
Apuntamentos CIC.- Observatorios I e Observatorios II.

Os Observatorios de Medios/Comunicación I: sobre os observatorios e as súas formas.

Os observatorios de medios ou de Comunicación (a acepción de partida, marca a diferencia de sen-
tido)  veñen desenvolvéndose como instrumentos sociais para a aprendizaxe do xornalismo e para a 
educación en comunicación, e, sobre todo, como dispositivos de control para o seguemento dos me-
dios e para avaliar as súas prácticas.

Son un fenómeno nado na segunda metade do século vinte (anos 50),  xusto cando as empresas de 
información e entretemento establecen maiores relacións cos poderes políticos e económicos, cando 
se fai palpable a perda de interese das empresas de información pola cidadanía, en tanto que a des-
praza a simple consumidora. Sen embargo, a maior parte dos observatorios que siguen en funcio-
namento -agás  o Accuracy in Media,  1969,  e  o Fairness and Accuracy In Reporting (FAIR),  de  1986- 
xurdiron nos anos 90 e na primeira década deste século. Son iniciativas de pequenos grupos de pro-
fesionais, académicos ou cidadáns que militan en causas como a libertade de expresión, a democra-
cia e os dereitos civís. 

Os observatorios son unha modalidade destacada do que Bertrand (2002) denominou “Moyens 
d’assurer la responsabilité sociale” (MARS), é dicir, aqueles instrumentos que poñen en práctica o 
rendemento de contas sobre a responsabilidade social da profesión e das empresas de información; 
é unha forma de control social dos medios e/ou da comunicación semellante ao dos ombudsmen 
(defensores do lector) na prensa, moi activos nos medios norteamericanos e escandinavos, por 
exemplo, ou como as asociacións de consumidores de medios ou a divulgación de libros de autores 
críticos contra o sistema de medios (ver http:/www.papertiger.org). 

En xeral, os observatorios realizan tarefas como recompilar e elaborar bases de datos, desenvolven 
metodoloxías para codificar, clasificar e categorizar informacións, conectan organizacións profesio-
nais cos grupos cidadáns que traballan nunha causa común, analizan  tendencias nas publicacións,...  
na actualidade pódese falar de dúas modalidades: hai observatorios que son espazos articuladores da 
cidadanía nos que se monitoriza o funcionamentos dos medios (observatorios fiscais) e, doutra par-
te, hai dispositivos que colaboran coas súas reflexións na formulación de políticas públicas (obser-
vatorios think tank). As actividades dos observatorios concrétanse na:
- observación e produción de materiais educativos para a aprendizaxe.
- na fiscalización ou control dos medios e na difusión de resultados das análises da información.
- na categorización da calidade dos medios, segundo metodoloxías que apontan ao compromiso 

cos grupos afectados, coas comunidades de lectores e co control do produto elaborado.
- na intervención ao través da formación de cidadáns e profesonais, da mobilización dos afectados 

ou  de accións de visibilización, relacionadas coa Comunicación.

Estes dispositivos de control teñen unha posición un tanto peculiar no sistema mediático: actuan 
sobre a produción e a difusión xornalística e tamén sobre as relacións existentes entre os medios e a 
sociedade, o que atravesa a liña de frotación mesma da democracia e da participación popular. 
Apuntan erros, manipulacións e distorsións nas coberturas xornalísticas, ou de restricións e retalla-
mentos á liberdade de prensa. Os observatorios son a encarnación dos desexos de mudanza e da 
convición de que os medios e a sociedade poden mellorar.

Os observadores fan unha lectura rigorosa e sistemática das coberturas xornalísticas, dos procedi-
mentos  e da ética empregados polos profesionais dos medios, do tratamento dos temas de actuali-
dade e da análise da estrutura das empresas informativas e de entretemento que poideran influir so-
bre a información. A observación, por tanto, é un aceno analítico, unha leitura en profundidade aten-
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ta aos discursos. Na lingua inglesa utilízase o “to watch” para a crítica aos medios e “watch-dog”, 
como aquil can de garda, o que vixía e fiscaliza, o que realiza monitoreos. A tarefa dos “media wat-
chers” enfócase, xa que logo, ao seguemento dos noticieiros e ao monitoreo do sentido das noticias. 
Observar é estar atento para poder exercer a crítica, no sentido máis radical da palabra que é poñer 
en crise, cuestionar, cambiar o establecido. 

