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LOCALIZADOR GRUPO: 143 C00 

1.- EXPLICACIÓN DE GRUPO: 

1.1.- RESUMO: ORIENTACIÓN E OBXECTIVOS; ACTIVIDADES 

FINALMENTE REALIZADAS POLO GRUPO. 

A migración é un tema que non toca de lonxe a ningún galego, mais o retorno parece estar 

moito máis afastado do noso coñecemento. Coñecemento sesgado que mesmo nós 

tiñamos do mesmo. Por isto quixemos afondar no tema e expoñelo de forma real coma un 

tema intrínseco á migración, deixando claro que non só é o fenómeno migratorio o que 

caracteriza e modifica a nosa sociedade. 

O primeiro contacto establecido coa asociación achegounos á realidade á que se ven 

sometidos na actualidade, o problema das pensións. Tras unha reflexión colectiva e sendo 

conscientes de que tal cuestión estaría presente ao longo do traballo decidimos orientar o 

proxecto intentando achegarnos a todo aquilo que abrangue o retorno sen deixar de 

prestarlle atención a labor social que levaba a cabo a asociación. Para iso centrámonos en 

cuestións como o proceso de adaptación no país receptor, as relacións dentro e fóra da 

asociación… Tendo claro isto establecimos unha serie obxectivos principais, ademais dos 

que foron xurdindo mentres aumentaba a nosa participación coa asociación. Entre eles 

destacan a profundización nas relacións establecidas entre os membros, o estudo da súa 

comunicación xa que nun primeiro intre parecía centrada na verticalidade, indagar en se o 

tratamento do tema por parte dos medios se axusta á realidade e pescudar ata que punto o 

asociacionismo responde ás necesidades da cidadanía. 

Para levar a cabo a indagación que respondera aos nosos obxectivos amoldámonos as 

actividades fixadas na axenda da asociación intentando introducirnos no seu día a día para 

comprender mellor o que se está a realizar mediante dito asociacionismo. Por outra banda e 

un pouco máis alonxado no tempo, tentamos programar nós mesmos unha serie de 

reunións que nos deran pé a dirixir un discurso que nos levara non só a resolver dúbidas 

senón que tamén recortara o noso distanciamiento ao retorno.  



2 

 

1.2.- RESUMO SOBRE A ORGANIZACIÓN DE GRUPO DIANTE DE 

TRABALLO (ROLES E CLARA EXPLICACIÓN DE COMO SE TRABALLOU 

PARA CONSEGUIR OBXECTIVOS. TEMPORALIZACIÓN. OBSTÁCULOS 

En primeiro lugar, Francisco Javier Ramos Cernadas e Cora Rodríguez Bello asumiron as 

labores de coordinador do grupo e voceira, respectivamente. O contacto con Marusía ao 

longo de todo o cuadrimestre foi levado por Olaia Tubío Rei, quen coñecía persoalmente 

ao presidente, Manuel Domínguez Rial. Por outra banda, Andrea Santos Villaverde e María 

Veiga Franco, cumpliron un rol imprescindible no traballo a pé de campo no referido ás 

actividades realizadas. 

Máis aló disto, ninguén desenvolvía tarefas específicas, senón que todos nos repartiamos a 

carga de traballo en función da ocasión. Así pois, todos tiramos fotografías, entrevistamos a 

migrantes, gravámolos en vídeo, e asistimos aos eventos por igual. 

A temporalización estableceuse do seguinte modo: primeiro unha toma de contacto cos 

membros deste colectivo seguindo os eventos da súa axenda e, a posteriori, conforme nos 

fumos integrando, creamos eventos nós mesmos para afondar a nosa relación con eles. 

Os obstáculos que atopamos no camiño percorrido con esta asociación estaban, na súa 

maioría, relacionados directamente coa problemática das pensións, posto que centraba e 

acaparaba por completo as actividades do  grupo. Non encontramos problemas 

establecendo contacto con eles, xa que sempre estiveron abertos á colaboración.  

1.3.- REXISTRO-ITINERARIO DE ACCIÓNS EMPRENDIDAS (DA ACCIÓN 

MÁIS NOVA Á MÁIS VELLA: DATARDA UNHA DELES). 

·         7/02/2014 

A nosa andadura con Marusía comezou o 7 de febreiro cando asistimos a unha charla 

informativa programada polo presidente da asociación, Manuel Domínguez,  de cara a dar 

a coñecer a labor da asociación e a problemática das pensións. Nela fixemos a primeira 

toma de contacto cos membros de Marusía e serviunos de documentación para coñecer 

máis en profundidade o que lles sucedía coas pensións. Antes disto a única que tiña 

contacto coa asociación era Olaia, xa que o presidente era o seu caseiro, polo que xa tiña un 

achegamento ao tema. 

O local da asociación está afastado e, de non ser por un cartel que fica pegado na ventá, 

non é doado dar con el. Ao entrar foi cando soubemos que compartían espazo cunha 

asociación de fibromialxia, un espazo pequeno, modesto e cheo de cadros. Ese día 



3 

 

encheuse ao completo, de xente que despois soubemos que eran frecuentes alí e outros que 

ían a informarse. 

Despois dunha charla na que Manuel tratou do problema das pensión, amosou uns papeis 

para que cubriran de xeito individual e presentase a facenda nunhas semanas e ensinoulle 

todos os procedementos a facer para seguir coa loita pola devolución das multas impostas. 

Tras isto abriuse unha quenda de preguntas nas que se falaban dalgúns casos persoais. 

Houbo algún que rompeu esta dinámica e falou doutras cuestións como as diferenzas entre 

os emigrados a América e a Europa, o que fixo subir un pouco o ton da conversa. 

A impresión que levamos foi a de que era xente que ía pola súa conta, a preguntar sobre o 

seu problema e que non se relacionaban demasiado entre eles. De momento a nós 

servíranos para darnos a coñecer e para entender mellor o que estaban a facer. 

