
1.- EXPLICACIÓN DE GRUPO 

1.1.- RESUMO DO TRABALLO REALIZADO: TEMA, SITUACIÓN DE 

PARTIDA E CONTEXTO; ASPECTOS DO TEMA (SUBTEMA ASGINADO 

E MEMBROS DO GT RESPONSABLES). ORGANIZACIÓN DO GT, 

SISTEMA DE TRABALLO. ROLES NO GRUPO. ROLES NO CÍRCULO. 

CONFORMACIÓN E MANTEMENTO DO CÍRCULO (SOLUCIÓNS 

ADOPTADAS PARA SUPERAR OS OBSTÁCULOS ATOPADOS). 

VISIBILIDADE NO BLOGUE: LIÑA DE PUBLICACIÓN E NOME E 

ESPECIALIDADE OU CARGO DE COLABORADORES CONSEGUIDOS 

(SÓ CON APORTACIÓNS NO BLOGUE: DATA DE PUBLICACIÓN). 

BALANZO DOS CONCERTOS CON OUTROS GRUPOS; 

APROVEITAMENTO E APORTACIÓN AOS GRUPOS DE APOIO. 

ACTIVIDADES SINIFICATIVAS REALIZADAS NO BLOGUE E FORA DIL. 

ATA 7 PÁXINAS MÁXIMO. 

Unha vez se fixeron os grupos de traballo, os membros deste GT quedamos para escoller o 

tema que nos disporíamos a tratar durante todo o semestre. Nun primeiro momento tivemos 

ideas a tratar como por exemplo algúns temas feministas, entre os que incluíamos o traballo 

feminino, ou a situación social; tamén pensamos na discapacidade de persoas, xa que era un 

tema que descoñecíamos case totalmente; seguidamente, ocorréusenos unha idea e, tal e 

como nós somos estudantes de xornalismo, decidimos afondar un pouco no tema da 

situación laboral que nos atopamos en canto a esta profesión.  

O tema elixido polo grupo de traballo, finalmente, foi o contexto de precarización laboral 

que sofre nestes momentos o xornalismo e o ámbito dos medios de comunicación. Ademais, 

o tema conta cunha serie de subtemas, entre os que podemos destacar a situación laboral dos 

freelance, a situación actual de precariedade nos medios galegos, o papel da muller nos 

medios de comunicación, as expectativas de futuro na profesión e a organización dos medios, 

a censura, etc. 

Nun primeiro momento, o ámbito abarcado polo grupo distaba un pouco do tema 

finalmente tratado. Un dos subtemas que quedou descartado para o traballo foi, por exemplo, 

os factores de influencia á hora de medrar profesionalmente na profesión xornalística (o 

idioma no que se fala, a universidade ou institución onde se fixeron os estudos ou incluso a 

posición socio-económica e cultural). Outro exemplo foron as expectativas de futuro, porque 

nun principio íamos a tratar unha posible extrapolarización das conclusións que sacabamos 

desta precariedade laboral xornalística ó resto do mercado laboral, en especial para as 

mulleres e a mocidade, por exemplo, a idea de ter unha carreira ou un máster e rematar 

traballando de camareiro/a. O descarte destes temas produciuse ó ver que tratalos todos 

podía desorientarnos do noso obxectivo principal do tema, que era a precariedade a laboral 

nos medios de comunicación. Ademais, ao ter un tema tan amplo podería ocasionar que 

tentásemos falar sobre unha cousa e rematásemos tratando outra totalmente distinta. Para 

evitar este tipo de erros, o que fixemos foi incidir moito máis nas temáticas xa expostas 

anteriormente, as cales nos pareceron máis adecuadas para relacionar co tema principal.  

Xa tendo claro o tema que íamos a tratar, o GT dividiuse en canto a temáticas a tratar. Desta 

maneira cada membro centraríase nunha cuestión e abarcaría todo o necesario para publicar 

e investigar sobre iso. A división foi: 



Lede Balado, Adrián: Organización dos medios e censura. 

Martínez Lorenzo, Cinthya: Situación actual de precariedade nos medios galegos. 

Moares Somoza, Sandra: Papel da muller no ámbito laboral dos medios de comunicación. 

Pérez Currás, Víctor: Expectativas de futuro na profesión xornalística. 

Pérez Ramundo, Elisa: Situación laboral dos ‘freelance’.  

Rodríguez López, Carlos: Acción do grupo. 

En canto á organización do grupo e o sistema de traballo que adoptamos foi repartirnos 

entre nós as tarefas principais para unha correcta realización do traballo. Mentres tanto, 

Víctor Pérez e Sandra Moares encargáronse de organizar e supervisar a toma de contacto 

con persoas para formar o Círculo de Lectura, as reunións con eles e para que nos 

proporcionasen información adicional para os posts. Adrián Lede e Cinthya Martínez 

encargáronse, nun principio, da investigación sobre o tema a tratar  pescudando enlaces, 

bibliografía, informes, artigos na prensa referidos ó tema e incluso casos persoais de 

xornalistas que contaban as súas experiencias en blogs ou medios alternativos. Eles dous 

tiveron que comezar o semestre recopilando todo iso xa que, en canto a publicacións 

individuais, eles eran os primeiros e a primeira reunión proposta co Círculo era posterior á 

publicación destes dous membros; decidiuse así que publicasen sobre estatísticas, 

información un pouco máis académica pero que eles a expresasen dunha forma máis 

xornalística. Por outra banda, Elisa Pérez encargouse de organizar a toma de contacto con 

diferentes profesionais da información (profesionais con distintos perfís de formación ou de 

situación laboral/económica) e tamén foi a encargada de levar o tema das cartas avais e a do 

Círculo. En canto á acción do grupo, foi programada e supervisada por Carlos Rodríguez, 

que ademais se encargou de explicarlle todos os trámites necesarios ós membros do círculo 

no referente ó funcionamento da materia, o que precisaríamos deles, etc. Todo isto, baixo a 

supervisión e coordinación de Sandra Moares, que foi quen estableceu a metodoloxía de 

traballo. Cabe destacar que Sandra fixo o traballo de investigación, de contacto e as demais 

tarefas como un membro máis ademais de coordinar e dirixir o que se necesitase. A editora 

encargouse tamén da resolución de posibles dúbidas e correccións do noso traballo se isto 

fose necesario.  

