DESCRICIÓN DO
COÑECEMENTO
XERADO
Moito coñecemento xerado por este proxecto non pode ser recollido nun documento único senón que
aparece ao observar a interrelación de documentos e actividades e ao observar a propia práctica
adquirida dos asistentes.
Este documento sintetiza e filtra os elementos máis destacados tanto do coñecemento adquirido no
proxecto baixo o marco de Cabila como do coñecemento que se está continúa a desenvolver.
Incorporamos este apartado xa que entendemos que para describir e dimensionar o coñecemento
xerado no marco cronolóxico específico do proxecto Cabila é fundamental seguir a liña de fluxo
temporal dese coñecemento en proceso.

O COÑECEMENTO ADQUIRIDO NO PROXECTO
Coñecemento acerca do QUE: A memoria do barrio + que é un arquivo
Ao longo das reunións do GM e das actividades recolleuse moita información sobre todo relativa ao Plan
Comunitario e as súas actividades. Esta información pode ser consultada nas actas de reunións,
consultando os materiais recompilados no armario situado no CSC ou consultado na páxina web do
proxecto ViteArquiva.
En relación ao arquivo, a visita realizada ao APOI, a actividade de formación en arquivos e reunións de
traballo específicas do GM nas que se debatía en torno á posta en marcha do arquivo construíron unha
idea más ou menos clara en todos os membros do grupo das decisións que implica facer arquivo.
Dicimos máis ou menos clara porque aínda que non todos sabemos exactamente como facelos si é certo
que agora o grupo ten interiorizado as diferentes tarefas que fan arquivos e as súas relacións.
Coñecemento acerca do COMO: como se fai arquivo + como traballar colaborativamente
Relacionado co anterior, o coñecemento non só estivo orientado a que é un arquivo senón sobre todo a
como facelo, decidindo dentro do grupo quen podería encargarse de cada parte e responsabilizándose a
adquirir os coñecementos específicos que lle facían falta.
O ensamblaxe de tarefas e liñas de acción do arquivo foi facendo máis necesario o uso do repositorio de
documentos compartidos, xa non só por parte do GPM senón tamén do GM que foi collendo certa

soltura á hora de empregar de foran combinada o Google Drive e o correo electrónico como mecanismo
de transferencia de información.
Insights: ideas que sairon á luz ao traballar xuntas e xeraron visión conxunta
Para traballar e recoller a memoria do barrio hai que ter unha actitude de escoita así como tamén ter
curiosidade, a memoria non só se conta senón que tamén se descobre. Ás veces non recoñecemos que
hai cousas que non sabemos, como a memoria ten moitas caras subxectivas hai que atopar diferentes
voces con diferentes relatos.
Cada quen coñece un anaco ou unha versión de como é agora Vite pero non temos unha imaxe de
conxunto sobre o barrio porque tampouco temos espazos nos que pensar sobre isto. Traballamos con
ideas fragmentadas que é importante pór en común.
O presente e o futuro tamén poden formar parte dun arquivo. A memoria non só é un exercicio de
nostalxia senón que pode axudarnos a tecer barrio agora.
A importancia de abrir espazos de traballo e reflexión conxuntos é tan alta como a dificultade de
sostelos. Precisase que haxa alguén que lidere/coordine ese traballo para facer que as colaboracións
sexan sostibles no tempo.
É importante pararse a rexistrar e reflexionar sobre o facer pero isto require para os técnicos do barrio
un tempo que non teñen ante a emerxencia das tarefas e unha responsabilidade complicada de asumir
para os voluntarios que están máis interesados en tarefas tácticas.

O COÑECEMENTO QUE CONTINÚAN A DESENVOLVER
Nas seguintes páxinas recollemos de forma resumida o traballo que xa o Grupo Motor, agora convertido
no grupo de traballo de Vite Arquiva, está a realizar para darlle continuidade ao proxecto iniciado polo
Incipit_CSIC. Parte da continuidade e desenvolvemento deste coñecemento na actualidade ten que ver
coa incorporación ao proxecto da empresa Maos Cooperativa e o feito de que algúns dos especialistas
previamente implicados no proxecto Cabila segan prestando apoio puntual.

Coordinación

Na actualidade o grupo de traballo do arquivo segue a reunirse una vez ao mes así como suceden
reunións máis pequenas de traballo vencelladas a tarefas puntuais. Seguen levando o rexistro das
reunións a través de actas e seguen empregando un repositorio dixital compartido para ir reunindo a
información.
As actas: existe un modelo pautado no que se diferencias as temáticas tratadas das decisión tomadas.
Cada un ten o seu estilo tomando as actas, pero hai consenso na súa estrutura básica;
data/asistentes/quen levanta acta/orde do día/descrición dos temas tratados/decisións tomadas.
Procurase que o redactor da acta vaia rotando e non perder esta práctica, o que colla ese papel fai o
esforzo de recoller ben o falado xa que son conscientes de que é o vehículo de comunicación ante os
que non poden acudir ao encontro. Da calidade da información recollida depende o seguimento do
proxectos por máis dos que fisicamente acoden.
O repositorio: activouse unha nova carpeta dixital compartida na que se almacena a información do
proxecto, esta vez ordeada por grupos de traballo, resultados ou colaboracións. Hai unha persoa que é a
responsable da estrutura e procurando que cada responsable de tarefas se faga cargo da súa carpeta. É
aínda unha arquitectura/estrutura en conformación.
Grupos de traballo: polo momento hai tres grupos activos, materiais, etnografía e comunicación. A
división é pertinente á hora de estruturar o traballo e repositorio. Hai persoas que están en varias,
facilitando así a comunicación na información e as decisións integradas.

Páxina web
www.vitearquiva.com

Varias persoas está a traballar na estrutura de información, construción de relatos e materiais
documentais que van a ir poboando a web. É a ferramenta principal de transferencia de coñecemento e
estase ideando como pode axudar tamén a recollelo. O logo está a ser deseñado nunha actividade
conxunta co Instituto, reforzando a idea de co-implicación nos procesos de produción.

Armario e base de datos de clasificación de materiais

Despois de varios intentos e modelos de base de datos, xa está definido un sistema de rexistro que é
compartido tanto polo armario e o siglado de documentación física como pola páxina web.
Entrevistas e preparación do Café da Memoria

Na actualidade estase a facer unha ronda de entrevistas na procura de información sobre como era o
barrio previo á construción do Polígono de Vivendas. Esta actividade ten varios obxectivos;
:: Rescatar esta parte da memoria oral; localizar a transmisores e facer a recollida.
:: Deseñar documentos tipo para a documentación da memoria oral.
:: Aprendizaxe por parte do grupo de traballo ante a tarefa de recollida: como facer una entrevista,
como preparar o guión, como arquivala, como facer a transcrición.
:: Evento de transferencia; coas entrevistadas realizarase un evento-debate no CSC chamado Café da
Memoria.

