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1.- Explicación de Grupo:

1.1.- Resumo do traballo realizado: Tema, situación de partida e contexto; aspectos do tema

(subtema asignado 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 aportacións

aos Grupos de apoio. Actividades significativas realizadas no blogue e fóra dil.  Ata 7 páxinas

máximo.

O noso tema marco de partida foi o comercio xusto, vencellado aos subtemas de consumo responsable,

modelos de produción local e venda sen intermediarios. Na proposta inicial citamos como indicadores

tres aspectos que advertían a necesidade de que o comercio xusto fose tratado pola nosa parte, fronte á

pasividade dos grandes medios de comunicación. Estes indicadores foron: Distintas liñas de acción

dentro da alimentación ecolóxica: grandes fronte a mercados locais.  O consumo responsable como

moda, vantaxes e inconvintes. O comercio xusto como vía para recuperar a soberanía alimentaria.

En canto a coñecementos persoais,  partimos dunha base medianamente formada. Non era o noso

primeiro contacto co comercio xusto, xa fora co seu estudio como modelo alternativo de consumo ou

como consumidoras do mesmo. 



En canto a organización, o grupo de traballo estruturouse xerarquicamente. As ordes do profesor, que

eran transmitidas polo coordinador, pasaron sempre pola editora en busca dunha mellor artellación do

traballo. Tratouse de buscar sempre a división equilibrada de tarefas da maneira máis eficiente posible.

É dicir, o feito de ter unha figura que se encargase do contacto académico, non só co profesor senon

tamén cos grupos de apoio, permitiu unha mellor transmisión do estado do proxecto ao reunírense

todos aspectos formais nunha mesma persoa. Así mesmo, permitiu alixeirar a carga de traballo neste

sentido ás outras  compoñentes  do grupo,  que puideron encargarse doutras  tarefas  máis  técnicas  e

“traballos de campo”. En conclusión, o reparto de cometidos facilitou a perfección de cada bloque de

funcións, dotándoas dunha personalización que moitas veces non se adoita alcanzar debido a “facer

todos de todo”. 

O círculo  ten  unha dinámica  de  diálogo directo  e  ameno posto  que adoitan  compartir  opinión e

vivencias.  Apórtanse  coñecementos  os uns  aos  outros  aínda que en ocasións,  como foi  o caso da

primeira reunión, atópanse posturas enfrontadas entre dous carácteres fortes. María Paz é a líder natural

do grupo e quen sostén a maioría das nosas publicacións, as súas ideas son revolucionarias e decisivas.

O seu contrapoder é Luis Camba, de ideas opostas ás súas. Esteban González e Xose Manuel Durán

teñen caracteres máis calmados aínda que activos. Concepción Docampo é máis reservada e Lorena

Negreira  directamente  sería  prescindible,  non  aporta  nada  ás  reunións.  O  principal  obstáculo  que

atopamos foi a falta de dispoñibilidade dos membros do círculo para quedar: cadrar os seus horarios

era un imposible e sempre había quen se nos caía no último momento. A solución foi moita paciencia,

tesón e insistencia para cadrar as súas axendas e as nosas. 

A nosa visibilidade no blog consideramos que foi escasa. Non adoitábamos sair nas redes sociais nin en

destacados e o feito de ser menos facía que os noso post se publicasen con menos frecuencia, polo que

se perdían entre o resto. A liña de publicación foi clara dende o principio, o noso traballo dividiuse en

tres bloques:  Un de presentación,  definición e delimitación do comercio xusto,  outro de trato que

reciben as tendas de comercio xusto por parte dos medios de comunicación convencionais e un último

bloque-apoio de reflexión final sobre o traballo feito. Os vídeos trataron de seguir esa liña e as análises

que  se  facían  neles  foron  paralelas  as  que  se  fixeron  nas  reunións.  Por  desagraza,  ningún  dos

compoñentes do noso círculo de lectura crítica amosouse disposto a colaborar cun post propio. 

Os nosos concertos intergrupais iniciais foron dous:  Co grupo de Desafiuzamentos debido ao seu

traballo con activistas sociais e co grupo de Contaminación dos ríos polo seu enfoque ecolóxico e

medioambiental. En ocasións, os seus post, nos que comentamos con asiduidade, fóronnos de axuda

para  dárlle  outro  enfoque  ao  noso  traballo.  Porén,  mediante  o  desenvolvemento  do  proxecto

atopámonos con outros grupos nos que tamén vimos reflictidas as nosas ideas. En xeral a dinámica de

todos os grupos que compoñen o Observatorio camiña cara un rexeitamento do sistema actual e a



busca de novas relacións humanas, modos de actuar e de comportarnos, polo que a liña de actuación

móvese na mesma traxectoria. 

