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Apuntamentos CIC. 4 (09-03-2017) 

 

Comunicación.- 

A Comunicación, desde a perspectiva da Comunicación Interpersoal e desde a 
Comunicación Comunitaria -entroutras-, enténdese na actualidade académica coma un 
sistema que articula e (se) desenvolve  (entre) as relacións humanas, a organización social 
(e os discursos que esta produce) e os marcos normativos e explicativos que fundamentan 
e sancionan a vida social e política dos seres humanos. 

Cando falamos de “Comunicación” Interpersoal, por exemplo, “Comunicación” expresa en 
concreto, pero non só, unha forma de relación orientada a definir os roles e o dispositivo de 
entendemento para desenvolver a Interacción, para que esta sexa posible. 

No caso da “Comunicación” Comunitaria, o termo reforza e potencia (mobiliza) as formas 
de intercambio que se producen nos lugares do encontro social, naqueles imprescindibles 
para autoafirmar a pertenza, a permanencia e a frecuencia, e a cohesión grupal e colectiva;  
para desenvolver determinados imaxinarios e expresións que teñen que ver cos usos 
colectivos e populares, as identificacións e as diferencias, así como as necesidades e 
proxectos de vida en común. 

Doutra parte, “Comunicación” amplifica a visión do campo periodístico e do exercicio do 
xornalismo (tendo en conta a nosa necesidade e urxencia da súa redefinición crítica) 
relacionando esta modalidade da produción narrativa coa explicación do simbólico e o 
intercambio do real. Nesta encrucillada atopámonos coa clásica tensión entre 
Comunicación e Información. E a hexemonía actual da segunda sobre a primeira, que 
explicaremos máis adiante neste documento. 

Desde un punto de vista etimolóxico “Comunicación”  pode interpretarse coma unha 
reversión, esto é: “ acción conxunta en (ou para o) común”, que reside na raíz “mun” (que 
provén do indoeuropeu “mei”) e que significa intercambio de bens (materiais ou 
simbólicos, tanto ten). Facer parte deste intercambio (participar nel; ser interlocutor) 
implicaría o compromiso, a obligación individual para a súa realización social e produtiva, 
aceptar os seus dons e as súas cargas, atendendo aos códigos e aos imaxinarios que 
impoñen tanto as relacións como as comunidades para formar parte delas. 

O termo “Comunicación” vén da voz latina communicare, que significa intercambiar, 
compartir, pór en común. O prefixo (-com) é especialmente importante, xa que significa 
xuntamente, en unión, en compañía de, con, xuntos, mutuamente. Esta acepción 
relaciónase, sen dúbida, coa Interacción, que pola súa orixe etimolóxica, refírese ao 
intercambio de feitos, actividades e movementos. A comunicación humana necesariamente 
dáse en situacións de interacción, pero non á inversa, xa que non toda interacción dá como 
resultado accións de posta en común, de entendemento.  

O vello significado de "Comunicación", é sinónimo do que no campo da comunicación 
denominamos Comunicación Interpersoal, a comunicación máis básica. Por tanto, en 
sentido estricto, a Comunicación alónxase do que o campo asocia coa comunicación 
mediática, hoxe o obxeto privilexiado de estudo.  
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Velaí que sexa útil lembrar a distinción entre transmisión ou difusión, por unha banda, e 
Comunicación, por  outra: “unha cousa é cando alguén ten a intención de transmitir 
información, outra cando busca que isa información sexa compartida, e outra máis cando 
sucede. Todo esto é comunicación sen interacción, é dicir, difusión, transmisión de 
información. Pero si ademáis hai un mutuo recoñecemento da posta en común, é cando 
aparece a Interacción” (Galindo). Esta definición acentúa a concepción orixinaria da 
comunicación como posta en común, como proceso de entendemento entre seres humanos. 

A dificultade para chegar a unha definición consensuada de “Comunicación” levou ao 
extremo de pensar que todo pode ser comunicación; e si todo é comunicación, resulta 
imposible estudiala dun xeito sistemático. Polo tanto, por un lado está o reducionismo de 
ver á comunicación como sinónimo de comunicación mediática (medios de difusión 
masiva), e por outro, atopámonos cun concepto polisémico que da lugar á dispersión, que 
obstaculiza unha concepción e reflexión rigorosas. 