14/02/2014 

A segunda vez que nos reunimos cos membros de Marusía foi na facenda de Santiago de 

Compostela. Manolo recolleunos e levounos ao encontro co resto dos integrantes da 

asociación. Nesta ocasión non era unha charla, senón que acudimos a unha concentración 

na que se protestaba polas multas que lles estaban chegando aos emigrantes retornados. Ó 

mesmo tempo tamén depositaron documentos para recorrer os casos que xa estaban en 

trámite, posto que non todos os membros recibiran aínda as cartas sancionadoras. O 

problema para os asistentes foi o mal tempo. O temporal que asolagaba a capital galega non 

invitaba a manifestarse e debido a iso a presenza viuse moi mermada; apenas quince 

persoas acudiron a chamada da asociación. 

Ao ser a segunda vez que nos viamos aínda non tíñamos moita confianza coa xente, pero 

coma futuros xornalistas que queremos ser, entrevistamos a dúas persoas que nos contaron 

a súa experiencia persoal no tocante ás pensións. Anuncia Sar, á que posteriormente 

coñeceríamos máis a fondo na reunión coas mulleres emigrantes, relatounos como e cando 

lle comezaran a chegar as cartas e a que importe se tiña que enfrontar. Tamén falamos con 

José Manuel Míguez, que era un dos asistentes que acudiu para solidarizarse cos demais 

membros posto que polo de agora aínda non tivo a mala sorte de recibir multa algunha. Á 

facenda tamén acudiron algúns medios de comunicacións locais así como una xornalista da 

axencia Efe para sacar unhas fotos e entrevistar ao presidente de Marusía. 

Para rematar a nosa mañá na Facenda, ao remate da entrega da documentación, os alí 

presentes despregaron unha  pancarta na porta e nos capturamos o momento coma así o 

reflectimos no blog. 
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·         22/02/2014 

O seguinte día que nos vimos foi na Asociación Sociocultural de Fontiñas, onde a 

Coordinadora Nacional de Emigrantes Retornados celebrou unha asemblea con todas as 

plataformas que a conforman. Nese encontro puidemos coñecer como funcionan todas as 

asociacións en conxunto, observar como se comunican entre elas e como se relacionan. A 

cúpula da Coordinadora fixo un repaso de todo o feito no último ano e de todo o acadado, 

así como das vindeiras datas de realización de actos e reunións. Os membros das distintas 

plataformas tamén tiveron a súa quenda de palabra para expoñer dúbidas e realizar 

propostas para mellorar a comunicación xa que hai moita xente que non coñece as 

actividades que se van realizar. Tamén foi aló onde nos soubemos que había tres 

plataformas que traballaban á marxe da Coordinadora Nacional de Emigrantes Retornados 

debido á existencia de diferenzas entre as mesmas. 

Nesta ocasión  non tivemos oportunidade de establecer conversación cos membros de 

Marusía, pero si nos serviu para coñecer a persoas pertencentes a asociacións similares coas 

que de outra maneira  non teriamos a oportunidade. Ó remate do acto pedíronnos que lles 

sacaramos fotos e tamén nos invitaron a saír nelas xa que agradecen a presenza de xente 

moza entre eles. 

·         05/03/2014 

O seguinte paso na asociación démolo ao grande. Tras coller o bus no Palacio de 

Congresos de Santiago, dirixímonos a A Coruña xunto cos membros de Marusía e outras 

pertencentes á plataforma de emigrantes retornados de Pontevedra. Durante a viaxe 

conversamos con varios dos asistentes e intercambiamos opinións, sobre todo no referido 

ás pensións. 

Xa na Coruña, o autobús deixounos na Praza de Galicia, onde se establecera o punto de 

reunión para todos aqueles que quixeran acudir á manifestación. Cando chegamos xa había 

unha afluencia considerable de xente, a cal aumentou a medida que se ía achegando a hora 

do comezo, marcada para as doce da mañá. O que máis nos chamou a atención foi a forza 

coa que berraban, máis que nada porque son persoas maiores. As súas “armas” eran 

pancartas, camisolas para identificarse e chifres, moitos chifres. 

Durante a protesta, de máis ou menos corenta minutos de duración, recollemos imaxes e 

gravamos varios vídeos como se pode comprobar no blog.  O momento máis emocionante 

viviuse cando chegamos ao noso destino, a porta da Facenda. Aló varias persoas leron 

escritos e fixeron entrega das firmas totais que tiñan. Os representantes da Coordinadora 
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Nacional de Emigrantes Retornados, entre os que está o presidente de Marusía, tomaron a 

palabra para rematar o acto, o cal fixeron cantando o himno galego. Tamén consideramos 

necesario destacar o momento no que todos os alí reunidos comezaron a cantar, apoiados 

por tres persoas que dispoñían de amplificadores e que dirixían os berros para unha maior 

coordinación. 

Antes de marchar dirección Santiago, e aproveitando a gran cantidade de xente 

concentrada,  entrevistamos a varias mulleres que eran emigrantes retornadas pero non 

pertencían a Marusía. Amablemente narráronnos como foi a súa vivenza no estranxeiro e 

todas as pedras que tiveron que sortear durante a súa dura vida fóra de Galicia. Tamén 

tivemos a sorte de que os seus maridos estivesen preto delas e vendo que tiñamos unha 

conversa moi animada decidiron sumarse e así enriquecer e completar máis os nosos 

coñecementos. 

Unha vez finalizou o acto puxemos rumbo ao autobús. Coma na ida, fomos falando con 

varias persoas e concertamos citas para futuras reunións. As nosas conversas xa non ían tan 

dirixidas ao tema das pensións senón que tiveron un ton máis informal, falando de cousas 

cotiás. O bus deixounos no mesmo lugar onde o colleramos pasadas as dúas e media da 

tarde e así demos por finalizado o noso cuarto encontro con Marusía e os seus integrantes. 

