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¿Cómo definimos o barrio das Fontiñas?: 

Unha “vila en pequeno”, cun importante volume poboacional, perfectamente 
delimitada, coa presenza de todo tipo de entidades como centros educativos, 

centro de saúde, Servizos Sociais, Centro Sociocultural, ONG, …

Breve descripción da 
realidade social 

do barrio de Fontiñas



UnhaUnha ““radiografradiografíía sociala social”” do barrio...do barrio...

DATOS XERAIS DO BARRIO A NIVEL SOCIALDATOS XERAIS DO BARRIO A NIVEL SOCIAL

Total de habitantes: 9.684 (≈ 10,2 
% da población total do municipio).

Densidade poboacional: 1.614 
hab./km2, aproximadamente.

Media de idade: 40,69 anos.

Distribución poboacional:
oMenores de idade: 1.697 
(17,5 %).
oXoves: 1.388 (14,3 %).
oPersoas adultas: 5.535 (57,2 
%).
oPersoas maiores: 1.064 (11,0 
%).

Tamaño medio por familia: 3 
membros, agás en zona de vivendas
de promoción pública no que é 5,6 
membros.

Nº de vivendas: 3.527, das cales 
657 son de promoción pública (18,6 
% do total de vivendas).

FACTORES QUE PODEN DETERMINAR VULNERABILIDADE SOCIALFACTORES QUE PODEN DETERMINAR VULNERABILIDADE SOCIAL

Persoas residentes en vivendas de promoción 
pública: 3702 (≈ 38,2 % da poboación do barrio).

Persoas maiores que viven soas: 205 (2,1 % da 
pobación do barrio).

Persoas en situación de dependencia: 114 (1,2 % 
da poboación).

Persoas estraxeiras: 324 (3,3 % da poboación do 
barrio).

Poboación xitana: 153 (1,6 % da poboación do 
barrio).

20 unidades de convivencia son beneficiarias do 
programa municipal socioeducativo, que 
representa o 16 % da totalidade do programa.

79 persoas con factores de risco social: 0,82 % 
da poboación do barrio.

Menores con factores de risco social que inciden 
na súa escolarización: 22 (2,1 % do colectivo 
infantil).

Menores con problemática de absentismo escolar: 
3 (que representa o 0,28 % do colectivo infantil).

Familias con factores de disfuncionalidade: 25, 
que equivale a 100 persoas, aproximadamente, e 
representa o 1,03 % da poboación total do barrio.



Breve descripción da realidade social do barrio de Fontiñas
DISTRIBUCIÓN POBOACIONAL
•Menores de idade: 17,5 %

•Xoves : 14,2 %
• Persoas adultas: 57,3 %
•Persoas maiores: 11 %

CONFIGURACIÓN URBANISTICA CONFIGURACIÓN SOCIAL
•Distinta tipoloxía de familias: nucleares/extensas.

•Distinto nivel formativo, cultural e/ou socioeconómico.
•Persoas afectadas por elevados % de discapacidade: 

reserva legal de vivendas
•Diversidade étnica: familias do pobo xitano, estranxeiras...

Diversidade étnica 
e cultural:

Pluralidade
Diversidade

social
Dotación de 

recursos

Diversidade de
recursos e de

profesionais que
están a traballar

en rede

Xuventude 
dos seus

moradores

Fin permanente: 
CONVIVENCIA POSITIVA

Obxectivo inmediato:

NON DUPLICIDADE



Para qué?:
Obxectivos das xuntanzas de 
barrio de Fontiñas

Para quPara quéé?:?:
ObxectivosObxectivos das das xuntanzasxuntanzas de de 
barrio de barrio de FontiFontiññasas

Favorecer a comunicación.

Facilitar a cooperación e a colaboración.

Axilizar actuacións e rentabilizar os recursos comunitarios.

Non duplicar recursos nin actuacións.

Favorecer a comunicaciFavorecer a comunicacióón.n.

Facilitar a cooperaciFacilitar a cooperacióón e a colaboracin e a colaboracióón.n.

Axilizar actuaciAxilizar actuacióóns e ns e rentabilizarrentabilizar os recursos comunitarios.os recursos comunitarios.

