
Memoria Final Pauta –GT 

Data de entrega no blogue: 04/05/2017. 

Localizador Grupo: S2C 

Etiquetas empregadas: Discriminación. Lgtbi 

Coordinador/a: Gabriela Consuegra 

Membros: orden alfabético dous apelidos e localizador individual. 

● Paula Díaz Revuelta. S2C1 
● Juan Díaz Rodríguez. S2C2 
● Andrea Estrada Romero S2C3 
● Brais González Nogueira  S2C4 
● Noelia González Pereiro S2C5 

 

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.  

O GT S2C tratou o seu traballo sobre o tratamento mediático que se lle da ao colectivo LGTBI+.                  
Intentou buscar os elementos que non estaban ben tratados preguntándolle ás persoas do propio              
colectivo sobre os problemas do xeito de seren tratados polos medios de comunicación. 

Os coñecementos do GT en xeral non se pode dicir que fosen nulos mais dende logo os integrantes                  
do mesmo non eran en absoluto expertos no tema a tratar. Case todos os coñecementos que se tiñan                  
previamente eran a través das redes sociais. Sempre lendo distintos contidos por seren flasheados              
con eles e non por unha iniciativa propia real. 

O editor do GT S2C (S2C4) encargouse de revisar e organizar periodicamente o traballo do resto do                 
GT tal e como é o seu deber. Redactou o primeiro post grupal e fixo a edición do segundo.                   
Conseguiu a 5 dos 6 integrantes do Círculo de Lectura Crítica (coas súas respectivas cartas avais) e                 
se encargou practicamente na súa totalidade da comunicación co CLC. Nas reunións, moitas veces              
foi o eixo vertebrador. Encargouse tamén da preparación do mapeo na reunión número tres. O seu                
rol na acción final do GT consistiu na autoría intelectual da mesma. Redactou os reportes               
bisemanais cando lle foron requeridos por parte da coordinadora e funcionou de ponte de              
comunicación entre ela e o resto do GT.  

A integrante do grupo S2C1 encargouse de obter o sexto compoñente do noso círculo de lectura                
crítica: Alberto Hernández (Coordinador de Ultreia LGTBI+) coa súa documentación necesaria.           
Tamén desenvolveu as reunións de maneira distendida e, en cuanto ao mapeo, encargouse de obter               
o material necesario para a segunda reunión. Encargouse da realización do anexo desta memoria e               
atopou un lugar dispoñible para a realización das reunións (agás a primeira). Axudou a realizar as                
grabacións audiovisuais necesarias para a realización da acción final. 

O integrante do grupo S2C2 encargouse de aportar información utilizadas nas reunións sobre             
persoas gays xa que era a parte previamente acordada que abordaría. Tamén axudou á hora de                



realizar as gravacións audiovisuais necesarias tanto nas reunións coma na realización da acción             
final. Na acción final participou activamente na edición do video. 

A integrante do grupo S2C3 encargouse de establecer contacto coas organizacións e persoas             
intersexuais externas ao Círculo de Lectura Crítica. Desenvolveu parte da segunda e cuarta reunión,              
onde se falou da intersexualidade, así mesmo realizou o mapeo correspondente á intersexualidade.             
Axudou a realizar as grabacións audiovisuais necesarias para a realización da acción final. 

A integrante do grupo S2C5 encargouse de traballar co colectivo transexual. Para iso, entrevistou a               
varias persoas transexuais e púxose en contacto con algunha asociación de transexuais. Encargouse             
de organizar a terceira reunión, onde se falou da bisexualidade, así como realizou o mapeo               
correspondente da reunión na que se trataba co colectivo transexual. 

Para a formación do Círculo de Lectura Crítica, ofrecimos colaboración no Observatorio a             
coñecidos pertencentes ao colectivo LGTBI+ e a recepción foi moi positiva. Máis tarde, decidimos              
contar coa Asociación Ultreia LGTBI+. O círculo constou de seis persoas: Alberto Hernández             
Platero (coordinador da Asociación Ultreia LGBTI+), Ana Fidalgo Clase, Ana Asunción Canle de             
Andrés, Pablo Francisco Tomé e Fátima Suárez (bisexuais) e Harry Hallen (transexual e             
homosexual). 