A toma de contacto con profesionais da comunicación para que formasen parte do noso 

círculo comezou xa nos primeiros días de curso. Como requisitos para estes membros 

propuxemos que se encontrasen na actualidade nunha situación  precaria ou a sufrisen nalgún 

momento das súas vidas laborais, que fosen becarios, recén saídos da facultade ou que 

formasen parte dun sindicato ou grupo de traballo que tivese que ver co mundo dos 

xornalistas precarizados.  

Nun primeiro momento os contactos foron na súa maioría profesionais que se encontraban 

actualmente precarizados, pero tiña como principal inconvinte que ó atoparse nesta situación 

non contaban con dispoñibilidade para poder asistir ás reunión do círculo (ou, incluso, que 

non querían falar por medo a represalias). Un exemplo deste tipo de perfil para o círculo, e 

que foi descartada, foi Antía Otero, actual traballadora do medio TeleMiño. Esta xornalista 

non podía asistir ás reunións xa que traballaba tantas horas diarias que, díxonos, non tiña 

tempo nin para ela. Contactouse por Facebook con Pablo Carballo de V Televisión, pero os 

seus compromisos laborais e familiares fixeron imposible que puidera participar no círculo.  



Cando quixemos escoller diferentes perfís de xornalistas (máis precarios, menos precarios, 

etc) foi cando decidimos chamar e contactar con persoas que se podían ver na televisión, 

persoas con máis nome (loxicamente estes non eran precarizados), como por exemplo, 

Roque Durán. Intentamos contactar con el e, nun principio no habería problema pero, unha 

vez contactamos de novo con el, non obtivemos resposta, ademais de que xa comezamos a 

descartar a nosa proposta con el porque decidimos escoller un perfil de xornalista 

precarizado, para así obter información de primeira man de historias de vida, de contactos, 

situacións nas redaccións, etc. Para informarnos de todo isto queríamos persoas que vivisen 

isto en primeira persoa, non que o explicasen “de oídas”.  

Tamén por Facebook intentamos establecer comunicación con Susana Recouso, da TVG e 

Valeria Pereiras, da revista Luzes, sen obter resposta. Chamamos ao Parlamento para 

contactar tamén coa deputada do BNG, Olalla Rodil, xa que pola súa condición de xornalista 

e política podería dar máis visibilidade á nosa acción; pero novamente os seus compromisos 

laborais impedíanlle participar. 

Á súa vez, contactamos con representantes sindicais coma Teté Iglesias de CCOO e Paula 

Bergantiños da CIG. A primeira, pese a mostrar certo interese inicialmente rematou por non 

contestar ás nosas mensaxes. A segunda, intentou facilitarnos un encontro con Paulo, o 

responsable de servizos da central sindical nacionalista, pero tamén foi imposible. Nós 

considerábamos estes contactos como dobremente valiosos xa que estes sindicatos levan os 

EREs que se produciron en El Correo Gallego e outros medios nos últimos anos, polo que 

posuían maior información. 

A nosa labor buscando contactos tivo demasiados obstáculos, xa que, ningún de tódolos 

anteriores mencionados foi membro. Continuamos coa busca (chegando, nun día, a chamar 

a máis de 25 persoas) e, despois de buscar xornalistas de todo tipo, finalmente, os membros 

definitivos do noso Círculo de Lectura foron: 

Gonzalo Brocos 

Iolanda Casal 

Montserrat Dopico 

Nicolás Navaza 

Jesús Silva 

Dentro destes membros, atopamos, os catro primeiros, xornalistas que sufriron duras 

condicións de precariedade, testemuñas de duras situacións no traballo e, o quinto membro, 

un xornalista graduado fai dous anos que nos puido aportar moito sobre as prácticas que sen 

fan ao rematar a carreira, a situación laboral ao saír da facultade, as primeiras experiencias, 

dificultades e solucións. 

Á primeira reunión puideron asistir Gonzalo Brocos, Iolanda Casal, Montserrat Dopico e 

Nicolás Navaza. Na segunda, Iolanda Casal non contaba con dispoñibilidade polo que asistiu 

Jesús Silva.  

Nestas reunións tratáronse temas que tivesen que ver coa nosa estratexia de publicación á 

hora de escribir os nosos posts. Cada un intentaba recopilar a súa información, ademais de 

tentar crear un debate entre os distintos membros. 



En canto á preparación destas reunións cos círculos, nos días anteriores realizamos varias 

reunións os membros do grupo para establecer que puntos queríamos tratar no debate que 

ía establecer con eles, a orde dos temas a tratar e quen se encargaría de integrar o tema na 

conversación.  

