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Solidarios) 

 

Deus Rivadulla, Alba 

España Faqué, José Antonio 

Leiro Magdalena, David 

 

1.- Pretensións previas do traballo.  

Cando comezamos a contactar con AGARESO non 
tiñamos realmente grande idea do que queríamos facer, 
pensamos en colaborar na súa web aportando algún tipo 
de reportaxe. Máis tarde soubemos que un Seminario de 
Xornalismo Social e Cooperación Internacional tería lugar 
na nosa facultade durante os meses do traballo, e aló 
fomos. Interesounos desde un primeiro momento 
participar en calquera cousa na que puidésemos aportar o 
noso afán xornalístico para practicar para un futuro non 
moi afastado e afacernos. 
 

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

O noso interese neste proceso era vivir nas nosas carnes 
como era traballar no mundo da comunicación, a fin de 
contas o noso principal obxectivo era aprender a 
manexarnos e a relacionarnos –estar subordinados e en 
cooperación.  

Pola súa parte, a asociación buscaba apoios técnicos. O 
obxectivo era facer chegar ao outro lado do planeta o que 
se estaba a facer no Seminario -ambiente e contidos. Para 
iso nos precisaban a nós, fotografar e gravar o momento 
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para transmitir con maior forza logo na reportaxe –escrita 
e de audio. As tarefas de foto e texto rotaban 
semanalmente mentres que de gravar o vídeo e da 
reportaxe para a Radio de Agareso encargábase a mesma 
persoa. Estes traballos eran entregados semanalmente a 
Carmen Novas para a súa publicación na web. 
 

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

Como xa adiantamos, o noso traballo consistiu en elaborar 
crónicas escritas e realizar fotografías que despois eran 
utilizadas pola ONGD para dar a coñecer o 
desenvolvemento do seminario, así como os temas que 
nel se tratan, aos visitantes da súa web. Por outra banda, 
tamén realizamos a gravación das sesións do seminario 
en vídeo, o cal despois utiliza Agareso para que poidan 
seguir o seminario sobre todo en países de América latina 
onde teñen participado nalgún proxecto de cooperación. 
Así mesmo, estas gravacións foron aproveitadas para 
extraer o audio e realizar reportaxes para a radio da 
entidade, Radio AG, que emite as 24 horas a través de 
internet.  

Deste xeito o que fixemos foi repartir as tarefas segundo 
as preferencias de cada quén na medida do posible. Da 
parte da realización de fotografías e da de recollida de 
datos para a elaboración de crónicas escritas ou 
reportaxes, encargáronse Alba Deus e David Leiro de 
xeito alterno. Deste xeito, non se facía tan monótono o 
traballo. No caso da gravación en vídeo, o encargado foi 
sempre José Antonio España xa que despois o audio era 
aproveitado para realizar a reportaxe para a radio de 
Agareso e el, á parte de gustarlle o medio radiofónico, ten 
experiencia nese medio polo que acordamos que se 
encargase todas as semanas desa tarefa. Tamén 
decidimos que cada semana se encargase un membro 
diferente do grupo da realización do post semanal de 
seguimento do traballo.  
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Misión da asociación e necesidade da achega do 
grupo de traballo ProT na organización.  

A misión da asociación, principalmente no caso concreto 
da actividade na que estivemos colaborando, é a de 
promover a comunicación para o desenvolvemento e 
ensinarlles aos futuros profesionais da información e da 
comunicación como tratar temas relacionados cos países 
do Sur e cos colectivos en risco de exclusión.  

A necesidade da achega do noso grupo de traballo vén 
dada polo feito de que na organización moitos dos seus 
membros teñen outros traballos para poderen subsistir 
económicamente e, polo tanto, non podían desprazarse a 
Santiago de Compostela todas as semanas para traballar 
nas sesións do seminario. Ademais, a asociación ten a 
súa sede en Pontevedra e como a maior parte dos seus 
membros son de alí a distancia tamén inflúe 
negativamente nese sentido. 

Así, na maioría das sesións do seminario, quen se 
despraza á Facultade de Ciencias de Comunicación é só 
unha persoa da asociación: Carmen Novas, quen deste 
xeito pode despreocuparse sobre todo da gravación en 
vídeo e das fotografías. 

 

Incidencia das accións emprendidas polo grupo.  

As accións emprendidas polo grupo tiveron certa 
incidencia en dous sentidos. Por unha banda, a través dos 
post no blog e, sobre todo, do boca a boca, moitas das 
compañeiras e compañeiros nosos na facultade (e nós 
mesmos) coñeceron unha asociación da que non 
sabiamos case nada. 

Por outra banda, varios dos traballos realizados polos 
membros do grupo – case todos – foron publicados polos 
asociación na súa páxina web e, no caso das reportaxes 
de audio, foron emitidas na emisora AG Radio. Ademais a 
publicación destes traballos non foi anónima en ningún 



4 
 

caso, senón que cada cada traballo está perfectamente 
identificado co nome e apelido do seu respectivo autor, 
polo que isto pode servirnos tamén no futuro a nivel 
curricular. 