·         14/03/14 

Tras algo máis de un mes en contacto decidímonos a promover unha actividade co 

obxectivo de fondo de poder coñecer mellor as súas experiencias, alén do tocante ás 

pensións. Nun primeiro momento formulámolo como unha entrevista e, para levala a cabo, 

falamos con Manuel e contámoslle o tipo de preguntas que queriamos facer. A partir de aí, 

foi el quen seleccionou ás persoas que pensou que podían ser máis accesibles e que 

respondían mellor ao perfil. O escenario foi o local da asociación, en concreto a mesa 

redonda que se atopa no fondo, e os participantes tres membros: José Manuel Míguez, José 

Antonio Parafita, Amador Campos; e o presidente. Finalmente, a entrevista viuse 

impregnada polo moble no que estabamos e transformouse tamén nunha mesa redonda. 

Comezamos facendo preguntas preestablecidas para responder un por un, mais as 

intervencións comezaron a sucederse e derivaron nunha conversa. 

As conclusións que levamos foron diversas. Por un lado atopámonos con que o destino 

que máis se repetía era Suiza, seguida de Francia, polo que a situación en Suiza centrou 

bastante a conversa. A maior diferenza que atopamos foi en canto á sensación de acollida 

no país receptor. Mentres tres deles dicían que se sentiran moi ben e que lle gardaban un 
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grande cariño ao país no que viviran, o cuarto facía fincapé no desprezo e burla que sufriu. 

Así, este último dicía que cando volveu á súa terra sentiuse ben recibido, cousa que o 

outros non tiñan tan claro. No que si había consenso era na dificultade dos trámites 

burocráticos no Estado español, en contraposición coa sinxeleza dos países aos que 

viaxaran. Outro punto que se tocou foi a relación que se establecía entre os emigrantes que 

compartían país receptor, creando redes de contacto coas que mantiñan viva a súa cultura e 

a saciaban a súa morriña. Por último, este foi o día no que soubemos que Marusía é tamén 

un grupo de amigos que, aínda que agora estean nun momento difícil, gustan de compartir 

tempo para xogar ás cartas, comer xuntos ou simplemente falar de outros tempos máis 

duros. 

A sensación coa que saímos foi dobremente positiva pois, por unha banda, acadamos o 

propósito de afondar nas súas experiencias persoais e, por outra, foron eles mesmos os que 

ao sentirse cómodos, levaron a iniciativa, rachando así coa sensación de pregunta-resposta. 

Amais, alén do traballo, foi enriquecedor por atopar complicidade e, ao final, cando xa os 

temas derivaban e pasabamos a conversar sobre a actualidade, atopámonos con moitas 

cousas en común a pesar das diferenzas de idade, así como opinións interesantes. 

·         23/03/14 

O seguinte día sucedeuse nun escenario totalmente diferente aos anteriores, o Hotel 

Congreso. O ambiente tamén era moi distinto xa que, desta vez, xuntabámonos para comer 

e pasar un domingo noutra compaña. Arredor das 11 da mañá comezou unha charla na 

que, unha vez máis, se afondou na cuestión das pensións. A afluencia de xente foi moito 

maior que en outras ocasións, de feito, alén da manifestación, foi o día que máis membros 

puidemos ver. Cando rematou a charla moitos dos asistentes formularon dúbidas, polo que 

a hora de comer foise aprazando. 

Con este retraso acumulado chegamos ao salón onde iamos xantar. Na entrada había un 

panel no que se fixaba a distribución dos comensais nas mesas. A nós puxéronnos coa 

xente máis nova que, despois de compartir un xantar con eles, soubemos que eran tres 

mozos que estaban colaborando coa asociación na realización dun vídeo sobre a súa labor. 

Aínda que ao sentarnos con eles non establecemos relación cos membros directamente, foi 

interesante para comparar como estaban vivindo eles a colaboración e as opinións que lles 

xerou a asociación. 

Aquí xa nos decatamos de que había bastantes persoas que nos coñecían e nos viñan falar. 

Estabamos acostumados a velos nun ton máis serio e de protesta, esta imaxe rachou por 
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completo no momento do baile. Aquí amosáronnos a súa parte máis festiva, 

convidáronnos a bailar con eles e pedíronnos fotos para inmortalizar o momento. 

Á media tarde puxemos fin ao noso día. Marchamos contentas coa xornada, mais cansas, 

moi cansas. Eles, sen embargo, seguían alí, animados e sen intencións de parar polo 

momento. 

·         03/04/2014 

A reunión que tiveramos con algún dos membros, como xa dixemos, deixáranos moi bo 

sabor de boca, mais había preguntas que ficaban no tinteiro, por tratarse de preguntas 

enfocadas cara a experiencia feminina. Por iso, contactamos de novo con Manuel para 

dicirlle que queriamos outra mesa redonda, pero desta vez de mulleres. Despois de recibir o 

si de Manuel, xa comezamos a preparar a reunión. 

Coma na anterior, quedamos ás catro da tarde. Desta vez acudiron cinco integrantes de 

Marusía, todas mulleres. Comezamos cunha rolda de preguntar para ir tomando contacto 

cas mulleres aínda que pouco lles fixo falta. Como algunha delas chegou con 

retraso,  primeiro falamos con Asuncia, a que chegou puntual. Logo chegaron as outras e 

xa puidemos comprobar a disparidade segundo o país no que estiveran. Entre todas as 

cousas que nos dixeron imos destacar a case unánime morriña pola terra; só unha delas nos 

dixo que non volvería pero as demais foron moi claras niso: a nosa terra é a nosa terra. 