Peters dicía que “a comunicación foi definida, até de agora, non conceptual, senón 
administrativamente. Cada departamento, escola ou universidade recrea a área segundo a 
súa propia imaxe. A teoría fracasa como principio de definición, como fracasa tamén o 
intento de determinar a comunicación como un obxeto distinto”. Nos anos sesenta, autores 
como Wilbur Schramm, dicían que “a comunicación non é unha disciplina académica, no  
sentido no que se designa á física ou á economía, máis ben é unha encrucillada na que son 
moitos os que pasan, pero poucos os que quedan”.    

Algunhas aproximacións á Comunicación.- 

A continuación describiremos varias disciplinas, teorías ou campos comunicativos que 
proxectan dalgunha maneira a noción de Comunicación, afastada da hexemonía, e crítica 
con ela, da Mass Media Communication Research (investigación na comunicación mediática,  
que desenvolveu a Medioloxía) imperante. A característica transversal de todos estes 
desenvolvementos é a súa capacidade operativa (e que poderemos aplicar nas tarefas 
prácticas emprendidas e como oportunidades de ampliación do xornalismo a outras formas 
de ocupacións comunicativas futuras). 

Así a parte da Comunicación Interpersoal e a Comunicación Comunitaria, aliñadas na 
procura dunha consciencia da Comunicación, en primeiro lugar trataremos a Teoría das 
Mediacións que Martín–Barbero tratou no seu libro De los medios a las mediaciones 
suliñando a capacidade de América Latina nun coñecemento comunicativo  dominado polo 
pensamento anglosaxón. A necesidade de atender non aos Medios senón á Mediacións 
como obxecto do estudo da Comunicación permite pór de relevo ás relacións humanas 
sobre as técnicas de intermediación organizadas como estratexia de poder, únicamente. 
Após falaremos da Educomunicación e da Ecoloxía da Comunicación como campos de 
actuación posibles.  

As Mediacións: 

En breve, enténdense as Mediacións coma desenvolvementos e creación de espazos ou 
formas de uso e apropiación de bens culturais producidos desde as clases dominantes polo 
sectores subalternos, e nos que se produce unha resignificación que as audiencias (os 
receptores) fan da cultura hexemónica ao subvertir o sentido orixinal,  de forma que sexa 
útil aos grupos subalternos. As mediacións, tal como as enunciou Martín-Barbero, teñen 
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importancia como instrumentos de reconciliación das clases e a reabsorción das 
diferencias sociais. 

Son espazos onde se negocia o éxito ou o fracaso dos medios de comunicación como 
innovación técnica. O éxito de cada medio depende das posibilidades que brinda o articular 
as raíces culturais de cada comunidade, grupo,... na vida diaria. Sen esta vinculación o seu 
éxito é dubidoso (necesidade do Medios do recoñecemento por parte da comunidade). 

Cando o estruturalismo estaba a facer desaparecer, das investigacións sociais, o Símbolo ( é 
dicir, o tempo, a memoria, a historia, as loitas, ...), Paul Ricoeur (baseándose no mapa 
nocturno- o que o piloto sabía por si mesmo para aterrar; as súas intuicións nun voo sen 
luces- de Saint-Exupéry) desenvolveu o termo de “Mediación” como un cambio de lugar 
desde onde pensar. Un lugar que invocaba ao saber acumulado pola experiencia de vivir 
entre seres humanos, que aportaba unhas técnicas asumidas desde a individuación da 
persoa, desde a súa socialidade e especialización na vida, na forma de vivir. Do pensamento 
de Ricoeur tirou Martín-Barbero o termo de Mediación na comunicación. 

 Mediación non ten que ver coa pretensión de Manuel Martín-Serrano de falar dunha 
mediación que fai o medio, á hora de incrustar modelos de pensamento do poder na cultura 
popular, utilizando trazos disas culturas para que os espectadores se identifiquen, asimilen, 
con elas. Realmente a Mediación prodúcese “entre a xente e os medios”, a dicir de Jesús 
Martín-Barbero. 

