PERSOA DE
CONTACTO

ENTIDADE

DESCRICIÓN

QUE PODE OFRECERNOS

Concello de Santiago

Concellalía de cultura,
relacións veciñais

Javier
Convenio cesión espazo no centro sociocultural Fernández

Mail de contacto

Estados ao longo do tempo do contacto
Tomase a decisión de solicitar unha reunión para falar sobre
todo da necesidade de contar cun espazo propio para o
Arquivo.
Enviada carta por rexistro solicitando reunión e espazo.

Dinahosting

Empresa de hosting

Pendente solicitude de reunion con Mercedes Rosón.
Ás veces patrocinan o hosting e asistencia a proxectos.
Pendente ir a solicitarlles colaboración.

Soporte técnico e aloxamento

Reunión con eles. Dispostos a ceder aloxamento gratuito.

Consorcio de Santiago

USC-Facultade Historia

USC- Fac. Xornalismo

Coñecementos/materiais/asesoría urbanística

Proxecto Plan Nacional
Polígonos de vivenda
franquista

Revista e proxectos do
departamento.

Material para incluir no arquivo / formación

Colaboración de alumnado en rexistro
audiovisual. Préstamos de equipos.

Ángel Panero

Daniel Lanero

panero@consorciodesantiago.org

daniel.lanero@usc.es

A web está aloxada con eles.
Si, acompañounos no encontro de arquivos. Pendente visitalo
para falar dunha posible colaboración.
Quedamos con el o 15/10/2019. Esqueceuse. Pero fala da
necesidade de reunirnos tamén con Belén e con Lourdes para
ver como firmar formalmente o protocolo.
Reunión o 29/10/2019.
Felicia e María atenden a unha conferencia sobre polígonos de
vivendas franquistas en Compostela, enmarcada nun ciclo
dentro do Plan Nacional. Disposición para unha colaboración.
Pendente ir a visitalo.
Temos unha reunión con el o 15/10/2019.
Falase da posibilidade de contactar con el para establecer unha
colaboración de cara a gravar e poder empregar materiais da
factultade.

Marcelo

Temos unha reunión con el o 15/10/2019.

Arquivo Dixital de Galicia

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 que hai no arquivo da historia
de Vite.

Maos

Asesoría para a recolla de material/entrevistas
etnográficas

Colectivo San Pedro

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

Incipit-CSIC

Incipit-CSIC
CCG
APOI

Arquivo Feminista
Arquivo do Patrimonio Oral
da Identidade

Pendente unha visita. Dispoñibilidade de
colaboración.

David Barreiro

Concha García

María e Óscar

arquivo.galiciana@xunta.gal

maos@maos.gal

O GM decide contratalos. Estase a tramitar a súa factura para
despois decidir con eles as tarefas/servizos necesarios/posibles
por ese importe.
Reunión o 15/10/2019 no que se establecen as primeiras liñas
de traballo conxuntas e solicítase un orzamento que valore
económicamente as tarefas encargadas.

Coro e Marcos
Cristina
SánchezCarretero

Convidáronnos a un encontro de arte e territorio.

Marian Mariño

Pendente unha visita. Dispoñibilidade de colaboración.

Concha Losada

Visita ao arquivo. Posibilidade de tecer colaboración.

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