1.4.- PEQUENO TEST AO TRABALLO 

1.4.1.- Estimación sobre os procedementos levados a cabo ao traballar 

Consideramos que a nosa liña de traballo marcada foi útil e eficiente para a consecución 

dos obxectivos prefixados, mais tamén cremos que tería sido máis frutífera se tiveramos 

máis tempo para o afianzamento das relacións interpersoais cos membros do grupo. Así 

pois, habendo máis confianza cos integrantes de Marusía, poderiamos telos coñecido 

mellor e realizado actividades máis variadas e enriquecedoras. Neste senso, ao termos un 

tempo estipulado para a realización do traballo, freouse a colaboración con eles nun punto 

álxido da relación.  

1.4.2.- Estimación sobre o seguemento e fases do tema nos post grupais e interese dos compañeiros da 

aula.    

Mentres que nos post individuais tratabamos de ligar cuestións de actualidade co tema dos 

emigrantes retornados, os post grupais seguían unha liña marcada pola cal detallabamos as 

actividades que iamos realizando de xeito cronolóxico. No tocante ao interese dos outros 

compañeiros polo noso proxecto, cómpre dicir que existía un verdadeiro interese pola 
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tema, senón que se limitaban a comentar cando estaba estipulado nos calendarios, sen un 

verdadeiro feedback detrás.   

1.4.3.- Estimación sobre a vinculación do tema cos temas e conceptos vistos e entregados polo profesor na 

aula (relación e apropiación de coñecementos). 

Para falar da vinculación do noso proxecto cos conceptos tratados na asignatura, falaremos 

en primeiro lugar da mesma comunicación comunitaria; respondendo ao análise das 

relacións convivenciais neste caso da asociación Marusía. En dito análise levamos ao cabo 

un seguimento dos seus procedementos, condicións e carencias para, a raíz disto, formular 

unha estratexia non só de análise senón tamén de axuda con respecto á activación da súa 

comunicación (na loita, no diálogo e na proxección dos bens comúns). 

Outro concepto que tentamos que aparecese inmerso no noso proxecto foi a presencia da 

teoría crítica. Deste modo, tratamos de levar máis lonxe o coñecemento social sobre o 

tema, sempre tendo en conta a relación entre acción e coñecemento. Para isto tomamos 

como base a observación directa do caso, impulsando a revolución do discurso mediante a 

linguaxe. 

Para finalizar, vimos importante o uso das formas básicas da interacción lingüística: a 

conversación e o coloquio. Por un lado, as conversacións en tanto á liberdade de palabra 

sen restricións no contido para concibir unha visión directa e sincera por parte dos 

migrantes. Pola outra banda, o coloquio, actos de fala grupais e distendidos, para tratar 

diferentes temas máis definidos de forma ordenada en relación ao contexto social no que 

nos situamos neste caso. En todo momento seguindo a estrutura adecuada para unha boa 

resolución. 

1.4.4.- Resultados e/ou procesos acadados polo grupo. Valoración. Relación entre os procesos realizados. 

No tocante ás relacións entre os procesos realizados, chegamos a conclusión de que había 

un importante contraste entre o que observabamos  e a información que nos 

proporcionaba a prensa. Tamén apreciamos diferencias entre as primeiras impresións que 

tiñamos deles e o que fumos descubrindo conforme tratamos máis co colectivo. En 

resumo, a experiencia que tivemos foi moi positiva, posto que axiña nos sentimos 

integrados nas súas dinámicas e obtivemos conclusións satisfactorias respecto aos 

obxectivos planteados. Atopamos carencias comunicativas no seo de Marusía, e 

formulamos propostas de mellora para estas situacións. Finalmente, decatámonos de que o 

asociacionismo é un dos mellores métodos para responder a estas situacións de indefensión 

como a que están a vivir.    
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1.5.- MATERIAIS: 

1.5.1.- Bibliografía consultada (citar en sistema APA, e comentar breve- 4 liñas- cada libro ou material 

relevante). 

Area Carracedo, Ramón (2006). A psicopatoloxía do retorno. Editorial Galaxia. 

 O libro parte do desexo de retorno á terra natal dos emigrantes e da patoloxía que 

xorde a raíz da imposibilidade deste acontecemento. Afonda na importancia deste 

fenómeno na sociedade galega. 

Documentación Asociación Marusía de emigrantes retornados 

 O arquivo de Marusía comprende un extenso recopilatorio de todos os recortes de 

prensa nos que se menciona a actividade da asociación, así coma relacións de afiliados, 

fotografías ou orzamentos. 

Ferrufino Quiroga, Celia (2007). Los costos humanos de la emigración. Fundación PIEB 

O libro trata sobre os efectos do proceso migratorio e como repercute isto nas 

familias. Para a autora, a familia constitúe un nexo de intercambio co exterior, para así 

manter un sentido de pertenecia e conexión coa terra de orixe. 

Peña Saavedra, Vicente (1998). Repertorio da prensa galega da emigración. Consello da Cultura 

Galega  

 Compendio de 550 referencias de identificación, formato, contido e localización das 

publicacións periódicas editadas polas colectividades galegas do exterior ou dirixidas 

especificamente ás mesmas. 

Revistas Marusía  

 Publicación periódica elaborada pola asociación na cal se publican artigos de todo 

tipo  (economía, política, etnografia, etc.) e na que colaboran tamén diversas firmas 

convidadas. 

1.5.2.- Enlaces. 

Álvarez Silvar, Gabriel (2002). La migración de retorno en Galicia (1970-1995) [en liña]. 

Dispoñible en: http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/S/1/S1019001.pdf.  

 Tese doutoral da Universidade Complutense de Madrid que aborda o estudo das 

migracións dende un punto de vista biográfico, relatando a vida dos migrantes. Recolle 

tamén datos sobre asociacións de retornados e as diferenzas existentes entre os distintos 

países de acollida. 

