
 

Memoria Final Pauta –GT (15 páx. Máx. ou 6000 palabras) 

Localizador Grupo: S1B 

Membros:  

Castaño Gosende, Noelia-S1B1 

Costa Iglesias, Nerea-S1B2 

Alonso Posada, Fabián- S1B3 

Álvarez Martínez, Adrián-S1B4 

Bermúdez Lista, Sheyla- S1B5 

 

1.- Explicación de Grupo: 

1.1.- Resumo do traballo realizado. Resultados en relación ao blog. Resultados 
consonte as competencias. Eficacia e solucións para superar os obstáculos atopados. 
Actividades significativas realizadas 
 
 

O noso grupo S1B estivo durante estes cuatrimestre  facendo un seguimento do 
tratamento da prostitución na prensa. Para iso colaboramos coa asociación Vagalume, 
que trata de axudar e prestar atención ás persoas que se adican á prostitución. Para 
poder establecer un contacto fluído tivemos a sorte de ter no grupo a Noelia Castaño, 
quen colabora e coñece de maneira próxima esta asociación.  

Unha vez que decidimos definitivamente que íamos facer ese tema, o primeiro que 
fixemos foi conseguir as cartas aval conforme a que temos a autorización para traballar 
con Vagalume desde o Observatorio de Comunicación Cidadá. O primeiro obstáculo 
que nos atopamos foi o de conseguir os datos persoais das mulleres. Debido ao 
traballo que exercen foi necesario manter o seu anonimato para protexer a súa imaxe, 
e sobre todo respetar a súa decisión. Outro problema co que nos atopamos á hora de 
formar os círculos foi que non puidemos contactar con outras asociacións, debido ao 
desprazamento e a convivencia entre as mulleres. Unha vez que tivemos isto, xa 
puidemos comezar a traballar no tema da prostitución.  

O seguinte paso que tomamos no grupo foi establecer os indicadores determinados 
que precisamos para abordar os temas da trata, nun principio a escolla non nos foi 
doada pero despois si que conseguimos que a maioria das noticas que tratamos se 
correspondese con eles. A posteriori comezamos a reunir todo tipo de material que 
trataban os temas que nos interesaban, entre eles, unha tese dunha alumna da USC: 
Ana Belén Puñal Rama, “Presenza e ausencia das mulleres na prensa”. Dado que a tese 
tiña un volume considerable decidimos repartila entre os integrantes do grupo para 
que a continuación puidésemos facer un resumo extenso de cada unha das partes 
divididas. Durante eses vindeiros días, decidimos publicar toda a documentación en 
tres posts xa que o tema abarca moita información, precisa para a comprensión da 



 

temática. “Tratamento da prostitución nos medios” de Noelia Castaño, cabe destacar a 
gran resposta e dabate que xerou este post “A creación de estereotipos no ámbito da 
prostitución” de Nerea Costas e “A prostitución creu na prensa un amigo” foron os 
primeiros posts encargados de ofrecerlle aos lectores a información sobre o tema, 
sendo levado a cabo entre o 9 e 14 de marzo do 2016. Posteriormente, xa entramos na 
fase de concretar datas de publicación e de reunión coas mulleres do círculo. Isto foi 
unha das cousas que máis nos costou,pero finalmente decidiuse que os debates ían ser 
os xoves. Da semana do 14 ao 20 de marzo comezamos a introducirnos na crítica á 
prensa coas publicacións de “A trata de mulleres con fins de explotación sexual” por 
Sheyla Bermúdez e “Avanzamos co tratamento da prostitución nos medios de 
comunicación?” por Fabián Alonso. Nesa mesma semana tivemos o primeiro debate na 
asociación, o resultado desta primeira reunión foi bo a pesares que de que as mulleres 
íanse do tema central que era a da crítica aos medios. Tendo en conta que foi o 
primeiro faladoiro puidemos sacar suficiente material para traballar sobre el dando 
como resultado o primeiro post grupal que publicamos: “Prostitución” publicado o día 
17 de marzo.  
Na semana do 28 de marzo ao 3 de abril, non tivemos ningún debate e publicouse o 
post de Nerea Costas “Mozas e Meretrices”. Chegou un momento que tivemos que 
repartir as ideas que tiñamos para os vindeiros posts. Outros dos obstáculos que 
tivemos foi esixencia á hora de utilizar fontes xa que non empregamos demasiados 
medios galegos. Tras correxir e reescribir partes do nosos posts saíron adiante “A 
influencia dos medios na familia” por Noelia Castaño, “A mesma lupa para todos” por 
Adrián Álvarez, “Quen se adecúa máis ás necesidades das mulleres?” por Fabián 
Alonso e “As prostitutas son cifras para os medios de comunicación” por Sheyla 
Bermúdez. A semana do 11 ao 17 de abril deu lugar a un pequeno xiro fronte á 
direción que estábamos a levar; centrámonos moito nos medios de comunicación 
galegos. Nesa semana publicáronse os posts de Noelia Castaño con “O tratamento da 
prostitución nos medios radiofónicos galegos” e de Nerea Costas con “A prostitución a 
debate”. Na mesma semana, concretamente o xoves 14 de abril, tivemos de novo 
reunión coas mulleres de Vagalume centrándonos esta vez máis á crítica dos medios á 
hora de tratar o tema da prostitución. A pesares diso, o ambiente estaba algo máis 
tenso que a primeira vez xa que desde o SB1 tentamos introducir xa noticias máis 
explícitas sobre a prostitución, algo que non traía moita tranquilidade á sala. Tras a 
reunión, publicouse o segundo post grupal do SB1. 

 
Chegando xa á penúlitma semana de traballo no Observatorio tivemos que innovarnos 
para poder seguindo sobre a crítica dos medios sobre a prostitución, isto ía facéndose 
cada vez máis difiicil posto que era máis complicado novas temáticas . Ao escribir os 
posts desta semana quixemos combinar todos os elementos dos que dispoñíamos para 
comezar dar un peche ás nosas publicacións. Esta semana publicouse o artigo de 
Adrián Álvarez con “A venta do corpo non escollido”, cadrando tamén coa última 
reunión cos integrantes da asociación de Vagalume. Desta vez foi unha reunión con 
maior participación pero tamén con máis tensión, xa que dende o grupo intentamos 
profunidzar máis no tema da prostitución (chegar ao explícito, sempre respetando ás 
formas). Finalmente logramos sacar conclusións interesantes e dar peche ao círculo 
que levaba acompañándonos dende principios de marzo.  
A semana do 25 ao 27 de abril damos peche definitivo ao traballado neste 



 

cuatrimestre en Comunicación Interpersoal. Nesta semana publicáronse o post de 
Sheyla Bermúdez “O código ético do xornalismo e prostitución” dando peche o post de 
Fabián Alonso con “ENTREVISTA: “Os medios de comunicación crean unha imaxe irreal 
sobre a prostitución” 

 
En definitiva, a idea de traballar nun blog e nun grupo de traballo trouxo aportacións 
moi boas. Foi un traballo constante que levaba esixencia dende o primeiro día pero 
que finalmente pagou a pena. Consideramos que os resultados conforme ao blog foron 
positivos, xa que en todos os artigos conseguimos comentarios e interaccións co resto 
dos grupos. En canto as competencias que conseguimos podemos destacar entre 
outras a de aprender a realizar unha comunicación máis respetuosa cos grupos que 
estamos tratando e que chegue mellor a cidadanía, así como a de eleborar contidos 
entendibles a todos os públicos e contextalizados.  

1.2.- Rexistro-itinerario (por datas, desde o máis novo aomáisantigo) de accións 
emprendidas. Diarios: resultados. 

26 de abril: Artigo individual de Fabían Alonso “Os medios de comunicación crean unha 
imaxe irreal da prostitución.” Resposta a un comentario de Ana García no artigo de 
Nerea Costa “A prostitución a debate”. Resposta a un comentario de Icíar Rubio, 
Alexandre Fernández, Adrián Rodríguez e Icía Rodríguez.  
Resposta de Fabián Alonso (S1B3) a Juncal Álvarez seu artigo individual  “Quen se 
adecúa máis ás necesidades das mulleres?”. Resposta de Fabián Alonso (S1B4) a 
Denise Sambad  e a Icíar Rubio no artigo indivdual “Avanzamos co tratamento da 
prostitución nos medios de comunicación.” 
Comentarios de Fabián Alonso (S1B3) nos seguintes artigos inviduais dos resto de 
compañeiros: “Se non falo sobre ti, non existes” de Iria Figueroa, “O tratamento dos 
excluídos socias nos medios de comunicación” de Jesús Carrera, “Manual de boa praxe 
xornalística en noticias LGTBI” de Ana Lemos, “Acción, reacción, repercusió” de Gádor 
Cascales, “Internet, un novo xornalismo” de Ana González, e “Donald Trump: o 
showman televisivo” de Marina García. 
 
25 de abril: Artigo individual de Sheyla Bermúdez (S1B5)  que recibiu 4 comentarios de 
Adrián Rodríguez, Icía Rodríguez, Alexandre Fernández e Icíar Rubio, . Resposta ao 
comentario de Juncal Álavarez no artigo de Adrián Álvarez (S1B4) “A mesma lupa para 
todos” e a María Aneiros e Alexandre Fernández no artigo “A venta do corpo non 
escollido.” Resposta ao comentario de Ángela Taboada no artigo individual de Nerea 
Costa “A prostitución a debate”. 
 
Realización dos seguintes comentarios nos posts do resto de compañeiros:  

- Castaño Gosende, Noelia- S1B1. “No punto de mira: Sudamérica" de  Eila 
Rodríguez, "A loita polos dereitos humanos, unha utopía?" de Paula Martínez, 
"A estigmación sociak pola apariencia dos mozos" de Aaron Cabado, "Que é o 
que determina a valia dunha persoa?" de Melani Lois, "Traballo e verdade as 
duas caras do xornalismo"de Isabel Nogueira e “Saúde mental e deporte” de 
Patricia Campos. 



 

- Costa Iglesias, Nerea-S1B2. “A manipulacions na radio” de Ana García, “Donald 
Trump o showman televisivo” de Marina García, “Disminuido=discapacitado?” 
de David Costoya e “Un novo caso de vulnerabilidade ante os medios” de 
Santiago Cacheiro.  

- Álvarez Martínez, Adrián-S1B4: A manipulacions na radio” de Ana García, 
“Estafas e timos a terceira idade” de Alexandre Fernández, “Un experimento 
entre a cidadanía, canto sabemos sobre o colectivo LGTBI?” de Paula Martínez, 
“Concertos para xordos” de Susana Villar Manso, “Día Mundial da liberdade de 
prensa” de Julián González e “Os múltiples rostros da precariedade e a 
pobreza” de Jacobo Mouriño 

- Bermúdez Lista, Sheyla- S1B5: Un novo caso de vulnerabilidade ante os 
medios” de Santiago Cacheiro, “Lei existente e insuficiente” de Kelly Iglesias, 
“Os erros das publicacións fronte a verdade” de María Barcón.  