Non duplicar recursos nin actuaciNon duplicar recursos nin actuacióóns.ns.



Permanentes

Interesados en 
coñecer a nosa 
dinámica de 
traballo
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Outros colaboradores que participan en 
sesións de traballo ou experiencias 
concretas de interese para o barrio: 
expertos, Xulgado de Primeira Instancia nº 
seis de Santiago, Fiscalía, USC, Centro 
Sociocultural das Fontiñas, Escola infantil 
municipal das Fontiñas, Programa local de 
inclusión sociolaboral, Policía local de 
barrio, Policía autonómica, Asemblea de 
Cooperación pola Paz, Galicia Acolle, 
Igaxés-3, tecido asociativo (ANPA, 
entidades veciñais, ...)

Outras 
colaboracións

Entidades que están integradas 
indirectamente no barrio a través da súa 
participación en institucións ou servizos 
permanentes nel.

XENEME, Don Bosco, Universidade de 
Santiago de Compostela, ANPA, Down
Compostela, Manos Unidas, UNICEF...

Universidade de Santiago de Compostela, 
Universidade da Coruña, Federación de ANPA 
de Galicia, outros dispositivos de Servizos 
Sociais

Quen formamos parte das Quen formamos parte das 
XuntanzasXuntanzas de Barrio?de Barrio?



METODOLOXIA DO PROXECTO DE METODOLOXIA DO PROXECTO DE 
DESENVOLVEMENTO COMUNITARIO.DESENVOLVEMENTO COMUNITARIO.

Este grupo de traballo pode funcionar, con tódolos seus integranEste grupo de traballo pode funcionar, con tódolos seus integrantes (tes (SESIÓNS PLENARIASSESIÓNS PLENARIAS), ), 

ou en comisións de traballo. Na actualidade, establécense catro ou en comisións de traballo. Na actualidade, establécense catro liñas de traballo:liñas de traballo:

•• A intervención con “A intervención con “MenoresMenores”.”.

•• A intervención con “A intervención con “Persoas MaioresPersoas Maiores”.”.

•• A intervención con “A intervención con “Persoas DependentesPersoas Dependentes”.”.

•• A A intervenciintervencióón cos grupos de n cos grupos de ““poboacipoboacióónn mmááisis vulnerablesvulnerables””..



E asE asíí acadamosacadamos......

A relación co seu contorno: unha
convivencia positiva, dende o 

respecto á diferencia de cada quen

O benestar das súas familias: 
o pilar da súa estabilidade

Para as persoas: 
Favorecer o seu benestar e 

incidir na súa autonomía 
persoal.

As institucións
educativas

As institucións
sociais

As institucións
sanitarias

As entidades 
sociais e o tecido

asociativo



NECESIDADES XERAIS.NECESIDADES XERAIS.

1.1.-- CUBRIR AS SCUBRIR AS SÚÚAS AS 
NECESIDADES BNECESIDADES BÁÁSICAS: SICAS: 
alimentacialimentacióón, vestiario, n, vestiario, 
hixiene, vivenda, educacihixiene, vivenda, educacióón, n, 
etcetc..

2.2.-- SENTIRSE SEGURO, SENTIRSE SEGURO, 
para afrontar a spara afrontar a súúa vida.a vida.

3.3.-- SER ACEPTADO SER ACEPTADO 
POLOS DEMAIS. Sentir POLOS DEMAIS. Sentir 
que forma parte dunha que forma parte dunha 
familia, dunha familia, dunha 
comunidade, ...comunidade, ...

4.4.-- AUTOESTIMAAUTOESTIMA
5.5.-- AUTORREALIZACIAUTORREALIZACIÓÓN: N: 
dar o que un dar o que un éé capazcapaz



Mapa de risco social



Podemos ampliar información en:

Apartado: DOCUMENTACIApartado: DOCUMENTACIÓÓN / PUBLICACIN / PUBLICACIÓÓNS FONTINS FONTIÑÑASAS



FONTIÑAS, EN CIFRAS!!!!
• Acollemento familiar de menores: 6 persoas.

• Prevención de conductas asociais, con pago de actividades: 8 persoas.

• Axudas para pago de aluguer: 9 familias.

• Axudas para manutención: 17 familias.

