Ideas para a investigación
Inicio en reunión do Grupo Motor_24/04/2019
Traballo e finalización na xornada do 02/05/2019

Nube de ideas de partida
As seguintes frases proceden das entrevistas feitas polo Grupo Promotor aos Axentes
Relevantes para o proxecto. Son previas á conformación deste grupo motor.
● A transformación de Vite ao longo do tempo
● A transformación de Vite nos últimos 20 anos
● O movemento asociacionista
● As asociacións do barrio: o movemento veciñal e asociacionista en Vite
● O movemento asociativo e participativo nos anos 80
● Investigación do Plan Comunitario de Vite
● As festas en Vite. O calendario anual e as festividades ao longo do tempo
● As festas do barrio: o cinema ao ar libre
● As Olimpiadas de Vite
● Memoria da música. O Hip-hop en Vite
● A memoria musical do barrio
● A memoria da veciñanza do barrio
● Coñecemento do barrio e da súa contorna. Usos históricos e actuais dos espazos
públicos.
● A xestión da auga: río Sarela, o Corgo e o Pena
● Os antigos oficios e os oficios de agora
● Os antigos oficios de Vite: xornaleiros, costureiras, lavandeiras, augadoras
● Os oficios femininos

● As vivendas tradicionais e as vivendas urbanas: como se quentan, ventilan, limpan…
● O patrimonio urbano: os graffitis que falan da historia dun barrio
● O barrio de Vite. Estudo arquitectónico e servizos comunitarios. Unha pequena cidade
● A arquitectura da auga: lavadoiros, canles, muíños e fábricas
● As paisaxes dos ríos. Os camiños da auga
● As hortas e os labradíos nun espazo semiurbano
● As prácticas sociais no barrio
● A memoria da ditadura
● A memoria gráfica e fotográfica do barrio
● Toponimia e microptoponimia. Os contrastes entre o espazo rural e o urbano
● Sentimento de pertenza a o barrio ¿que significa ser de Vite?
● A memoria dos anos 80
● Valora o teu barrio. O Vite de hoxe. ¿Que nos gusta de Vite? ¿que cambiaríamos?
● A memoria da represión
● Ámbito territorial dos veciños
● Que sucede nos espazos públicos?
● Memoria arquitectónica do barrio
● O paso dun polígono a un barrio
● Delimitación e caracterización territorial de Vite. Identificar a zona a que pertences,
onde estamos? ¿de que barrio es?
● Cultura urbana
● Barrio urbano /casaríos tradicionais
● Pisos, casas, leiras e tabernas
● Vite entre o tecido rural e o urbano
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Mapa de tarxetas sobre liña do tempo
Cada un dos puntos anteriores aparece neste mapa como unha tarxeta de cor azul. A dinámica
realizada na reunión do Grupo Motor do 25/04/2019 permitiu ordenar de xeito conxunto as
liñas temáticas sobre unha liña do tempo (tendo tamén unha referencia cartográfica presente
ao pé, á que se aludiu en varias ocasións pero coa que non se interactuou).
As tarxetas foron léndose en voz alta e o grupo foi decidindo como ubicalas ao tempo que
entraba a describir que se entendía por cada unha delas.
Unha vez ordenadas fixemos grupos entre elas (proceso que non deu tempo a rematar)

Grupos e temáticas que se detectan ou que hai que seguir traballando.
Grupo 01: De polígono a barrio
Subtemas dentro deste:

3

Procura de idea forza 02/05/2019
● A historia de Vite dende 1977 a 2000: de lenda negra a lenda rosa.
● As obras de José Saramago como inspiración sobre o proceso de construción do barrio.
●

Barrio multicolor

● Vite espello de Compostela. A imaxe de Vite no contexto de Compostela.
●

Memoria cultural e educativa. Os espazos non regulados.

●

O papel das mulleres de Vite. A escola de mulleres e os espazos non regulados “Elas
eran os correos de transmisión” di Rosa. Sandra tamén fala dos matriarcados moi
marcados en Vite.
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