 
22 de abril: Interpretación grupal do terceiro círculo de aprendizaxe sobre a 
prostitución. Resposta ao comentario de Nerea Sande no artigo de Sheyla Bermúdez 
(S1B5) “As prostitutas non só son cifras para os medios de comunicación.” 
 
21 de abril: Realización do terceiro círculo de aprendizaxe no centro Vagalume 
 
20 de abril: Artigo individual de Adrián Alvárez (S1B3) “A venta do corpo non escollido” 
que tivo dous comentarios de Alexandre Fernández e de María Aneiros.  Comentario 
de Sheyla Bermúdez (S1B5) no post de María Barcón “As enfermidades mentais nos 
libros” e de Xiana Meda “LGTBI e os medios de comunicación dixitais galegos.” 
Resposta ao comentario de Xiana Meda no artigo de Sheyla Bermúdez(S1B5) “As 
prostitutas non só son cifras para os medios de comunicación.” 
 
15 de abril: Interpretación  grupal do terceira interpretación do círculo de aprendizaxe 
sobre a prostitución. Resposta aos comentarios de Marina García e Ángela Taboada no 
artigo individual de Nerea Costa (S1B2) “A prostitución a debate” 
 
14 de abril: Realización do segundo círculo de aprendizaxe no centro Vagalume.  
 
13 de abril: Artigo individual de Nerea Costa (S1B2) “A prostitución a debate” que 
recibiu 4 comentarios de Ángela Taboada, Marina García e Ana García. Resposta aos 
comentarios de Jaime Valdivieso e Alicia Casa no artigo de Noelia Castaño (S1B1) “A 
influencia dos medios na familia.”  
 
12 de abril: Artigo individual de Noelia Castaño (S1B1)  “O tratamento da prostitución 
nos medios radiofónicos galegos.” 
 
11 de abril: Comentario de Nerea Costa (S1B1) no artigo de Marina García “Spotlight.” 
 
8 de abril: Artigo individual de Sheyla Bermúdez (S1B5), “As prostitutas son cifras para 
los medios de comunicación” que recibiu tres comentarios de Xiana Meda, Nerea 
Sande e Melani Lois. Realización do traballo sobre as nosas reflexións dos medios 
comunitarios.  
 



 

7 de abril: Artigo individual de Fabián Alonso (S1B4), “ Quen se adecúa máis ás 
necesidades das mulleres ” que recibiu un comentario de Juncal Álvarez.  Comentario 
de Nerea Costa (S1B2) no artigo de Iria Figueroa “Morta ou Asasinada”. 
 
6 de abril: Artigo individual de Adrián Alvárez (S1B3) “A mesma lupa para todos” que 
recibiu un comentario de Juncal Álvarez. Resposta a un comentario de Isabel Negreira 
na interpretación grupal do Primeiro Círculo de debate. 
 
4 de abril: Artigo individual de Noelia Castaño (S1B1) “A influecia dos medios na 
familia” que recibiu dous comentarios de Jaime Valdivieso e Alicia Casas . Resposta ao 
comentario de Alicia Casas no artigo de Nerea Costa (S1B2) “Mozas e meretrices.” 
 
30 de marzo: Artigo individual de Nerea Costa (S1B2) “Mozas e meretrices” que recibiu 
un comentario de Alicia Casas.  
 
18 de marzo: Interpretación grupal do primeiro círculo de aprendizaxe sobre a 
prostitución que recibiu dous comentarios. Resposta a un comentario de Alejandro 
Estévez nun artigo de Nerea Costa (S1B2) “A creación de estereotipos no ámbito da 
prostitución” e tamén de Alejandro Estévez ao artigo de Sheyla Bermúdez (S1B5) “A 
trata de mulleres con fins de explotación sexual” e outro a Rita Taoces no mesmo 
artigo.  
 
17 de marzo : Realización do círculo de aprendizaxe no centro Vagalume.  
 
16 de marzo: Artigo Indiviudal de Fabián Alonso (S1B4) “Avanzamos co tratamento da 
prostitución nos medios de comunicación” que recibiu dous comentarios.  
 
15 de marzo: Artigo individual de Sheyla Bermúdez (S1B5), “A trata de mulleres con 
fins de explotación sexual” que recibiu dous comentarios de Alejandro Estévez e Rita 
Taoces. Realización duha tarefa na clase sobre a elaboración dun mapa conceptual da 
asignatura. Resposta a un comentario de Carmen Badía e Cristina Pombo no artigo de 
Noelia Castaño (S1B1) “Tratamento da prostitución nos medios”.  
 
14 de marzo: Artigo individual de Adrián Alvárez (S1B3), “A prostitución creu na prensa 
un amigo”. Resposta a un comentario de Alicia Casas no artigo de Noelia Castaño 
(S1B1) “Tratamento da prostitución nos medios”.  
 
11 de marzo: Artigo individual de Nerea Costa (S1B2) “A creación de estereotipos nos 
medios de comunicación” que recibiu un comentario de Alejandro Estévez. Resposta a 
un comentario de Luis Feijóo, Icíar Rodríguez e Aixa Rodríguez no artigo de Noelia 
Castaño (S1B1) “Tratamento da prostitución nos medios”.  
 
10 de marzo: Resposta a un comentario de Alejandro Estevez e a Cristina Pombo no 
artigo de Noelia Castaño (S1B1) “Tratamento da prostitución nos medios”.  
 
9 de marzo: Artigo individual de Noelia Castaño (S1B1) “Tratamento da prostitución”  
que recibiu 8 comentarios de Alejandro Estévez, Cristina Pombo, Luis Feijóo, Icíar 
Rodríguez, Aixa Rodríguez, Alicia Casas e Carmen Badía. 



 

 
5 de marzo : Entrega dunha ficha sobre todos os integrantes do grupo.  
 
25 de febreiro: entrega das cartas aval dos compoñentes do noso círculo. 
 
29 de febreiro: Entrega do texo sobre os indicadores grupais relacionados co noso 
tema, que foron aceptados.  
 
Semana do luns 29 de febreiro: preparación do tema e da documentación necesaria 
para elaborar o primeiros artigos.  
 
21 de febreiro: análise das pautas para publicar no blog.  
 
15 de febreiro: Entrega da proposta de traballo do grupo S1B sobre a prostitución, que 
foi aceptada.  Realización do cronograma na clase.  
 
 
1.3.- Pequeno test ao traballo realizado (máximo, 1 parágrafo  de 10 liñas cada 
apartado) 

1.3.1.- Estimación sobre os procedementos levados ao cabo polo GT. 

O procedemento de creación material que o noso grupo de traballo desenvolveu, 
comezou cunha etapa de brainstorming para a escolla do tema que levariamos a cabo. 
Contactamos coa asociación Vagalume a través de Lourdes Pazo, quen falicitou a 
formación do Círculo coas mulleres que exercen a prostitución, resaltar o traballo de 
Noelia Castaño quen estivo implicada directamente coa asociación. Realizamos un 
cronograma para poder organizarnos e logramos que os prazos se cumpriran.  
Formámonos cunha documentación baseada na lectura de tesis e artigos relacionados 
coa prostitución e o tratamento dos medios. Tivemos tres faladoiros co noso Círculo. 
Conseguimos a continuidade do Círculo cara o vindeiro ano.  

1.3.2.- Estimación sobre o seguemento do tema nos artigos e nas interpretacións 
grupais realizadas. Axuste aos indicadores. 

Tódalas publicacións individuais contan cunha documentación estudiada e elaborada, 
amais as materias expostas son variadas e tratan de complementarse unhas coas 
outras. Os artigos colectivos contaron cun proceso de preproducción previa a reunión, 
que se vería recompensada co trato de colaboración que xurdiu no círculo, e a 
posterior creación de documentos. O uso de indicadores veuse reflexado na totalidade 
dos posts: sexismo, invisibilización e racismo quedaron plasmados coa publicación de 
enlaces de artigos que reproducían esas conductas. Amais tamén engadimos aqueles 
que contiñan material tratado dunha forma correcta, fora de ser sensacionalistas.  

1.3.3.- Estimación dos comentarios realizados polos membros dos GT a outros grupos e 
alumnos.  

 A labor de feedback dentro do GT realizouse dende o inicio da etapa de 
documentación e elaboración de material, se ben ocupou unicamente aos membros 



 

do grupo, serviu para comezar un proceso de análise vital á hora de ler os artigos de 
outros grupos de traballo. Podemos dicir que estamos satisfeitos coa nosa labor á hora 
de participar no Observatorio, grazas á rede activa de comentarios. Neste momento a 
totalidade dos  membros do grupo realizaron os seis comentarios requiridos, amais de 
ter respostado a aqueles que aportaran a súa opinión aos posts. Consideramos polo 
tanto que logramos o obxectivo de interacción entre os distintos grupos do 
Observatorio, amais de axudar activamente a súa difusión. 

1.3.4.- Pertinencia e permanencia dos Círculos xerados  desde o GT de aprendizaxe. 
Contactos. Estado no que fica o Círculo. 

Se falamos da pertinencia en canto ao Círculo soamente nos podemos referir a el con 
palabras de agradecemento. Foron tres as sesións pero serviron coma vinte, se ben ao 
principio existía certa reticencia, desapareceu pronto e gozamos dun clima con moitas 
facetas e que permitiu coñecer a fondo o mundo da prostitución. En canto a 
permanencia do Círculo, contaremos con Lourdes Pazo, educadora do centro 
Vagalume, quen se comprometeu a seguir formando parte do Observatorio en 
vindeiros cursos. É unha magoa non poder dispoñer do resto de participantes e 
contactos, pero tamén resulta comprensible á causa da súa situación.  

1.3.5.- Estimación sobre a vinculación do realizado no blog con conceptos, modelos e 
teorías vistos e entregados polo profesor na aula (apropiación dos coñecementos nas 
publicacións realizadas) 

O proceso de vinculación comezou dende a documentación. Os conceptos da 
comunicación comunitaria refléxanse á hora de facer o proceso de contextualización e 
elaborar o noso contido; existe unha proposta de ben común e traballo cun grupo de 
atención social prioritaria que non ten voz. No tratamento da información escapamos 
de sensacionalismos e paternalismos, démoslles voz aos protagonistas e 
humanizámolos. Estas teorías serviron para o análise dos medios dende unha 
perspectiva honesta na cal se procurou que verdade e veracidade camiñaran da man.  

1.4.- Materiais. 

1.4.1.- Referencias consultadas (enlaces comentados). 

O primeiro documento que empregamos para documentarnos en profundidade  foi a 
tese de Ana Belén Puñal Rama, chamada "Presenza e ausencia das mulleres na prensa.  
Análise do tratamento da prostitución en El País e en ABC(1977-2012)". 