A relación cos grupos de apoio é un dos puntos máis conflitivo no noso proxecto. A nosa visión xeral

dos  grupos  de  apoio  é  negativa.  Non  propiamente  coa  existencia  deste  posto  senon  coa  súa

coexistencia co noso, polo menos, no modo en que se están a realizar as cousas. Consideramos que o

que nos dificultaron foi máis que o que nos aportaron e atopamos eivas moi grandes en base á que sería

a súa verdadeira esencia. 

A  crítica  principal  é  falta  de  axuda  pola  súa  parte  aos  grupos  do  dobre  grao.  Falamos  da  nosa

experiencia, pero non comprendemos como é posible que os grupos de xornalismo, que nos dobran en

número e os seus traballos consisten en facer post escritos(con todo o respecto polos mesmos, non

consideramos que a dificultade sexa a mesma que crear materiais audiovisuais), recibisen máis apoio que

nós por parte dos grupos de traballo. Nas reunións chegamos a vernos superadas por non contar con

máis mans coas que poder realizar correctamente o traballo. Con que dúas persoas se ocupasen das

cámaras, o mínimo preciso para gravar reunións de máis de dúas persoas e outra moderase dita reunión

quedabamos sen ninguén para levar o son. E xa non falamos das redes sociais,  os making off  ou

semellantes, que xa non eran as nosas funcións. Falamos unicamente das tarefas que nos correspondían,

demasiadas para o reducido número de compoñentes dos grupos de dobre grao.

Un erro que tildariamos de grave ou como mínimo, que entorpece o traballo xeral do Observatorio é o

paradigma da difusión da nosa acción. A pesar de repetir numerosas veces o día de realización do noso

programa de radio e mesmo de informar con brevidade cando dúas semanas antes se pasou ao día

seguinte por problemas de dispoñibilidade do Mercado de Abastos,  a nosa acción non aparecía na

axenda do blogue. Nin cando se avisou con antelación, nin cando se lembrou o día antes nin o propio

día.  Finalmente  xa  pasada a  data  púxose,  pero as  posibilidades  de  visibilización que nos  podía  da

Axenda ficaron completamente inútiles no noso caso. Ademais, a pesar dos avisos non contamos con

ninguén do equipo de externalización que levase as redes sociais nese momento polo que mentres que o

Mercado de Abastos, Campus Culturae e a nosa invitada de Solidariedade Internacional postearon e

tuitearon acerca do programa no Observatorio non se viu ningunha referencia á súa existencia, nin no

blogue nin nas redes. Non sería ata que nós mesmas publicásemos o post final grupal e por propia

vontade  citásemos  o  programa,  que  se  falaría  del  no  Observatorio.  Nas  redes  sociais  citouse  por

primeira  vez  a  finais  de  abril,  cando  se  fixo  unha  especie  de  recordo  de  todo  o  que  se  fixo  no

Observatorio e como o programa era mencionado no noso post recolleron por fin a nosa acción.  En

canto  a  making  offs  ou  vídeos  corporativos  do  blog,  debido  a  que  o  grupo  de  externalización

audiovisual encárgase só dos grupos de xornalismo, nós non aparecemos en ningún. De novo, non ten

moito sentido que se fagan distincións entre o noso traballo e o de xornalismo. Non terían nin por que



vir, bastaría con que solicitasen os materiais cos que xa contamos da gravación das reunións. 

Con todo esto non queremos facer unha crítica personalista á xente que realizou labores de apoio xa

que tal vez e facendo autocrítica nós poderíamos ter solicitado con máis insistencia axuda pola súa

parte. O caso é que esto debería ser algo a vixiar nos anos próximos xa que seguramente se se deba á

mala xestión ou organización. Nós non deberíamos ser quen andasen detrás deles, eles deberían estaren

informados á perfección do que facemos ou deixamos de facer e de cando son precisos. Asi mesmo, os

grupos de dobre grao poderían ser máis numerosos debido a que o seu labor é o máis complexo e o

que máis persoas require. Aumentar o número de compoñentes dos grupos podería evitar que tivesen

que votar man dos grupos de apoio para tarefas máis propias do GT. 