Ademais, establecemos unha especie de “roles” de cada un en cada unha das reunións. Víctor 

Pérez encargaríase de empezar coa toma de contacto e iniciar a conversación ou debate; 

Cinthya Martínez, da gravación de toda a reunión; Elisa Pérez, de tomar notas das citas máis 

importantes que alí se pronunciaban e das cartas avais; Carlos Rodríguez, de propor temas e 

distintos tipos de acción segundo as ideas que ían tendo os demais membros do grupo; 

Sandra Moares de entrevistar aos membros do Círculo nas reunións, e fortalecer aí o debate 

entre eles, ademais de supervisar que o traballo se realizaba de forma correcta e da 

corresponde coordinación dos nosos roles. 

No blogue, as nosas publicación correspondían á categoría “xornalismo”, a cal compartíamos 

con outro grupo que trataba o tema “Xornalismo e Democracia”. Debido a que, tal como 

falamos no blog, non existe un sindicato de xornalistas como tal, ou unha asociación que se 

dedique a dar voz a este tipo de situacións, o noso grupo non colaborou, como si fixeron 

outros, con unha asociación. Aínda así, si contamos con unha publicación no blog escrita 

por Rebeca Chaves Pérez, estudante de filoloxía na Universidade de Santiago de Compostela. 

A súa publicación “Non se pode pretender arranxar a situación machista dende só un 

ámbito” (publicado o 20 de abril) foi froito de que “a presencia e o tratamento dos medios 

ás mulleres aféctalle, como muller, en primeira persoa, e desta maneira non quixo quedarse 

de brazos cruzados”. Esta colaboración foi conseguida por Sandra Moares, xa que foi a que 

máis se moveu para que os nosos posts chegasen á maior cantidade de xente posible. 

Contactou primeiramente con ela por Twitter e mandoulle a Elisa Pérez que falase con ela 

para que firmase a carta aval que, como xa de dixo, era a encargada da firma das mesmas. 

Unha vez conseguido o número de teléfono de Rebeca, Sandra contactou con ela para 

explicarlle un pouco de que ía a materia, o noso tema de traballo, as diversas temáticas dentro 

del, os comentarios, como funcionaba o blogue, etc. Como muller e feminista que é, non 

dubidou en colaborar con nós e de compartir os nosos posts a outra xente para que os fose 

lendo. 

Durante estes meses, contamos cunha especie de concertos ou convenios con outros grupos 

de traballo de materia. Con eles, teríamos unha especie de preferencia de colaboración, 

compartindo experiencias e coñecementos. Os grupos cos que formamos este acordo foron, 

por unha banda, Xornalismo e Democracia, no que a editora é Paula Avendaño, debido a 

que tratábamos un tema clave similar: o xornalismo. O outro grupo elixido foi “Muller no 

eido laboral”, grupo dirixido por Claudia Gómez, porque un dos nosos subtemas tamén 

traballaba este papel da muller enfocado no ámbito do xornalismo. Debido á proximidade 

entre a temática de Sandra Moares a tratar e a do grupo de Claudia Gómez, estas dúas editoras 

traballaron e colaboraron xuntas. Desta maneira, unha aportáballe coñecementos á outra, e 

viceversa. Así, intentaban non pisarse á hora de publicar e de que non falasen todo o tempo 

as mesmas cousas, para que non parecesen todos os posts iguais. 

Este acordo de colaboración preferente veuse plasmado á hora de realizar comentarios no 

blogue, xa que os faciamos preferentemente a eses grupos. Debido a que contábamos con 

un maior coñecemento sobre o tema que trataban os post, os comentarios resultaron moito 

máis fructíferos e aportaron moito máis ó noso traballo. Desta maneira, había comentarios 



con moita máis calidade, podíamos compartir o que sacábamos das reunións, da nosa 

investigación persoal, as nosas lecturas sobre o tema, etc. 

En canto ós grupos de apoio, contábamos con varias persoas pertencentes a estes grupos 

que se encargaban de que o noso traballo fora ben encamiñado. En canto ó grupo de apoio 

de edición a persoa que se encargaba de supervisar e corrixir ó noso grupo era Uxía Carrera, 

que corrixía as publicacións que realizábamos unha vez publicadas no blogue. 

No referente a externalización do noso traballo, Marta Coira ocupábase de darnos 

visibilidade nas redes sociais. Algunhas das nosas publicacións foron visibilizadas a través de 

redes sociais como Facebook e Twitter e ademais, retransmitiu en directo víc Twitter a nosa 

segunda reunión co Círculo de Lectura. Xa por último, o grupo de externalización audiovisual 

(composto por Iñigo Rolán, César Fieiras e Nuria Guillermo) encargouse de gravar a nosa 

primeira reunión co círculo, con diferentes planos e edición que posteriormente publicaron 

no blogue coma se fose un making off.  

Por outra banda, o noso GT realizou varias aportacións individuais a estes grupos de apoio. 

Antes do comezo do período de reunións co círculo Víctor Pérez participou nun vídeo en 

conxunto con outros grupos explicando os obxectivos do noso grupo de traballo. A editora 

do grupo, Sandra Moares, participou noutros dous vídeos. Un deles correspondía dun 

resumo da labor do observatorio durante estes meses e outro coas opinións que tiñamos 

como grupo sobre o seu traballo de externalización audiovisual.  

O grupo de apoio de axenda e arquivos requiriron de varios materiais nosos que lle 

proporcionamos durante estes meses: fotografías grupais para describir a nosa labor no 

observatorio, biografías e fotografías individuais, datas de reunións cos círculos, biografías e 

enlaces para o blogue, palabras para incluír no glosario da materia, etc. 