Ruiz, Beatriz (2001).  Vidas en movimiento: la emigración y el retorno en la vida de las mujeres gallegas 

[en liña]. Dispoñible en: http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2327659.pdf. 

http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/S/1/S1019001.pdf
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2327659.pdf
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 Artigo que analiza a relación articulada entre os procesos migratorios e os 

reprodutivos, así coma a organización das familias e as economías domésticas tomando 

como partida as testemuñas de seis mulleres galegas. 

1.5.3.- Axenda de contactos (non tel., nin correos. Só nomes, roles e que aportaron). 

Manuel Domínguez Rial, presidente da Asociación Marusía de emigrantes retornados. 

Foi o noso único contacto digno de ser mencionado, xa que el se encargou de informarnos 

da actividade da asociación e de procurarnos a información que puideramos precisar. 

 

2.- APORTACIÓNS INDIVIDUAIS 

RAMOS CERNADAS, FRANCISCO JAVIER, 143 C01 

2.1.- Aproveitamento individual do traballo. Coñecementos, capacidades e destrezas 

conseguidas. 

O traballo foime útil a nivel persoal por diversos factores. O primeiro deles, coñecer en 

profundidade a realidade dos fluxos migratorios. Nun contexto de crise económica como o 

actual, abondan os datos que tocan esta materia, mais son meras estatísticas que non 

afondan no dramatismo que esconde. Detrás de cada migrante, ben sexa de entrada ou de 

saída, hai unha historia poucas veces contada. Como familiar de emigrantes (algo bastante 

común na sociedade galega), o tema afectábame directamente. Así pois, as historias e as 

dificultades que nos foron narrando os membros de Marusía axudaron a dotar dun cariz 

humano os datos para así interpretalos mellor e entender os tráxicos que estes éxodos de 

poboación. 

Éxodos que, agora xa enlazando con outro dos motivos polos cal este proxecto me 

resultou útil, nós mesmos nos estamos encamiñando a ter que emprender. O ciclo 

migratorio vai camiño de volver repetirse. Se eles migraban por fuxiren da miseria, nós 

farémolo na procura dun futuro mellor. Galicia no século XXI está moito máis avanzada 

que hai agás corenta ou cincuenta anos, pero este progreso parece deterse para mesmo 

retroceder. Isto distánciaa de países coma Suíza ou Alemaña, que tanto tentaron e tentan á 

poboación galega a emigrar. 

Con isto non quero dicir que a que emigrar sexa o único xeito de alcanzar uns estándares 

de vida aceptables. Como último dos coñecementos fundamentais extraídos do traballo 

está a necesidade dun activismo social que esixa cambios. Moito máis a raíz da actuación 
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duns medios de comunicación que esquecen o seu ideal de actuar coma un “cuarto poder” 

para estaren a pleno servizo e disposición dun poder político que os utiliza coma 

organismos de propaganda. Deste xeito, ante a ausencia de voceiros, a sociedade mesma 

deberá facer oír a súa voz. Asociacionismo, medios comunitarios, compromiso político... 

Os instrumentos están aí, só falta que haxa quen faga uso deles para loitar por unha 

democracia máis xusta e igualitaria. Isto é, baixo a miña opinión, o que está a facer Marusía. 

Agardemos, pois, que o esforzo dea os seus froitos e se cumpran as súas peticións. 

No tocante ás destrezas e capacidades adquiridas, unha cousa que aprendín do trato con 

esta xente foi a importancia do saber escoitar. As entrevistas e coloquios que realizabamos 

non eran sinxelos de organizar, porque, coa ansia de contarnos as súas historias, 

comezaban a divagar, a non respectar as quendas de palabra de cada un deles e a 

interrumpirse. En resumo, houbo que aplicarse para que todos participasen 

equitativamente e por orientar o tema das conversacións cara onde nos queriamos. 

2.2.- Aportación individual á orientación do tema e experiencia do alumno na 

organización grupal (posibilidades de mellora do traballo e crítica construtiva do 

mesmo). 

Considero que a experiencia con este grupo de traballo foi moi positiva e a organización 

máis que correcta posto que cumprimos o plan de actuación que estableceramos nun 

principio. Mais houbo algúns erros de puntualidade e de non poñerlle ansias suficiente ao 

traballo que supoño que recaerán na miña figura, xa que son o coordinador deste grupo. 

En canto á aportación individual á orientación do tema, incidín moito dende os post do 

blog no trato da prensa a este colectivo e á necesidade de asociacións civís coma esta para 

unha mellor organización da sociedade. Se ben á orientación do traballo saíu dun consenso, 

estes dous temas foron sobre os que máis tratei de traballar. 

2.3.-  Actividades individuais realizadas no traballo e, se de caso, participación en 

eventos na aula, fóra dela e no blog respecto deste traballo e nos temas dos outros 

grupos. 

Como traballamos dun xeito unitario, asistindo en grupo aos eventos e actividades que 

realizabamos, non podo falar de ter realizado nada en particular, alén do xa mencionado xa 

noutro apartado desta memoria. 
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Mais no senso de eventos da aula, de fóra dela e do blog si que podo dicir que tratei de 

seguir o que xa mencionei no punto anterior. Intentei incidir sobre as diferenzas entre as 

versións “oficiais” dos medios e as que se narraban dende outros puntos de vista. Isto é 

porque outros proxectos partían de situacións semellantes ás do noso colectivo, como era o 

caso dos grupos que traballaban co proxecto da mina de Corcoesto ou con aquel que 

abordaba a problemática dos estaleiros ferroláns. 

RODRÍGUEZ BELLO, CORA (143 C02) 

2.1.- Aproveitamento individual do traballo. Coñecementos, capacidades e 

destrezas conseguidas. 