Os observatorios de medios adícanse, neste sentido, a apontar fallas, impericias e erros, pero tamén 
poden salientar as boas prácticas, os exemplos e os modelos a seguir. Non obstante, este labor de 
fiscalizador e instrumento de transparencia, non é ben comprendida moitas veces polos gobernos e 
polos proprietarios dos medios que impiden o recoñecemento destas institucións de servizo ao cida-
dán, á democracia e ao desenvolvemento da educación dos lectores. Poucas veces acéitanse de bó 
grao as críticas, o salientar insuficiencias, e, a reacción, normalmente, é o cuestionamento dos mé-
todos de vixianza, cando non a censura e a persecución. Nos países de tradición democrática, sen 
embargo, a crítica aos medios sofre menos resistencia, xa que se entende que aquela mellora a en-
granaxe do debate público e fai parte do exercicio da cidadanía.

Moitos dos obxectivos da observación dos medios enfocan a aqueles limitadores estruturais e prác-
ticas lesivas da organización na industria xornalística e ás condicións que manteñen procedementos 
mediáticos impropios. Son identificados como limitadores estruturais, por exemplo: a opacidade da 
propiedade dos medios e a concentración dos mesmos ou a existencia de oligopolios no sector, así 
como as restricións técnicas, legais e políticas que reducen as opcións de difusión pública. Como 
prácticas lesivas repítense, por exemplo: a falta de transparencia nos regulamentos e marcos legais 
do sector que favorecen a determinados proprietarios e marxinalizan a outros medios posibles, as 
relacións xiratorias entre a clase política e o mercado das comunicacións ou a relación abusiva entre 
medios e anunciantes. A este marco en negativo pódese engadir a fraxilidade ou inexistencia de 
Consellos de Comunicación, a inexistencia de mecanismos xurídico-institucionais para o perfeccio-
namento profesional dos xornalistas, a pouca innovación no empresariado do sector ou a pouca par-
ticipación popular nos asuntos referentes á Comunicación. 

Atopámos hoxe coa precarización laboral froito dun cambio tecnolóxico mal entendido polos xesto-
res dos medios e os propietarios, ademais de con modelos de produción que subsumen ao periodis-
mo a unha simple mercancia para o consumo inmediato. Xunto a homoxenización das liñas edito-
riais dos medios lévase ás costas a intolerancia do periodista a ser auditado, a que critiquen o seu 
traballo ou as súas actitudes e a exercer, así, con impunidade a súa falta de responsabilidade social. 
Un problema que Christofolletti (2013) denomina Problema de Asimilación da Crítica e cuxo pro-
ceso é: naturalización da crítica; descualificación dos procedimentos para exercela ou de quen a 
exerce blindándose nas rutinas de produción ou nos privilexios profesionais; ignorar e finxir o seu 
descoñecemento decindo que adoptarán novos filtros e correcións sen chegar a facelo. O retorno do 
lector non se recibe, nin se busca nin se estimula, e hai resistencia a admitir mudas ben por vaidade 
persoal -por isas creidas relacións cos poderes perecedeiros-, ben por unha certa cultura de omisión 
diante da crítica pública.

Están claras, non obstante, dúas das funcións primordiais dos observatorios: contribuir no perfei-
zoamento  do xornalismo, das organizacións do sector, dos procedementos e dos profesionais da 
área, dos servizos e produtos que ofrece e, doutra parte, diseminar unha cultura de leitura crítica que 
forneza a educación en comunicación, facendo pedagoxía sobre os medios para o público. 