Comezamos a proposta de traballo plantexándonos enfocar a acción cara algo máis do estilo formativo:

Un coloquio, un obradoiro… algo no que os membros do círculo transmitisen os seus coñecementos.

mais a medida que fomos avanzando démonos conta que se trataba dunha actividade realizada a miudo

polos mesmos. Polo tanto, desbotamos esta acción por non tratarse de ago novidoso que puidesemos

aportarlles e porque precisamente eles tiñan máis experiencia que nós na súa organización. Finalmente,

a acción elexida encamiñouse máis a nosa perspectiva xornalistica. 

Para nós, o máis significativo da realización deste traballo foi a aprendizaxe persoal en dous sensos. Por

unha banda, non hai mellora maneira para aprender sobre comunicación interpersoal e comunitaria que

levándoa a práctica. As reunións cos círculos nos ensinaron valores como a comprensión, a paciencia, a

mediación, a resolución de problemas, o diálogo ou a horizontalidade. Por outra banda, a relación coa

temática durante tantos meses, as visitas aos locais dos membros do círculo e  inxente cantidade de

información analizada sobre o comercio xusto nos fixeron reflexionar sobre os nosos propios modos

de consumo. Ao longo de todo o proceso as nosas actitudes cara este tipo de comercio cambiaron e

voltáronse moito máis activas. Máis aló do académico, decatámonos da necesidade real que hai dun

cambio económico e estrutural do consumo. En conclusión, con este proxecto tratabamos de facerlle

ver á xente a importancia de consumir un comercio xusto, local, de tempada, artesán, ético e ecolóxico

e canto máis aprendíamos, máis nos decatabamos nós mesmas desta importancia. 

1.2.- Rexistro-itinerario das realización do grupo de traballo (por datas, as realizacións grupais

e individuais desde o máis nova á máis antiga). 

• Último post grupal Camiño a novos modos de consumo. 20 de abril de 2017. Neste post tratamos de

reflictir  o  camiño recorrido  polos  membros  do círculo  e  por  nós  mesmas durante  todo o

proceso: as aprendizaxes individuais e comñuns, o que pensamos que lles aportamos e o que

eles nos aportaron a nós. Foi un modo de despedirnos do comercio xusto de modo académico

e facer unha íltima reflexión sobre a importancia dun comercio xusto, local, de tempada, ético,



artesán e ecolóxico.

• Segundo post Ángela Rodríguez Lanza- S1E3 ¿Donde comprar productos ecológicos? Supermercados Vs

mercados locales y tiendas especializadas. 20 de abril de 2017

• Segundo Post Eva Montero Martínez-S1E2. Comercio xusto: o que se publica VS o que se debería de

publicar. 6 de abril de 2017.

• Segundo Post Uxía Castro Martínez-S1E1.  Que motivos nos levan a consumir comercio xusto?  31 de

marzo de 2017. Enlacei este post co anterior volvendo de novo aos motivos que fan posible a

existencia do comercio xusto. No post anterior preguntábame que facía falla para consumir de

modo consciente, neste pregunteime se os xa consumidores de comercio xusto seguían estas

razóns ou outras. O vídeo estivo baseado nas vivencias contadas polos mebmrbos do círculo na

segunda reunión.

• Primeiro post Uxía Castro Martínez-S1E1 Es un consumidor consciente? 22 de marzo de 2017. Este

post  xurdiu  dunha  das  temáticas  principais  abordadas  na  primeira  reunión:  o  paso  de

consumidor medio a consumidor consciente, que era preciso facer, como podíamos axudar, as

experiencias dos mebros do círculo na súa aprendizaxe de anos e na xente a que pensan que

ensinaron a consumir de modo consciente.  Foi un modo de apelar aos lectores do blog e a min

mesma, unha chamada de atención para aquela xente que se considera culta, soidaria e ecolóxica

cando a realidade é que coas súas compras en grandes superficies sostén un sistema explotador

medioambiental e laboralmente que en base a intereses capitalistas promove o consumo 

exacerbado. 

• Primeiro pst  Ángela Rodríguez Lanza-S1E3  Educación  para el  consumo consciente:  aprender  a  leer

etiquetas. 11 de marzo de 2017.

• Primeiro post Eva Montero Martínez-S1E2 Que sabe a cidadanía realmente sobre comercio xusto?. 1 de

marzo de 2017.

