
	
	

	
	
	
Memoria Final Grupos DG (audiovisuais) 

Data de entrega no blogue: 

Localizador Grupo: S1G 

Etiquetas empregadas: XORNALISMO-DEMOCRACIA 

Coordinador/a: Miguel González 

Membros:  

Paula Avendaño Liste. S1G1 

Lucía Cancela Martínez S1G2 

Diego Gómez García S1G3 

Laura Ledo Fontán S1G4 

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 tema que nos decidimos tratar é o xornalismo VS democracia. Como debe entenderse 

esta temática? En primeiro lugar, hai que resaltar o rol do xornalismo na nosa sociedade: 

defensa da transparencia democrática, encargado de xulgar aos grupos de poder, actuar como 

“perro guardián”; entendemos o xornalismo como unha actividade que informe, forme, eduque 

e libere a sociedade: unha construción social da realidade. Dende esta perspectiva, a 

democracia é o contexto no que o xornalismo debe actuar como tal. A liberdade de expresión 



	
	

aparece como un elemento fundamental na democracia, e sendo o xornalismo un gran 

representante dela, o noso tema está profundamente relacionado. 

Ante este vasto tema, atopámonos cun contexto bifurcado en dous grandes ámbitos: Nun 

lado temos aos medios comerciais, cun consumo habitual por parte da sociedade, 

controlados por tres grandes grupos de poder, influenciados, manipulados e cheos de 

información que esconde e busca o beneficio económico. En cambio, no outro lado da 

balanza e equilibrando unha sociedade que se considera libre, atopamos aos medios do 

terceiro sector que teñen como obxectivo mellorar e formar á sociedade, achegar voz a quen 

non a ten. 

Ao principio foron varias as perspectivas que pretendiamos darlle ao noso tema. Nun 

primer momento decidimos formar un Círculo con persoas que representasen diferentes 

ámbitos: o perfil do xornalista como traballador dun medio, a perspectiva do medio como 

empresa, a do cidadán…etc. Era esta quizáis unha postura demasiado ampla para abordar, 

polo que finalmente, tras as discusións en grupo e coa axuda e consello do profesor, viramos 

o rumbo. 

Entendendo o xornalismo como o entendemos nós, como unha forma de liberdade de 

expresión indispensable nunha democracia representativa como é a nosa, a función do 

xornalismo non debería ser outra que a de actuar coma instrumento de denuncia para aqueles 

que o necesitan. Nesta visión, aparecían inevitablemente no horizonte os medios 

comunitarios como referencia en cuestións de democracia e como vehículos de protesta 

para grupos marxinalizados. 

Para axudarnos na procura dos círculos posibles, o profesor achegou unha lista de contactos 

de Radios Comunitarias coas que máis tarde nos reunimos. 

 A colaboración con CUAC FM e Radios Filispim o elemento vertebrador do noso labor 

no blogue. O primeiro non só autorizou o coloquio con eles, senón que tamén, actuou como 

nexo como outras asociacións e organizacións que participan en CUAC FM e mostraron 

unha postura crítica. Mentres que Radio Filispim convidou a varios colaboradores do medio 

que non só limitaron a charla ás preguntas que realizabamos, senón que se explanaban sen 

censuras cara a outros aspectos. 

Unha vez clara a liña para seguir, aproximadamente dúas semanas previas á primeira reunión, 

encargámonos de obter a maior cantidade de información sobre radios comunitarias. En 



	
	

primeiro lugar, puidemos utilizar a materia de clase que envolve este tema, a iso, sumámoslle 

bibliografía, ligazóns a páxinas web e documentos audiovisuais.  

Tras unha primeira visita a CUAC Fm para grabar o noso primer vídeo grupal, previo 

contacto con Mariano Fernández, levamos a cabo a primeira das nosas reunións. Radio 

Prometea (trastornos mentais), Proxecto Cárcere (….), Simplemente Xente (Inmigrantes) e 

Asociación cultural Anxel Fole, participaron no primeiro Círculo. Todos os colectivos 

colaboran de maneira normalizada con CuacFM, e todos eles puideron falarnos da súa 

posición relegada nos medios de masas, de cómo no se contan as súas realidades, se 

descontextualizan ou se reducen a cifras. O transcurso da reunión foi moi ameno, 

dispuxemos preguntas moi abertas ao descoñecer por completo as realidades que vivían da 

un deles. As visións eran en xeral moi críticas co sistema de medios, e agradecidas a medios 

como CUACFm que lles da unha oportunidade na súa propia comunidade. 