Nun comezo tivemos problemas co horario das reunións debido tanto a condicións de estudantes do               
Círculo –o que ten como consecuencia unha multiplicidade de horarios difícil de cumprimentar– e              
as reunións propias da Asociación Ultreia. Estes feitos dificultaron nun principio a definición do              
horario das nosas reunións co CLC mais se atopou de xeito rápido un horario de consenso. Algo                 
incómodo pero que foi satisfactorio tanto para CLC como para GT. 

Para a estratexia de publicación no blogue, o GT quixo destacar as opresións que sofre o colectivo                 
LGTBI+ na sociedade. Cada un dos integrantes do GT encargouse de visibilizar a unha letra: S2C1                
lesbianas, S2C2, gays, S2C3 intersexuais, S2C4 bisexuais e S2C5 transexuais. Intentouse visibilizar            
problemas específicos de cada subgrupo dentro do colectivo. Dende o GT considerouse que este              
afán diferenciador podía considerarse como reivindicar unha loita por separado dos diferentes            
colectivos que conforman o LGTBI+ pero nada máis lonxe da realidade. Con este precepto nace a                
acción final. Esta consistiu nun vídeo cunha chamada a unidade do colectivo LGTBI+, que as               
diferencias entre eles non supoñan una ruptura no seu obxectivo. A acción difundiuse por parte da                
Asociación Ultreia LGTBI+ 

A única colaboración subida ao Observatorio de Comunicación foi por parte de Alberto Hernández              
Platero, membro do CLC e Coordinador da Asociación Ultreia LGTBI+ subida ao OCC polo editor               
(S2C4). Tanto Pablo Francisco como Ana Asunción Canle mandaron colaboracións pero culpa da             
coordinación entre os membros do GT (o editor pasoulles ao grupo ás colaboración que has editasen                
sen resposta por parte do grupo) e non puideron entregarse antes de que o prazo acabase. Polo tanto                  
quedaron sen efecto. Acordáronse colaboracións coa Asociación Vivir e Ser Intersexual mexicana            
mais non as enviaron no tempo acordado polo que tamén foi imposible postealas. 

O S2C tivo un concerto co GT S2A, dedicado á opresión que sofre a muller no eido laboral. Elixiu                   
colaborar con este grupo porque o campo onde desenvolven o seu traballo está moi relacionado co                
seu nas causas do problema que tratan. Ambas opresións -tanto a da muller como a do colectivo                 
LGTBI+- soamente son posibles nun contexto patriarcal. Atópanse moitos puntos de cohesión entre             
ambas como por exemplo o desenvolvemento da familia tradicional. Os intercambios de impresións             
entre ambos GT foron interesantes e ambos enriquecéronse. Porén, facendo autocrítica o problema             
foi que a pesar de ter unha comunicación activa nos comentarios do blogue, esta asociación               
trasladouse a un aumento en interaccións a nivel cuantitativo que non sempre veu acompañado dun               
aumento cualitativo.  



A relación cos grupos de apoio, a pesar do esforzo que entendemos se deu pola súa parte na                  
consecución do seu traballo, non foi -agás o GA de externalización audiovisual- todo o boa que                
cabría esperarse. Consideramos que non estivemos ben representados polo grupo de externalización            
nas redes sociais do OCC. Axenda e Arquivos pediunos en numerosas ocasións ítems xa mandados               
noutro momento (Isto quizá foi un problema estrutural de comunicación pero nun principio             
entendemos é a súa responsabilidade). Co GA de Edición houbo un problema de tempo. En xeral,                
tardaron en torno a unha semana en facer as súas correccións respecto ao xa publicado; un tempo                 
-dende o noso punto de vista- excesivo. 

 

1.2.- Rexistro-itinerario da realización do grupo de traballo (por datas, as realizacións grupais             
e individuais desde o máis nova á máis antiga). Ata 3 páxinas máximo. 

14 de decembro 

Primeira proposta enviada que foi rexeitada: mulleres maltratadas na adolescencia. 

Comezos de febreiro  

No mes de febreiro desenvolveuse a elección do tema (tendo en conta que tamén barallamos               
outros como “O tratamento machista da muller nos medios” ou “Os enfermos mentais no              
eido laboral”. Tras a realización da proposta principal, relacionada coa muller, esta foi             
descartada polo que decidimos tratar un tema no que fóranos fácil obter os membros cara ó                
círculo: LGTBI+. Ademáis, obtuvimos a firma das cartas avais dos 6 membros do círculo              
(cabe destacar que a comunicación con Ultreia foi bastante extensa antes de conseguir a              
persoa que máis adiante colaboraría con nós).  