• Primeiro post grupal  Unha ollada á nosa alimentación. 17 de febreiro de 2017. O noso primeiro

post foi resultado dun intenso traballo de documentación. Atopábamosnos nos primeiros días

do proxecto e estabamos todavía a descubrir que era comercio xusto e que non, onde podíamos

atopar tendas do estilo en Santiago de Compostela, que sabía a xente sobre comercio xusto, que

sabía a xente e que criamos que querían contar os futuros membros do círculo. A gravación e

edición levouse a cabo a primeiros de febreiro e foi o noso primeiro contacto coa comunicación

comunitaria e doa edición. Coas cámaras e as gravadoras non foi o primeiro, aínda que si que

foi o primeiro paso para unha aprendizaxe constante sobre conceptos e técnicas audiovisuais. 



1.3.- Pequeno test ao traballo realizado. Resultados.

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

1.3.2.-  Estimación  sobre  o  seguemento  do  tema nos  video-artigos  dos  membros  e  nas  video-interpretacións  grupais

realizadas. Experiencias do Círculo tidas en conta.

No noso caso partimos dun plantexamento concreto ,  seguido no desenvolvemento do tema e na

estratexia de publicación no blogue. O primeiro foi definir o comercio xusto e o paso de consumidor

medio a consumidor consciente.  Determinar a importancia das grandes empresas na formación do

sistema consumista e plantexar posibles solucións. Unha vez determinada dita base pasamos ao que nós

dende o Observatorio e como xornalistas podemos facer. Recoller as súas queixas sobre a problemática

dos medios convencionais e utilizar a súa experiencia para tratar de dárlle unha solución. Os vídeos,

tanto grupais como individuais seguiron este proceso xa que estivo fixado e precisado durante todo o

desenvolvemento do traballo e de modo natural orientáronse segundo se orientaba o tema. 

1.3.3.- Estimación dos comentarios realizados polos membros dos GT a outros grupos e alumnos (número, calidade e

capacidade de resposta).

En total, entre as 3 compoñentes do grupo realizaronse 12 comentarios en diversos post tanto grupais

como individuais,  principalmente a  GT do concerto inicial  aínda que tamén a outros GT cos que

atopamos semellanzas e cuxos post nos resultaron de interese. A calidade destes comentarios, aínda que

desigual segundo o interlocutor e o post, en xeral é alta. Nestas interlocucións foron aportados máis de

100 hipervículos que engadían información externa, ademais da que xa se incluía no propio comentario.

A capacidade de resposta foi tamén alta, obtivéronse un total de 98 interlocucións. Porén, unha mellora

podería ser reducir o tempo entre resposta e resposta, tanto pola nosa parte como polos autores dos

posts, xa que as veces pasou máis dunha semana e non dá sensación de inmediatez. 

1.3.4.- Estimación dos comentarios recibidos tanto ao grupo, como a cada un dos seus membros (número, calidade e

capacidade de resposta).

Os nosos post grupais teñen unha eiva moi grande no tocante aos comentarios. Nin o primeiro nin o

final recibiron ningún comentario. Non sabemos se non fomos capaces de xerar interese ou se a xente

pensou que non se podía comentar neles  ao ser audiovisuais,  algo novidoso fronte a  outros anos.

Igualmente unha cousa que podería dar máis apariencia de formalidade e de interese no noso traballo

sería a realización de comentarios na plataforma de Youtube, nos vídeos que se colgan. Aínda que logo

aparezan no blog estaría ben que polo menos algún dos vídeos de Youtube contase con comentarios, xa

que a xente tamén pode acceder ao blog dende a descrición de ditos vídeos e cantos máis comentarios

aparecesen  máis  interese  xeraría.  En  canto  aos  post  individuais,  a  situación  é  moi  semellante  ao



recollido no punto 1.3.3: Recibimos un total de 29 comentarios con 127 interlocucións e de novo foron

aportados 100 hipervículos. 

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). Uso do Glosario e dos textos aportados pola

materia no blogue.

Quizais este é un dos ámbitos nos que máis bagaxe nos falte, xa que nos nosos posts non se poden ver

moi directamente conceptos vistos na materia. O feito de que o noso traballo sexa audiovisual dificulta

o falar deste tipo de relacións humanas e de modelos comunicativos. Porén, si que se podería considerar

unha posta en práctica dos mesmos xa que neles se deixa falar directamente aos protagonistas sen

filtros de por medio. Se ben foi indirectamente, os vínculos interpersoais aprendidos na clase poden

atoparse nas nosas reunións e polo tanto nos vídeos. En canto o glosario, o seu uso si que foi maior. As

palabras chave aportadas polo GT- comercio xusto, consumidor/a, consumo responsable, cooperativa,

produto ecolóxico e soberanía alimentaria, foron amplamente utilizadas nos post por ser a base de toda

a temática. 