Así, a primeira liña que decidimos seguir tras a reunión con CUAC FM foi a tesitura actual 

dos medios de masas e as consecuencias que as súas prácticas teñen para un sistema 

democrático como é o noso: a descontextualización das noticias (Paula Avendaño), a 

influencia dos grandes grupos de poder(Lucía Cancela), a falta de democratización (Diego 

Gómez) e a primacía dos intereses económicos ante a veracidade e realidade (Laura Ledo). 

Neste caso, a obtención de información que puidese xustificar as nosas publicacións non foi 

complicada, pois nelas recolliamos a mala praxe doutros medios comerciais, apoiadas por 

todas as declaracións dos membros. 

O contacto con Filispim foi máis complicado e demorouse bastante. Finalmente 

Esperanza Vázquez mostrou interese no proxecto e organizouse a segunda reunión. Os 

membros do segundo Círculo, segueron a tendencia dos anteriores: usuarios da radio que 

preparan o seu propio contenido sen restriccións. Quizáis a diferencia entre Cuac e Filispim, 

foi que na segunda sí vimos claramente un proxecto “de comunidade”. No caso de Filispim 

sí era a comunidade propia quen articulaba un dispositivo de comunicación, non tanto no 

caso de Cuac, moito más disperso. 

Tras o círculo que tivemos con Radio Filispim, o subtema protagonista do noso análises 

foron as Radios Comunitarias; en primeiro lugar, porque elas foran o elemento vertebrador 

e seguimento do noso traballo, e en segundo, porque á reunión acudiron representantes de 

programas desta frecuencia. Grazas a eles chegamos a contextualizar e formar a perspectiva 

que decidimos ofrecer das Radios Comunitarias: o seu funcionamento (Paula Avendaño), a 



	
	

situación e relevancia que teñen noutros países (Lucía Cancela), a represión que sofren 

(Diego Gómez), e por último, a necesidade que temos como sistema democrático deste tipo 

de medios sociais (Laura Ledo). 

A nosa Acción. Nun primer momento a idea inicial foi a de gravar un vídeo documental, 

coidado e con traballo, que contase cómo funcionan os medios comunitarios e como moita 

xente encontra neles unha festra de difusión necesaria. A idea desechouse por falta, primeiro 

de tempo, segundo de coñecementos técnicos para lévala a cabo con calidade. Finalmente, 

decidimos participar nun programa dunha das radios comunitarias. Tras problemas 

de dats e horarios con Filispim, decantámonos por CuacFm. A nosa editora participou no 

programa Alegría, cunha dinámica de coloquio que se parecía bastante á das nosas reunións 

grupais. Comentamos no programa o que é o proxecto do OCC, ademáis de dar a nosa visión 

sobre o panorama mediático e todo o que aprendimos nestes meses sobre o papel dos medios 

comunitarios. A Acción tiña por obxetivo mostrar cal é o nivel de facilidade de acceso a un 

destes medios para calquera, e ao mesmo tempo facer á xente partícipe do seu 

funcionamento. 

Por outra banda, a organización grupal foi administrada da seguinte forma: Paula 

Avendaño adoptou o rol de editora; Laura Ledo, portavoz e cámara; Lucía Cancela, relacións 

co círculo e cámara; Diego Gómez, documentación. Todos os membros encargámonos da 

previa organización dás reunións, e de achegar bibliografía e ligazóns de calidade. Nun 

primeiro momento, a definición dos papeis foi confusa, pois era complicado dividirnos o 

traballo de forma igualitaria; en cambio, co paso das primeiras semanas, o grupo adoptou a 

dinámica necesaria para entendernos en materias de necesidades.  