En canto á liña de publicación, seguimos correctamente o calendario establecido polos nosos 

coordinadores. A maiores, nós publicábamos un día tódalas semanas, aínda que a finais de 

semestre houbo veces nos que se publicaban 2 post semanais ou, coma no caso da última 

semana, 4 posts semanais (tres individuais e un grupal) sen contar a publicación da 

colaboración. Por outra banda, intentamos manter unha continuidade entre os nosos posts, 

que non parecesen totalmente independentes, senón que estivesen relacionados e contasen 

cunha continuidade para facilitar o entendemento e darlle profesionalidade ao blog. En canto 

á facilidade do entendemento das publicacións, intentábamos poñer enlaces vivos que 

conducisen a outros posts do grupo, e falar cunha linguaxe non moi culta, xa que queremos 

dirixirnos ao máximo público posible.   

BALANZO DOS CONCERTOS CON OUTROS GRUPOS; APROVEITAMENTO 

E APORTACIÓN AOS GRUPOS DE APOIO. ACTIVIDADES SINIFICATIVAS 

REALIZADAS NO BLOGUE E FORA DIL. 

As actividades máis significativas que se realizaron no blogue foron publicar, respectar o 

calendario exposto, seguir o libro de estilo e cumprir con tódalas normas establecidas. Outras 

actividades que se fixeron foron a lectura dos posts de moitos compañeiros, por exemplo, a 

editora ademais de ler todo os posts do S3C (xa que os tiña que corrixir antes de publicar), 

tamén se lía todos os posts do grupo S2A (muller no eido laboral), xa que lle interesaba moito 

como este grupo abordaría o tema, ela tamén publicaba sobre un aspecto similar e para 

aumentar os seus coñecementos sobre o tema e afondar nalgunhas cuestións. Por outra 

banda, as actividades significativas realizadas fóra do blogue foron que, primeiramente, a 



nosa busca de contactos foi permanente, xa que sempre que sabíamos de alguén, 

chamabámolo para preguntar se estarían dispostos a colaborar con nós como grupo de 

traballo. Faciámolo porque, xa sabendo as dificultades que tivéramos para atopar os nosos 

cinco membros, tiñamos medo de que algún deles quixera deixar de colaborar connosco. 

Outra actividade levada a cabo fora do blog foi o tema da acción, xa que todo o tiñamos 

pensado nun último momento tiña que ver con saír á rúa e facer algo significativo que dese 

a ver á xente a situación actual, a situación real que está a vivir o xornalismo nesta época. 

1.2.- REXISTRO-ITINERARIO DAS REALIZACIÓNS DO GRUPO DE TRABALLO 

(POR DATAS, AS REALIZACIÓSN GRUPAIS E INIVIDUAIS DENDE A MÁIS 

NOVA Á MÁIS ANTIGA). ATA 3 PÁXINAS MÁXIMO. 

13- 14 de decembro: primeiras reunións que tivemos como grupo de traballo, onde 

decidimos que tema queríamos tratar nesta materia cos seus correspondentes subtemas. 

15 de decembro: entregamos a proposta. 

30 de xaneiro: Día de comezo da materia. O grupo enteiro intenta organizar as tarefas que 

realizará cada un para repartir o traballo. 

2 de febreiro: primeira clase expositiva da materia. Reunímonos para pechar ben a proposta. 

Víctor Pérez é nomeado Voceiro por Sandra Moares e é cando comeza a intentar contactar 

con xornalistas. Ese día Víctor contacta con Pablo Carballo e Valeria Pereijas. 

6 de febreiro: O grupo reúnese, comézase a planificar o primeiro post grupal e a editora 

insiste en que hai que seguir contactando con xente, xa que opina que van ter un traballo moi 

difícil para lograr que alguén fale. Víctor Pérez Currás volve a intentalo con Pablo Carballo, 

pero a resposta deste non é favorable para o grupo, xa que non hai posibilidade algunha de 

horarios. 

7 febreiro: Elisa Pérez Ramudo contacta con Roque Durán, pero sen resposta. Cinthya 

Martínez contacta con dúas fotoxornalistas precarias, unha delas mencionada no apartado 

anterior, coas que tampouco se obtén resultado debido aos horarios de traballo. 

8 de febreiro: confirmamos o rol- tarefa de cada un no grupo, as hipóteses e os grupos cos 

que imos establecer convenio de colaboración.  

9 de febreiro: A editora envía ó email da asignatura un arquivo adxunto coa proposta a 

desenvolver durante todo o curso. 

13 de febreiro: O grupo vai á aula de seminario voluntariamente para resolver dúbidas e 

posibles problemas que puidesen ocasionar os contactos cos que dispoñían, así como tamén 

para aclarar as ramas polas que se dirixiría o traballo dentro do mundo da precarización. Por 

outra banda, comeza a redactarse a publicación grupal da proposta para o blog. Participaron 

no proceso de redacción Elisa Pérez, Carlos Rodríguez, Cynthia Martínez e Sandra Moares. 

Tamén se falou de posibles propostas de acción. 

15 febreiro: Víctor Pérez Currás e Sandra Moares aparecen no despacho do profesor Marcelo 

para poder solventar os problemas que estaban a ter co Círculo, xa que era imposible que 

alguén estivese disposto a axudar. Alí fanse unhas 50 chamadas como mínimo: a persoas en 

particular, a organizacións como a CIG, a CCOO, á sede do BNG, etc. Desas 50 chamadas 

só se conseguiron dúas persoas: Raquel Pérez e Óscar Iglesias. Sandra Moares e Víctor Pérez 

estiveron con Marcelo dende as 13:00 ata as 17:00. Por outra banda, Sandra Moares corrixiu 



a publicación grupal antes de enviarlla á coordinadora (Noa Mascato) e contactou con Álvaro 

Alonso, quen quedou de chamala de volta pero non foi así, polo que ela volveu a insistir e 

non obtivo resposta. Víctor envía un email informativo a Raquel Pérez sobre o que se quere 

dos membros do círculo. 