Logo, os xornais foron os que máis nos foron guiando á hora de facer os debates e 
todo iso. Deixamos os enlaces máis relevantes dos xornais galegos que empregamos 
ao longo do noso traballo: 

-La Voz de Galicia http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2016/02/24/juzgan-
cliente-amenazar-cuchillo-travesti-tras-renir-precio/0003_201602V24C4992.htm, 
http://www.lavozdegalicia.es/temas/prostitucion, 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2015/12/14/tres-mil-prostitutas-
trabajan-pisos-clubes-calles-provincia/0003_201512P14C1992.htm, 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2014/02/15/manifestacion-madrid-

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2016/02/24/juzgan-cliente-amenazar-cuchillo-travesti-tras-renir-precio/0003_201602V24C4992.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2016/02/24/juzgan-cliente-amenazar-cuchillo-travesti-tras-renir-precio/0003_201602V24C4992.htm
http://www.lavozdegalicia.es/temas/prostitucion
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2015/12/14/tres-mil-prostitutas-trabajan-pisos-clubes-calles-provincia/0003_201512P14C1992.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2015/12/14/tres-mil-prostitutas-trabajan-pisos-clubes-calles-provincia/0003_201512P14C1992.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2014/02/15/manifestacion-madrid-derechos-prostitutas/00031392491292605205678.htm


 

derechos-prostitutas/00031392491292605205678.htm, 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/10/12/chapero-presunto-
asesino/0003_201310G12P15994.htm, 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2013/10/20/grupo-rumanos-
intentaban-chantajes-zona-gay-rio/0003_201310O20C5997.htm, 
http://www.lavozdegalicia.es/lugo/2010/12/18/0003_8917252.htm 

 

-El Correo Gallego http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/90-clientes-prostitucion-
masculina-son-heteros-doble-vida/idEdicion-2010-09-04/idNoticia-586003/, 
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/cobran-tarifa-doble-gigolos-
prostitutas/idEdicion-2010-09-07/idNoticia-587136/ 

-Sermos Galiza (http://www.sermosgaliza.gal/articulo/social/traballo-sexual-dereitos-
debate/20151113180709042349.html, 
http://www.sermosgaliza.gal/articulo/opinion/radios-libres-galegas-exixen-
espazo/20131004115050019703.html),  

-Praza Pública http://praza.gal/movementos-sociais/9080/o-consumo-masivo-de-
prostitucion-en-espana-e-un-sintoma-de-que-algo-esta-fallando/ 

-El Progreso http://elprogreso.galiciae.com/noticia/515071/la-prostitucion-esta-
ganando-terreno-en-el-degradado-barrio-de-
tineriahttp://elprogreso.galiciae.com/noticia/84973/la-calle-se-masculiniza 

-La Opinión Coruña (http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2016/04/04/30-
prostitutas-asesinadas-espana-cinco/1056762.html)  

Ademais, diversas páxinas web tamén nos foron de axuda: Amarc 
(http://www.amarc.org/?q=es/node/131)  Todotnv 
(http://www.todotnv.com/%C2%BFcomo-nos-influencian-las-telenovelas.html ), 
rrppnet (http://www.rrppnet.com.ar/efectostv.htm ), La lente violeta 
(https://lalentevioleta.wordpress.com/2012/06/15/publicidad-y-machismo/ ), 
Carobejarano (http://carobejarano1.blogspot.com.es/), cuestiones sociales 
(https://cuestionessociales.wordpress.com/2012/06/17/publicidad-la-cosificacion-de-
la-mujer/), 

Observatorio dos Medios 
(http://www.observatoriodosmedios.org/imxd/noticias/doc/1290077246capitulo4_inf
orme.pdf)  

Periodista Digital 
(http://www.periodistadigital.com/periodismo/prensa/2010/03/25/el-pais-el-mundo-
y-la-vanguardia-se-forran-con-los-anuncios-de-putas.shtml 

 Zena (http://zena.cat/es/como-tratar-la-prostitucion-en-los-medios-manual-de-uso/) 
e Vagalume (https://sites.google.com/site/centrodamullervagalume/) . A páxina de 
FESP tamén nos serviu (http://www.fesp.org/index.php/noticias/item/6029-el-
tratamiento-de-la-prostituci%C3%B3n-en-los-medios) , de Unicef 
(http://www.unicef.org/panama/spanish/3_Medios_panama.pdf)  

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/10/12/chapero-presunto-asesino/0003_201310G12P15994.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/10/12/chapero-presunto-asesino/0003_201310G12P15994.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2013/10/20/grupo-rumanos-intentaban-chantajes-zona-gay-rio/0003_201310O20C5997.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/2013/10/20/grupo-rumanos-intentaban-chantajes-zona-gay-rio/0003_201310O20C5997.htm
http://www.lavozdegalicia.es/lugo/2010/12/18/0003_8917252.htm
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/90-clientes-prostitucion-masculina-son-heteros-doble-vida/idEdicion-2010-09-04/idNoticia-586003/
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/90-clientes-prostitucion-masculina-son-heteros-doble-vida/idEdicion-2010-09-04/idNoticia-586003/
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/cobran-tarifa-doble-gigolos-prostitutas/idEdicion-2010-09-07/idNoticia-587136/
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/cobran-tarifa-doble-gigolos-prostitutas/idEdicion-2010-09-07/idNoticia-587136/
http://www.sermosgaliza.gal/articulo/social/traballo-sexual-dereitos-debate/20151113180709042349.html
http://www.sermosgaliza.gal/articulo/social/traballo-sexual-dereitos-debate/20151113180709042349.html
http://www.sermosgaliza.gal/articulo/opinion/radios-libres-galegas-exixen-espazo/20131004115050019703.html
http://www.sermosgaliza.gal/articulo/opinion/radios-libres-galegas-exixen-espazo/20131004115050019703.html
http://praza.gal/movementos-sociais/9080/o-consumo-masivo-de-prostitucion-en-espana-e-un-sintoma-de-que-algo-esta-fallando/
http://praza.gal/movementos-sociais/9080/o-consumo-masivo-de-prostitucion-en-espana-e-un-sintoma-de-que-algo-esta-fallando/
http://elprogreso.galiciae.com/noticia/515071/la-prostitucion-esta-ganando-terreno-en-el-degradado-barrio-de-tineria
http://elprogreso.galiciae.com/noticia/515071/la-prostitucion-esta-ganando-terreno-en-el-degradado-barrio-de-tineria
http://elprogreso.galiciae.com/noticia/515071/la-prostitucion-esta-ganando-terreno-en-el-degradado-barrio-de-tineria
http://elprogreso.galiciae.com/noticia/515071/la-prostitucion-esta-ganando-terreno-en-el-degradado-barrio-de-tineria
http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2016/04/04/30-prostitutas-asesinadas-espana-cinco/1056762.html
http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2016/04/04/30-prostitutas-asesinadas-espana-cinco/1056762.html
http://www.amarc.org/?q=es/node/131
http://www.todotnv.com/%C2%BFcomo-nos-influencian-las-telenovelas.html
http://www.rrppnet.com.ar/efectostv.htm
https://lalentevioleta.wordpress.com/2012/06/15/publicidad-y-machismo/
https://cuestionessociales.wordpress.com/2012/06/17/publicidad-la-cosificacion-de-la-mujer/
https://cuestionessociales.wordpress.com/2012/06/17/publicidad-la-cosificacion-de-la-mujer/
http://www.observatoriodosmedios.org/imxd/noticias/doc/1290077246capitulo4_informe.pdf
http://www.observatoriodosmedios.org/imxd/noticias/doc/1290077246capitulo4_informe.pdf
http://www.periodistadigital.com/periodismo/prensa/2010/03/25/el-pais-el-mundo-y-la-vanguardia-se-forran-con-los-anuncios-de-putas.shtml
http://www.periodistadigital.com/periodismo/prensa/2010/03/25/el-pais-el-mundo-y-la-vanguardia-se-forran-con-los-anuncios-de-putas.shtml
http://zena.cat/es/como-tratar-la-prostitucion-en-los-medios-manual-de-uso/
https://sites.google.com/site/centrodamullervagalume/
http://www.fesp.org/index.php/noticias/item/6029-el-tratamiento-de-la-prostituci%C3%B3n-en-los-medios
http://www.fesp.org/index.php/noticias/item/6029-el-tratamiento-de-la-prostituci%C3%B3n-en-los-medios
http://www.unicef.org/panama/spanish/3_Medios_panama.pdf


 

 Empregamos un documento da Universidade de Sant Jaume, do Departamento de 
Psicoloxía, Clínica e Psiquiobiolóxico 
(http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/32088/salmeron.pdf;jsessionid=255CD2
6F4182CA456341FED3B2089086.tdx1?sequence=1)  e outro da Facultade de Ciencias 
da Información da Complutense de Madrid 
(http://eprints.ucm.es/24699/1/T35198.pdf) . Tesis en Red tamén axudou 
(http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8406/6_capit5.doc.pdf?sequenc
e=7) . Empregamos admeias o documento "El tratamiento de la prostitución y la trata 
con fines de explotación sexual en los medios de comunicación" 
(http://w110.bcn.cat/Dones/Continguts/Documents/recomanacions_prostitucio_ES_o
k_acc.pdf) ,"Esclavas del S XXI" 
(http://pazydesarrollo.org/pdf/guia_trata_sexual_pyd.pdf ,  

ONU MUJERES (http://www.endvawnow.org/es/articles/548-actos-de-trata-sexual-y-
medios-y-finalidad-de-la-trata-sexual.html). 

 

 

 

1.4.2.- Materiaisaudiovisuais aportados. Enlaces activos á Memoria Audiovisual do 
Blog, 

O noso círculo non permitía gravacións audiovisuais nin de son, polo tanto non 
aportamos ningún material á memoria audiovisual do blog. 

 
1.4.3.- Axenda de contactos. Nomes, roles e que aportaron. 
Lourdes Pazo, educadora do Centro Vagalume. No noso círculo era a coordinadora, a 
que guiaba un pouco ás mulleres no faladoiro. O seu papel era fundamental tanto 
coma para a organización do debate, como para a confianza das mulleres á hora de 
falar e contarnos. 

 

2.- Aportaciónsindividuais (2 páxinas ou 800 palabras máximo) 

- Dispoñer alfabéticamente Apelidos Nome. Localizador persoal. 

2.1.- Aproveitamento individual do traballo. Coñecementos, capacidades e destrezas 
conseguidas. 

2.2.- Posibilidades de mellora do traballo e crítica construtiva do mesmo. 