Respecto das reunións cos círculos, seguimos a estrutura de coloquio entre os alí 

presentes e non un debate, pois fomos conscientes de que as posturas non poderían chegar 

a ser contrarias. A nosa editora conduciu as conversacións con preguntas que nos expomos 

na etapa de documentación, e que ademais respondesen ás posibles dúbidas dos nosos 

compañeiros e completásemos a información que ofrecemos. Para concluír este apartado e 

como valoración final, non poderiamos dicir que nos atopamos con demasiados obstáculos 

respecto ao círculo. Paula Avendaño, encargouse de concertar as reunións. Nun primeiro 

momento, houbo problemas en canto á resposta por parte de ambas as radios, con todo, non 

o consideramos salientable pois somos conscientes de que cada grupo ten os seus propios 

asuntos, e non sempre é fácil reunir a un conxunto de persoas dispoñibles a ser gravadas 

mentres expoñen as súas ideas. Aínda así, para solucionalo, decidimos establecer con eles 



	
	

unha boa relación, mantendo o contacto e asegurando un feedback. Tamén, para a última 

publicación grupal puidemos falar de novo con todos eles, obtendo unha rápida resposta; 

neste caso, e por propia dinámica e organización do GT, foi Lucía Cancela quen chamou e 

recolleu as opinións, atendendo ás posibles dúbidas que puidesen xurdir. 

 

Respecto da interacción e relación co resto de grupos, centrámonos en tres deles: 

O grupo (S3C): Precariedade no xornalismo. Consideramos que a relación é máis que 

evidente pois a súa temática xira en torno ao xornalismo. A pesar de que esta se centre cara 

a outros aspectos, é importante que se contraste e unifique a información que podemos 

achegar ambos os grupos para completar ambas as materias e permitir que o público opte a 

unha análise máis profunda e dinámico. 

O grupo (S1F): cidade. Neste caso, os nosos temas relaciónanse nun segundo plano, pois os 

compañeiros tratan os problemas que nos atopamos en Santiago de Compostela, e nós, 

presentamos os medios que poderían darlles voz.  

O grupo (S1B): Desafiuzamentos. Opinamos que esta temática é a de maior importancia para 

relacionar co noso tema porque ten un gran peso na sociedade. En moitas ocasións, os 

desafiuzamentos son tratados desde a distancia por parte dos medios, sen profundar nas 

causas ou consecuencias. En cambio, pode darse que a xente afectada por este tipo de ordes 

poidan atopar o seu lugar de protesta nas Radios Comunitarias, xa que as comerciais deciden 

non centrarse nelas. 

A interacción foi moi activa entre nós, pois cremos que o noso tema era interesante e esixía 

atención, especialmente, ao ser tratado en clase. Por iso, moitos dos comentarios que fixemos 

e recibimos procedían destes grupos de traballo. Con todo, apenas obtivemos ligazóns a 

documentos audiovisuais, problema con el que tamén nos enfrontamos ao realizar os nosos 

posts. 

Nas publicacións do resto de GT, tentamos achegar o maior número de ligazóns que 

completasen a información dos nosos compañeiros, abrisen novos temas de discusión e non 

resultasen pesados de entender.  

Finalmente, a retribución comunitaria. Por motivos de lexanía xeografica cos nosos 

Círculos, levouse a cabo vía mail/teléfono para a elaboración do noso post final, que incluía 



	
	

o vídeo da nosa Acción. As opinións eran todas postivas, e abertas a unha próxima 

colaboración co OCC. Remarcar neste caso que consideramos sen ningunha dúbida que o 

mellor que ten o proxecto do OCC é o contacto coa xente, de ahí sae o apredizaxe. 

Como reflexión final quedamos con que as radios comunitarias son un lugar de encontro 

social, onde a cidadanía ten a oportunidade de expresar as súas molestias e descontentos. Por 

tanto, non se tratan dun servizo dedicado á comunidade, senón que é a propia xente local 

quen se encarga de que funcione. Por último, observamos que non só presentaban un 

carácter de denuncia e defensa, senón tamén educativo; dando lugar en conxunto a unha 

nova forma de comunicación e dereito a comunicarse.  Desafortunadamente, o proceso 

comunicativo de hoxe en día está en continuo declive. Cada vez os medios dependen máis 

de poderes procedentes do exterior e deixan ao carón a información veraz e a procura de 

noticias con peso xornalístico. 