A teoría das mediacións hoxe en día ten a súa revisión e a súa reinversión: das mediacións 
aos medios, precisando como estas mediacións finalmente rematan preguntándose cales 
poden ser as técnicas ou as tecnoloxías para redirixir a atención dos grupos sociais 
segundo pretende o poder, para facerse parte dil. O que pode ser de interese a partires 
desta teoría é validar a necesidade de que a xente se decate da crítica e da acción posible 
contra as formas de poder que encarnan os medios, ben para afrontar novas 
representacións e participación, desbotar o seu recoñecemento (o do Medio) por parte da 
comunidade e xerar medios novos desde a comunidade, que atendan ás necesidades da 
comunidade. 

A Educomunicación: 

Entendemos a educomunicación (EC) non como unha serie de técnicas e procedementos 
para educar nos medios de comunicación1 senon como unha dinámica ambivalente entre a 
comunicación, a comunidade e a educación.  Neste sentido, é un campo complexo, 
tensionado e diverso de relacións dialóxicas. Percibímolo como oportunidade para 
recompoñer un itinerario común entre os ámbitos educativo e comunicativo, que se 
circunscriben no entorno e priorizan unha actuación territorial ou espacial.  

Ao mesturarse co entorno, é cando a EC entronca de raíz coa comunicación comunitaria 
(CC). Tamén ao incidir en como fomenta a expresividade, a elaboración de discursos 
compartidos ou compartibles, e a autorrepresentación/ autoafirmación das persoas e os 
colectivos sociales, en definitiva, da comunidade.  

                                                        
1 Apuntamos a reflexión de que a denominación de medios de comunicación non se axusta, non contempla que, na maioría 
dos casos, referímonos a unha serie de emppresas de información e entretemento que nin procuran ou buscan  a 
comunicación. “Seguir llamando medios de comunicación a todos los medios de masas no facilita la creación de auténticos 
medios para la construcción social y la participación activa, lúdica y crítica de la ciudadanía.” (Chaparro, 2009: 148).  
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Sen embargo, deberiamos considerar á alfabetización ou educación mediática (media 
literacy, en inglés)- que é a aplicación educomunicativa máis coñecida polo seu liñamento 
ás tecnoloxías e á medioloxía- como un aspecto da educomunicación puramente 
instrumental e de reprodución dos usos de poder. Débese fuxir desta posición 
programática cando falemos de EC, xa que a alfabetización, como estudo preponderante e 
bancario dentro do campo, tan só aprende o uso das tecnoloxías e dos medios. Ten chegado  
a dictar unha visión crítica fronte ao sistema mediático sen perseguir unha transformación, 
sen concebilo como un status quo, cando debera ser un produto sociopolítico suxeito ao 
cambio. Pode incluso a alfabetización mediática fomentar procesos creativos de carácter 
participativo-dialóxico reproducindo discursos preestablecidos non obstante. Este tipo de 
EC corre o risco de convertirse nun storytelling cheo de ideas mainstreaming que 
cuestionan pero non mobilizan. 

Huergo advoga por usar mellor o termo comunicación/educación para definir: “un campo 
de articulaciones, en principio, de los procesos y prácticas sociales de formación de sujetos 
y subjetividades, con los procesos y prácticas sociales de producción de sentidos y 
significaciones. Pero también es el campo donde se articulan equipamientos y dispositivos 
tecnológicos y culturales en general, con las disposiciones subjetivas; y entre las 
interpelaciones (como conjuntos textuales) y los reconocimientos e identificaciones 
subjetivas” (Huergo, 2001). Este autor percibe a EC como unha proposta que convida “más 
a la potencialidad inmanente de cada concepto (con relación a cómo se juega en la sociedad 
o en prácticas institucionales o no), que a la densidad y espesor de un campo que crece al 
ritmo de la complejidad, la conflictividad y las tensiones entre los rasgos persistentes de la 
crisis orgánica y las iniciativas de restitución del Estado, de lo público y del sujeto político 
en nuestras sociedades” (Huergo, 2011). Formúlase ás veces como solución, en troques 
dunha resposta dialéctica. 

