
CIC. Apuntamentos 02/03/2017. 

Observatorios 2.  OCC: quen somos? 

1. Que xornalismo observamos? 

No OCC centramos a nosa crítica naquel periodismo meramente extractivo e sen 

confianza nas fontes, en pos dun beneficio dirixido, político, económico, 

institucional,... próximo aos grandes grupos de poder a aos conglomerados 

mediáticos; naquel periodismo que estigmatiza, que discrimina, que é parcial e de 

consumo, que furta a voz a actores sociais, os minoriza e marxinaliza,  que distrae e 

sustrae a realidade social. Observamos e sancionamos aquel xornalismo que trata con 

contidos morbosos e sensacionalistas, imprecisos e sen profundidade, que desubica e 

confunde, que manipula, oculta e censura, que non aplica procesos de comprobación 

e filtros de calidade informativa, que afecta á credibilidade do labor periodístico. 

 

2. Que xornalismo necesitamos e queremos? 

Queremos e precisamos practicar un xornalismo orientado e achegado ás persoas de a 

pé, que atenda á pluralidade e inclua ás minorías, que contribua ás comunidades, que 

dea conta das súas necesidades e carencias, da emerxencia das súas sensibilidades. Un 

xornalismo de mediación e de servizo, que dialogue e que  aprenda na 

responsabilidade de construir unha sociedade máis xusta, igualitaria e informada. Por 

tanto, un periodismo que exerza de contrapoder, como actor político comprometido, 

critico, reivindicativo, mobilizador, transformador. Que fale, a partires do consenso 

disa deontoloxía, desde a veracidade, pero tamén desde a honestidade, desde a 

conciencia, desde a diversidade, desde a escoita e comprensión dos sentires. Actitudes 

e procesos todos eles encamiñados a conseguir unha información e unha mediación 

comunicativa confiable, de calidade, ben documentada e argumentada, crible, 

traballada desde os saberes, intereses e experiencias da xente, que asuma as súas 

consecuencias e, daquela, permita ao xornalista exercer libre e independente coma o 

comunicador que é. 

 

3. Que nos pode aportar falar cos afectados da maneira en que o estamos facendo? 

En primeiro lugar a deseñar e participar dun dispositivo deliberativo e crítico orientado 

a exercer o control cidadán daqueles medios que vulneran os dereitos dos colectivos, 

e a desenvolver accións  de comunicación que reafirmen a condición destes grupos e 

desvele as súas necesidades . 

A profundizar, nun segundo banzo, nestas carencias e emerxencias, na construción da 

súa voz, na procura do seu acceso á comunicación, na valorización da propia 

representación, dos seus saberes e experiencias no relato informativo. 

 

4. Colectivamente, que tiramos da aprendizaxe para desenvolver o xornalismo que 

queremos ? 

Apórtanos formarnos a nós mesmos na comunicación e a tratar coas fontes dunha 

maneira profunda e continuada para coñecermos as vivencias e experiencias de 

primeira man. Tamén aprendemos protocolos para nos comunicar coas comunidades 

e comprendermos a complexidade das relacións interpersoais. A recoñecer a confianza 



como punto de partida, para participar da verdade construida desde o colectivo. Para 

conseguir este achegamento, debemos ter unha mesma linguaxe - consensuada e 

inclusiva – e comprender a súa cultura. Constatar o sentir destas persoas nos nosos 

escritos xornalísticos debe ser a nosa arela máis grande. 

 

5. Que tipo de coñecementos básicos precisamos? 

Precisamos implicación e compromiso de todos nós co imaxinario e a praxe 

comunitaria e xornalística. O esforzo colectivo do saber, a claridade e a honestidade 

son principios que debemos aplicar neste labor. O proceso de obxectivización 

susténtase na escoita atenta, na pescuda e na sistematización para sermos precisos e 

rigorosos no relato informativo e na mediación comunicativa. 

 

6. En base a que podemos mellorar o noso Observatorio? 

OCC ten que ser visibilizado coma un esforzo de autoxestión e de coñecementos 

colectivos onde se articule e se equilibren os compromisos adquiridos coas 

comunidades, cos compañeiros na aprendizaxe, cos grupos e o seu reparto das tarefas, 

na interlocución colectiva nas publicacións e a participación na difusión das accións e 

dos contidos. 

 

 

 