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

realizacións grupais e individuais desde o máis nova á máis antiga). Ata 3 páxinas 

máximo. 

Distribución dos tempos 

Primeira fase do traballo: Durante as primeiras semanas de febreiro, tratamos de buscar 

contactos para constitui-lo círculo. Contra mediados de mes, conseguimos o contacto de 

Cuac FM e acordamos un día e unha hora para desplazarnos a Coruña e realizar o primeiro 

vídeo para o post grupal.  Deste modo, desplazámonos alío 16 de febreiro e grabamos os 

planos para o vídeo da primeira publicación grupal. A semana seguinte, o 21 de febreiro, tivo 

lugar a primeira reunión. Nela, contamos coa presencia de Rubén Sánchez (Simplemente 

Gente), Laura Sánchez (Cuac FM) e Roberto Catoira (Proxecto Cárcere), entre outros A 

partir desta reunión, comezou o primeiro periodo de publicacións sobre os temas tratados. 

Paula Avendaño realizou a primeira publicación o 1 de marzo e, tras catro semanas, Laura 

Ledo pechou o ciclo o 21 de marzo.  

Segunda fase: Xa en marzo, preto do ecuador do cuatrimestre, encontramos en Radio 

Filispim o novo obxectivo. Así, viaxamos a Ferrol o 22 de marzo e o 27 de marzo Paula 

Avendaño volveu a facer unha publicación individual. Na reunión en Filispim colaboraron 

con nós Vicente Irisorri, Consuelo Carballal, Susana Maníz e Celso Posada, entre outros. 

Todos eles son colaboradores da Radio Filispim. De novo chegou o momento das 

publicacións individuais. Nesta ocasión rematou o 18 de abril. 



	
	

Terceira fase: Cos dous ciclos de posts individuais rematados, chegou o momento de 

emprender a acción. De novo, fomos a Coruña o 25 de abril e a editora, Paula Avendaño 

participou brevemente nun programa da emisora e puido falar do Observatorio. 

 

Rexistro-itinerario das publicacións:  

20 de abril: “Xornalismo e democracia: a outra realidade” - Publicación grupal 

18 de abril: “A necesidade das radios comunitarias” - Laura Ledo 

11 de abril: “A opresión dos medios masivos sobre os comunitarios” - Diego Gómez  

4 de abril: “A situación das Radios Comunitarias en América Latina” - Lucía Cancela 

27 de marzo: “O dereito de acceder aos medios” - Paula Avedaño 

21 de marzo: “Cando os intereses económicos priman ante a veracidade” - Laura Ledo 

15 de marzo: “Solucións para o problema da democratización do xornalismo” - Diego 

Gómez 

7 de marzo: “O control e a influencia exercida nos medios de comunicación” - Lucía 

Cancela 

1 de marzo: “Un xornalismo que converte aos marxinalizados en números” - Paula 

Avendaño 

17 de febreiro: “Xornalismo e democracia: existe un sen o outro?” - Publicación grupal 

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 ao cabo polo GT. 

Paula Avendaño asumiu ou papel de editora, mentres que Laura Ledo de voceiro. Con 

respecto ao desenvolvemento do proxecto, cada un dos membros do GT foi asumindo roles 

esporádicos. O contacto, concerto e moderación de reunións levouno a editora. As tarefas 

de documentación, aínda que conxuntas en moitos casos, foron tarefa de Lucía Cancela. 

Laura Ledo e  Diego Gómez ocupáronse da gravación das reunións (organización material 



	
	

técnico, realización a 2 cámaras?). Con respecto aos reportes, evaluciones ou similar, traballo 

da editora. 

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. 