2.3.- Actividades realizadas polo/a alumno/a, tanto no blog, como fóra del (relativo ao 
traballo de grupo) 

Castaño Gosende, Noelia-S1B1 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/32088/salmeron.pdf;jsessionid=255CD26F4182CA456341FED3B2089086.tdx1?sequence=1
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/32088/salmeron.pdf;jsessionid=255CD26F4182CA456341FED3B2089086.tdx1?sequence=1
http://eprints.ucm.es/24699/1/T35198.pdf
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8406/6_capit5.doc.pdf?sequence=7
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8406/6_capit5.doc.pdf?sequence=7
http://w110.bcn.cat/Dones/Continguts/Documents/recomanacions_prostitucio_ES_ok_acc.pdf
http://w110.bcn.cat/Dones/Continguts/Documents/recomanacions_prostitucio_ES_ok_acc.pdf
http://www.endvawnow.org/es/articles/548-actos-de-trata-sexual-y-medios-y-finalidad-de-la-trata-sexual.html
http://www.endvawnow.org/es/articles/548-actos-de-trata-sexual-y-medios-y-finalidad-de-la-trata-sexual.html


 

2.1 Responsable do grupo e a encargada de contactar co centro Vagalume para a súa 
colaboración no noso círculo para o Observatorio Cidadán. Pola súa relación anterior 
ao círculo co centro, é a encargada de ocuparse de organizar tódolos debates, poñer as 
datas, falar coas mulleres, conseguir as fichas, facer o aval, facer o documento de 
mantemento da educadora nun futuro para colaborar co observatorio, de falar coas 
mulleres para a súa participación no círculo...  
Coñecía o tema con anterioridade. Ao ser voluntaria no centro é certo que sabía 
algunha situación de algunha muller, coñecía de primeira man os clubs nos que 
traballaran, porque tamén facemos traballo de noite polos arredores de Santiago, pero 
nunca chegara a penetrar en temas concretos con elas. Sorprendéronme moitos 
aspectos aos que eu non lle ía unha lóxica razoable e fixéronme comprender que non 
podemos xulgar porque todo ten unha razón. Valoraron moito o aberta que me amoso 
para escoitar e para que se desafoguen, contándome desde as súas penurias ata as 
grazas máis absurdas. Sen dúbida ningunha, o centro Vagalume foi importante para 
min. A satisfacción que che invade o corpo despois de saber que melloraches un pouco 
a vida de outra persoa non se pode pagar con diñeiro. E nestes círculos, conseguín 
entender un pouco máis a situación que rodea a prostitución e con isto, ás mulleres 
que están neste mundo. É unha experiencia que repetiría sen dubidalo. 
Por último, vin na pel de persoas a frase que tantas veces me dixeron na miña casa de 
pequena "non lle fagas caso á televisión que non todo é certo". A educadora 
contounos experiencias nas que xornalistas, onde se supón que vive o inquedanza de 
sacar á luz as verdades, sacaban de contexto as súas palabras e buscaban a morbosa 
frase que tanto gusta a esta sociedade ansiosa de sensacionalismo. Antes de comezar a 
carreira os pensamentos que recorrían a maioría das mentes dos meus compañeiros, 
na que engado a miña, corrían ideas de cambiar o mundo e sacar á luz os trapos sucios 
dos corruptos. Fixeron falla menos de tres meses para decatarnos que iso non nos ía 
ser posible, pois o gran capital é o que move toda a estrutura dos medios da 
información. Pero non foi ata experiencia na que comprobei e demostrei que isto era 
certo e que nós, os xornalistas, estabamos deixando que ocorrese. 
 
2.2 Tanto á hora de repartir as tarefas para o grupo como para poñer orde e presentar 
os  temas finalmente seleccionados para debater, fáltame carácter para tomar esas 
decisións e manterme firme. Considero que si mellorei un pouco este aspecto, pois 
finalmente no grupo rematamos repartíndonos as tarefas e establecendo datas e salvo 
puntuais excepcións todo foi coma o previsto. No debate máis do mesmo. O primeiro 
encontro coas mulleres, ao xa coñecerme de anterioridade, falaron abertamente e 
incluso se foron do tema pola confianza coa que estaban, que é de agradecer por 
suposto, pero non eu non facía notar que non era participante nese círculo e que 
debían seguir as normas que se lles indicaran correctamente. No segundo e terceiro 
encontro a situación mellorou, e xa non se foron polas ramas, centrándose nos temas 
seleccionados e aportándonos unha información que logo nós analizariamos.  
 

2.3 O día 10 de febreiro comezamos co Observatorio Cidadán de Comunicación. 
Fixemos o formulario da Proposta de grupo de traballo e pescudamos toda a 
documentación necesaria. Elaboramos un cronograma a seguir e vimos as indicacións 
que tiñan que ter tódolos posts para poder ser publicados. Marcelo pasoume o enlace 
coa tese sobre a prostitución e dividímola en partes para poder ter un resumo dela 



 

enteiro. Fun ata o centro de Vagalume, a polo aval necesario para poder comezar a 
traballar e polo dni de lourdes, o cal logo tiven que borrar. Creamos as fichas das 
integrantes do círculo. Tivemos o problema da identidade das mulleres, que non se 
podía amosar, pero empregamos alcumes para poder identificalas. Elaboramos a ficha 
individual de todos os compoñentes do grupo, para a información do Observatorio 
Cidadán. Despois do resumo da tese, xuntamos todas as partes e empregamos esa 
información para poder facer os posts sobre a documentación. Neste momento 
comenteille a Marcelo a situación na que me atopaba respecto a miña enfermidade. 
Revisamos os indicadores que viramos na clase e escollimos uns para o noso grupo. 
Ese mesmo día, Álex Estévez, Adrián de Matos e Luís Feijóo fixéronnos unha entrevista 
a Sheyla e a min sobre o noso círculo. Publiquei o meu primeiro post individual, "O 
tratamento da prostitución nos medios". Respostei aos comentarios no meu post de 
Alejandro Estévez, Cristina Pombo, Luís Feijóo García,  Itzia Rubio, Alicia Casas,  
Carmen Badía e Aixa Rodríguez. Enviei o xustificante médico a Ángel para a súa 
entrega a Marcelo. Tivo lugar o primeiro debate co centro Vagalume. Ao día seguinte, 
Adrián, Sheyla e eu fixemos o post grupal sobre o debate. Despois de semana santa, 
publiquei o segundo post individual, "A influencia dos medios na familia". Volvín 
publicar tras a revisión do post individual. Respostei a Marcelo Martínez sobre o seu 
comentario no segundo post individual e a Isabel Negreira no post grupal do primeiro 
círculo. Contactei coas radios comunitrias galegas e con Radio Galega para a 
documentación do meu derradeiro post individual. Denegación do terceiro post 
individual, "O tratamento da prostitución nos medios radiofónicos galegos". 
Finalmente publiqueino ao día seguinte. Respostei a Jaime Valdiviedo e Alicia Casas, 
aos seus comentarios no meu segundo post individual. Conseguin a firma da 
educadora do centro Vagalume, Lourdes Pazo, para a súa colaboración en futuros 
traballos para o Observatorio Cidadán. Tivo lugar o debate do círculo, mentres que ese 
mesmo día revisaba o meu post individual e respostaba a Marcelo. Creamos entre 
tódolos participantes do grupo o post grupal sobre o debate do día anterior. Tivo 
ñugar d alí a uns días o terceiro e derradeiro debate. Respostei a Santiago Cacheiro e 
Ramón Rivas sobre os seus comentarios no meu terceiro post individual. Tivemos que 
modificar un dos indicadores que tiñamos posto. Realizamos o último post grupal con 
tódolos compoñentes do grupo. Puxemos en común as diferentes partes da memoria 
que con anteriodridade nos repartiramos e publiquei seis comenarios en post de xente 
do Obsevtorio Cidadán ("No punto de mira: Sudamérica" de Eila, "A loita polos 
dereitos humanos, unha utopía?" de Paula Martínez, "A estigmación social pola 
apariencia dos mozos" de Aarón Cabado, "Que é o que determía a valía dunha 
persoa?" de Mélani, "Traballo e verdade son dúas caras do xornalismo" de Isabel 
Negreira,e "Saúde mental e deportes" de Patricia Campos). 

 

Costa Iglesias, Nerea- S1B2 

2.1.Nunca antes tivera a ocasión de reflexionar sobre como os medios de 
comunicación realizan a informacións sobre os grupos marxinalizados. Grazas ao tema 
que escollemos puidemos coñecer de primeira man a realidade da prostitución en 
Santiago de Compostela e acercarnos a súas protagonistas. Na maioría dos medios de 
comunicación nunca se lles da a voz que elas demandan e nos círculos puden 



 

comprobar como se sinten estigmatizadas polo tratamento que lles dan a feitos que 
lles concernen a elas.  Por iso aprendimos a realizar informacións  relacionadas ca 
prostitución con respeto e sen caer en estereotipos.  Pero estes coñecementos son 
extrapolables aos demais grupos de atención prioritaria, xa que grazas ao traballo dos 
meus compañeiros no blog agora sei algo máis sobre a realidade LGTBI ou da 
manipulación nos medios de comunicación.   
 
Ademais aprendín a necesidade de xerar un xornalismo novo que fose máis alá de 
contar un feito, senon que lle dese un contexto e fose consciente das consecuencias da 
súa publicación. Un xornalismo que empregase unha linguaxe axeitada, fuxise da 
estigmatización, contase con multiplicidade de fontes e servise como unha vía 
educacional.  Por outra banda, decateime da importancia de perseverar nunha 
comunicación comunitaria que teña a función dar acceso aos medios de quen 
normalmente non os ten e de crear contidos que non teñen cabida nos medios 
convencionais.  
 
 
2.2 .  A nivel individual a crítica máis evidente é da miña labor como editora. Á hora de 
revisar unha entrada no blog podo corrixir un erro ortográfico ou de redacción, pero 
cando se trata de modificar un contido son moito máis reacia. Sempre en cando o que 
se expoña non vaia en contra do libro de estilo ou traspase os límites éticos, non 
considero que  me corresponda cambiar o traballo dos  meus compañeiros. 
En canto aos artigos, unha das melloras que debería facer se houbese que facer máis 
entradas no blog sería a de facer unha análise de medios máis exhaustiva. A maioría 
das noticias que tratei eran de medios nacionais e moitas delas proviñan de axencias. 
Quizáis desde o primeiro momento se tiña que dar máis importancia a esta cuestión. 
Tampouco nos podemos esquecer dos medios comunitarios que tanto eu, como en 
xeral, non tratamos en profundidade.  
Sei que nos primeiros artigos houbo erros, mais considero que a medida que foi 
pasando o tempo estes fóronse eliminando. En xeral creo que a miña labor realizada 
no blog foi positiva e que se tivese a oportunidade de continuar o meu traballo coas 
mulleres do círculo, seguiría mellorando.  
 