A noción de comunicación/educación fundaméntase en que a humanidade evoluciona desde 
e co diálogo, coa rexeneración de significados. Concibe as prácticas de creación 
participativa como situacións para dialogar cun mesmo e tamén cos demáis. Descubre 
como indagar no eu/nós mais tamén saber máis da outredade, sexa desde unha mirada 
cercana (tí/vós) ou lonxana (íl/eles). Neste sentido, estas prácticas instituense en marcos 
de socialización á vez liberadores e emancipadores, creativos. 

Desde a perspectiva europea percíbese dun xeito utilitarista que “(…) es en la vida y en las 
interacciones diarias con amigos, familiares y colegas donde construimos nuestras ideas del 
mundo y de cómo actuar en él. En una sociedad digital, las percepciones de nuestras 
competencias, motivaciones y usos o beneficios que podamos obtener de las TIC se 
conciben y producen de la misma manera” (Helsper, 2015). 

Débese entender a EC, finalmente é o que nos interesa dela, como oportunidade para 
atender necesidades, cos seus conflictos internos e externos, e articulacións diversas. Ese 
acceso debería resultar liberador e servir como autoafirmación, vehicular a xustiza social e 
promover o desenvolvemento a escada humana, como dicía Max-Neef (1998). Iso significa 
plena autonomía na percepción, comprensión e reconstrución da súa cotidianidade ao través 
da expresión e a autorrepresentación. 

A Ecoloxia da Comunicación: 

Na Ecoloxía da Comunicación (ECO), liñamento científico relativamente novo (na Europa, nos 
anos 80), os medios identifícanse como instrumento sist                            
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                    . A                                                               
                             n da vida cotiá no que denominamos o Primeiro, acelerada 
mediante o cambio na estrutura perceptiva, provoc                                   
                                                                                        
                                                                                              
                             , in                              -                               
dos medios.  
 
                                                                                              
                                                                                     
                                                                                             
                                                                           .  
 
                                                    - téñena tacha                 -  
                                                                                           
de vida dos seres humanos. No seu sentido orixinario de oikos, lar, fogar, lugar de refuxio, 
seguridade, ben estar, etc. a ECO pretende averig                                             
                                                                                     
                                                                                              
humana.  
 
A pertinencia d                                                                           
                                                                                          
                                                          , Mettler von Meibom, fo         
               u          n dun mundo comunicacional intacto, axeitado á natureza humana, 
esto é, de espazos individuais          n e experiencia, de redes interpersonais de contacto e  
                                                                                        , 
                                                                                             
                                                                       , hai que restablecer as 
condicións para unha comu                   (Romano, 1990). 

 

 
Para  Mettler von Meibom (1998), o obxectivo da ECO estriba en "tematizar e analizar as 
reticulacións                                                                                
sociais". Fronte aos efectos noxentos                                                          
                                                                                         
                                   (a occidental)                        , a onda actual de 
desen                                                                                       
                                                                      . Teñamos en conta as 
cuestións de poder                                                                   
                                . 
 
                                                                                  
                                                                                          
            . Pódese distingu                                                             
                                         -                                                
                                                                                         , se 
favorece ou prexudica a súa saude, a súa competencia cognitiva, social, comunicativa, se 
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reduce ou prolonga a infancia, se sobrecarga, alivia ou instrue os sentidos, si limita ou fomenta 
a sensorialidade, etc.                                                                     
                          , sociais e espirituais do ser humano. Destas consideracións derívase 
o concepto de                                                                             
co ser humano, a sociedade, a cultura e o medio natural.  
                                                                                       
material e o espiritual, a natureza e a cultura.                                                   
                                                                                   
                                                                               .  
 
                                                                                      , tan 
destrutora do planeta como da humanida                                              :  
-                                                              . As simulacións (realidades 
virtuales) sustituen  ao real.  
-                                                                  . Unha part               
                                                                                       
                                                                                   , o que 
afecta á saúde medioambiental e á comunidade humana.  
-A g                                                                                 
                                         -               , etc.  
- A natureza percibida como algo improdutivo, polo que debe ser sometida pola vontade 
humana e a tecnolo   .  
-                                                         . 
 
