DESCRICIÓN DE RESULTADOS DE ACTIVIDADE
Descrición dos efectos, consecuencias e listaxe de documentos/accións que sexan resultado da
execución dunha actividade incluíndo a súa avaliación.

María. 15/11/2019

Resultados obtidos
//describir que resultados foron obtidos tras a execución da actividade, tanto materiais como
inmateriais
ENTIDADE

RESULTADOS

Concello de Santiago

Convenio cesión espazo no centro sociocultural. Non hai resposta.

Dinahosting

Soporte técnico e aloxamento. Ofrecen aloxamento gratuito.

Consorcio de Santiago

Apoio no proxecto, tanto de colaboración-formación como na posible procura
de mecanismos de financiamento e formalización dun convenio.

USC-Facultade Historia

Material para incluír no arquivo / formación en historia de polígonos de
vivenda e percepción social/ visita o arquivo Terra e Memoria

USC- Fac. Xornalismo

Colaboración de alumnado en rexistro audiovisual. Préstamos de equipos.

Incipit-CSIC

Vínculo con materias do máster. Prospección arqueolóxica. Patrimonio,
arqueoloxía e sociedade.

Ofrece caixas de almacenaxe e material de conservación para o arquivo.
Asesoría e a organización dunha visita aberta ao barrio para ver os materiais
Arquivo Dixital de Galicia que hai no arquivo da historia de Vite.
Maos

Asesoría para a recolla de material/entrevistas etnográficas. Actividade cafés
da memoria. Asesoría na páxina web.

Colectivo San Pedro

Asesoría en ferramenta de cartografía dixital / colaboración en actividades de
dinamización

Incipit-CSIC

Posibilidade de formar parte como estudo de caso dun Plan Nacional de
Investigación.

CCG

Pendente unha visita. Dispoñibilidade de colaboración.

APOI

Albergar os materiais orais no seu arquivo sempre e cando sigamos o seu tipo
de rexistro. Formación e asesoría.

Problemas detectados
//describir que problemas xurdiron durante a execución da actividade, incluíndo os riscos previstos, e
explicar como se tratou cada un
Falta facer esta táboa con respecto ás informacións das entidades do barrio. A día de hoxe os contactos
están feitos pero non hai rexistro escrito do que se vai concretando.
Falta de coordinación e dificultades para comunicar o proxecto e o que se vai facer máis alá dunha
descrición do feito ata o de agora e das vías posibles que ten.
Non hai acordo en que figura legal é a que finalmente se vai seleccionar para xestionar o arquivo e os
seus posibles convenios de colaboración.
No caso do concello polo momento só se tiveron contactos vía rexistro de entrada coa Consellería de
asuntos veciñais. Non quere activarse outra vía ata que non este rematado o Plan de activación para ir
cunha proposta concreta.

Avaliación
//describir os resultados da avaliación da actividade, usando os criterios e mecanismos previstos
Establécense entrevistas con diferentes entidades. Aparecen boas oportunidades de colaboración de
cara a cubrir os obxectivos de contar con asesoría de expertos, onde o interese mutuo e a boa
dispoñibilidade están presentes nas reunións. Sobre todo son produtivas as que teñen que ver con
proxectos de investigación e universidade. Do mesmo xeito os arquivos contactados están dispostos a
colaborar.
Polo momento non hai compromisos de carácter financeiro, estase esperando establecer estes
contactos unha vez estea redactado o Plan de activación.
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