O grupo S1G, estableceu unha línea de publicacións sinxela. . Non existe un tema asignado 

a cada vídeo-artigo, cada un deles é fruto das conclusións sacadas das reunións.No primeiro 

vídeo-artigo, tratamos de contextualizar o noso tema e presentar o Círculo. A primeira tanda 

de post individuales saíu da primeira reunión con CUAC FM, a línea resulta clara: a situación 

de grupos marxinalizados no sistema mediático actual. Non existe un tema asignado a cada 

vídeo-artigo, cada un deles é fruto das conclusións sacadas das reunións. A posteriori da 

reunión con Filispim, trataremos nos nosos vídeos, a existencia e funcionamento dos medios 

comunitarios. 

1.3.3.- Estimación dos comentarios realizados polos membros dos GT a outros 

grupos e alumnos (número, calidade e capacidade de resposta). 

En canto ao proceso dos comentarios. Costounos ao principio acostumarnos a elaborar 

conversas axeitadas, incluíndo enlaces, documentándonos. Unha vez collido o ritmo, 

resultounos doado contestar ou comentar a outros posts (aínda que nótase que aqueles posts 

con máis comentarios correspondénse con aqueles temas fáciles de abordar). Axúdounos no 

sentido de ter unha obriga de ofrecer unha visión crítica sobre moitos tremas. 

1.3.4.- Estimación dos comentarios recibidos  tanto ao grupo, como a cada un dos 

seus membros (número, calidade e capacidade de resposta). 

O noso tema, parece que resultou bastante cercano ao resto de compañeiros, pois a 

participación en canto a comentarios foi bastante boa. Tratamos de respostar o máis rápido 

posible á maioría deles. En xeral, nótase a preparación previa á elaboración de moitos dos 

comentarios do noso blogue. 

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. 



	
	

No noso caso, existía moita vinculación entre o noso tema e os apuntamentos da materia. 

Aínda que os nosos posts están baseados fundamentalmente en experiencias obtidas das 

reunións cos Círculos, sí atopamos nos apuntamentos un salto cualitativo en canto a 

coñecementos e visión teórica. Destacar sobretodo 

- Comunicación Comunitaria 2- Comunidade. 

- Comunicación Comunitaria 3 – Medios Comunitarios 

1.3.6.- Pertinencia dos Círculos xerados  desde o GT. Estado no que fica o Círculo e 

permanencia no futuro (estimar posibilidades). 

No noso caso, sentimos compromiso por parte de ambos os Círculos, Cuac e Filispim. 

Todos os membros mostráronse interesados no proxecto e a súa valoración final foi moi 

positiva. Consideraron que a dinámica das reunións supoñía unha aprendizaxe tamén para 

eles. Non terían problema en continuar no futuro. 

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

dos fitos. 

A formulación da nosa Acción concretouse finalmente en participar nun programa de 

radio, cos compañeiros de CUAC e/ou Radio Filispim, para tratar dunha maneira moito 

máis visible o noso tema: a situación actual dos medios, o futuro dos mesmos, o papel dos 

medios comunitarios, a marxinalización de colectivos…etc. Finalmente o día 25 de Abril 

colaboramos no programa Alegría en CUAC con Bea e Toni nunha charla que tiña como 

obxectivo dúas cousas: visibilizar a aprendizaxe destes meses cos Círculos e facer patente 

unha vez máis que os medios comunitarios permiten o libre acceso á cidadanía. Gravamos 

o programa e posteriormente colgámolo nun post. 

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.). 

Aprendizaxe moi satisfactoria pola nosa banda nestes meses. O contacto cos membros do 

Círculo e as reunións ou coloquios son , na nosa opinión, o eixe fundamental do 

desenvolvemento desta materia. 

En canto á retribución comunitaria, tivo lugar vía telefónica. Chamamos un por un aos 

membros dos Círculos de CuacFM e Filispim, por motivos de lexanía xeográfica. A opinión 



	
	

xeral é máis que positiva. Encontran sorprendente e alentador que a un grupo de estudante 

coma nós no interese o papel dos medios comunitarios. En xeral, contentos coa dinámica 

das reunións: “preguntas moi abertas favorecendo o debate, comodidade coas cámaras, tema 

moi preparado..” 

Agradecéronnos a oportunidade de poder aprender de iniciativas como esta en un ambiente 

de dialogo e debate. Ademais, animáronnos a colaborar con eles no futuro. 

	