                                                                                       
                                                         (de masas e  as TIC) interpoñense 
                                                                         (o Mitwelt      
                                                                                           
                                                                                               
                                                                                      
                                                                                    
                                    . Por informatiza            se que os cont            
                                                                                     
                                                                                    : 

 

 
-                                                             , que é o que lle daría o seu 
correspondente significado.  
-                                            . O lugar desde o que se comunica pode ser un 
lugar calqueira.  
-                                                                                          
                                      ).  
-                                                                                     .  
-                                                       .  
-Estandarizan a informac                                                                   
a multiplicidade de significados constitutivos das relacións informativas e comunicativas dos 
seres humanos.  
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        -                                                                         
                                                                                    
                                                                                    
                                .                                      , pode afirmarse que este 
tipo de relacións comunicativas teñen que ver esencialmente con: o desenvolvemento da 
identidade corporal e espiritual, coa correspondente imaxe dun mesmo, coa capacidad     
        , é dicir, a                                                                           
                                                    interhumana, coa resistencia ás 
pretensións de poder e dominio, e co afianzamento da democracia. Coa capacidade de ser 
responsable para co entorno e para co medio humano propio.  

 

Información vs. Comunicación 

“La comunicación, o es diálogo o no es comunicación, sino tan sólo información o 
difusión (y eso es lo que el modelo clásico en realidad describe: la transmisión 
unidireccional de una información). Si hoy hablamos de comunicación participativa, 
dialógica, horizontal, bidireccional, etc., estos adjetivos que adosamos al vocablo 
constituyen, en rigor, una redundancia impuesta por la aprobación indebida que los 
medios masivos de difusión han hecho al término comunicación.” (Kaplún, 1984: 14) 

             Kaplún formula deste xeito dúas cuestións de relevo: a diferencia entre comunicación e 
información e, doutra parte, coma os medios de masa apropíaronse do termo 
“Comunicación” confundindoo co de Información, fusionando ambos e forzando o emprego 
de adxectivos para identificar as distintas dinámicas comunicativas das canles de 
Información que articulan as empresas mediáticas. Informar non é o mesmo que 
Comunicar. Informar responde ao que denomina o “modelo emisor a receptor”, que é un 
entretantos. Este modelo represéntase de forma horizontal (Emisor  Mensaje  
Receptor), ainda que Kaplún propón visualizalo de forma vertical, o que permitirá que 
observemos nidiamente a súa natureza de “una sociedad autoritaria y estratificada”. 
Segundo Kaplún “es así como se comunica el jefe con su subordinado, el patrón con el 
obrero, el oficial con el soldado, el profesor con el alumno, el gobernante con los 
gobernados, el gran periódico con sus lectores, la radio y la televisión con sus usuarios, la 
clase dominante con la dominada.” (1984) 

 Estariamos, polo tanto, diante dun modelo non comunicativo, senon informativo, 
xerárquico e articulado ao redor de relacións de dominación, de poder. De tal xeito que a 
información fluiría de forma unidireccional, de arriba abaixo, como consecuencia das 
dinámicas de poder existentes. ¿Ten sentido este modelo non comunicativo para articular 
as relacións humanas nunha sociedade democrática na que todos os cidadáns son libres e 
iguais perante a lei?  A resposta debera ser non. Sen embargo, este modelo, ao través do 
que flue a información verticalmente, segue presidindo as dinámicas comunicativas e de 
poder nos nosos actuais sistemas. Non só as empresas mediáticas informan aos 
ciudadáns/consumidores, sen establecer unha relación comunicativa con eles, senon que 
do mesmo xeito operan os demáis actores que exercen o poder, sexan públicos ou privados, 
e incluso así articulanse internamente os mesmos, de tal forma que un xefe informa ao seu 
empregado, ou un ministro informa a un director xeral. 

 Fronte a este modelo informativo unidireccional, xerárquico e de dominación, Pasquali 
(1979: 59) sostén que “la comunicación es la relación comunitaria humana consistente en 
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la emisión-recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad”.  
Racharíase así coas dinámicas de dominación e a verticalidade do modelo, o que abriría a 
porta a atoparnos coa verdadeira comunicación entre interlocutores, que poden dirixirse o 
un ao outro libremente, xa non respectando as inalterables posicións de emisor e receptor. 
Por tanto, na comunicación non hai posicións pre-establecidas, senon que a mesma é, per 
se, eminentemente libre, igualitaria e multidireccional. Luis Ramiro Beltrán (1979: 28) 
apunta que “comunicación es el proceso de interacción social democrática, basado en el 
intercambio de signos, por el cual los seres humanos comparten voluntariamente 
experiencias bajo condiciones de acceso, diálogo y participación libres e igualitarios.” 