Históricamente, o xornalismo asumiu a función de fiscalizar aos poderes. Controlar ao fiscal é apro-
fundir no afortalamento da democracia na medida que esta é o rexime de compartillamento de po-
der, de monitoramento mutuo, de asunción colectiva de responsabilidades. A tarefa require a convi-
ción de súa necesidade, esforzos coordenados, coraxe e muita persistencia. Tamén auto-crítica ten-
tando actualizar os parámetros avaliadores e redefinir os patróns da calidade editorial, axeitamento 
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temático, recoñecemento público e lexitimidade social.  Non esquezamos que entre as crises que 
deturpan o xornalismo está, a máis grave quizais, a que afecta  a súa credibilidade. É preciso, logo, 
xerar impactos na vida social formulando políticas de transparencia, de democratización e de aper-
turas á participación,  para educar en medios, de visibilización,... que soborden as asimetrías entre 
as empresas informativas e de entretemento e os observatorios.

As xa non tan recentes transformacións do ecosistema mediático afectaron gravemente ao monopo-
lio da produción e da circulación da información antes restrinxido aos actores da era industrial. 
Abríronse espazos para novos actores e novas prácticas de comunicación, que amplificaron dun xei-
to significativo os efectos xerados polos novos produtores de contidos e os fluxos de información, 
entre estes e as súas audiencias, que, en moitos casos, son agora tamén produtoras de contidos.  Un 
dos  máis  preocupantes  problemas  que  emerxen  nestes  tempos  é  o  denominado  como  “Pos-
Verdade”, considerada polo Diccionario Oxford como a  palabra do ano en 2016, e que se refire a 
“circunstancias nas que os feitos obxectivos son menos influintes  no momento de axendar á opi-
nión pública, do que son os chamados à emoción ou à crenza persoal”. 

O uso indiscriminado disa estratexia comunicativa, sexa para conseguir maior número de audiencia, 
sexa para obter maior influencia simbólica, como o uso intencional no contexto de disputas políti-
cas, xera desinformación e compromete o axeitado entendemento dos feitos pola audiencia, función 
esencial do xornalismo, segundo  Kovach e Rosenstiel (2001, p. 17): “o obxectivo primeiro do xor-
nalismo é prover os cidadáns coas informacións que eles precisan para ser libres e se autogobernar”. 
Na onda dos procesos de desinformación – deliberados ou non – as tradicionais empresas de infor-
macióm do sector se autorepresentan como referencias xornalísticas confiables da información. E 
tentan atrair para elas os cada vez mais escasos recursos de publicidade que históricamente foran a 
base de sustentación do modelo de negocio hoxe en crise. Desde as organizacións profesionais ava-
lian que o futuro do xornalismo e das empresas do Xornalismo pasa pola necesidade de manterse e 
buscar a calidade. Os paradigmas mudan, mais non a necesidade social de ter información, opinión 
e Xornalismo de calidade.

A calidade pasa a ser un elemento de diferenciación, capaz de elevar a reputación e a credibilidade 
xornalística daqueles que invisten nela ou, ao contrário, denunciar a aqueles que fan a penas refe-
rencias retóricas. Esa é unha tendencia, o investimento en calidade e transparencia, que figura como 
posible vantaxe competitiva para os xornais (Fengler, Eberwein, Mazzoleni, Porlezza, Russ-Mohl, 
2014, p. 10), frente a tantas outras opcións de contido que disputan a atención da audiencia no am-
biente da internet, por exemplo.