No meu caso creo que tanto a adquisición de coñecementos coma de capacidades foron 

alcanzadas de forma moi positiva. Este proxecto serviume, por un lado, para ver esa outra 

cara da migración: o retorno. Retorno non só ledo e acougador senón que tamén 

dificultoso e enxordecedor. Pero isto, aínda sendo o núcleo do noso traballo, non é máis 

que parte do aprendido. 

Comparar a situación na que o Estado español vive inmerso ca de outros países non moi 

afastados, abriume os ollos en moitos sentidos. Ver as deficiencias da burocracia e da 

xustiza e asociar isto a un conxunto de intereses, non foi agradable pero foi certo. Notar a 

dor de moitas persoas estafadas mentres os toman como o punto débil da sociedade, 

paréceme desolador. Todo isto, cómo non, unido ao tratamento dos medios, que non deixa 

de ser unha vez máis, entidades movidas por intereses. Non é sinxelo observar todo isto e 

que non mude a túa visión sobre moitas cousas. Comprendín entón que quería saber máis e 

tratar este tema cumprindo o rol contrario ao dos medios, darlle voz a esta minoría e 

comezar (porque non é máis ca o comezo) a facer un seguimento da súa causa, tentando 

acompañalos no seu andar. Este é un colectivo de persoas maiores, polo que hai que saber 

como tratalos. Ese foi un dos meus primeiros aprendizaxes. Saber escoitar, saber dirixirse a 

eles e tratalos con inquietude, máis non entremeterse. Con isto, exportar a súa causa dunha 

forma real e cunha chamada de atención. 

Este proxecto foi enriquecedor dun modo persoal, máis o profesional estivo moi presente 

ampliándose ao mesmo tempo. Ademais do tocante á información dos medios, o modo de 

traballo aprendido foi crucial para min. Sentinme unha verdadeira xornalista todoterreo; 

cámara, gravadora, a miña palabra e o meu reloxo foron sempre os meus compañeiros. 
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Mais seguir unha liña de publicacións cuns prazos e levar a organización do grupo foi o que 

deu forma ao aprendido en torno ao modo de traballo.  

2.2.- Aportación individual á orientación do tema e experiencia do alumno na 

organización grupal (posibilidades de mellora do traballo e crítica construtiva do 

mesmo). 

A miña aportación baseouse na adición de ideas e organización. Tentei dentro da nosa liña 

de publicación, abrir o tema tratado dun modo máis subxectivo e chamando a debate. 

Amosei non só, a migración a nivel europeo que engloba Marusía, senón que tamén quixen 

chegar ata terras como é Cuba. Dun mesmo modo abrín a nosa focalización no retorno 

galego para amosar as mesmas problemáticas no ámbito español. Tamén abrín temas 

diferenzadores como son os prexuízos, un tema máis de competencia social. E por outra 

banda tentei relacionar non só de forma positiva o noso proxecto co do resto, senón ser á 

vez crítica sempre cun argumento a priori buscando a interacción. 

Como crítica, criticaría nun primeiro intre a predisposición e mentalidade do estudantado 

de cara a realización dun proxecto deste calibre xunto coa interacción do blog. Así como 

quizais a explicación do pedido, xa que todo se atragoou dende un principio. Quizais aquí 

tamén falla o rol dos encargados do grupo BCP. De todos os modos, no tocante ao meu 

grupo, aínda que con algunhas dificultades e puntos débiles, creo que acadamos en gran 

medida os nosos obxectivos, e máis ensinanzas que non esperabamos. 

2.3.-  Actividades individuais realizadas no traballo e, se se deu o caso, 

participación en eventos na aula, fóra dela e no blog respecto deste traballo e nos 

temas dos outros grupos.  

No tocante a todo o realizado no blog e relacionado con este proxecto e os que o rodeaban 

mediante as relacións colaborativas, tentei levar máis a iniciativa humana e a parte máis 

social reivindicativa. Todo isto aportando un ton crítico formativo. 

Tamén fun representante da voz do meu colectivo nos debates establecidos nas lecturas, 

introducindo de cheo a migración e o retorno: os dereitos case obsoletos que acompañan 

os migrantes, a necesidade dunha reforma migratoria, a fuga de cerebros, os impedimentos 

como é o noso xa coñecido tema das pensións, o penoso tratamento sensacionalista e 

descontextualizado dos medios, etc.  
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Con todo, as labores de documentación e de traballo a pé de campo: cámara, fotógrafa, 

entrevistadora... son labores individualizadas levadas ao cabo por min, mais tamén polos 

meus compañeiros, de xeito conxunto. 

SANTOS VILLAVERDE, ANDREA 143 C03 

2.1- Aproveitamento individual do traballo. Coñecementos, capacidades e destrezas 

conseguidas. 

No tocante ao contacto establecido coa asociación, podo dicir que ao principio non me 

parecía sinxelo establecer unha comunicación con eles. A falta de confianza e de iniciativa á 

hora de afondar máis aló do tema principal estivo latente durante os primeiros días. Isto 

facía que nas primeiras charlas me centrara máis en escoitar que en participar. Foi quizais a 

través dos coloquios convocados por nós mesmos os que fixeron que se crease unha maior 

proximidade. Situación na que influían os temas tratados, pois ao afondar nas vivencias 

persoais de cada membro da asociación atopei puntos de conexión que me acercaban máis 

a eles. A nivel persoal aprendín moito con este colectivo, gardo para min as súas historias, 

as dificultades que tiveron que pasar, os consellos que nos dan... 