 Ditas dinámicas comunicativas son bloqueadas polos actores que exercen o poder, xa que 
isas dinámicas dubidan das relacións de dominación imperantes, ao fomentar a igualdade 
de condicións. Emporiso, por exemplo desde o Cidadanismo, debe ser a Comunicación o 
espazo de encontro entre cidadáns e actores que exercen o poder, xa sexan públicos ou 
privados, de cara a construir conxuntamente a “Cidade”, xestionar os espazos públicos e 
tomar as decisións sobre o común (en tanto que cidadanía).  

 De feito, a Información sirve a unha determinada estratexia: o que se busca é que a 
mensaxe teña o debido impacto, de tal forma que non teña  interrupción e tentando que 
chegue de forma clara tal e como foi concebida. O receptor é o de menos, non se busca a 
interacción co mesmo, o único que se precisa é producir nil un efecto previamente ideado 
que responde a unha estratexia desde o poder.   

 Ténselle exixido aos poderes públicos maior transparencia á hora de informar sobre as 
decisións que toman, e que afectan directamente aos cidadáns, pero a exixencia dunha 
verdadeira relación comunicativa multidireccional fica agachada nunha mellor, maior e 
máis eficaz información, así como ao través da posta en marcha de mecanismos 
participativos controlables e de alcance limitado (presupostos participativos, consulta a 
grupos de interese e asociacións veciñais) téntase fartar as necesidades comunicativas e 
democráticas da cidadanía. 

“La posibilidad de controlar y gestionar los canales de comunicación 
representa uno de los elementos dinámicos fundamentales de los procesos de 
decisión y, por tanto, también de los procesos de planificación. Cada actor 
trabajará para desarrollar tales canales en relación a los propios intereses, 
tanto personales como profesionales o institucionales, obteniendo una serie de 
informaciones que tendrán después influencia sobre las selecciones que él 
llevará a cabo. La escasa posibilidad de control sobre la activación de nuevos 
canales de comunicación está considerada extremadamente peligrosa por 
políticos que, la mayoría de las veces, tienden a limitar las interacciones entre 
los distintos actores del proceso de decisión.” (Balbo, 1980: 148) 

 Para evitar o xurdimento dunha verdadeira comunicación entre cidadanía e poder, 
os actores que substentan este último argumentan que a participación aumenta a lentitude 
e os custes na toma de decisións, non incorpora valor engadido á mesma, xera un exceso de 
particularismos, só ten en conta o curto prazo e mingua institucións e partidos. Por iso 
fronte a unha participación substentada na comunicación que erosiona ao poder, este 
fomenta unha información máis eficaz, perfectamente controlable, e que chega á cidadanía 
ao través das empresas mediáticas, que actúan en función dos seus propios intereses, 
dando cabida a uns determinados temas, definindo o que é actualidade, moldeando 
realidades, que serán consumidas polos cidadáns.  
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Os medios someten aos cidadáns a unha sobrexposición informativa (infoxicación), que 
produce un estado tal de confusión cidadana, que a asumirán como dogma de fe, como 
punto de vista totalmente obxetivo sobre o que pasa no mundo.  

Fronte a este modelo vertical e descendente basado na obligación ao través dos 
chamados medios de comunicación, podería presentarse outro substentado na 
comunicación. Este novo modelo sería o que John Stewart denomina democracia 
deliberativa:  

“Por deliberación se entiende un proceso de discusión y de reflexión del 
que pueda resultar una visión más precisa de los conflictos que subyacen a 
determinada problemática y de cómo estos pueden ser abordados. En una 
democracia deliberativa, las oportunidades para desarrollar estas discusiones 
se dan entre ciudadanos, en el interior del gobierno y entre gobierno y 
ciudadanos.” (Stewart, 2001: 78) 

A democracia deliberativa advoga pola implantación dun novo sistema social, político, 
cultural e da personalidade, asentado na comunicación, na multidireccionalidade, que 
soborde o control dos diferentes poderes, que faiga da mediación entre as diferentes 
posturas a súa mellor arma para afrontar os diversos conflictos que xurden no ámbito 
urbano. De maneira que “se vuelve a proponer el nivel político como participación de los 
diversos estratos sociales de la colectividad, y como conflicto” (Indovina, 1980: 113) que 
pode ou non xerar un consenso. É dicir, “por una parte se presenta la necesidad de 
individualizar perfectamente  las decisiones privadas y cada uno de los intereses que estas 
garantizan o atacan, y por otra de un atento examen de las decisiones públicas para 
individualizar qué intereses estas garantizan o atacan en el ámbito de la mediación.” 
(Indovina, 1980: 113).  