A avaliación da calidade periodística distínguese da observación e da fiscalización, pola especifici-
dade de medir o seu desempeño co emprego de métodos que poidan atribuir diversos graos de trans-
formación nos modelos de produción, distinguindo entre medios comprometidos e efectivos nos 
seus resultados, e outros que poderían rebaixar o seu “statu xornalístico” debido ao non atendimento 
das responsabilidades básicas asumidas naquel momento no que se declararon periodísticas.  A no-
ción “journalistic status” recóllese no relatorio “A free and pluralistic media to sustain European 
democracy” (Vike-Freiberga, Daübler-Gmelin, Hammersley e Maduro, 2013, pp. 7 e 21) no contex-
to da aplicación de penalizacións para aquelas prácticas que poñan en risco o pluralismo e a liberta-
de de prensa na UE. A iniciativa, e como esta outras, situa aos observatorios como un instrumento 
de accountability mediático de grande relevancia  na súa relación coa responsabilidade social nos 
reximes democráticos (Hodges, 1986, en McQuail, 2003, p.190), na democratización da comunica-
ción e da sociedade coma un todo (Rebouças e Cunha, 2010, p. 86).
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Por tanto, a observación que exercen os observatorios refírese á producir materiais (análises) con 
pretensións de obxectividade, o que implica a elaboración de diagnósticos, aos que poden incorpo-
rarse e contrastar con cadros teórico-normativos de referencia. No caso da fiscalización  o que se 
pretende e obter probas que visibilicen o problema ou conflicto cos medios ou cos profesionais, e 
propor as sancións sociais correspondentes (publicación do erro, visibilización para os actos de vio-
lación ética ou moral, ou petición de sancións corporativas e legais, que procuran a vía xudicial,...).  

Cando do que se trata é de medir a calidade temos que ter en conta dous aspectos relativos á oferta 
de produtos e servizos: se se corresponde o produto coa oferta enunciada e, doutra parte, se a em-
presa que fai a oferta sustenta nise tempo (o que vai  da enunciación das súas responsabilidades á 
publicación dos seus produtos) a súa credibilidade. Agárdase, respecto do primeiro aspecto, que es-
tean moi ben definidas as características do produto ofrecido ao través do proxecto editorial, carta 
de principios ou documentos similares e tamén que haxa correspondencia co prometido tanto no 
plano institucional (conceptos, valores e normas do periodismo) como organizativo (recursos e co-
bertura empregados para saber se hai a intención de cumprir o prometido e como). Se se sigue unha 
actividade xornalística stricto sensu, que se move por aqueles elementos, asume as responsabilida-
des e comprometese a responder por elas, ou por unha actividade xornalística lato sensu, aquela que 
produce informacións sen orientarse e sen comprometerse claramente por  aqueles valores.  Apli-
camos aquí a diferencia do distinto “statu xornalístico”.

Falar por último do carácter educativo dos observatorios. A chamada “media literacy” (educomuni-
cación) interprétase na aplicación destes instrumentos como a capacidade de acceder aos medios, de 
comprender e avaliar de modo crítico os diferentes aspectos dos media, dos seus contidos e de xerar 
comunicación en diversos contextos. O obxectivo da educomunicación é aumentar os coñecementos 
das persoas ao respecto das muitas formas de mensaxes dos medios.  O que Braga (2006, p.62) en-
foca cara ao fornecemento das “competencias dos usuarios”. Neste sentido, os observatorios deben 
ter en conta de explorar: como as persoas seleccionan (nun medio que lé habitualmente, por exem-
plo) os produtos dos que serán usuarios, que competencias interpretativas posuen e que é necesario 
para que os usuarios desenvolvan unha autonomía interpretativa.
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Observatorios II: documentos da aula. Sobre os Círculos. 

Observatorios (documentación para a análise do OCC). 

Clasificación dos dispositivos dos Observatorios por tipos, axentes e coberturas: 

1.-Por temáticas 1.1..-Xerais

1.2..-Especializados 1.2.1.- Monográficos

1.2.2.-Varios temas

2.-Por composición social 2.1..-Xente da profesión 2.1.1..-Das Facultades

2.1.2.-Profesionais en activo

2.1.3..-Mixto

2.2..-Xente de fóra da 
profesión

2.2.3..-Mixto

3.-Por cobertura medios 
analisados

3.1..-Análise de medios 
locais

3.2..-Análise de medios 
rexionais

3.3..-Análise de medios 
nacionais

3.4..-Análise de medios 
internacionais

3.5..-Cobertura xeográfica 
múltiple

4.-Por tipo de medios que se 
observan (soportes)

4.1..-Prensa

4.2..-Radio

4.3..-Tv

4.4..-Audiovisual

4 . 5 . . - R e v i s t a s e / o u 
suplementos

4.6..-Internet

4.7..-Múltiple



Fonte: adaptado de Herrera Damas, S. (2005). 