 14 de febreiro 

Data da primeira reunión co círculo. Neste día presentámonos tanto os membros do círculo              
como os membros do grupo de traballo. Non foi todo o eficiente que nos gustaría xa que                 
aínda non tiñamos clara a liña a seguir pero para comezar foi positivo. 

15 de febreiro 

Entrega da proposta final coas cartas avais do CLC. 

19 de febreiro 

Publicación do primeiro post grupal: “A situación do colectivo LGTBI+” 

22 de febreiro 

Publicación do primeiro post do S2C1 “La inserción laboral del colectivo lésbico en   
España” 

1 de marzo 

Publicación do primeiro post do S2C2 “Está realmente normalizado ser gay?” 

 7 de marzo 

Reunión co CLC adicada á intersexualidade e, en menor medida,a transexualidade. Destaca            
pola primeira utilización do mapeo como metodoloxía. Esta reunión foi a máis informativa             
de todas, aínda que se iniciou o debate sobre o tema da transexualidade. 

8 de marzo 



Publicación do primeiro post do S2C3 “Intersexualidad, la sigla escondida de LGTBI+” 

 14 de marzo 

Reunión co CLC adicada á bisexualidade. Foi o punto de inflexión onde o CLC comezou a                
abrirse connosco. A partir deste momento, perfeccionamos a técnica do mapeo para a             
consecucións dos encontros. 

15 de marzo 

Publicación do primeiro post do S2C4: “A bisexualidade: dobre opresión” 

22 de marzo 

Publicación do primeiro post do S2C5. “O longo camiño á verdadeira identidade de xénero”. 

29 de marzo 

Publicación do segundo post do S2C1. “¿Cuántos años esconden las siglas (L)GTBI?” 

30 de marzo 

Publicación do segundo post do S2C2 “Plumofobia, discriminación dentro do colectivo           
LGTBI” 

Martes 4 abril 

Reunión co CLC onde se falou da transexualidade e, de xeito secundario, á             
intersexualidade. Neste momento, interpretamos que, debido ao aumento da confianza e a un             
ambiente creado cómodo, xorden as primeiras discrepancias serias entre o Círculo que            
desembocan en debates de interese. 

5 de abril 

Publicación do segundo post do S2C3. “Las personas intersexuales somos un ejemplo más             
de la diversidad que hay en la naturaleza”, Isabel, miembro de GRAPSIA 

6 de abril 

Primera xornada de rodaxe para a consecución da acción final. 

12 de abril 

Publicación do segundo post do S2C4 “Ser PoC e bisexual: invisíbel ao espello 

 18 abril 

Segunda xornada de rodaxe para a consecución da acción final. Inmediatamente despois,            
fíxose a derradeira reunión co CLC. Ésta adicouse case exclusivamente a facer conclusións             
do traballo neste mes e medio. O obxectivo primordial foi o de ter material co que elaborar o                  
post final. 

19 de abril 

Publicación do segundo post do S2C5 “Da escuridade á gran pantalla” 

20 de abril 

Publicación tanto da acción final “LGTBI #UnhaSoaVoz” como o post grupal “CLC estes             
meses de traballo co Observatorio de Comunicación Enriquecéronos notábelmente”. 



 

 

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. 

Traballamos co CLC organizando obradoiros nos que debatíamos temas polémicos e de actualidade             
como poden ser campañas publicitarias sexistas ou LGTBIfobas. Ademais empregamos a técnica do             
mapeo xa que nos acercaba ao resultado que queríamos obter das reunións co Círculo: construír un                
novo discurso a partir das súas voces. Dende o punto de vista puramente organizativo, tivemos               
algún problema no sentido de que a interiorización da xerarquía ás veces foi problemática.  

 

1.3.2.- Estimación sobre o seguemento do tema nos artigos dos membros e nas interpretacións              
grupais realizadas. Experiencias do Círculo tidas en conta. 

A temática dos artigos en xeral -aínda que con certos altibaixos- seguiu a estratexia descrita con                
anterioridade. Sobre todo nun comezo tivemos problemas no axuste á mesma a pesar de habela               
ideado dende un primeiro momento. Os artigos fraguáronse a partires das experiencias que nos              
ofrecía o CLC nas reunións sendo a declaracións de este o epicentro dos mesmos. 

