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Apuntamentos 2. CIC  (2/03/2017). 

 

1.- Resultados do Cadro Observatorios- DAFO (Anexo Apuntamentos 1) 

A percepción obtida na aula sobre o Observatorio Cidadán de Comunicación (OCC), 
seguindo as categorías de Herrera (2005) e a técnica DAFO, suliña a seguinte 
tipoloxía, que define Quen Somos:  

- é un medio especializado en diversos temas, organizado en varios campos 
de análise (cidade; ecoloxía; desigualdades; saúde mental e xornalismo) 
onde concorren tamén diversos actores sociais afectados e vulnerables 
(mulleres; mocidade; persoas con diversidade funcional e psíquica; persoas 
con diferencia de opción sexual; migrantes retornados; terceira idade; 
consumidores alternativos; viciños diante de problemas medio ambientais; 
desafiuzados; xornalistas e outros precarizados; técnicos e activistas de 
asociacións, movementos, medios comunitarios e organizacións locais). Por 
tanto abrangue unha diversidade de existentes, de recursos materiais e 
simbólicos, e de problematizacións na construción de procesos de 
cidadanía, resistencias comunitarias e de posicionamentos que critican e se 
diferencian da realidade que presentan as empresas informativas e de 
entretemento. A intención destes colectivos é chegar a equilibrar o discurso 
mediático, a mediatización, e/ou afrontalos apelando á responsabilidade 
social destas empresas, desde o seu seguemento e control cidadán. 

- a composición social do OCC, xa que logo, e mixta e repártese nunha 
comunidade de aprendizaxe e servizo (ApS) que inclue na súa orixe a xente 
das profesións da comunicación, pertencente ao alumnado da facultade de 
Ciencias da Comunicación da USC, e por xente de fóra desas profesións, coas 
características xa enunciadas (ver parágrafo anterior). Xérase un encontro 
no espazo público, de relacións recíprocas, onde compartires e aprenderes 
o diálogo, accións, estratéxias, tácticas e convivencialidades desde a 
participación nun  dispositivo aberto concreto (Círculos) e a Comunicación, 
como marco. 

- a cobertura dos medios observados e analisados fócase nos medios galegos, 
preferentemente locais (aparentemente cercanos aos conflictos) e do país 
(Galicia), nunha dimensión territorial e comunitaria tamén próxima, 
tentando ter ancoraxes culturais e recursos evidentes para desentranar os 
problemas, necesidades e carencias dos colectivos cos que compartimos o 
proxecto. Trátase dunha cobertura, porén, mixta, onde a parte das 
dimensións locais e de país é posible en certa medida recorrer a medios de 
referencia tanto estatais como internacionais para desenvolver 
comparativas e universalizar a visión dos problemas (desde unha 
perspectiva global-local, sempre de dupla dirección, distinguindo as 
inferencias e influencias sobre a poboación afectada). Respecto dos 
soportes utilizados preténdese que a cobertura sexa múltiple (é dicir, 
desenvolver lecturas desde os diferentes soportes e os seus cruces posibles, 
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e no posible), non obstante, por cuestións de recursos e facilidade para a 
observación e a contrastación de datos nas argumentacións da crítica que se 
exerce, enténdese que o soporte máis utilizado é a prensa (e na súa versión 
dixital). Está tamén, dentro das pretensións do OCC, utilizar aqueles datos 
que aporten os colectivos, e os medios e materiais que estes provean, así 
como a opinión e interpretación que, fundamentadas nas experiencias 
propias, sirvan na elaboración de discursos e argumentos para a 
construción da crítica. 

- o tipo de produción básica que realiza OCC é a análise de carácter 
interpretativa, é dicir, a contrastación rigorosa de datos provintes dos 
colectivos e os materiais aportados nas deliberacións. Tamén da 
interpretación consecuente do contexto, estrutura e tratamento que os 
medios realizan (ou ocultan) respecto destes colectivos, a súa existencia e a 
súa problematización. As técnicas utilizadas para exercer a crítica (en tanto 
que contrastación rigorosa) son a comparativa, a análise crítica do discurso 
(ACD) e a formulación de indicadores e dimensións á hora de traballar cos 
Círculos (ver Apuntamentos 1), enmarcadas na filosofía de Aprendizaxe- 
Servizo, que avalía competencias e experiencias da aprendizaxe tanto dos 
colectivos, como dos alumnos involucrados no proceso de servizo á 
comunidade. Prodúcese, por tanto, unha avaliación continua do proceso 
colectivo-xente da profesión, que culmina cunha “retribución comunitaria” 
(avaliación do colectivo á tarefa de observación-acción). Doutra parte OCC 
pretende aportar espazo aos colectivos e membros dos Círculos para 
desenvolver a súa opinión e experiencia respecto da crítica aos medios ou 
das necesidades e carencias dos seus colectivos. 

Avaliación da percepción.- 

Nestas alturas, aplicando o DAFO, son máis as potencialidades que as fortalezas 
(ainda que estas aparezan como tais) que ten o OCC. Entendendo esa percepción 
presente-futuro do observatorio as fortalezas aportan: 

a) unha atención crítica sobre diversas temáticas esquecidas polos medios, sobre 
as minorías e a poboación galega, en lingua galega. Tamén evidénciase unha boa 
bidireccionalidade local-global, e viceversa, na abordaxe dos temas, e variedade de 
fontes nos dispositivos deliberativos. Doutra parte valórase esa diversidade no que 
respecta a posibilidade de análise a fondo e a visibilidade que así acadan os temas. 

b) enténdese que a diversidade dos soportes empregados aporta dinamismo e 
impacto formal, o que resulta nunha boa interacción co lector. 

 Albíscanse coma oportunidades: 

c)  a participación de xentes de distintos ámbitos e profesións, a colaboración con 
asociacións que axudan a minorías, a aportación dunha axenda de contactos e 
fontes, mesmo con xornalistas implicados, aporta concienciación e información de 
primeira man que permite unha análise máis completa, co fin de criticar o 
tratamento nos medios. 

d) a xeración de debate social ao través da conversa aportará maior impacto e 
visibilización. 
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Pola contra, coma ameaza advírtese que: 

e) os xornalistas non implicados, poden deturpar o labor do OCC. 

E percíbense como feblezas cuestións estruturais coma: 

f) falta de tempo para a realización de boas análises, a complexidade de acadar 
boas fontes de contexto e xerar bós dispositivos de conversa, a falta de difusión e 
de impacto, a falta de profesionalidade e de proxección coma estudantes restan 
credibilidade e prexudica, por exemplo, actividades como a externalización ao 
través das RRSS. Indícase, por contra do sinalado nas fortalezas que a variedade de 
soportes empregados non é real, focándose na prensa (na súa versión dixital). 

g) xerarquía interna ineficiente, falta ou exceso de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 