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 amosan actitudes desiguais fronte a súa existencia e permanencia. En xeral a

súa disposición é boa, amósanse encantados con un proxecto que lle dea visibilización a seu traballo e

no que se lles permite ter voz propia. Pero a realidade é que os seus traballos e diversos cargos sociais

ocupan a maior parte  do seu tempo e resulta  moi difícil  o contacto con eles.  Teñen certa  desidia

comunicativa e é difícil saber a súa dispoñibilidade, polo que cadrar as súas axendas resulta complexo.

Se  non  se  realizaron  máis  reunións  e  varias  participacións  no  programa  de  radio  tiveron  que  ser

gravadas previamente foi debido a compromisos de última hora que sempre antepoñían ao círculo.

Tampouco  presentaron  interese  en  aportar  un  texto  para  o  blog.  En  definitiva,  unha  vez  que  se

consegue quedar con eles teñen unha actitude fantástica pero ata ese momento son moi impredecibles.

Sinceiramente e con moita mágoa non vemos posibilidades de permanencia no futuro ou non dun

modo regular, quizais si de maneira puntual. 

1.3.7.- Proceso da Acción emprendida cos Círculos. Visibilización. Resultados e datas dos fitos.

A acción emprendida pola nosa parte foi a gravación dun programa de radio no Mercado de Abastos

en en colaboración con CampusCulturae o día 4 de abril ás 10 da mañá. Pareceunos o máis adecuado

debido  a  que  nos  movemos  ben  en  ámbitos  xornalísticos,  os  membros  do  círculo  semellaban

interesados e o Mercado de Abastos é un lugar público con moita afluencia diaria. Pola nosa parte,

consideramos que o resultado foi bo dentro das dificultades atopadas para a súa realización: problemas



de dispoñibilidade do círculo, pouca comunicación con Campusculturae e pouco tempo de preparación.

A pesar destas circunstancias o programa gravouse en directo e sen grandes eivas ou erros. Porén, todo

o noso traballo non foi ben recollido polos grupos de apoio, tal e como se conta no 1.1 

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. .

Ollando dende unha perspectiva de certa distancia temporal a materia en conxunto serviunos de gran

aprendizaxe  en  canto  a  coñecementos  prácticos.  Aprendimos  a  diferenciar  os  diversos  vinculos

humanos que como xornalistas podemos desenvolver coas nosas fontes, que as súas experiencias son

moi valiosas e teñen moito que contar: cousas básicas no seu día a día que pasan desapercibidas para o

resto da poboación ou coñecementos de gran importancia para a sociedade e polo tanto aprendimos a

importancia dos modelos participativos onde non existan unha xerarquia informativa unidireccional

senon que a información sexa bidireccional e o trato sexa horizontal. Pero tamén vimos a necesidade da

figura de xornalista como intermediario entre ditas fontes e a sociedade. É preciso un filtro xornalístico

que adapte a inxente cantidade de información moitas veces complexa que nos dan as fontes e a faga

comprensible  para  o  resto  da  sociedade  sen  cambiar  a  súa  intención  orixinal.  Non  falamos  de

manipulación senon de intemediación. 

O modelo de traballo de círculos de lectura crítica resulta moi interesante e podería ser extrapolable a

moitos  ámbitos  da  vida  máis  aló  deste  tipo  de traballos  académicos.  Resulta  un  modo de  que os

membros  expresen  e  compartan  opinións,  experiencias  e  coñecementos.  Esta  personalización  das

vivencias axúdalles a decatarse das súas semellanzas e atopar novas vías de loitar polo ben comunitario,

pon en contacto a personalidades que se complementan e aporta novos enfoques.  Para nós como

xornalistas, espectadoras e mediadoras deste tipo de reunión a aprendizaxe pasa por deixar que sexan

eles quen manexan a conversa, controlandoos para que conten as súas vivencias pero sen desviarse do

tema ou evitar temas incómodos. 

A nivel local, este tipo de iniciativas son moi necesarias precisamente por iso, por servir de nexo común

entre os membros dun colectivo.  