 

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

A intención do GT en todo momento foi a de aportar unha ollada diferente nos artigos dos                 
diferentes GT tendendo sempre ao diálogo. Dende o noso punto de vista, por norma xeral,               
consideramos que se conseguiu aínda que ás veces fallamos nese sentido. Quizá a maior              
problemática coa que nos atopamos foi a multiplicidade temática que houbo no Observatorio. Para              
facer un comentario que realmente aporte algo, é necesario ter un coñecemento do tema a tratar,                
polo que esixiu unha formación previa que non esperabamos nun comezo. 

 

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

Nos comentarios recibidos obsérvanse dous grandes grupos antagónicos. Os que o seu obxectivo de              
veras é enriquecer as publicacións con enlaces interesantes e ideas alternativas sobre os temas              
publicados e os comentarios que simplemente son efectuados co obxectivo de figurar. Un “é moi               
interesante” non aporta demasiado ao traballo e responder a esa interlocución de xeito transcendente              
é moitísimo máis complicado. 

 

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. 

O noso traballo co CLC intenta responder a un modelo comunicacional horizontal e non vertical               
como soe ocorrer. Existe unha participación por parte dos afectados e as súas reaccións están               
rexistradas nos artigos a través dunha Análise Crítica do Discurso por parte dos afectados nas               



reunións que tivemos con eles. A reflexión sobre o seu papel na sociedade e na vida política                 
convértese nun elemento de gran importancia. Os apuntamentos proporcionados foron utilizados de            
xeito regular nos artigos, tentando sempre incluilos do xeito máis orgánico posíbel. As palabras do               
glosario foron utilizadas todas nas reunións co CLC e -cando deuse o contexto para elo- nas                
publicacións no Observatorio de Comunicación. 

 

1.3.6.- Pertinencia dos Círculos xerados desde o GT. Estado no que fica o Círculo e               
permanencia no futuro (estimar posibilidades). 

En xeral, a situación do CLC tras as o final das reunións do GT é de inactividade total. Todos                   
trasladaron o seu agradecemento ao Observatorio por estes meses de aprendizaxe mutuo e é              
probable que, sempre que se lle ofreza no futuro a medio prazo, volvan a colaborar mais agora                 
mesmo obsérvase certo esgotamento para proxectos inmediatos. Por outro lado natural tendo en             
conta que tivemos 5 reunións con eles nos que o groso do CLC participou de xeito ininterrumpido. 

 

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

Asumindo que dentro do Colectivo LGTBI+ hai moi distintas voces asolagadas polo mesmo factor              
que moitas veces loitan entre si dun xeito destructivo, nace a acción final. Ésta consistiu nun vídeo                 
cunha chamada a unidade do Colectivo, que as diferencias entre eles non supoñan una ruptura no                
seu obxectivo. Tivemos problemas co enfoque que lle queriamos dar á obra audiovisual mais ao               
final o resultado consideramos que foi satisfactorio. Tivemos dúas xornadas de gravación: 6 e 18 de                
abril. A acción subiuse o día 19 de abril. 

 

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.) 

Para nós, o APS foi moi contributivo para o noso desenvolvemento tanto a nivel persoal como                
profesional. Traballar dun xeito tan cercano co colectivo LGTBI+ aportounos moita formación á             
hora de tratar coas fontes. Os LGTBI+ son, normalmente, xente bastante esquiva mais nós non               
tivemos especial problema ao respecto. Entendemos que en parte tivemos sorte con eles pero a noso                
trato con eles foi mellorando ao longo do tempo según aprendiamos como proceder. Como persoas               
axudounos no sentido de coñecer dende o seu punto de vista de persoas de un colectivo multitude                 
de problemáticas. O noso traballo con CLC non se quedou nunha pequena entrevista para facer               
unha reportaxe puntual senón que houbo unha relación entre o GT e o CLC o suficientemente                
profunda ao longo das reunións para facer unha retroalimentación. Para o Círculo, tal e como               
dixeron eles, traballar co OCC e connosco en particular, deulles unha nova forma de ver aos medios                 
de comunicación, que a forma que actúan os medios convencionais non é a única. Tamén foi                
beneficiosa para eles porque adquiriron coñecementos sobre a situación do seu propio colectivo que              
de outra forma sería bastante complicado de aprehender. Tamén era a primeira vez para moitos que                
facían algo relacionado coa súa formación que lles requirira un certo compromiso con terceiros. 