En 1.2.  poden tratar de dereitos humanos, xustiza social, saúde, intimidade, eleccións, conflictos 
nos medios,  relación poder politico/económico cos medios, estrutura dos medios, dereitos da xu-
ventude e da infancia, terceira idade, muller, alteridade, ...    

Poden tamén instituirse como foros permanentes de usuarios dos medios; ou proxectos conxuntos 
entre asociacións, organizacións, entidades e centros educativos de diferente nivel, e tamén asocia-
cións de usuarios de medios, ... 

En todos os observatorios hai unha vocación pola elaboración de evaluacións a partires de preceptos 
éticos nos medios, pola calidade do xornalismo que se practica, e polo exercicio pedagóxico para 
cos xornalistas e os cidadáns. 

Dependendo do soporte que traballen os equipos destes observatorios é preciso a creación e provi-
sión duns determinados recursos, concebir a comunicación como un ben social e común e manter 
unha interacción posible cos xornalistas avaliados; pescudando unha retribución comunitaria e ta-
mén  medir o alcance e as consecuencias das súas informacións na opinión pública,  nos afectados e 
nos involucrados. 

Os observatorios deben substentarse en argumentos construidos ao través da deliberación de dife-
rentes posicións (velaí a creación de círculos de lectura crítica) e na exploración dos discursos e tex-
tos producidos desde o xornalismo. Xerando accións que permitan a interacción entre xornalistas e 
cidadáns, ou ben articulando dinámicas de visibilización de temas nos propios grupos de afectados, 
e na sociedade real. Unha das accións profesionais máis acaida a partires da interacción entre ob-
servatorios e xornalistas é a elaboración de manifestos profesionais.  

Tendencias.- 

Dúas tendencias principais: a) media criticism (revisión crítica da actividade dos medios) e b) me-
dia watch (sensibilizar á comunidade e aos profesionais dos medios na complexidade da función 
periodística na sociedade). Ambas comparten a mesma intención revisionista e crítica. A diferencia 
entrámbalas dúas é que o media watch observa aos medios dun xeito máis sistemático, metódico, 
sostible e continuado. É dicir,  é un exercicio constante e regular de monitoreo dos medios. Non se 
trata dalgo episódico ou circunstancial, ao xeito dunha radiografía estática. 

5.-Por tipo de produción 5.1..-Análises 5.1.1..-Interpretación

5.2..-Informes 5 . 2 . 1 . . - M a n u a i s B o a s 
Prácticas

5.2.2..-Institucionais

5.3..-Monitoreo diario 5 . 3 . 1 . . - I n f o r m a c i ó n 
estatística e tendencias



Doutra parte, o media criticism permite unha maior precisión cualitativa, xa que explora os discur-
sos, actores e contextos que influen socialmente. 

Procedementos de Interpretación: 

Destacar dúas formas básicas de procedemento: a) lectura crítica de textos periodísticos e b) lectura 
de conversas en dispositivos deliberativos. 

Utilizaremos diferentes técnicas ou formas de traballar: 

Indicadores: hipóteses de partida estruturadas a partir de dimensións (linguaxe, ideoloxías, ...) ou 
enfoques ao través dos que se pretende ver os textos. Os indicadores, nun dispositivo deliberativo, 
axudan ao acordo de obxectivos que asume o Círculo de lectura. 

Pero, máis que Indicadores (que son sempre cuantitativos) os Círculos deben traballar máis con 
Analizadores que permiten a medida da subxectividade, das visións dunhas e outras fontes recolli-
das do diálogo grupal e describen os contextos e desvelan as  distintas problemáticas, así como as 
relacións entre os actores. Os Analizadores  desenvolven datos cualitativos. 

Unha metodoloxía para a interpretación dos Círculos: 

ACD (análise crítica do discurso).- para interpretar os textos utilizaremos esta “transdisciplina” 
comprometida coa xustiza social e que localiza e denuncia os abusos de poder na reproducción de 
discursos, conversas e textos escritos ou audiovisuais.  

