Si me tengo que quedar con algo, sin duda serían las clases 
semanales impartidas por Gonzalo, quien ejerció como mentor, 
intentando enseñarnos los conceptos básicos en los que se movía 
PANXEA, para que nos resultase fácil comprender qué era y qué 
buscaba la cooperativa. Además de sentirnos útiles ya que nuestro 
trabajo fue productivo y muy agradecido por ellos.

La acogida y estos meses solamente puedo calificarlos como 
gratificantes.
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Memoria individual

Gutiérrez Ramos

1. Aproveitamento persoal: coñecemento da experiencia.

En primeiro lugar os coñecementos obtidos sobre comercio xusto, 
cooperativismo, dereitos labregos, banca ética, etc durante as 
reunións formativas co xefe de sensibilización Gonzalo Gesto. 
Grazas a isto acadar outra perspectiva sobre o comercio local e 
internacional e aprender alternativas económicas e de consumo 
responsable.

Ademais das charliñas formativas, levamos a cabo as labores de 
comunicación e promoción de eventos o que leva consigo a 
elaboración de notas de prensa e carteis promocionáis para as 
distintas actividades e eventos. Aportando práctica e soltura con 
estas tarefas da nosa profesión.

A asistencia a estes eventos ademais proporcionou unha nova 
visión sobre a vida labrega das mulleres (na Charla-coloquio: O 
papel das mulleres. De Galicia a Guatemala). Ademais de darnos a 
oportunidade de compartir experiencias e coñecer xente.

2. Propostas de mellora: persoal, na interacción coa 
asociación, na interacción e dinámica grupal ProT.

Pola miña parte creo que non houbo nada destacable que mellorar 
na nosa relación coa asociación. Tampouco na interacción co 
grupo. En todos os casos soubemos adaptarnos as diferentes 
necesidades persoais de todos os membros e superar os pequenos 
obstáculos presentados.

9



Memoria individual

López Martínez

A.- Aproveitamento persoal: coñecemento da experiencia.

O comezo do meu traballo co meu grupo ProT definitivo iniciouse 
con certo retraso debido á miña tardía incorporación. Polo tanto, 
vinme olbigada en parte a intentar acadar ós meus compañeiros no 
camino que xa tiñan andado. Non estou cen por cen segura de que 
o logrei pero intentei poner todo o meu interese en conseguilo. A 
realización deste proxecto supuxo tanto para a miña experiencia 
persoal coma académica un punto positivo. Ademáis de permitirme 
ter a oportunidade de colaborar nun proxecto serio, aumentou os 
meus coñecementos sobre comercio responsable, os cales era moi 
precarios ata agora. A nivel persoal gustaríame manter o contacto 
con dita asociación para seguir nutrindo os meus coñecementos e 
por posibles colaboracións posteriores á entrega das memorias do 
traballo ProT.

B- Propostas de mellora: persoal, na interacción coa 
asociación, na interacción e dinámica grupal ProT.

A aceptación dos meus compañeiros e os membros da asociación 
trala miña incorporación foi moi positiva. Cómpre resaltar tamén, 
que entre as integrantes do grupo ProT desenvolveuse unha labor 
de traballo moi fluida, sen nigún tipo de problemas internos. 
Ademáis diso, non se produxo ninguna ocasión na que algunha das 
integrantes non cumprise co seu cometido dentro das labores 
desenvoltas dentro de PANXEA. Traballar en grupo esta vez foi moi 
sinxelo e agradable.

Con respecto ó trato proporcionado polos membros da asociación, 
experimentamos sempre un trato amable e que favoreceu á nosa 
integración e comprensión das actividades que nos foron 
asignadas.
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