
“A intervención “A intervención 
sociocomunitaria sociocomunitaria 

no barrio de no barrio de FontiñasFontiñas”.”.

Ponencia realizada Ponencia realizada polas traballadoras sociais polas traballadoras sociais da UTS da UTS Fontiñas Fontiñas 
((Servizos SociaisServizos Sociais):):

••Eva María González Santiago.Eva María González Santiago.
•• Beatriz Sixto Solar.Beatriz Sixto Solar.

PresentaciPresentacióón realizadan realizada polapola UTS UTS FontiFontiññasas ((Servizos SociaisServizos Sociais)) coco
motivo da visita de estudio programada dentro domotivo da visita de estudio programada dentro do proxectoproxecto dede

hermanamentohermanamento entre aentre a rexirexióónn de la Lde la L´́Oriental en Marrocos e aOriental en Marrocos e a XuntaXunta
de Galicia (13 dede Galicia (13 de xulloxullo de 2009).de 2009).



¿De qué imos a falar ?

Breve explicación sobre a realidade social 
do barrio de Fontiñas (Santiago de 
Compostela)
Descripción do proxecto.

¿Dende cando…?.
¿Quen somos…?.
¿Por qué…?.
¿Para qué…?.

¿Cómo se desenvolve a intervención?: 
liñas de traballo.
Conclusións.



Breve descripción da realidade
social do barrio de Fontiñas
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Breve descripción da realidade
social do barrio de Fontiñas

2.227 persoas son menores 
de idade.

1.333 menores se atopan
en idade obrigatoria de 
escolarización (13,02 % de 
poboación de dereito).

Elevada densidade
poboacional.

7 % de persoas maiores
(770 persoas)



Breve descripción da realidade
social do barrio de Fontiñas
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URBANÍSTICAURBANÍSTICA

CONFIGURACIÓNCONFIGURACIÓN
SOCIALSOCIAL

≠ nivel formativo

≠ nivel socio-
económico.

Colectivo de 
persoas afectadas
por elevados % 
de minusvalía
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¿Cómo definimos ao barrio das 
Fontiñas?: 

Unha “vila en pequeno”, cun
importante volume poboacional, 

perfectamente delimitada, coa presenza
de todo tipo de entidades como centros 
educativos, centro de saúde, Servizos
Sociais, Centro Sociocultural, ONG, …

Breve descripción da Breve descripción da 
realidaderealidade social social 

do barrio de do barrio de FontiñasFontiñas



Descripción do proxecto.
Con este proxecto, de atención directa a cidadáns, familias e grupos, preténdese 

constituír un grupo de traballo estable (con profesionais pertencentes aos 
ámbitos sociais, educativos e sanitarios, fundamentalmente; e contando co apoio 

do tecido asociativo) co obxecto de detectar precozmente non só calquera 
situación carencial ou conflitiva, senón realizar á abordaxe técnica das mesmas, 

evitando na medida do posible, a súa cronificación e agravamento.



Neste proxecto traballan coordinadamente:

Servizos Sociais Municipais: UTS Fontiñas.
Servizos Sociais Municipais: Proxecto de Educación de Rúa.
UMAD.
Centro Sociocultural das Fontiñas.
Policía Local.
CEIP Fontiñas.
IES Antonio Fraguas Fraguas.
Centro de Saúde de Fontiñas.
Policía Autonómica.
Cruz Vermella.
Fundación Secretariado Xitano.
Cáritas Parroquial das Fontiñas: 

Programa de atención a familias monoparentais “Abeiro”.
Centro de día “Arela”. 
Galicia Acolle.

En diferentes momentos: Asociacións de pais e nais, de veciños, culturais, 
etc.

Descripción do proxecto: 
¿Quen somos…?.



Descripción do proxecto: 
¿por qué?

Descripción do proxecto: 
¿por qué?

Posto que os recursos sociais son limitados fronte a un 
aumento da demanda, hai que empregar o Traballo Social 
para activar novos recursos, pero tamén hai que ter 
presente aqueles ós que denominamos “potenciais“, que 
soamente se poden atopar na cidadanía, nos grupos e na 
propia comunidade. 

Trátase pois de que sexa a propia comunidade e os seus 
integrantes, os que participen con aportacións solidarias 
na solución dos seus problemas e das causas que os 
xeneren .

Posto que os recursos sociais son limitados fronte a un Posto que os recursos sociais son limitados fronte a un 
aumento da demanda, hai que empregar o Traballo Social aumento da demanda, hai que empregar o Traballo Social 
para activar novos recursos, pero tamén hai que ter para activar novos recursos, pero tamén hai que ter 
presente aqueles ós que denominamos “presente aqueles ós que denominamos “potenciaispotenciais“, que “, que 
soamente se poden atopar na cidadanía, nos grupos e na soamente se poden atopar na cidadanía, nos grupos e na 
propia comunidade. propia comunidade. 

Trátase pois de que sexa a propia comunidade e os seus Trátase pois de que sexa a propia comunidade e os seus 
integrantes, os que participen con aportacións solidarias integrantes, os que participen con aportacións solidarias 
na solución dos seus problemas e das causas que os na solución dos seus problemas e das causas que os 
xeneren .xeneren .