2.3  As miñas funcións dentro do grupo foron básicamente as mesmas que o resto de 
integrantes do grupo e que se especifican no apartado 2. Nun primeiro momento 
dicidimos o tema e puxémonos a busca de persoas que poideran participar nos 
círculos, contactei coa Asociación Médicos do mundo aínda que ao final non 
puideramos  contar con eles por problemas á hora de integrarar o círulo.  En canto ao 
traballo no blog , os tres artigos individuais “A estereotipación no ámbito da 
prostitución,” “Mozas e meretrices” e “A prostitución a debate” foron debidamente 
entregados segundo marcaba o cronograma, e contestaronse a todos os comentarios 
que xeraron os meus posts e tamén as interaccións que tiven con Ángela Taboada 
Fernández no meu último artigo . Ademais, tamén comentei no resto de publicacións 
dos meus compañeiros (Marina García, Ana García, Iria Figueroa, Santiago Cacheiro e 
David Costoya) co fin de crear un espazo de dabate. 
Outra das miñas labores foi a de enviar e moitas realizar as actividades grupais que se 
mandaban durante a clase. 



 

Aparte das miñas aportacións ao grupo xa expostas e desempeñei a  función de editora 
dentro grupo. Tiven que encarme de corrixir e revisar todas as entradas ao 
Observatorio Cidadá de Comunicación, tanto os artigos indivudais e as interpretacións 
dos círculos como de todos os comentarios.  
Unha das actividades que fixen fóra do traballo de grupo foi a de dar unha charla no 
Seminario de Xornalismo Social que se imparte na Facultade de Ciencias da 
Comunicación. Xunto cos meus compañeiros Ángel Carro e Pedro Rodríguez 
expuxemos ante as alumnas do curso organizado por AGARESO e a Asamblea de 
Cooperación Pola Paz, o funcionamento do Observatorio de Comunicación Cidadá. 
Explícamoslle de onde partía o proxecto e como se estaba levando a cabo polo 
alumnos de segundo de xornalismo. Por suposto animámoslles a que participasen nel.  
 
 
Alonso Posada, Fabián- S1B3 
 
2.1 Cando eleximos o tema co que íamos a traballar durante os próximos meses, 
pareceume moi interesante introducirnos no mundo do saber e do coñecemento da 
prostitución. Parecíame un campo moi coñecido (polo medios de comunicación e pola 
sociedade9 pero á vez descoñecido xa que nunca me sumerxín ao que era realmente a 
trata. A primeira fase foi a de documentación onde puiden recopilar moita información 
sobre a trata e sobretodo sobre cifras da desigualdade das mulleres. Foi un privilexio 
poder participar e traballar coa asociación de Vagalume xa que puiden ver en primeira 
persoa e falar en primeira persoa coas protagonistas da temática escollida. Puiden 
pórme no seu lugar e chegar á fase da relfexión para poder analizar as cousas dende 
múltiples focos, e polo tanto establecer unha contextualización previa e necesaria para 
poder abrodar os temas e a relación entre prostitución – medios de comunicación. 
Foi un privilexio e unha lección de aprendizaxe moi interesante: ter que analizar 
múltiples fontes a nivel nacional, e incluso ás veces internacional. A través da labor 
destes últimos meses aprendín a capacidade de contrastar máis as fontes que son 
precisas na realización dun post; analizar información de meses e incluso anos e chegar 
á síntese onde podes comprender en que erramos como medios de comunicación. A 
conclusión que saquei a través do traballo levado a cabo é que é preciso cambiar a 
perspectiva e escribir incluíndo máis protagoniastas e abrir rendixas que antes non se 
abriran. Quédome con dous lemas tras o traballo que levamos a cabo en grupo: 
contextualización e cambio de perspectiva. 
 
2.2 A mellora neste tipo de traballos sempre está presenta xa que sempre podes 
aportar algo distinto ao aportado. Penso que puiden dar máis do que din e ter 
aprendido máis do que aprendín, mais debido a uns problemas persoais determinados 
foi dificultoso levar as cousas ao día a día. Pero finalmente puiden encauzar de novo e 
seguir traballando como dende o principio completando de esta maneira todo o que 
foi necesario para acadar cada paso que se esixía. Outros dos obstáculos cos que me 
encontrei á hora de levar o meu traballo acabo foi o meu xénero. As mulleres non se 
sentían moi “libres” á hora de expresarse xa que a presencia do xénero masculino 
incomodábaas dalgunha forma. Pero este obstáculo foise superando aos poucos e ao 
mostrar confianza. Outros dos obstáculos cos que me atopei de vez en cuando foi a 
documentación que era precisa incluír nos posts xa que podía dar o caso de querer 



 

falar dunha determinada cousa e resultaba que desa cousa non había información 
suficiente. Mais podo concluír dicindo que estou satisfeito co meu traballo a pesares 
de que puiden dar moito máis do que din. 
 
2.3.Como punto final deste apartado queda por engadir que todos os membros 
tiñamos uns obxectivos establecidos nos que tivemos que publicar tres posts cada un, 
contestar aos comentarios que realizan outros membros de distintos grupos, acudir 
aos círculos dos debates e comentar noutros posts ademáis de realizar en grupo os 
posts grupais. Acadei todos os puntos precisos a realizar e quedo moi satisfeito 
sobretodo co meu último post xa que tiven a oportunidade de entrevistar en primeira 
persoa cunha prostituta, e polo tanto tocar os temas , que fumos tratando ao largo das 
semanas, dunha maneira máis cercana. 
(Comentarios realizados): 
Iria Figueroa Torres 
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/25/se-non-falo-sobre-
ti-non-existes/ 
Jesús Álvarez Carrera 
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/25/o-tratamento-dos-
excluidos-sociais-nos-medios-de-comunicacion/ 
Ana González Nuñez 
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/25/internet-un-novo-
xornalismo/ 
Ana Lemos Alonso 
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/25/manual-de-boa-
praxe-xornalistica-en-noticias-lgtbi/ 
Gádor Cascales Quiroga 
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/22/accion-reaccion-
repercusion/ 
Marina García Diéguez 
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/21/donald-trump-o-
showman-televisivo/ 
 
 
Álvarez Martínez, Adrián- S1B4 
 
2.1 Dende o momento da elección do tema, ata a escrita desta memoria, existe un 
sentimento que conseguiu aflorar este traballo. Falo do compromiso do xornalista, 
mais non só do xornalista, senón daquela persoa que aborda un tema do que o resto 
da sociedade fai oídos xordos, que neste caso se trata da prostitución. Este grupo de 
atención primaria é —como puidemos analizar— vítima dos medios de comunicación e 
prensa, non só como obxecto, senón que semella case unha mera estatística. Falo dun 
colectivo reservado para as páxinas de sucesos e contactos, dunha serie de persoas 
que son carne de canón para conductas sexistas e sucumben a ser invisibles na 
información cidadá.  
Mais se algo puiden aprender da prostitución foi grazas ao Círculo. Nel coñecín a outra 
cara que non se conta, en moitas ocasións un drama moi real. Grazas á educadora do 
centro Vagalume e a cada unha das mulleres puidemos ver outra faceta e o seu punto 
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de vista. Se ben en algunhas ocasións non estivemos de acordo e discrepamos, o 
estreitamento entre un grupo co que non se adoita ter contacto, serviu para a 
comprensión mutua e a creación dun Observatorio necesario. En canto ás destrezas 
valoro positivamente o esforzo en tratar de comprender unha mentalidade diferente, 
souben poñerme na pel de cada un dos compoñentes do Círculo. Mais do aprendido 
quédome con iso, o saber ser outra persoa, afondar nela e establecer unha relación de 
intercambio,  que en definitiva é o noso obxectivo, o achegamento entre cidadáns. 
 
2.2. A mellora é indiscutible, máis considero que a miña labor á hora de realizar as 
tarefas asignadas foi sempre correcta, tódalas probas foron superadas, se ben é certo 
que nos primeiros posts tivéronse máis erros, co paso do tempo o análise e 
elaboración dos mesmos foi moi positiva. As dificultades máis importantes ás que me 
enfrontei estiveron relacionadas co tratamento das mulleres do círculo. Se ben é certo 
que cheguei documentado aos debates, o feito de ser home supuxo un condicionante. 
O certo receo á hora de respostar ás preguntas que realicei nos debates, creou nalgúns 
momentos un clima de incomodidade, mais penso que tamén foi necesario que 
ocorresen, xa que serviron para quitar os estigmas, o medo e a distancia que existiu 
entre xornalista e fonte. De tódolos xeitos e a pesar destes problemas coido que é 
necesario velo coma algo positivo, un experiencia necesaria para lograr afondar 
naqueles grupos da cidadanía que coma neste caso, quedan invisibilizados.  
 
2.3 As actividades que realicei co GT comezaron dende que se elixiu a temática do 
grupo. A partir de aí comezou un proceso de documentación e elaboración de 
material. Realicei a totalidade dos posts individuais e colectivos, sempre dentro dos 
prazos establecidos polo cronograma. Asistín a tódolos círculos nos que foi posible a 
presenza de homes. Colaborei activamente no Observatorio lendo e comentando nos 
artigos do resto de grupos, superando desta maneira o límite de seis comentarios. 
Respondín a todos aqueles comentarios que recibín nos meus artigos. Considero desta 
maneira que fun unha persoa activa no Observatorio e que cumprín cos obxectivos 
establecidos a principio de curso. 
 
 
Bermúdez Lista, Sheyla- S1B5 
 
2.1 Con este traballo, no que analizamos o tratamento da prostitución nos medios de 
comunicación, puiden comprobar que os medios non sempre din a verdade nin tratan 
os temas con tanto coidado como se explica na teoría. Co paso dos meses e co traballo 
de investigación levado a cabo por todos os membros do grupo, aprendín moitas 
cousas, pero sobre todo, se algo me serviu, foron os debates co noso círculo de 
aprendizaxe, no que escoitei todo tipo de críticas aos medios e todo tipo de historias. 
Estas historias que nos contaban, para nada tiñan que ver coas que aparecen nos 
medios de comunicación, xa que para os medios, a prostitución son cifras ou titulares 
sensacionalistas que venden moito e lles dan un amplo número de visitantes. Entendín 
que a realidade non é a que sae na televisión ou se escoita na radio, senón que nestes 
medios soen aparecer prostíbulos de luxo e vidas que moitas poderían chegar a 
desexar cando a verdade é moi distinta. As mulleres coas que nos reunimos a penas 
chegan a fin de mes, non traballan en prostíbulos de luxo e tampouco teñen unha vida 



 

fácil.  
Desde logo, aprendín moito sobre un mundo que descoñecía: a súa situación, as súas 
historias persoais, as súas ideoloxías, os seus pensamentos … Adquirín a capacidade de 
escoitar, de transmitir logo o que a eles lle gustaría dicir e non poden porque non lle 
interesa a ninguén escoitalas. Penso que conseguín demostrar que os medios non 
seguen un manual de estilo ou código deontolóxico e que non seguen pautas á hora de 
clasificar as noticias sobre prostitución, creando estereotipos e mostrando as súas 
opinións nas publicacións. 
 