 

Posibilidades de intercambio futuro. 

A asociación brindounos case desde o principio, e de xeito 
especial ao remate deste traballo, a posibilidade de 
continuar a traballar con eles, ben sexa escribindo artigos 
para a páxina web, como facendo fotografías ou 
colaborando con contidos para a súa radio. 

No caso concreto de José Antonio España, vai a seguir 
colaborando no seminario que están a realizar na 
Facultade de Ciencias da Comunicación ata o seu remate 
o 15 de maio de 2012 gravando as sesións en vídeo e 
audio e realizando as correspondentes reportaxes para a 
radio. Ademais tamén lle ofreceron realizar outras 
colaboracións para AG Radio e mesmo a posibilidade de 
realizar contidos para a radio das Nacións Unidas a través 
de Agareso. 

 

4.- Actividades emprendidas e relación coa materia. 

As actividades realizadas coa entidade foron todas 
directamente relacionadas co traballo xornalístico e, sobre 
todo, co xornalismo social, xa que a nosa colaboración 
estivo centrada nunha acción formativa de Agareso nese 
ámbito. Polo tanto, este tempo de colaboración 
permitiunos asistir ás diferentes conferencias que se 
celebraron no seminario e deste xeito tivemos a 
oportunidade de adquirir os mesmos coñecementos que 
os alumnos inscritos no curso. Mesmo participamos en 
actividades destinadas aos alumnos como, por exemplo, a 
gravación dun programa de radio con membros de A 
Radio, a radio do centro penitenciario de A Lama 
(Pontevedra). O que escoitabamos nas sesións do 
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seminario foinos moi interesante para o noso traballo, xa 
que trataban temas como a comunicación no ámbito da 
cooperación, como tratamos informativamente aos países 
do Sur e como deberiamos tratalos. Tamén deron as 
claves do tratamento informativo de colectivos en risco de 
exclusión e tivemos a oportunidade de coñecer a 
importancia de utilizar unha linguaxe non sexista. 

 

5.- Aproveitamento grupal das accións. 

Durante este mes e medio no que colaboramos con 
Agareso a experiencia resultou moi enriquecedora para 
tódolos membros do grupo. O xornalismo solidario é unha 
parte importante da nosa profesión e aínda queda moito 
por descubrir. Agareso e a xente que o compón 
ensinounos que outra maneira de facer xornalismo é 
posible e a nosa colaboración con eles mostrounos o 
traballo que hai detrás dunha organización deste calibre 
así como as iniciativas que levan a cabo con diferentes 
colectivos menos favorecidos da sociedade. 
 

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

Cada un de nós durante este tempo se foi ocupando 
dunha tarefa distinta; xa sexa reportaxe fotográfica, ou ben 
recollida de información durante os diferentes coloquios e 
exposicións que logo nos servían para elaborar o discurso 
do comentario e subilo tanto ó blog da materia como na 
páxina web de Agareso. Isto servíanos para comunicar 
máis que as acción da propia asociación (que tamén), os 
contidos das exposicións que facían os relatores do 
seminario. En canto ós nosos compañeiros na aula 
sempre estiveron informados das actividades que íamos 
realizando cada martes ou ben a través dos posts 
semanais ou ben a través de transmisión oral. É 
importante que os demais compañeiros saiban da 
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existencia desta asociación de reporteiros solidarios de 
Galicia, que se presta ás contribucións de cada un de nós. 
Fan unha labor social que é impagable. Unha das accións 
que máis notamos que lles chamou a atención ás 
compañeiras e compañeiros é a que Agareso está a 
realizar no cárcere de A Lama e tamén é unha das que 
máis nos gustou aos membros do grupo de traballo polo 
que, pode ser por iso que tamén fixeramos máis 
publicidade del. 
 

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

O membro GOBE sempre se mostrou moi satisfeito (baixo 
o noso punto de vista) das actividades que fomos 
realizando. Neste caso foi o noso compañeiro Alberto 
Rivera quen dalgunha maneira foi "supervisando" xornada 
tras xornada. Él puido comprobar de primeira man cómo 
nos repartiamos as tarefas e cal era a nosa rutina e o noso 
cometido con Agareso. Comprobar como funcionan as 
ONGD's para o desenvolvemento e qué función poden ter 
os xornalistas dentro das mesmas. 
 

8.- Materiais extraidos e produción realizada. 

Ao longo destas semanas de colaboración realizamos 
fotografías, artigos de texto e reportaxes para a radio, 
ademais das gravacións en vídeo, as cales se realizaron 
co material de Agareso polo que non dispoñemos delas. 
Achegamos algúns deses traballos que ademais foron 
publicados na web de Agareso, polo que ao final de cada 
un deles está a ligazón da páxina onde se publicaron.  
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Memoria individual ProT. Deus Rivadulla, Alba 

A.  Aproveitamento persoal: coñecemento da 
experiencia. 

É posible que esta fose a experiencia que máis confianza 
no meu futuro profesional me aportou. Ensinoume que son 
capaz de establecer un hábito na recollida de detalles, 
para logo plasmalos nun texto que debe transmitir a súa 
importancia ademais de simplemente transmitir unha 
información. Automatizar un traballo que fai falta para 
onte, facelo rápido e ben. Recordoume sobre todo que é 
posible facelo e desfrutar facéndoo. 