16 de febreiro: Sandra Moares e Víctor Pérez acoden á aula expositiva (malia que o profesor 

só quería quedarse cos grupos de apoio e os coordinadores) e rematan as últimas correccións 

antes de publicar o post. Sandra Moares informa a Marcelo Martínez de que Raúl se bota 

atrás no proxecto, que Álvaro Alonso non volveu a dicir nada e que Raquel Pérez non 

respostou ó email. Finalmente, ás 15:00 Sandra Moares publica o primeiro post grupal no 

grupo.  

20 de febreiro: Sandra e Víctor quedan na facultade ás 10 da mañá para seguir chamando a 

xente, revisar os emails enviados, revisar se se obtiveron respostas, etc. Cando saíron de clase 

(ás 12:00) foronlle pedir a Marcelo Martínez a chave do despacho para seguir chamando. 

Unha vez alí, Sandra revisou o calendario de publicacións e avisou ao resto do grupo de 

cando publicaba cada un definitivamente. Víctor, por outra banda seguía chamando aos 

contactos que tiñan pendentes desa fin de semana. Máis tarde chegaron Marcelo e Noa 

Mascato, a coordinadora. Entre os catro chamaron a todos os pendentes e a outros cos que 

lles proporcionaban os números de teléfono. Desta volta si conseguiron resultados 

satisfactorios, xa que polo menos, 4 persoas lles deron unha resposta afirmativa. Sandra fixou 

unha data para a primeira reunión co Círculo e Víctor encargouse de comunicalo aos 

xornalistas participantes. Sandra, Noa e Víctor botaron no despacho do profesor ata as 14:30.  

A primeira publicación individual correspondíalle nesa semana a Adrián Lede Balado. Sandra 

ponlle data de entrega como moi tarde para o mércores 22, para así poder corrixir con tempo. 

Sacamos unha foto como grupo para o blogue. 

21 de febreiro: Sandra recibe o escrito por Adrián Lede e corrixe fallos de redacción, 

castelanismos, fallos de información, e algún pequeno detalle de contido. 

22 de febreiro: Sandra Moares recibe un email do profesor no que se lle informa dunha 

manifestación á que o grupo podería acudir coa intención de ganarse o afecto da xente 

presente, conseguir contactos, obter imaxes, etc. Instantaneamente, a editora informa ao 

grupo para que algún deles poida ir, xa que ela e Víctor tiñan bastantes problemas para poder 

asistir. Recibiu soamente respostas negativas e, finalmente, ninguén do grupo asistiu á 

manifestación. 

24 febreiro: Adrián Lede publica o seu primeiro post individual. 

28 de febreiro: Semana da primeira publicación de Cinthya. Sandra Moares recibe o texto do 

post de Cinthya Martínez para corrixir e, entre ela e Noa fano. Despois, Noa ponse en 

contacto directamente con Cinthya para darlle unhas indicacións sobre o post. 

1 de marzo: escribimos unha pequena biografía sobre nós para que poida aparecer no blogue 

e enviarlla ó profesor da materia adxuntada xunto con unha foto de cada un individual e a 

grupal que se sacara a semana anterior. 

2 marzo: Cinthya Martínez publica o primeiro post individual. 

5 de marzo: Tras varios días nos que os membros do Círculo non deron sinais de vida para 

Víctor e para Sandra para confirmar asistencia á reunión, a editora envía un email ao profesor 

da materia para informalo da situación pola que están pasando, xa que a dous días da primeira 



reunión estaban “colgados” e con só dúas confirmacións por parte de Iolanda Casal e Nicolás 

Navaza.  

6 de marzo: Marcelo Martínez resposta de madrugada ao correo mandando aos membros do 

grupo á clase de seminario para o mesmo día e tratar os asuntos clave para a reunión e así 

conseguir algo en limpo. Sacouse gran cousa a verdade, xa que grazas a iso conseguiron a 

colaboración de Montse Dopico e Gonzalo Brocos. Os membros do grupo pasaron a tarde 

preparando a reunión e as preguntas a realizar aos membros do Círculo na reunión. Tamén 

falamos de posibles propostas de acción que finalmente quedan descartadas.  

7 de marzo: primeira reunión co círculo. A reunión está acordada para as 4 e media polo que 

o grupo quedamos as 4 e 10 no piso de Carlos. Mentres, Víctor espera ós membros do círculo 

en Praza Roxa. Os membros do Círculo que asisten a esta primeira reunión son: Gonzalo 

Brocos, Montserrat Dopico, Iolanda Casal e Nicolás Navaza. Tratamos todos os temas que 

tiñamos previstos dialogar con eles, a reunión transcorre con éxito. Ó final, propoñémonos 

algunhas das propostas que temos para a acción. Gústalles a idea de representar ós xornalistas 

como un colectivo silenciado. Neste momento, as proposta de acción que tiñamos eran: facer 

unha representación en murais das súas historias de vida . 

8 de marzo: recibimos a gravación da reunión e as citas máis importantes desta, polo que 

empezamos a traballar en posibles publicacións.  

9 de marzo: Sandra Moares publica o seu primer post individual. 

10 de marzo: A editora recibe un email do profesor no que se lle di que ten que corrixir unha 

serie de cousas, debido á resposta da alumna e á seguinte resposta do profesor non se poñen 

de acordo e deciden acudir ao seminario do luns 13 para aclarar as dúbidas que poida haber 

con iso. 