2.2.Quizais puidese mellorar o traballo realizado se me documentara todas as semanas 
e non só cando tiña que realizar post, tanto individuais como grupais, polo demais, 
creo que evolucionei positivamente, dado que ao comezo, co primeiro post, tiven que 
modificar varias cousas. No primeiro debate tamén me amosei algo tímida e se me 
mostrase desde o comezo máis faladora quizais puidésemos sacar máis cousas deste, 
mais non creo que haxa queixa porque os dous seguintes debates saíronnos moi ben e 
fixemos uns bos post grupais. 
 
2.3. Durante as dúas primeiras de clase, escollemos o tema e buscamos fontes, 
confirmando que sería posible o análise deste tema nos medios. Tras a aceptación por 
parte do profesor,  comecei a buscar información sobre a prostitución e sobre a 
situación deste tema na actualidade.Nas clases, axudei na realización dun cronograma,  
analicei xunto cos meus compañeiros as pautas para publicar no blog, axudei na 
realización de actividades para entregar e nos debates que fixemos para a creación 
dun novo xornalismo. Resumín analicei parte da tese de prostitución facilitada polo 
profesor á coordinadora do grupo de traballo. Movinme para conseguir os datos para a 
elaboración da fichas das integrantes e axudeille a Noelia a modificalas varias veces 
antes de entregarllas ao coordinador xunto coa carta aval firmada pola educadora de 
Vagalume, Lourdes. Participei na decisión dos indicadores para o noso círculo de 
aprendizaxe. Tamén fun a Vagalume coa coordinadora para tratar os temas de debate, 
estiven presente en todos os debates que realizamos e participei en todos os post 
grupais. Ademais, publiquei os tres post individuais no prazo establecido e respostei a 
todos os comentarios que recibín durante o semestre. Tivemos que escoller entre 
todos un indicador e  reunirnos para facer a memoria durante un par de días. Por outra 
parte, tamén acudín a unha entrevista que nos fixeron Adrián de Matos, Alejandro 
Estévez e Luis Feijoo para subir ao blo no que falamos da prostitución, e outro día, 
contactaron conmigo para completar esa entrevista con un par de preguntas máis, as 
cales comentei co grupo e respondín por correo electrónico. 
En canto aos post, días antes de cada post documenteime sobre o tema que ía tratar; 
para poder responder aos comentarios, envieillos sempre a Ángel e a Nerea para que 
os revisasen con bastante antelación e aínda que tiven que faltar un par de veces a 
clase por motivos médicos, esas faltas están todas xustificadas. Sempre e cando foi 
posible acudin ás expositivas,interactivas e ás clases pola tarde nas que vimos as 
diferentes películas. 
 
3.- Materiais producidos (comenientemente datados e colados) 

3.1.- Interpretación final  de grupo sobre o tema escollido e analizado. 



 

 
Tras un par de meses analizando o tema da prostitución nos medios de comunicación, 
de varias reunions co noso círculo de aprendizaxe da Asociación Vagalume, démonos 
conta de que os medios non sempre publican a realidade. Descubrimos que os 
comunicadores son quen de manipular as noticias sen darnos conta e de que se non 
tes un trato directo coa prostitución ou te documentas pola túa conta, xamais 
entenderás a súa situación. A prostitución é un tema morboso que pode darlle miles 
de visitas ao medio en cuestión. En vez de utilizarse os xornais, radios e televisións 
para denunciar as situacións do colectivo afectado, utilízase para producir novas 
sensacionalistas, novas nas que non se ve nin un mínimo de implicación por parte do 
xornalista. Para os mass-media, a prostitución son datos ou feitos puntuais que ao día 
seguinte non van ter máis importancia. Os libros de estilo dos xornais, na maioría de 
ocasións nin chegan a mencionar como se debe tratar o tema da prostitución, e de 
atopar neles este apartado, ou está mal constituído ou se pasa por alto.  

Démonos conta con este traballo que o que realmente deberían ter en conta os 
medios de comunicación son as historias persoais de cada unha das afectadas, de que 
deben facer os xornalistas é implicarse no tema e buscar fontes coas que falar para 
tratar o tema dunha mellor maneira, eliminando os estereotipos que soen crear 
actualmente con cada publicación e fomentando unha visión crítica da problemática 
que sofren a diaria as mulleres que exercen a prostitución en vez de limitarse a falar da 
súa aparencia física, dos seus hábitos e costumes ou do número de prostitutas que 
existe.  
 

3.2.- Interpretacións das lecturas debates (da máis nova á máis vella) 

 
- III Círculo de debate. Prostitución (22/04/2016) 
Durante o último debate o ambiente foi moito máis tenso debido a que tratamos en 
maior profundidade o tema da prostitución e algunha das mulleres sentiuse algo 
incómoda. Falamos sobre as mulleres que realizan a prostitución coaccionadas e de se 
os clientes se podían chegar a cuestionar este detalle. Aquí sorprendeunos moito a 
resposta dunha das integrantes do círculo, que nos serviu para darnos conta de que 
non é tan fácil como parece. As mulleres no seu traballo deben estar alegres, deben 
sorrir, bailar e satisfacer aos seus clientes, co cal son poucos os que se cuestionan ese 
pequeno gran detalle, e os que o fan, poden chegar a acabar moi mal por querer 
axudar. Sorprendeunos que nos medios nunca se conten historias coma esta, que non 
se nos informe da situación que viven e moito máis, que ninguén se preocupe por 
erradicar estes problemas. 

 
Comprobamos así, que os medios só contan unha parte da realidade, a cal coincide coa 
imaxe máis repetida da prostitución e nalgúns casos non se da o mesmo patrón. Cando 
o patrón cambia, cando hai unha historia nova, vaise contar outra vez do mesmo xeito 
porque os xornalistas non acceden ás fontes deste grupo minoritario. 
Logo, están as novas nas que o xornalista ten todos os datos e conta o que lle parece, o 
que causa maior morbo e sensacionalismo e que pode chegar a interesarlle a un 
público maior.  



 

 
No medio do faladoiro, pillounos por sorpresa o comentario dunha das integrantes, 
que foi moi crítica con Cáritas e moi irrespetuosa coas súas compañeiras. Aquí temos 
outro comportamento de unha persoa que non está contenta coa sociedade, que 
monopolizaba sen parar e que intentaba impoñer as súas ideas a toda costa. 
 
A valoración final que facemos non é en absoluto positiva. Tanto as propias mulleres 
do círculo, coma nós, puidemos constatar que os medios son os grandes difusores dos 
estereotipos sobre a prostitución. A maioría das noticias que saen repiten o arquetipo 
de muller inmigrante e vítima de trata, relacionan a prostitución coa delincuencia e as 
drogas e case nunca aparecen como fontes as propias protagonistas dos feitos. Todos 
isto foi denunciado polas mulleres do noso círculo, pero aínda así cren que os medios 
teñen a labor fundamental de desmontar tópicos e de ofrecer unha información veraz 
e respetuosa coa prostitución. Persoalmente para nós supuxo unha experiencia 
incomparable con calquera outra e cambiou totalmente a nosa perspectiva sobre a 
prostitución. 

 
- II Círculo de debate. Prostitución (15/04/2016) 
No segundo encontro coas mulleres do círculo, puidemos ver unha maior implicación 
pola súa parte, trouxeron noticias e mostrábanse máis tranquilas coa nosa presenza 
alí. Ao explicarlles o que estabamos intentando analizar e estudar, fixáronse máis nos 
medios e todas tiñan algo que dicir. Moitas queixábanse das numerosas noticias que se 
publican sobre prostitución nas que non se di absolutamente nada máis que cifras. 
Dentro das cifras, mesmo dubidaban de que fosen certas e eran conscientes de que na 
sociedade existe certa vergonña ao falar da prostitución. Todas nos afirman que a 
meirande parte das mulleres deste colectivo son estranxeiras, mais cren que non é un 
dato relevante para unha noticia porque tamén hai galegas que exercen a prostitución 
e quizais interesase máis saber por qué hai galegas ou por qué as estranxeiras teñen 
que dedicarse a este oficio tan castigado. Séntense mal cando van pola rúa e as miran 
mal e incluso pensan que en España non son ben recibidos os estranxeiros porque 
segundo ven nas noticias, parece ser que traen todo o malo ao país e son as culpables 
de todo: violencia, drogas, alcoholismo …  A raíz desto, amosáronse molestas coa 
prensa por catalogar o seu oficio como algo delictivo, como algo que non é digno e que 
sea tan rexeitado pola socieddade. 

 
De novo, todas crían que o problema dos medios é non contar as historias persoais, os 
casos concretos, porque pensan que así a xente sensibilizaríase algo máis e incluso 
tería a iniciativa de querer axudarlles. Nós, puidemos comprobar que teñen razón, que 
son moi poucos os artigos e reportaxes sobre a prostitución que se poden ver hoxe en 
día, e os que saen na televisión, non amosan a prostitución das prostitutas de xente 
como a do noso círculo, senón que acoden a prostíbulos de luxo onde parece que todo 
o pintan ben e bonito. 

 
- I Círculo de debate. Prostitución (18/03/2016) 
Durante o primeiro debate co círculo, puidemos ver que todas as mulleres estaban ao 



 

tanto sobre a violencia de xénero, chegando a dicir incluso que podía ser 
perfectamente a primeira causa de morte do mundo. Ademais, estaban totalmente 
decididas a loitar pola igualdade de xénero, pola igualdade nos salarios entre mulleres 
e homes. Son conscientes do papel que teñen os medios na sociedade e isto 
exemplifícano facendo mención aos anuncios sobre xoguetes, onde as bonecas 
aparecen da man das rapazas, vestidas con tons rosados, e os coches aparecen da man 
dos rapaces, vestidos en tons azuis.  

 
Tamén puidemos comprobar que son bastante irrespetuosas en canto a distinción de 
xénero, xa que non acaban de comprender ao colectivo homosexual e mesmo algunha 
se alegraba de que o seu fillo non o fose.  

 
Por outra banda, quedou patente ao ser un colectivo esquecido e rexeitado pola 
sociedade, elas tamén teñen certos comportamentos de rexeitamento cara as persoas 
de outras razas ou mesmo do sexo contrario. Por exemplo, todas coinciden en que os 
homes son infieis por natureza, que todos acoden a prostíbulos e que raras veces o 
amor o pode todo. Pola contra, nós pensamos que existen homes que non acoden a 
prostíbulos e que mesmo loitan por mellorar a situación destas mulleres. 

 
Coincidimos en que ao sacar o tema das desigualdades e da situación actual da muller, 
todas querían contar a súa historia persoal, sen xeneralizar, dándolle importancia a 
todos e cada un dos detalles das súas situacións tanto económica como persoal. 
Algunha quería loitar e reivindicar a igualdade salarial a toda costa e outras, aínda que 
vían inxustos moitos salarios, defendían que se querían comer debían aceptalo. O noso 
grupo, ve aquí unhas ganas por conseguir ser parte da sociedade, de querer formar 
parte de algo sen ser xulgadas. 

