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Breve descrición 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
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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 somos?Quen somos?



En que consiste o En que consiste o nosonoso proxectoproxecto??

TRABALLO 
SOCIAL

COMUNITARIO

Concienciación
Organización
MoBilización

2.- Manter

1.- Construir

3.- Grupos de 
traballo estables

4.- Arredor do deseño e 
implementación

5.- De estratexias de acción

7.- Dende un enfoque 
interinstitucional e 

interdisciplinar

6.- Baseadas no estudo
da realidade social



¿¿COMO SE DESENVOLVE A COMO SE DESENVOLVE A 
INTERVENCIINTERVENCIÓÓN?: LIN?: LIÑÑAS DE TRABALLO.AS DE TRABALLO.

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



FagamosFagamos un un poucopouco de historiade historia……..

1998-2000.-
As orixes

A 
constitución 

do grupo

2000.- 1º
Estudio e 

Diagnóstico 
Social do 

Barrio

2000….- O 
traballo a pe de 

obra…

2008.-
Philippe 
Rothier

2009.-
Google 
groups

2010.-
Compostela 

integra

2012.- 2º
Estudio e 

Diagnóstico 
Social do 

Barrio

A consolidación do grupo As novas 
tecnoloxías

apoian o 
noso traballo
e favorecen 

a comunicac
interna

As novas 
tecnoloxías
reforzan a 

comunicación 
interna e 

constitúese
nunha ventana 

ao mundo



PRECISAMOS UNHA REDE 
VIRTUAL
PRECISAMOS UNHA REDE 
VIRTUAL

Creación dun espazo
virtual de traballo

colaborativo a través 
de googlegroups

coordinacionbarriofontinas@googlegr
oups.com



COMPOSTELAINTEGRA

A NOSA REDE

INTRANET



E, como unha ferramenta que facilita o E, como unha ferramenta que facilita o 
noso traballo, nacenoso traballo, nace……

www.compostelaintegra.org



E, como E, como unhaunha ferramentaferramenta que facilita o que facilita o 
nosonoso traballotraballo, nace, nace……

www.compostelaintegra.org



...facilita o ...facilita o traballotraballo e favorece a e favorece a 
comunicacicomunicacióón interna...n interna...

www.compostelaintegra.org
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E, como E, como unhaunha ferramentaferramenta que facilita o que facilita o 
nosonoso traballotraballo, nace, nace……

www.compostelaintegra.org



...e ...e constitconstitúúeseese nunhanunha fiestrafiestra
cara o exterior...cara o exterior...
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www.compostelaintegra.org

...e ...e constitconstitúúeseese nunhanunha fiestrafiestra cara o exterior...cara o exterior...



...as ...as ventaxasventaxas son son moitasmoitas..., pero ..., pero tamtaméénn
esixeesixe esforzosesforzos......

www.compostelaintegra.org/xestion/



E para E para chegarchegar aquaquíí fixofixo falta...falta...

Carácter aperturista 
dos servizos // 

Respecto ás 
competencias de 

cadaquén

Carácter técnico / 
Creatividade

Rigor metodolóxico 
/ Flexibilidade

Rendibilización de 
recursos / Non

duplicidade

Non burocratización 
da intervención 

social /
Respecto á

lexislación vixente

Traballo en rede /
Respecto ao carisma

de cada entidade



En  definitiva, non é outra cousa mais que…