13 de marzo: Sandra Moares, Víctor Pérez e Noa Mascato acoden á aula a falar co profesor 

e solventar dúbidas relativas á publicación da editora e outro tipo de dúbidas que teñen que 

ver co resto do grupo. Ademais, Sandra envía a información das palabras do glosario á 

coordinadora Uxía Iglesias. 

14 de marzo: Sandra Moares, ao longo do día, ponse en contacto con resto do grupo para 

informalos do que se tratou na reunión co profesor e para organizar o grupo en temáticas de 

publicacións e outros tipos de organizacións. Á vez, fala con Noa sobre compromisos de 

externos para comentar, publicacións, etc. Víctor Pérez envía a Sandra o futuro post a 

publicar, esta e a coordinadora corríxeno. 

16 de marzo: Víctor Pérez publica o seu post no blogue. Sandra Moares avisa aos 

compañeiros de edición para que revisen se hai algo que mellorar. 

17 marzo: Marta Coira é a asignada dos grupos de apoio para asistir ás reunións co Círculo 

do S3C. Ponse en contacto con Sandra e esta asígnalle toda a información prevista do grupo, 

non só en canto a reunións, senón en canto a publicacións, comentarios, información sobre 

os membros do grupo, etc. Sandra Moares e Víctor Pérez comezan os preparativos da 

vindeira reunión co Círculo, prevista para o 28 de marzo. Como lugar onde levala a cabo 

pensan na RU Burgo das Nacións. 

21 de marzo: Logo de revisar e corrixir as palabras do glosario, Sandra envía todo a 

axendaearquivos. Adrián Lede envía o segundo post a Sandra Moares para a súa corrección. 



Sandra Moares e Noa Mascato corrixen o post, posteriormente Adrián súbeo a borradores 

para telo preparado para o día da publicación. Sandra volve a insistir ao seu grupo sobre as 

iniciativas para a emprender a acción. Víctor Pérez envía mensaxes a todos os que, nun 

principio, estaban dispostos a colaborar no Círculo. Nese mesmo día recibimos confirmación 

de Nicolás Navaza. 

22 de marzo: Adrián publica o seu segundo post. 

23 marzo: Elisa Pérez Publica o seu primeiro post individual. 

24 marzo: Carlos Rodríguez publica o seu primero post individual (acción) 

27 de marzo: reunímonos con Marcelo para tratar a reunión co círculo do día seguinte. 

Concretamos quenes van ser os membros do círculo da nosa segunda reunión, e cales van 

ser as nosas preguntas. Establecéronse tamén os roles e temas definitivos para o segundo 

post individual. Despois, realizamos unha reunión entre a editora, o voceiro e Carlos 

(responsable da acción) para analizar novas opcións para a mesma. Buscamos unha maior 

participación do círculo á hora de idear a acción. 

28 de marzo: segunda reunión co círculo. A reunión comeza ás 4, polo que quedamos todos 

os membros do grupo de traballo vinte minutos antes. Os membros que acoden a esta 

reunión son: Gonzalo Brocos, Montserrat Dopico, Nicolás Navaza e Jesús Silva. De novo, 

a reunión transcorre con éxito porque volvemos a tratar todos os temas que nos interesan 

para as nosas publicacións, tanto individuais como grupais. Explicamos outra proposta de 

acción: un blogue onde denunciaramos situacións de censura, despidos, ERES… que sofren 

os xornalistas actualmente. A idea gusta ós compoñentes do círculo, pero finalmente queda 

descartada debido á imposibilidade de continuar co blogue cando remate a materia. 

Decidimos finalmente crear unha especie de código deontolóxico para evitar a precariedade 

no xornalismo, pois as propostas anteriores foron rexeitadas.  

29 de marzo:  a gravación da reunión co círculo e as citas máis importantes son enviadas a 

todos os membros do GT. Repasamos  e sacamos as conclusións máis salientables que 

poidan formar parte do noso “código deontolóxico”. 

30 marzo: Cinthya Martínez publica o seu segundo post. 

3 de abril: asistimos á clase interactiva con copias impresas de todas as nosas publicacións e 

comentarios. Durante a clase facemos unha valoración do noso grupo e doutros grupos de 

traballo da materia, a través dun reporte que temos que cubrir e envialo por email e entregalo 

en man. Ademais, falamos con Marcelo de cómo transcurre o noso traballo. 

6 abril: Víctor Pérez publica o seu segundo post. Sandra Moares envía a axendaearquivos 

unha ampliación das palabras do glosario. 

10-16 de abril (Semana Santa): lemos os apuntamentos e textos que mandou o profesor polo 

correo da materia sobre a película que vimos na clase, Local Hero. Organizámonos para facer 

un esquema deses apuntamentos e facer o resumo e reflexión da película para enviarllo ao 

profesor da materia á volta das vacacións. 

18 de abril: escribimos as nosas correspondentes opinións sobre cada un dos grupos de 

traballo e a valoración sobre o traballo realizado. Elisa Pérez publica o seu segundo post. 

19 abril: Sandra Moares publica o seu segundo post. 



20 de abril: debido á imposibilidade por parte dos membros do círculo para volver a ter outra 

reunión debido a motivos profesionais e persoais, repartímonos os seus contactos e os 

chamamos por teléfono. Facemos unha serie de preguntas sobre o noso traballo e a súa 

valoración deste. Transcribimos as chamadas telefónicas. Ademais, voltamos a insistir na súa 

importancia á hora de colaborar na edición do post  de acción. Carlos publica o seu segundo 

post (acción), tamén a nosa colaboradora Rebeca Chaves e publícase o segundo post grupal 

xuntando todas as valoracións recibidas polos membros do Círculo (tanto telefónicas como 

vía email). 