 
Neste primeiro encontro, debemos dicir que as mulleres amosáronse tal e como son, 
moi cariñosas e sempre con ganas de aportar ideas en cada un dos temas tratadas. 
Puidemos comprobar que había algunha que tendía a monopolizar e mesmo non 
deixaba que falasen as outras, mais coa axuda da educadora conseguimos que todas 
participasen. 
 
3.3. Artigos individuais (colar alfabéticamente con data, do máis novo ao máis antigo) 

 
Alonso Posada, Fabián - S1B4 
-  Entrevista: “Os medios de comunicación crean unha imaxe irreal sobre a 
prostitución” (26/04/2016) 
(https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/26/entrevista-os-
medios-de-comunicacion-crean-unha-imaxe-irreal-sobre-a-prostitucion/)  
- Quen se adecúa máis ás necesidades das mulleres? (07/04/2016) 
(https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/07/quen-se-adecua-
mais-as-necesidades-das-mulleres-2/) 
- Avanzamos co tratamento da prostitución nos medios de comunicación? 
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(16/03/2016) 
(https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/16/avanzamos-co-
tratamento-da-prostitucion-nos-medios-de-comunicacion/)   
Álvarez Martínez, Adrián - S1B3 
- A venta do corpo non escollido (20/04/2016) 
(https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/20/a-venta-do-corpo-
non-escollido/)  
- A mesma lupa para todos (06/04/2016) 
(https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/06/a-mesma-lupa-
para-todos/)   
- A prostitución creu na prensa un amigo (14/03/2016) 
(https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/14/a-prostitucion-
creu-na-prensa-un-amigo/)   
 

Bermúdez Lista, Sheyla - S1B5 
- O código ético e a prostitución (25/04/2016) 
(https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/25/o-codigo-etico-do-
xornalismo-e-a-prostitucion/)   
- As prostitutas son cifras para os medios de comunicación (08/04/2016) 
(https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/08/as-prostitutas-son-
cifras-para-os-medios-de-comunicacion/) 
- A trata de mulleres con fins de explotación sexual (15/03/2016) 
(https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/15/a-trata-de-
mulleres-con-fins-de-explotacion-sexual/)  

 
Castaño Gosende, Noelia - S1B1 
- O tratamento da prostitución nos medios radiofónicos galegos (12/04/2016) 
(https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/12/o-tratamento-da-
prostitucion-nos-medios-radiofonicos-galegos/)  
-Tratamento da prostitución nos medios (10/03/2016) 
(https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/09/tratamento-da-
prostitucion-nos-medios/)  
- A influencia dos medios na familia (04/04/2016) 
(https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/04/a-influencia-dos-
medios-na-familia/)   
 

Costa Iglesias, Nerea - S1B2 
-A prostitución a debate (13/04/2016) 
(https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/13/a-prostitucion-a-
debate/)  
-Mozas e meretrices (30/03/2016) 
(https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/30/mozas-e-
meretrices/)  
- A creación de estereotipos no ámbito da prostitución (11/03/2016) 
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https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/16/avanzamos-co-tratamento-da-prostitucion-nos-medios-de-comunicacion/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/20/a-venta-do-corpo-non-escollido/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/20/a-venta-do-corpo-non-escollido/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/06/a-mesma-lupa-para-todos/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/06/a-mesma-lupa-para-todos/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/14/a-prostitucion-creu-na-prensa-un-amigo/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/14/a-prostitucion-creu-na-prensa-un-amigo/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/25/o-codigo-etico-do-xornalismo-e-a-prostitucion/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/25/o-codigo-etico-do-xornalismo-e-a-prostitucion/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/08/as-prostitutas-son-cifras-para-os-medios-de-comunicacion/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/08/as-prostitutas-son-cifras-para-os-medios-de-comunicacion/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/15/a-trata-de-mulleres-con-fins-de-explotacion-sexual/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/15/a-trata-de-mulleres-con-fins-de-explotacion-sexual/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/12/o-tratamento-da-prostitucion-nos-medios-radiofonicos-galegos/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/12/o-tratamento-da-prostitucion-nos-medios-radiofonicos-galegos/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/09/tratamento-da-prostitucion-nos-medios/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/09/tratamento-da-prostitucion-nos-medios/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/04/a-influencia-dos-medios-na-familia/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/04/a-influencia-dos-medios-na-familia/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/13/a-prostitucion-a-debate/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/04/13/a-prostitucion-a-debate/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/30/mozas-e-meretrices/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/30/mozas-e-meretrices/


 

(https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/11/a-creacion-de-
estereotipos-no-ambito-da-prostitucion/)  

 

3.4. Balance do número de comentarios conseguidos por alumno e interlocucións 
conseguidas. 

 
Alonso Posada, Fabián - S1B4: En total recibiu tres comentarios nos seguintes post:  
-“Quen se adecúa máis ás necesidades das mulleres?”: Un comentario de Juncal 
Álvarez respondido 

-Avanzamos co tratamento da prostitución nos medios de comunicación?: dous 
comentarios respondidos un de Iciar Rubio e outro de Denise Sambad  

Álvarez Martínez, Adrián - S1B3: En total recibiu un total de tres comentarios, aos que 
respondeu correctamente, nos seguintes post:  
- A venta do corpo non escollido: Dous comentarios, un de María Aneiros e outro de 
Alexandre Fernández. Respondidos pero sen crear interacción. 

-A mesma lupa para todos: Un comentario de Juncal Álvarez ao que respondeu. 
 

Bermúdez Lista, Sheyla - S1B5: En total recibiu nove comentarios, aos que respondiu 
correctamente, nos seguintes post: 
- O código ético e a prostitución: Catro comentarios, un de Icía Rodríguez, outro de 
Iciar Rubio, de Alexandre Fernández e de Adrián Losada. Todos respondidos. 

- As prostitutas son cifras para os medios de comunicación: Tres comentarios, un de 
Xiana Meda, outro de Nerea Sande e outro de Melani Lois. Todos respondidos. 
 

- A trata de mulleres con fins de explotación sexual: Un comentario de Alejandro 
Estévez e outro de Rita Tojeiro. Ambos foron respondidos. 
 

Castaño Gosende, Noelia - S1B1: Recibiu un total de once comentarios aos que 
respondeu, mais non houbo interaccións. Os comentarios corresponden a estes post: 
- O tratamento da prostitución nos medios radiofónicos galegos: Dous comentarios, un 
de Santiago Cacheiro e outro de Ramón Rivas. 
 

- Tratamento da prostitución nos medios: Sete comentarios, un de Alejandro Estévez, 
Cristina Pombo, Luis Feijoo, Iciar Rubio, Aixa Rodríguez, Alicia Casas, Carmen Badía e 
outro comentario repetido de Cristina Pombo, que non contamos. 

- A influencia dos medios na familia (04/04/2016): Dous comentarios, un de Jaime 
Valdivieso e outro de Alicia Casas 
 

https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/11/a-creacion-de-estereotipos-no-ambito-da-prostitucion/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/2016/03/11/a-creacion-de-estereotipos-no-ambito-da-prostitucion/


 

Costa Iglesias, Nerea - S1B2: Recibe en total seis comentarios, aos que responde 
correctamente e consigue unha interacción no último post con Ángela Taboada. 
- A prostitución a debate: En total, catro comentarios. Un comentario de Marina 
García, dous de Ángela Taboada e un de Ana García. Todos respondidos. 

- Mozas e meretrices: Comentario de Alicia Casas, respondido. 

 
-A creación de estereotipos no ámbito da prostitución: Un comentario de Alejandro 
Estévez ao que respondeu. 

 

ANEXOS: NOTAS DOS TRES CÍRCULOS SOBRE PROSTITUCIÓN 

Terceiro C´riculo:  
Ao chegar recibíronnos con moitas ganas e moi amables. Xa cando comezamos a 
analizar a primeira noticia, que trouxo unha delas, empezaron a soltarse. Esta nova 
falaba sobre a obsesión en América Latina. Nótase que todas están felices falando dos 
seus países de orixe e con unha certa nostalxia. Dan todas a imaxe que teñen dos seus 
respectivos países: Porto Rico, Venezuela, Brasil, República Dominicana … Todas conta 
que aínda que as familias sexan pobres, as mulleres teñen que ir amañadas e ben 
peiteadas. Ademais, falan das operacións de cirurxía estética, onde se sorprenden 
moito ao saber que China é o segundo país onde máis operacións se realizan. Nótase, 
non sabemos se racismo, pero si que separan os chinos do resto de persoas. 

A segunda noticia falaba de amor, e aquí, todas se queixaban de que o amor das 
películas non é real, de que sempre colocan a unha muller guapa pobre cun home moi 
guapo e rico, que lle da de comer e a saca de pobre, e isto enfádaas moito. Engaden 
que no amor non debe ir da man dos celos, porque se hai celos, hai desconfianza e iso 
non é amor. Unha das mulleres, que permanecía calada, pronunciouse para dicir que o 
amor só trae decepcións. Polo momento, había un aire de tranquilidade e confianza 
onde falaban todas sen problema algún. 

Unha delas sacou a noticia na que se informaba de que o Papa levou consigo 12 
refuxiados para o Vaticano. Aquí todas foron moi críticas e, enfadadas, non entendían 
por que se levou soamente doce cando podía levarse a 200. Pensamos que non 
entenderon o xesto do Papa, que era un acto claro para chamar a atención do resto de 
países de Europa. Comprobamos que ningunha delas ten maldade algunha, e incluso, 
afirmaban que de poder mantelos, acollerían a algún nas súas casas. Critican que as 
ONG non envían todos os cartos recibidos aos necesitados. Falan de Haití, de que alí 
non viron os cartos que mandaron as organizacións tras o terremoto. Certa 
desconfianza cara estas asociacións, algo que nos desconcerta porque Cáritas é unha 
asociación que lles axuda a elas tamén. 

A terceira noticia, que falaba sobre o cuestionamento dos clientes sobre se as 
prostitutas estaban coaccionadas, tensou algo máis o ambiente. Aínda así, as mulleres 
amosáronse abertas e falan cun ton irónico sobre os homes. Pensan que a meirande 
parte dos medios non especifican demasiado neste sentido, que non é algo que está 
moi estendido e por iso moitos non o chegan a plantexar, a parte de que van alí por 



 

puro egoísmo e para satisfacer as súas necesidades. Ven moi ben que os medios 
informes sobre as situacións que viven as prostitutas para que eles poidan chegar a 
sentirse mal ou incluso axudarlle ás propias mulleres. Confirman que teñen visto algún 
caso no que o cliente, por intentarlle axudar á muller, quedou sen nada debido a que 
detrás delas hai mafias, e é algo moi perigoso.  Os medios deberían contar as cousas 
como son para que os homes poidan chegar a pensar que están sendo coaccionadas, 
xa que alí teñen que estar sempre rindo e con boas maneiras. 