• Axudas de Emerxencia Social: 7 familias.

• Pensións non Contributivas por Invalidez: 40 persoas.

• Pensións non Contributiva por Xubilación: 13 persoas.

• RISGA: 13 familias

• Persoas en situación de dependencia xa valoradas: 111 persoas// Novas 
solicitudes, pendentes de valoración: 37 persoas.

• Bonobús: 4 persoas.

•Exención de cuota de auga: 62 familias.

•Certificado de discapacidade: 40 persoas.

• Persoas beneficiarias do Servizo Municipal de Axuda no Fogar:  37 persoas

• Persoas beneficiarias do Programa municipal Socioeducativo: 20 familias

• Problemas de incapacitación ou de conflictividade familias, que requiren
intervención xudicial: 19 persoas ou unidades familiares.



Xestión de recursos anos 2012

Zonas, de Sar, 
Aríns, San 

Lázaro, San 
Marcos, 

Lavacolla, 
Cesar, etc.

50,50%

Zona de 
Fontiñas:
49,50%

FONTIÑAS, EN CIFRAS!!!!



As entidades do barrio..., As entidades do barrio..., ¿¿ccóómo debemos mo debemos 
enfocar o enfocar o nosonoso traballotraballo a partir de agora?a partir de agora?
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1º.- Proxecto Educación de Rúa (50,0 %).

2º.- Proxecto de Apoio Escolar (50,0 %).

3º.- Policía Local de barrio (50,0 %).

4º.- Centro de día para maiores, con enfoque comunitario (42,9 %)

5º.- Proxecto Intervención en Absentismo escolar (42,9 %)

6º.- Difusión de tecido asociativo (35,7 %).

7º.- Celebración de actividades lúdicas con enfoque comunitario (35,7 %).

8º.- Proxecto alternativo ás expulsións (35,7 %)

9º.- Paso a PCPI ou outras actividades formativas (28,6 %).

As entidades do barrio..., As entidades do barrio..., ¿¿ccóómo debemos mo debemos 
enfocar o enfocar o nosonoso traballotraballo a partir de agora?a partir de agora?



10º.- Reforzo actividades co colectivo do pobo xitano (21,4 %).

11º.- Maior dotación de servizos de proximidade: Axuda no Fogar + 
Teleasistencia Domiciliaria (21,4 %).

12º.- Obradoiros de prevención de consumo e tenencia de sustancias ilícitas (21,4 
%).

13º.- Proxecto de Educación Socioemocionais MELLORA (21,4 %).

14º.- Actividades para a xuventude (21,4 %).

15º.- Activación do voluntariado social (21,4 %).

16º.- Proxecto de Mediación Escolar (14,3 %).

17º.- Castigos sustitutorios: dano reparado (14,3 %).

18º.- Activar procesos de solidaridade social (14,3 %).

19º.- Necesidade de recurso institucional de referencia para familias en situación 
de risco social (14,3 %).

20º.- Fomento do tecido asociativo (14,3 %).

21º.- Proxecto de intervención integral con inmigrantes (14,3 %).

As entidades do barrio..., As entidades do barrio..., ¿¿ccóómo debemos mo debemos 
enfocar o enfocar o nosonoso traballotraballo a partir de agora?a partir de agora?



PROXECTO DE COLABORACIÓN PARA 
ACTIVACIÓN DE CANLES DE SOLIDARIDADE.

OBXECTIVOSOBXECTIVOS.

Activar canles e procesos de solidaridade social no eido comunitario 
dirixidos á captación de recursos que contribúan a solventar necesidades 
básicas.

Apoiar aos veciños e veciñas do barrio de Fontiñas, que presenten unha 
situación socioeconómica deficitaria, na cobertura das súas necesidades 
básicas.

Fomentar a “potenciación humana”, no sentido de crecemento persoal e 
favorecer a inserción comunitaria.

BENEFICIARIOSBENEFICIARIOS: Persoas, residentes e empadroadas no barrio de Fontiñas, 
en situación de vulnerabilidade social e con precariedade económica; serán 
grupos de especial consideración os seguintes:

Familias numerosas.
Familias monoparentais.
Persoas maiores.
Persoas con discapacidade, con grao igual ou superior ao 65 %.
Familias con persoas dependentes ao seu cargo.
Familias acolledoras.
Situacións de emerxencia social.