24 de abril : quedamos todo o GT para falar da memoria, dos puntos a tratar e como os imos 

a repartir entre nós. 

27 de abril: volvemos a quedar para saber como transcorre a memoria e falamos sobre 

dúbidas que temos sobre ela. 

1.3.- PEQUENO TEST AO TRABALLO REALIZADO. RESULTADOS 

(MÁXIMO, 1 PARÁGRAFO DE 10 LIÑAS CADA APARTADO). 

1.3.1.- ESTIMACIÓN SOBRE OS PROCEDEMENTOS E ORGANIZACIÓN 

LEVADOS A CABO POLO GT 

A organización, e polo tanto os procedementos que levamos a cabo como grupo foron 

satisfactorios polo feito de que nos organizamos dunha forma na que todos os subtemas que 

tiñamos en mente, xunto co tema principal, quedaron cubertos nas publicacións. Adrián Lede 

e Cinthya Martínez eran os primeiros en publicar polo que trataron o tema xeral baixo a 

perspectiva da investigación. Despois disto proseguiron publicando o resto de compañeiros 

coas súas correspondentes temáticas ao ter información provinte do Círculo e da reunión 

(Sandra Moares, Elisa Pérez e Víctor Pérez) e xa por último Carlos Rodríguez encargábase 

da acción ó ser o último en publicar. Os membros do grupo tiñan que participar recadando 

membros para colaborar ou comentar, axudar a redactar os posts grupais, asistir a reunións 

de grupo ou titorizacións; tamén isto o fixo a editora ademais de encargarse de coordinar e 

procurar que as cousas saísen na súa debida forma. 

1.3.2.- ESTIMACIÓN SOBRE O SEGUEMENTO DO TEMA NOS ARTIGOS DOS 

MEMBROS E NAS INTERPRETACIÓNS GRUPAIS REALIZADAS. 

EXPERIENCIAS DO CÍRCULO TIDAS EN CONTA. 

Nos artigos publicados polos membros do GT fomos seguindo o tema dun xeito acorde ás 

reunións cos círculos que tivemos. Tivemos en conta gran parte das experiencias contadas 

polos xornalistas. Concretamente, poderiamos dicir que os nosos post xiraron, en gran 

medida, entorno a estas experiencias contadas. 

O caso máis salientable, foi o do despido de Nicolás Navaza, ao que moitos fixemos alusión 

nos nosos posts polo incrible do asunto: un despedimento por razóns políticas. Tamén foron 

importantes as aportacións femininas de Montserrat Dopico e Iolanda Casal. Foi 

especialmente importante posto que as diferenzas entre homes e mulleres na profesión era 

un dos eixes do noso traballo, así coma o acoso sexual. Ademais, a experiencia de Gonzalo 

Brocos (creador do seu propio medio online) e Jesús Silva (que traballou tanto en España 

coma noutros países, o que permitiu facer unha comparativa) tamén foron utilizadas. 



1.3.3.- ESTIMACIÓN DOS COMENTARIOS REALIZADOS POLOS MEMBROS 

DOS GT A AOUTROS GRUPOS E ALUMNOS (NÚMERO, CALIDADE E 

CAPACIDADE DE RESPOSTA). 

Cada membro do grupo realizou 6 comentarios a outras publicacións, coas súas 

correspondentes. Os grupos nos que tiñamos fixación para comentar foron os de 

Xornalismo e Democracia, no que os membros son: Paula Avendaño, Lucía Cancela e Diego 

Gómez; e o de Muller no Eido Laboral, onde Claudia Gómez é editora. Escollemos estes 

dous grupos por ser os dous que máis se aproximaban ás nosas liñas de traballo: xornalismo, 

precariedade no traballo e muller. Comentáronse tamén a outros grupos, con categoría de 

desigualdade, por exemplo. A capacidade de resposta non foi a mesma en tódolos 

comentarios, xa que segundo a persoa na que se comentaba, había máis conversación ou 

non. A calidade dos comentarios dependía moito do post escrito, xa que un comentario con 

calidade é aquel que che aporta algo novo que non sabías, que ademais aporta un enlace, que 

debate contigo e co que podes compartir moitas cousas, e así tamén se crea aprendizaxe. 

1.3.4.- ESTIMACIÓN DOS COMENTARIOS RECIBIDOS TANTO AO GRUPO, 

COMO A CADA UN DOS SEUS MEMBROS (NÚMERO, CALIDADE E 

CAPACIDADE DE RESPOSTA). 

Cada membro recibiu, por termo medio, comentarios de 3 persoas distintas, chegando a 

maioría deles ás 6 interaccións (con ligazóns e debate). Asemade, existiron casos como o de 

Sandra Moares, S3C3 que, ao tratar o tema da muller no xornalismo, vía duplicados ou 

triplicados o número das interaccións, formándose uns debates moito máis amplos. A 

resposta adoitaba ser rápida grazas ás notificacións que nós mesmos activabamos por correo 

electrónico. Coidamos que a calidade de resposta era maior canto máis ía avanzando o 

semestre, xa que, vaise tendo máis información sobre o tema, búscanse estatísticas máis 

precisas, estudos, ou incluso libros cos que argumentar os comentarios. Aínda que esta 

calidade non fose a mellor, consideramos que houbo unha mellora considerable nese ámbito. 

1.3.5- ESTMACIÓN 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). USO DO GLOSARIO E DOS TEXTOS 

APORTADOS POLA MATERIA NO BLOGUE. 