Na nova na que se afirmaba que Cáritas ve un retorno de algunhas mulleres á 
prostitución. Con esta, creouse un gran silencio e incluso algunha deixou de participar 
tanto. Víase que algunha se podía sentir incómoda.Aquí, unha das integrantes 
mostrouse moi indignada coa axuda que lle ofrece a asociación, queixándose de que só 
lle mandar facer moitos cursos, se lle dan traballo é por dous meses e tamén lle dan 
comida, pero só lentellas e arroz, algo que di: “deben pensar que só comemos iso”. 
Logo, sobre o retorno, pensan que é certo e que incluso algunhas que nunca se 
adicaron a esta profesión, comezan agora. Os medios destas cousas informan mais non 
o suficiente, colocándoo en zonas non visibles dos xornais. 

Tratamos o tema da explotación sexual e o tratamento nos medios coa noticia na que 
se dicía que a garda civil liberaba a 29 mulleres chinas. Todas cren que é importante 
darlle visibilidade a un tema tan duro e complicado coma este. A pesar de que se 
volven a amosar algo molestas coas chinas, algo racistas, pensan que é unha boa 
noticia que desmantelen este tipo de redes, xa que as mulleres afectadas por estas 
situacións, non teñen maneira de contar o que sucede e necesitan que os medios e a 
xente se mobilice por elas. É unha boa noticia a pesar de que se soen publicar en 
páxinas que non chaman a atención do lector, e incluso critican que nos medios 
audiovisuais non se dedique máis tempo a elas. Ás veces cren que os medios non 
contan a realidade como é e que manipulan as noticias á súa maneira para crear 
sensacionalismo. 

A última noticia da que falamos foi aquela na que se falaba da prostitución como unha 
vía para obter a nacionalidade. Aquí, houbo un silencio un pouco incómodo e Lourdes 
tivo que facer algunha pregunta para que comezasen a falar. Xa logo, non comentaron 
todas, mais unha dicía que estes casos xa non se daban na actualidade. De súpeto, 
outra defendeu que a pesar de que elas tiñan información para obter a nacionalidade 
por outras vías, aínda se seguían a dar casos coma este e que tampouco hai tanta 
información nin noticias nas que se informe sobre a falsidade destes medios para 
obter a nacionalidade e moitas son enganadas. Reivindican que se informe de todas as 
mentiras que se contan para enganar ás mulleres e rematar utilizándoas para a 
explotación sexual. A sociedade debería saber máis sobre o tema para que ningunha 
máis caia nas trampas dos proxenetas. 

Rematamos o debate cun gran aplauso e cunhas palabras de agradecemento, e estas 
desexáronnos moita sorte co traballo e con todo.   

 

Segundo círculo: 



 

Despois de sentarnos todos en cadeiras na sala na que teriamos o debate, recollemos 
as noticias que elas nos traían de xornais e que lles interesaban. Xa nos esperabamos 
que, a pesar de dicirlle que fosen medios galegos, trouxesen de outros. A primeira das 
noticias que escollemos para empezar foi unha  moi parecida á que xa trataramos no 
debate anterior pero que non nos dera moito tempo a profundizar. Volvemos ver que 
había persoas que monopolizaban o debate aínda que Lourdes preguntaba ás que 
falaban menos. O titular era "Uno de cada 5 varones en España admite consumir 
prostitución". Non agardaba a gran reacción de elas, que entre risas mofábanse e 
aseguraban que iso non era así. Chamoume a atención como chegaban a falar sobre un 
tema no que están tan involucradas. Desde a miña opinión, considero que chegaban a 
velo como algo externo simplemente porque falaba dos homes. Tamén outras foron 
conscientes máis tarde do que realmente quería dicir o titular e non quedar ca 
primeira idea.  Houbo un comentario por parte de Lourdes, onde explicaba que hai 
unha idea xeneralizada polos homes de que recoñecer que se vai a un club de alterne a 
pagar por sexo é unha vergoña. Neste caso a miña opinión era como a das mulleres. 
Hai moitos máis homes que van aos clubs, pero por esta vergoña non o recoñecían.  

A seguinte das noticias que escollemos para tratar era "El perfil de la prostitución: 
joven, extranjera y con hijos". Nesta si que estaban case todas de acordo, aínda que no 
círculo tamén había mulleres sen fillos e outra que era avoa xa. Aínda as´, a meirande 
parte afirmaron que si era así, que as nais, case sempre solteiras, facían o que fose 
para sacer adiante aos seus fillos e que nunca lles faltase de nada. Notouse no 
ambiente máis seriedade, era algo que si lles tocaba máis de preto. Respecto ao de 
estranxeiras, unha comunicaba a súa opinión de que tamén hai galegas (no centro hai 
unha galega) pero por medo a que te recoñezan ou falen de ti fano moito máis a 
escondidas ou vanse a outra cidade a exercer a prostitución. Chamoume a atención 
como afectaba a algunha falar sobre isto, entón pasamos de noticia. O seguinte tema 
viña dado polo titular "Las mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas sobre 
prostitución". Aquí elas amosáronse molestas con sempre ligar a prostitución con 
delincuencia. Algunha explicábanos que sempre que saía algunha noticia de que 
entraran en un club de alterne ou calquera tema parecido se dicía que levaran ás 
mozas á comisaria ou cousas semellantes, e aí inconscientemente estás relacionando a 
prostitución e ás prostitutas con delincuentes, cando non é así. Isto foi o que máis me 
chamou a atención de toda esta noticia O resto non foi ao meu parecer de demasiada 
relevancia. A seguinte noticia era moi parecida a outra que xa trataramos. "El estigma 
de ser mujer, inmigrante y prostituta" era o titular. Aquí o máis rechamante eran 
experiencias que elas nos contaban sobre que era certo, que se vías unha muller pola 
rúa con esas características víñaseche á mente  "prostituta". 

Rematamos este debate coa sensación de penetrarnos un pouquiño máis na súa 
percepción sobre o que era a prostitución e a súa visión desde a sociedade. 
Chamoume moito a atención como para algunhas falar disto non era ningún problema 
pero para outras era algo incómodo que se podían evitalo mellor.  

Terceiro círculo:  

A nosa primeira reunión coas mulleres do noso círculo tivo lugar no centro da 
Asociación Vagalume. Despois de que nos sentásemos e lles explicaramos como iba ser 
a mecánica dos faladoiros comezamos a falar. A noticia coa que comezamos foi “La 



 

violencia de género es la principal causa de muerte entre 15 y 44 anos de todo o 
mundo.” Aquí houbo opinións encontradas mentres unha dicían que a noticia 
correspondíase coa realidade outras pensaban que era unha esaxeración: “No creo 
que sea la primera causa de muerte la violencia de género. Será un terceiro ou cuarto” 
ou unha das mulleres que dixo: “Creo que en realidade o están esaxerando, por 
exemplo en áfrica ou por eses sitios non sería a primeira causa de mortalidade, en 
todo caso sería as enfermidades. No caso da violencia de xénero estaría un pouco 
distorsinada a realidade. Penso que en verdade os medios dánlle máis morbo ao tema 
do que ten.” Sen embargo Lourdes aclarou que: “Esta noticia sí que é correcta pois 
según ONU mulleres é a principal causa de morte do mundo entre o xénero feminino. 
Independientemente da idade, mata máis que a malaria ou o cancro e máis que os 
accidentes de coche.  A violencia de xénero non é so das mortes na parella senon en 
xeral.” Puidémonos dar conta de que unha parte das prostitutas do noso círculo teñe 
unha visión moi distorsionada do que é a violencia de xénero e que en parte está 
ocasionada polos medios de comunicación. 7 
A continuación tratamos o tema da desigualdade entre mulleres e homes sobre todo 
no ámbito salarial coas novas: “Las riojanas cobran una cuarta parte menos que los 
hombres por hacer el mismo trabajo e “Las mujeres ganan 5.744 euros menos al año 
que los hombres por trabajos iguales.” Neste caso si había unanimidade e todas 
estaban de acordo coa afirmación de que as mulleres cobran moito menos que os 
homes, unha das mulleres defendía que “a min esta noticia paréceme fatal, se facemos 
o mesmo traballo debería cobrar o mesmo”. Lourdes explicaba que en España según a 
lei non se pode discriminar unha muller dun home pero na realidade, isto non implica. 
Unha deles dixo que “isto é así por que non as mulleres non somos capaces de 
reinvindicar os nosos dereitos” ao que outra das prostitutas lle respondeu que “cada 
unha temos a nosa casa e a nosa familia que coidar e como non tes outras cousa 
aceptas o traballo que che den. Da igual o que che paguen.” Aínda así todas estaban de 
acordo en que tiñan que estar unidas para traballar pola igualde.  
O tema comezou a desviarse moito e empezaron a falar sobre a educación que recebiu 
na casa, a inflencia da televisión para que se comportaran de unha ou outra maneria… 
Pero todas estaban  de acordo en pedir máis igualdade entre homes e mulleres. Unha 
das prostituras apuntaba o seguinte: “Pero pensades que se conseguri a igualdade dun 
día para o outro pero non é así. Quizáis nas proximas xeracións as mulleres cobren 
igual que os homes, pero hoxe en día non podemos pretender que pase así. Todos os 
procesos levan o seu tempo, nos temos que educar as futuras xeracións na igualdade e 
no respeto para que o día de mañá non teñan estos problemas.” 
 
Como vimos que o debate cada vez íase máis do tema, a educadora social rematou 
dicindo que: “Na maioría  das veces as mulleres non logran acadar postos altos como 
ser xuíces ou directoras dunha gran empresa. Hai moito que avanzar no tema da 
igualdade, porque o machismo está moi arraigado” 
 
A seguinte nova troxo moita polémica ao faladoiro. O seu titular, “Por primeira vez en 
colombia recoñeceuse un matrimonio gay en colombia feito en España” despertou 
voces a favor e en contra. A maíoría delas dixeron que o recoñecemento do 
matrimonio homosexual deberíase ter feito en moitos países ao longo dos anos. Pero o 
que máis nos sorprendou foi a reacción dunha das prostitutas “pois eu creo que a 



 

homosexualidade é unha dexeneración, aí non sabes cal é o home e cal a muller.” O 
resto posicionouse totalmente en contra destas declaracións, malia que ela seguíase 
reafirmando. Con isto fomos conscientes da necesidade de que estas mulleres teñen 
un acceso fácil aos medios de comunicación e de que os contidos sexan entendibles 
para todo o mundo. Porque unha das funcións básicas do xornalismo e formar en 
respecto e igualdade.  
 

 

 