A ACD fala da ideoloxía do texto. Segundo a ACD todo texto está vivo e non só é texto, senon ta-
mén contexto (que construen os participantes subxectivamente á hora de ler, ver ou participar). Por 
tanto non só se substenta no coñecemento, senon nos saberes dos implicados na interacción (E<->R, 
conversatorio, ...) 

A ACD, por tanto, explora desde o cognitivo como desde a praxe, en varias fases:  

a) as metáforas ou maneiras de pensar (localízanse as formas expresivas metafóricas, as cales ex-
presan un sentido, unha determinada maneira de pensar correspondentes coa cultura, á profesión, á 
relixión, á ideoloxía política, ...) 

 b) aos modelos mentais, é dicir, a construción final que se fai do texto vivo segundo as diferentes 
posicións dos actores  

c) á función socio-política do texto, é dicir, a motivación que permite ao texto convertirse nun dis-
curso orientado a conseguir (comunicar) algo. 

A ACD pon de relevo a importancia das abstraccións, das certezas, nas que se substenta o texto, nos 
coñecementos que permiten interpretalo consonte a unha sistemática, a unha forma de organizar a 
información para que sexa efectiva naquelo que quere ser efectiva.  

Porén, a ACD  pon tamén de relevo o contexto, é dicir, a como construen determinados actores unha 
situación, unha pre-alimentación desde a que se pode criticar o texto. Que o habilita para circular 
interactivamente xa como comunicación. Como algo que nos interesa  xa que é parte do común. 

A ACD complícase á hora de tratarse de conversatorios, onde se cruzan as distintas posicións dos 
actores en vivo. Nestes casos é especialmente importante gravar e tomar notas ao tempo da conver-
sa. Na interpretación é importante tomar en serio (ser conscientes) cada palabra que se dí e como se 



di (en especial se temos imaxes), e sempre atender a criterios de comparanza con aquelas conversas 
que construen a vida cotiá. 

Doutra parte, tamén teremos en conta a filosofía ApS (Aprendizaxe- Servizo) que neste contexto fai 
que debamos prestar atención ás formas de aprender da experiencia, tanto dos investigadores-inter-
pretadores, como dos membros do propio Círculo de lectura; como aprenden das tecnoloxías de re-
lación ou a  como comunicar a súa propria representación. Neste caso, a ApS é concebida coma 
unha transferencia bidireccional de competencias, de saberes e de coñecementos, que pode ser visi-
bilizada tamén nas interpretacións e na Memoria (ao través dos diarios da experiencia, por exemplo, 
que poden presentar os interpretadores) 

Resultados do Cadro Observatorios- DAFO 2017. 

A percepción obtida na aula sobre o Observatorio Cidadán de Comunicación (OCC), seguindo as 
categorías de Herrera (2005) e a técnica DAFO, suliña a seguinte tipoloxía, que define Quen So-
mos: 

- é un medio especializado en diversos temas, organizado en varios campos de análise (cidade; eco-
loxía; desigualdades; saúde mental e xornalismo) onde concorren tamén diversos actores sociais 
afectados e vulnerables (mulleres; mocidade; persoas con diversidade funcional e psíquica; persoas 
con diferencia de opción sexual; migrantes retornados; terceira idade; consumidores alternativos; 
viciños diante de problemas medio ambientais; desafiuzados; xornalistas e outros precarizados; téc-
nicos e activistas de asociacións, movementos, medios comunitarios e organizacións locais). Por 
tanto abrangue unha diversidade de existentes, de recursos materiais e simbólicos, e de problemati-
zacións na construción de procesos de cidadanía, resistencias comunitarias e de posicionamentos 
que critican e se diferencian da realidade que presentan as empresas informativas e de entretemento. 
A intención destes colectivos é chegar a equilibrar o discurso mediático, a mediatización, e/ou 
afrontalos apelando á responsabilidade social destas empresas, desde o seu seguemento e control 
cidadán. 