O traballo axudoume tamén a valorar o significado do asociacionismo como método eficaz 

de unidade e loita por uns intereses comúns e o determinantes que son os medios de 

comunicación á hora de expoñer as demandas da sociedade. Decateime do cambio que 

experimentei á hora de tratar o tema pois ao principio vía dificultades á hora de escribir e 

establecer relacións co tema da emigración sen caer no que todos xa sabíamos, sen 

embargo pouco a pouco ía gañando soltura, conseguindo así explotar máis o tema en 

cuestión. Algo parecido ocorreu cos comentarios que tiñamos que deixar aos outros 

grupos. Certo é que nun principio comentaba sobre temas que me interesaban e sobre os 

que tiña información previa o que cambiou no momento no que tivemos que relacionar o 

noso tema co dos compañeiros e fixar comentarios obrigatorios. Con isto mellorou a miña 

capacidade de comunicar, tanto no ámbito do blog como co colectivo, pois as entrevistas e 

os coloquios melloraron a medida que gañaba máis práctica. 

2.2.- Aportación individual á orientación do tema e experiencia do alumno na 

organización grupal (posibilidades de mellora do traballo e crítica construtiva do 

mesmo). 
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A unión do grupo foi o que moldeou e determinou dende o principio o noso traballo. Con 

isto quero destacar a comunicación existente entre todos os membros, pois nas diferentes 

postas en común que levabamos a cabo á hora de tomar ás decisións nunca tivemos 

dificultades en chegar a un acordo colectivo. Todos asistimos as mesmas actividades, 

gravamos as charlas, sacamos fotos...No tocante as entrevistas dividíamos o traballo pero 

facendo previamente unha posta en común das preguntas que iamos realizar e os temas nos 

que nos iamos centrar. Así pois, nos coloquios realizados fixabamos unha persoa para 

mediar as conversas polo que en todo caso destaco que  detrás de cada actividade sempre 

había unha organización previa. A posibilidade de mellora que formulo lévame ao blog, 

pois considero que os post individuais que faciamos se afastaban moito os uns dos outros, 

a liña editorial que seguimos tería que ser máis marcada do que foi. 

2.3.-  Actividades individuais realizadas no traballo e, se de caso, participación en 

eventos na aula, fóra dela e no blog respecto deste traballo e nos temas dos outros 

grupos. 

No que comprende ás actividades realizadas no traballo, ao igual que o resto dos meus 

compañeiros, acudín a cada reunión e evento organizado pola asociación, ademais dos dous 

coloquios que organizamos nós mesmos na sede de Marusía. Deste xeito asistín ás reunións 

no centro, ás dúas manifestacións (a de Santiago e a que tivo lugar na Coruña). Dentro do 

que serían as funcións desempeñadas estaría a gravación dos coloquios, a realización de 

entrevistas e a toma de fotografías entre outras.  

Por outra banda coa miña participación no blog a través dos post individuais intentei 

achegar a realidade deste colectivo aos meus compañeiros relacionando o tema coa 

actualidade. Porén tratei temas como a difusión deste colectivo facendo fincapé no 

tratamento que recibe da prensa, relacionei a emigración anterior coa que se vive na 

actualidade, establecín unha conexión coa familia, etc. En canto a miña actuación no 

tocante aos traballos dos outros grupos a través dos comentarios, tentei dende o primeiro 

momento  expresar a miña opinión  pero sempre aportando ideas que axudasen a mellorar 

ou desenvolver os traballos dos demais. Cuestións que ademais de resolver as miñas 

dúbidas tamén puideran axudar a resolver as dos demais.  

TUBÍO REI, OLAIA 143 C04 

2.1.- Aproveitamento individual do traballo. Coñecementos, capacidades e destrezas 

conseguidas 
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O enfoque deste traballo quizais me axudou máis a traballar en grupo, ao propiciar moito o 

debate cos compañeiros, ao facer saídas xuntos e ao ter que coordinarnos para o blog. 

Porén, tamén houbo unha parte que fomentou diversas capacidades a nivel individual 

como, por exemplo, a capacidade de síntese. Ao intentar condensar nos posts individuais 

temas relacionados coa asociación de modo que fose interesante para o resto, e nos grupais 

ao darlle prioridade ao máis importante que iamos relacionando. 

Asemade, o ter que realizar comentarios a outros grupos tamén me resultou positivo. 

Moitos dos temas que trataron os meus compañeiros éranme descoñecidos ou, nun 

primeiro momento, pouco atractivos, polo que me era difícil facer un comentario que 

aportase algo e que realmente fixese porque había algo que quería dicir. Debido a isto, 

tamén aprendín a escribir sobre temas que, naquel momento, non me gustaban en especial, 

polo que me supuxo un esforzo. Un esforzo que, co paso das semanas, resultoume moito 

máis sinxelo, xa que o seu traballo notábase que ía avanzando e con el o meu interese. 

Quizais isto me fixo desenrolar unha maior capacidade de empatía, é dicir, de situarme no 

seu lugar e pensar que cousas me poderían axudar nos comentarios. Creo que neste sentido 

si apreciei unha evolución bastante satisfactoria, aínda que pode que un par de semanas 

máis acabasen de consolidalo. 

No contacto coa asociación é de destacar que, dentro desta carreira, hai poucos traballos 

que nos ofrezan un contacto real co exterior. Así, isto é o que máis valoro da experiencia, a 

primeira persoa. Neste senso creo que tamén cambiei co paso do curso. Nos primeiros 

encontros quizais ía máis de observadora e custábame integrarme, mais despois era xa 

partícipe do que faciamos e entendín que introducirse en algo é a única forma de 

comprendelo realmente. A observación engana.  

2.2.- Aportación individual á orientación do tema e experiencia do alumno na 

organización grupal (posibilidades de mellora do traballo e crítica construtiva do 

mesmo). 

No traballo en grupo, a persoa encargada de coordinar era outra compañeira, que foi a que 

se encargou de organizar o traballo. Con todo, á hora de traballar, todos realizamos 

funcións similares. Intentamos facer as entrevistas, as fotos e os post grupais, entre todos. 