Descripción do proxecto 
(¿para qué?):

Obxectivos das xuntanzas de 
barrio de Fontiñas

Descripción do Descripción do proxecto proxecto 
(¿para qué?):(¿para qué?):

ObxectivosObxectivos das das xuntanzasxuntanzas de de 
barrio de barrio de FontiñasFontiñas

Favorecer a fluidez das canles 
comunicativas.

Facilitar a cooperación.

Axilizar actuacións e rentabilizar, ao 
máximo, os recursos comunitarios, 
mellorando a capacidade de xestión dos 
recursos humanos e institucionais da zona.

Favorecer a fluidez das canles Favorecer a fluidez das canles 
comunicativas.comunicativas.

Facilitar a cooperación.Facilitar a cooperación.

Axilizar actuacións e rentabilizar, ao Axilizar actuacións e rentabilizar, ao 
máximo, os recursos comunitarios, máximo, os recursos comunitarios, 
mellorando a capacidade de xestión dos mellorando a capacidade de xestión dos 
recursos humanos e institucionais da zona.recursos humanos e institucionais da zona.



¿COMO SE DESENVOLVE A 
INTERVENCIÓN?: LIÑAS DE TRABALLO.

O Traballo Social Comunitario pretende orientar a abordaxe de siO Traballo Social Comunitario pretende orientar a abordaxe de situacións sociais colectivas tuacións sociais colectivas 
mediante a organización e o traballo en rede. Trátase dunha abormediante a organización e o traballo en rede. Trátase dunha abordaxe que se enfronta á daxe que se enfronta á 
tarefa de constituír (crear) e manter (soster) un grupo de trabatarefa de constituír (crear) e manter (soster) un grupo de traballo estable, que actúa para llo estable, que actúa para 
intervir, pero tamén para prevenir.intervir, pero tamén para prevenir.

Este grupo de traballo pode funcionar, con tódolos seus integranEste grupo de traballo pode funcionar, con tódolos seus integrantes, ou en comisións de tes, ou en comisións de 
traballo. Na actualidade, establécense catro liñas de traballo:traballo. Na actualidade, establécense catro liñas de traballo:

•• A intervención con “A intervención con “MenoresMenores”: De seguimento da escolarización dos menores, de ”: De seguimento da escolarización dos menores, de 
intervención coordinada en situacións de absentismo escolar, intervención coordinada en situacións de absentismo escolar, desescolarizacióndesescolarización ou ou 
outras situacións de risco social para o colectivo infantooutras situacións de risco social para o colectivo infanto--xuvenil.xuvenil.

•• A intervención con “A intervención con “Persoas MaioresPersoas Maiores”: De constituír unha rede social de apoio ás ”: De constituír unha rede social de apoio ás 
persoas maiores e cun nivel de dependencia baixa ou moderada da persoas maiores e cun nivel de dependencia baixa ou moderada da zona.zona.

•• A intervención con “A intervención con “Persoas DependentesPersoas Dependentes”: De constituír un proxecto de traballo ”: De constituír un proxecto de traballo 
coordinado entre a Unidade de Traballo Social de Fontiñas e o Decoordinado entre a Unidade de Traballo Social de Fontiñas e o Departamento de Traballo partamento de Traballo 
Social do Centro de Saúde, co obxecto de realizar unha análise dSocial do Centro de Saúde, co obxecto de realizar unha análise das problemáticas as problemáticas 
individualizadas e sociofamiliares das persoas que presenten un individualizadas e sociofamiliares das persoas que presenten un nivel de dependencia nivel de dependencia 
alto ou moderado.alto ou moderado.

•• A A intervenciintervencióón con grupos en situacin con grupos en situacióón de exclusin de exclusióónn: : ProxectoProxecto EsqueiraEsqueira. . ProxectoProxecto
formativo bformativo báásico, sico, desedeseññadoado e implementado polo equipo de Inclusie implementado polo equipo de Inclusióón Social do n Social do ConcelloConcello
de Santiago, en colaboracide Santiago, en colaboracióón n coascoas entidades do barrios de entidades do barrios de FontiFontiññasas..

•• A A intervenciintervencióón con minorn con minoríías as éétnicastnicas: : coco obxectoobxecto de incidir de incidir nana prevenciprevencióón n 
(drogodependencia, absentismo e (drogodependencia, absentismo e outrasoutras situacisituacióónsns de risco) no colectivo de risco) no colectivo infatoinfato--xuvenilxuvenil
(KAMELAMOS GUINAR) e (KAMELAMOS GUINAR) e nana inserciinsercióón socion socio--laboral (ACCEDER). laboral (ACCEDER). 



A modo de remate...

““NesteNeste barrio, un crisol de barrio, un crisol de xentesxentes
traballantraballan e conviven con dinamismo e conviven con dinamismo 

e e vitalidadevitalidade. . ForonForon moitasmoitas as as 
persoaspersoas, entidades, , entidades, instituciónsinstitucións e e 
asociaciónsasociacións que que unironuniron esforzosesforzos

para lograr que As para lograr que As FontiñasFontiñas sexansexan
un un exemploexemplo de integraciónde integración”.”.





En eso 
estamos...

En eso En eso 
estamos...estamos...