Traballouse no concepto de voz común, empregando en cada artigo referencias dos outros 

compañeiros do grupo, dando así un sentido común ó tema central: a precariedade no 

xornalismo. Algúns dos membros do GT leron e resumiron os apuntamentos da materia. 

Asemade, incorporamos o concepto de comunicación bidireccional na forma de 

relacionarnos nas reunións cos círculos. Esta foi evolutiva, xa que inicialmente pensamos que 

as fontes tiñan que darnos a información directamente. Co paso do tempo, entendemos que 

as devanditas reunións tiñan que ter un diálogo, unha conversación na cal uns e outros 

compartíamos información e dabamos as nosas opinións. Esta aprendizaxe realizouse polos 

nosos propios medios e con anterioridade a traballar este concepto na aula. 

1.3.6.- PERTINENCIA DOS CÍRCULOS XERADOS DESDE O GT. ESTADO NO 

QUE FICA O CÍRCULO E PERMANENCIA NO FUTURO (ESTIMAR 

POSIBILIDADES). 



Os membros do círculo, ao ser ex-alumnos da Facultade e polo tanto de Marcelo; entenderon 

dende o primeiro momento a súa labor e foron bastante comprensivos con nós. A súa 

permanencia nun futuro depende tamén da súa situación laboral, xa que moitos deles agora 

mesmo podían participar ao ser parados ou traballando en medios que lles dan máis liberdade 

que os mass media. Moitos deles amosaron estar certamente queimados, sobre todo aqueles que 

levan máis anos no mercado laboral. Non teríamos ningún inconvinte en facilitar os datos 

dos contactados este ano ós alumnos do ano que vén para facilitarlles o traballo de 

elaboración dos círculos. En canto a outras colaboracións, eles dixéronnos que estarían 

dispostos a colaborar con nós no que fixese falta, que non teríamos problema sempre e cando 

eles tivesen a oportunidade. 

1.3.7.- PROCESO DA ACCIÓN EMPRENDIDA COS CÍRCULOS. RESULTADOS 

E DATAS DOS FEITOS. 

Comezarán a surxir ideas ao longo do mes de Marzo, moitas, fóronse descartando 

posteriormente: creación dun mural con fotos da traxectoria dos membros do círculo (vida 

profesional), facer unha especie de performance nun lugar de tránsito de Compostela, creación 

dun blogue no que contar novas relacionadas coa precariedade e falta de liberdades no 

sector… A opción de blogue foi a que máis gustou ao GT, polo que é proposta ao círculo 

na segunda reunión, celebrada o  28 de marzo e, a pesares de ser a que máis gusta tamén aos 

membros, termina sendo rexeitada porque cando se trata a idea co profesor, dámonos conta 

de que quizais non se lle poida dar unha continuidade superior á duración restante deste 

semestre. Finalmente, e despois de falar con Marcelo o día 30 de marzo na clase sobre as 

propostas debatidas no GT e no círculo, decidimos crear un código deontolóxico titulado 

“Consellos para evitar a precariedade”, publicado o 20 de abril no blogue. Para realizar este 

código, contamos coa axuda dos membros do Círculo e, ademais, unha vez publicado, 

recibimos un comentario e tamén algunha que outra corrección por parte dos membros. 

1.3.8- PROCESO APRENDIZAXE—SERVIZO CO CÍRCULO E NO 

CONXUNTO DA MATERIA: RETRIBUCIÓN E RECOÑECEMENTO 

COMUNITARIO, TRANSFERENCIAS RECÍPROCAS E COMPETENCIAS 

ASUMIDAS POLOS MEMBROS DO CÍRCULO E DO GRUPO DE TRABALLO. 

(NESTE CASO ATA 1 PÁX) 

Os nosos colaboradores Gonzalo Brocos, Iolanda Casal, Monserrat Dopico, Nicolás Navaza 

e Jesús Silva, serviron de gran axuda neste proxecto, en especial á hora de realizar a acción. 

A posta en común de información entre xornalistas e estudantes foi unha constante ao longo 

de todo este período. As historias contadas polos nosos colaboradores levaban novas 

cuestións a debate e moitas das anécdotas que nós contabamos (de compañeiros  ou 

coñecidos que fixeran practicas) alimentaban o debate. Precisamente, este descontento 

mutuo levounos a decatarnos da importancia de levar a cabo unha acción de utilidade. A 

maioría destes consellos, aprendémolos nas reunións cos círculos, aínda que non foi o único 

que aprendemos. Debido á súa experiencia no “mundiño” amosáronos a realidade e as 

diferenza existentes entre as “grandes estrelas” da tv ou a radio e a maioría de xornalistas do 

noso país. 

Cabe destacar que unha das sensacións máis frecuentes despois destas reunións era o 

desánimo e as incógnitas en canto ao noso futuro. Moitos saímos de alí dicindo “xa me 

dedicarei á comunicación, o xornalismo non é o que imaxinamos”, outros intentaron ser máis positivos 

“aínda quedan uns anos, a cousa pode cambiar”. O que si, é que nesta materia aprendemos sen 



darnos conta, porque non nos fixo falta estudar e estar todo o tempo cos apuntes diante, 

senón que ao ter que dedicarlle sempre un tempo, acabas aprendendo máis. Iso é co que nos 

quedamos, aprendemos sen querer, por casualidade agora miramos cara atrás e, o perdidos 

que estabamos en decembro antes de comezar é moi diferente á situación na que nos 

atopamos agora e, definitivamente, con iso é co que nos temos que quedar. Non só gracias 

á materia, senón tamén á maneira de dedicarse a ela e de traballar nela, así como tamén grazas 

á labor do Círculo, que se portaron moi ben e sempre estiveron aí á nosa disposición. 