Con respecto a outros traballos nos que separabamos as partes e cada un facíao pola súa 

conta, neste traballamos moito máis en conxunto, xa que era necesario debater e chegar a 

un consenso. Isto fixo que mellorase moito o noso traballo como grupo e a comunicación 
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entres nós. En xeral, as decisións de como orientar o que iamos facendo tomámolas en 

conxunto pois non tiñamos demasiadas diferenzas e todos enfocabamos o tema de igual 

maneira. 

Individualmente, encargueime do contacto co presidente da asociación e de organizar os 

días que quedabamos. Así mesmo, nun primeiro momento, era quen coñecía a situación da 

organización polo tema das pensións, polo que fun a encargada de introducir ao resto de 

compañeiros. 

2.3.- Actividades individuais realizadas no traballo e, se se dou caso, participación 

en eventos na aula, fóra dela e no blog respecto deste traballo e nos temas dos 

outros grupos. 

Á hora de acudir aos encontros coa asociación asistiamos o grupo por completo sempre. 

En actos, como unha manifestación, nos que nos separabamos, coordinabamos o que 

iamos facer, as preguntas e como enfocar as conversas, fotos e vídeos.  

En canto ao blog, nos post intentei falar do noso tema dende diferentes perspectivas, como 

a psicoloxía; e relacionalo co de outros compañeiros, como os da mina de Corcoesto. Para 

realizar os comentarios intentei formular cuestións e aportar algún vídeo ou noticia, así 

como aportar cousas que cría que non se estaban tendo en conta. 

Creo que quizais nos faltou afondar máis na comunicación da asociación, algo que dicían 

que querían mellorar, así como na nosa liña estratéxica de publicación, que se formula 

cando comezamos a traballar pero que, cos acontecementos, vai mudando inevitablemente.  

VEIGA FRANCO, MARÍA 143 C05 

2.1.- Aproveitamento individual do traballo. Coñecementos, capacidades e 

destrezas conseguidas. 

A nosa labor con Marusía axudoume especialmente no persoal. Xa que parto dunha familia 

que ten varios emigrantes, uns retornados e outros aínda fóra de Galicia, as vivencias e o 

sufrimento destas persoas tívome enganchada dende o primeiro día. Destaco especialmente 

a súa capacidade de loita e de loitar polas inxustizas, demostrando á sociedade que a idade 

non é un impedimento para reivindicarse. Tamén resalto a súa capacidade de sufrimento 

durante tantos anos para saír adiante na vida cando non había nin que comer, aspecto que a 

ben seguro me servirá se nalgún momento me vexo na necesidade de emigrar 



18 

 

Tamén me axudou no referente ao ámbito profesional, posto que a realización de 

entrevistas a varios membros de Marusía e a outros retornados, sérveme para seguir 

practicando e mellorando nese aspecto. Por último vexo tamén necesario destacar a 

práctica que supón no ámbito da escritura as entradas no blog, xa que o xornalismo baséase 

en ser un bo comunicador e non hai mellor maneira de adquirir destreza que a través da 

práctica. 

2.2.- Aportación individual á orientación do tema e experiencia do alumno na 

organización grupal (posibilidades de mellora do traballo e crítica construtiva do 

mesmo). 

Respecto ás aportacións persoais, comuniqueille aos meus compañeiros as experiencias que 

tiveran relación co eido da emigración para se fose necesario, introducilas no traballo. Estes 

coñecementos proviñan tanto de vivencias familiares como de historias particulares 

buscadas unha vez definido o tema co que íamos traballar.  No resto das decisións, foi o 

consenso grupal o que primou sobre o particular. 

O que eu melloraría no noso traballo sería un maior consenso á hora da realización do 

mesmo xa que a gran disparidade de opinións nalgúns casos levounos a que se demorara o 

tempo de realización. Tamén creo que se melloraría o traballo se non fosen tan repetitivas 

as fases, posto que por momentos cheguei a sentir que poñiamos o mesmo ou cousas moi 

parecidas en varios puntos. Por último tamén engadiría una realización audiovisual para 

completar a peza posto que ten moita relación tanto ca carreira como ca futura profesión 

que imos desempeñar. 

2.3.-  Actividades individuais realizadas no traballo e, se se dou caso, participación 

en eventos na aula, fóra dela e no blog respecto deste traballo e nos temas dos 

outros grupos. 

Durante o traballo acudín a todas as reunións programadas polo grupo en relación á 

asociación Marusía. Na xuntanza en Facenda realicei fotos e vídeos, así coma dúas 

entrevistas a membros da asociación que foron gravadas para explicar detalladamente na 

realización da memoria. Tamén mantiven alí charlas informais para coñecelos máis a fondo 

e para saber algo máis dos retornados que non fora a súa desgraza coas pensións. Labor 

parecida foi a que fixen durante a manifestación convocada en A Coruña. Ademais de fotos 

e vídeos, tamén falei con dúas mulleres e un home que non pertencían a Marusía, para 
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coñecer a xente similar a eles pero de distintas asociacións. Nas reunións que mantivemos 

con homes e mulleres de Marusía, volvín a facer fotos que están colgadas no blog. No que 

respecta ao estudo, á memoria do estudo e á memoria do post, realicei o traballo xunto aos 

meus compañeiros do blog, aportando ideas para a estrutura deste e realizando labores na 

presentación e maquinación final. 

Nos outros traballos estiven especialmente atenta ao traballo que realizaron os 

compañeiros de aulas coas peñas porque me interesa o mundo do fútbol en xeral. Tamén 

seguín de cerca a labor que realizou outro grupo coa asociación Itínera, comentando 

habitualmente os seus post e lendo con especial interese as súas entradas. Ademais tiña a 

intención de facer unha entrada en común cunha das súas integrantes, pero cando realicei a 

proposta xa tiñan acordado con outro grupo a realización do post e non foi posible. 

 