Fundamentado na Comunicación, este modelo desenvolve os principios formulados 
para a democracia participativa: 

“- La relación entre los ciudadanos y las autoridades ha de basarse en la 
interacción. 

- Cuando se haya consultado a los ciudadanos es importante dar algún tipo 
de respuesta a sus comentarios. 

- Siempre que sea posible, cualquier información he de ir acompañada de 
debate. 

- Si hay tiempo y espacio disponible para reflexionar, el debate se 
convertirá en deliberación.”  (Stewart, 2001: 91) 

Un sistema substentado na comunicación e participación activa dos cidadáns, exixe que 
estes se involucren, xa que “incorpora a los ciudadanos en el proceso de gobierno” 
(Stewart, 2001: 79). O público constrúese e xestionase día a día, non cada catro anos. 
“Reinvidicar la democracia deliberativa implica reclamar para el ciudadano la posibilidad 
(nunca imperativa) de ir más allá del rol de votante, espectador y encuestado” (Sampedro, 
2000: 29). Namentres os cidadáns non exixan o seu dereito á comunicación, á verdadeira 
cidadanía e á participación na toma de decisións sobre o común; mentres só pidan ser 
informados e non escoitados, as estratexias dos diversos poderes que os controlan 
seguirán sen sofrir ningún tipo de alteración. Esta situación non é resultado únicamente da 
acción castradora dos diversos poderes sobre a comunicación, senon que tamén  prodúcese 
pola apatía dos cidadáns: “Al no tener un particular interés por los otros como personas 
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completas, los habitantes de la ciudad suelen formarse una idea totalmente racional de sus 
interacciones, y consideran a los demás como medios para la realización de sus propios 
fines” (Hannerz, 1986: 76).  

Pérdese a noción de comunidade e deixase o exercicio do común na súa totalidade as 
administracións, ao extraviar o “sentido de participación que viene de tener una 
identificación más íntima con otras personas. Ésta se remplaza por un estadio de anomia, 
un vacío social.” (Hannerz, 1986: 76). 

Para Baudrillard, non só a cidadanía caeu nun estado de apatía, tamén a propia “clase 
política se aburre en su inmunidad y su impunidad” (2000: 85).  A falta de comunicación 
entre cidadáns e políticos, situados en dúas esferas disociadas, provoca que os políticos 
impoñan as súas medidas e que a cidadanía non teña ferramentas de resposta. Esta 
inmunidade  dos políticos permite actuar impunemente: “todo político, todo hombre con 
poder es hoy merecedor de una inculpación virtual y debe ser blanqueado como el dinero 
negro. Está obligado a someterse si no a un lavado cerebral, sí al menos a un lavado de 
reputación antes de ponerse otra vez en circulación.” (Baudrillard, 2000: 85) 

No marco das democracias representativas, os poderes poden ofrecer maior 
transparencia respecto de como se toman as decisións na xestión do común, porén, isto 
non abre a porta á participación nin á comunicación. Estamos diante dun esquema no que 
os poderes informan, ao través da produción discursiva das empresas mediáticas, tentando 
obter o apoio da opinión pública, entendida esta coma un espazo de conflicto, en litixio.  

Mentres os cidadáns respostan á información, pero non mediante o diálogo cos actores 
que exercen o poder -xa que non existen canles ou dinámicas comunicativas reais dentre 
deles-, senon mediante a confrontación no espazo massmediático. Agora tamén no propio 
espazo urbano, ao través da súa auto-organización e a posta en marcha de tácticas e 
resistencias, de cara a posicionar as súas proposicións perante a opinión pública (e os 
medios).  
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