CONCELLERÍA DE FAMILIA, 
BENESTAR SOCIAL MULLER 

E EMPREGO
-Servizos Sociais-

UTS Fontiñas

CARITAS PARROQUIAL DE 
FONTIÑAS

CENTRO DE SAÚDE DE FONTIÑAS



ELEMENTOS BELEMENTOS BÁÁSICOSSICOS::

•• Alimentos non perecederos.Alimentos non perecederos.

•• Productos de Productos de hixienehixiene..

PROXECTO DE COLABORACIÓN PARA 
ACTIVACIÓN DE CANLES DE SOLIDARIDADE.

CONCELLERÍA DE FAMILIA, 
BENESTAR SOCIAL MULLER 

E EMPREGO
-Servizos Sociais-

UTS Fontiñas

CARITAS PARROQUIAL DE 
FONTIÑAS

CENTRO DE SAÚDE DE FONTIÑAS



DETECCIDETECCIÓÓN DE N DE 
NECESIDADESNECESIDADES

CENTRO DE 
SAUDE DE 
FONTIÑAS

CARITAS 
PARROQUIAL 

FONTIÑAS

UTS FONTIÑAS
(SERVIZOS 
SOCIAIS)

VALORACION CONXUNTA DE NECESIDADESVALORACION CONXUNTA DE NECESIDADES

CARITAS PARROQUIAL DE FONTICARITAS PARROQUIAL DE FONTIÑÑAS:AS:
ACTIVAR PROCESOS DE SOLIDARIDADE ACTIVAR PROCESOS DE SOLIDARIDADE 

SOCIALSOCIAL

UTS FONTIUTS FONTIÑÑAS + CENTRO DE SAUDE FONTIAS + CENTRO DE SAUDE FONTIÑÑASAS
1.1.-- Entrevista Entrevista coacoa persoapersoa potencial beneficiaria. Explicar potencial beneficiaria. Explicar finsfins do do 
proxectoproxecto e e obrigasobrigas::
••Pago de recibos relacionados Pago de recibos relacionados coacoa vivendavivenda..
••EscolarizaciEscolarizacióón regular dos menores en n regular dos menores en idadeidade obligatoria.obligatoria.
••Ausencia de conflicto no Ausencia de conflicto no eidoeido familiar e comunitario.familiar e comunitario.
••ParticipaciParticipacióón en itinerarios de insercin en itinerarios de insercióón n desedeseññadosados dende o dende o 
servizoservizo ppúúblico de referencia.blico de referencia.
2.2.-- DerivaciDerivacióón a n a CCááritasritas Parroquial das Parroquial das FontiFontiññasas, previo , previo 
consentimentoconsentimento da da persoapersoa usuaria.usuaria.

CARITAS PARROQUIAL DE FONTICARITAS PARROQUIAL DE FONTIÑÑAS + UTS AS + UTS 
FONTIFONTIÑÑAS + CENTRO SAUDE FONTIAS + CENTRO SAUDE FONTIÑÑAS:AS:

SEGUIMENTO BIMENSUALSEGUIMENTO BIMENSUAL

PROXECTO DE 
COLABORACIÓN PARA 
ACTIVACIÓN DE CANLES DE 
SOLIDARIDADE.

CARITAS PARROQUIAL DE FONTICARITAS PARROQUIAL DE FONTIÑÑAS:AS:
CAPTACICAPTACIÓÓN DE RECURSOSN DE RECURSOS

ENTREGA DE RECURSOS ENTREGA DE RECURSOS 
QUINCENAL/MENSUALQUINCENAL/MENSUAL

CONCELLERÍA DE FAMILIA, 
BENESTAR SOCIAL MULLER 

E EMPREGO
-Servizos Sociais-

UTS Fontiñas

CARITAS PARROQUIAL DE 
FONTIÑAS

CENTRO DE SAÚDE DE FONTIÑAS



En  definitiva, non é outra cousa mais que…



Optima ubicación do barrio. 
Boas comunicacións

Barrio dotado de servizos
básicos a nivel social, sanitario

e educativo

Barrio accesiblePoboación eminentemente 
xove e plural