Lévome comigo un sen fin de novos coñecementos nunha 
materia á que non me habería achegado doutro xeito. As 
ONGD’s eran ese gran estraño do que non acabas de 
fiarte ata que escoitei o que tiñan que dicir, ata que me 
contaron que fan e como, cal é a súa historia e cales son 
os seus problemas e sobre todo, como podo axudar nun 
futuro como xornalista. 

 

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

Lonxe de dicir o seguinte para desfacerme deste 
incómodo punto do traballo, se tivera que volver a facelo 
deixaríao todo como está. En ningún momento do camiño 
me atopei con problemas. A asociación mostrouse en todo 
momento aberta a suxestións e preferencias –tales como 
a reportaxe para a radio- e a relación foi bastante fluída. 
Ao crear un sistema de rotación de tarefas todo foi rodado 
entre o grupo, non tivemos conflitos e formamos un bo 
equipo de traballo. 
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Memoria individual ProT. España Faqué, José Antonio 

A. Aproveitamento persoal: coñecemento da 
experiencia. 

Coido que foi unha sorte poder traballar con Agareso para 
este traballo. Non coñezo polo miúdo como foi o traballo 
con outras entidades, pero no noso caso creo que fomos 
moi afortunados por varias razóns. A primeira delas é o 
trato recibido polas persoas de Agareso coas que 
estivemos a traballar. Xa no referido ao traballo en si 
mesmo, para min foi moi gratificante. Descubrín a 
comunicación para o desenvolvemento que, ao principio 
eu non era quen de entender como unha comunicación 
ben feita pode axudar a desenvolver unha comunidade. 
Por outra banda, tiven a oportunidade de amosar as miñas 
habilidades como locutor de radio e como técnico de son e 
iso sempre pode abrirme portas no futuro, ademais de que 
vou incrementando o currículo. Outro aspecto moi positivo 
é o de facer contactos. O traballo con Agareso no 
seminario deume a oportunidade de coñecer varias 
persoas interesantes dentro do ámbito da cooperación e, 
sobre todo, do mundo da comunicación, empezando polos 
propios integrantes de Agareso. 

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

No meu caso, a miña proposta de mellora é que, á hora de 
realizar as reportaxes da radio gustaríame poder 
entregarllas á asociación máis ou menos ao mesmo tempo 
que lles entregaban os textos e as fotos os meus 
compañeiros, pero sempre o deixei para a fin de semana, 
xa que é un traballo moito máis laborioso. Respecto ao 
grupo, pode ser porque eramos só tres persoas pero 
organizámonos moi ben e levamos o peso do traballo moi 
equilibrado. 
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Memoria individual ProT. Leiro Magdalena, David 

A. Aproveitamento persoal: coñecemento da 
experiencia. 

Eu estou moi contento cos resultados acadados durante 
este tempo de traballo, todos os martes de 4 a 8 da tarde 
descubría algo novo. É certo que ó comezo non coñecía 
moi ben cal era a verdadeira labor de Agareso pero pouco 
a pouco funa descubrindo. É importante a labor social 
dentro da nosa profesión, nós podemos facer moito máis 
do que pensamos. O certo é que fomos moi afortunados ó 
poder compartir, xunto cos alumnos matriculados no 
curso, diferentes asociacións galegas, ONGD's e 
colectivos que nos amosaron os prexuízos sociais na 
prensa ou a linguaxe sexista e como correxilo, ademais 
das actividades que se levan a cabo nos países do Sur. 
Todo enriquece e dá esperanzas de que outro mundo é 
posible. Pode soar utópico, pero co potencial que ten cada 
un de nós podemos facer moito. E por último a experiencia 
no cárcere da Lama, que resultou moi grata, xa que é 
unha sorpresa ver cómo un estudio de radio en prisión 
pode facer tanto ben ás persoas. 

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

As miñas propostas de mellora non son moi ambiciosas xa 
que estou bastante satisfeito coa experiencia, o que sí se 
podía mellorar era o horario, porque comezar ás catro 
córtache a hora da sesta, pero como iso é unha 
apreciación persoal e egoísta pois non se pode ter en 
conta. En canto a interacción coa asociación hai un asunto 
que ó principio din por feito pero que logo me foi 
intrigando, xa que nós como colaboradores descoñezo se 
tiñamos dereito a formular dúbidas ós diferentes colectivos 
que ían a expoñer cada semana ou se nos debíamos 
limitar a ver, oír e calar sen poder interactuar coma os 
alumnos. A verdade é que nunca llo preguntei a Carme.  
 