- a composición social do OCC, xa que logo, e mixta e repártese nunha comunidade de aprendizaxe 
e servizo (ApS) que inclue na súa orixe a xente das profesións da comunicación, pertencente ao 
alumnado da facultade de Ciencias da Comunicación da USC, e por xente de fóra desas profesións, 
coas características xa enunciadas (ver parágrafo anterior). Xérase un encontro no espazo público, 
de relacións recíprocas, onde compartires e aprenderes o diálogo, accións, estratéxias, tácticas e 
convivencialidades desde a participación nun dispositivo aberto concreto (Círculos) e a Comunica-
ción, como marco. 

- a cobertura dos medios observados e analisados fócase nos medios galegos, preferentemente lo-
cais (aparentemente cercanos aos conflictos) e do país (Galicia), nunha dimensión territorial e co-
munitaria tamén próxima, tentando ter ancoraxes culturais e recursos evidentes para desentranar os 
problemas, necesidades e carencias dos colectivos cos que compartimos o proxecto. Trátase dunha 
cobertura, porén, mixta, onde a parte das dimensións locais e de país é posible en certa medida re-
correr a medios de referencia tanto estatais como internacionais para desenvolver comparativas e 
universalizar a visión dos problemas (desde unha perspectiva global-local, sempre de dupla direc-
ción, distinguindo as inferencias e influencias sobre a poboación afectada). Respecto dos soportes 
utilizados preténdese que a cobertura sexa múltiple (é dicir, desenvolver lecturas desde os diferentes 
soportes e os seus cruces posibles e no posible), non obstante, por cuestións de recursos e facilidade 
para a observación e a contrastación de datos nas argumentacións da crítica que se exerce, enténde-
se que o soporte máis utilizado é a prensa (e na súa versión dixital). Está tamén, dentro das preten-



sións do OCC, utilizar aqueles datos que aporten os colectivos, e os medios e materiais que estes 
provean, así como a opinión e interpretación que, fundamentadas nas experiencias propias, sirvan 
na elaboración de discursos e argumentos para a construción da crítica. 

- o tipo de produción básica que realiza OCC é a análise de carácter interpretativa, é dicir, a contras-
tación rigorosa de datos provintes dos colectivos e os materiais aportados nas deliberacións. Tamén 
da interpretación consecuente do contexto, estrutura e tratamento que os medios realizan (ou ocul-
tan) respecto destes colectivos, a súa existencia e a súa problematización. As técnicas utilizadas 
para exercer a crítica (en tanto que contrastación rigorosa) son a comparativa, a análise crítica do 
discurso (ACD) e a formulación de indicadores e dimensións á hora de traballar cos Círculos (ver 
Apuntamentos 1), enmarcadas na filosofía de Aprendizaxe- Servizo, que avalía competencias e ex-
periencias da aprendizaxe tanto dos colectivos, como dos alumnos involucrados no proceso de ser-
vizo á comunidade. Prodúcese, por tanto, unha avaliación continua do proceso colectivo-xente da 
profesión, que culmina cunha “retribución comunitaria” (avaliación do colectivo á tarefa de obser-
vación-acción). Doutra parte OCC pretende aportar espazo aos colectivos e membros dos Círculos 
para desenvolver a súa opinión e experiencia respecto da crítica aos medios ou das necesidades e 
carencias dos seus colectivos. 

Avaliación da percepción.- 

Nestas alturas, aplicando o DAFO, son máis as potencialidades que as fortalezas (ainda que estas 
aparezan como tais) que ten o OCC. Entendendo esa percepción presente-futuro do observatorio as 
fortalezas aportan: 

a) unha atención crítica sobre diversas temáticas esquecidas polos medios, sobre as minorías e a po-
boación galega, en lingua galega. Tamén evidénciase unha boa bidireccionalidade local-global, e 
viceversa, na abordaxe dos temas, e variedade de fontes nos dispositivos deliberativos. Doutra parte 
valórase esa diversidade no que respecta a posibilidade de análise a fondo e a visibilidade que así 
acadan os temas. 

b) enténdese que a diversidade dos soportes empregados aporta dinamismo e impacto formal, o que 
resulta nunha boa interacción co lector. 

Albíscanse coma oportunidades: 

c) a participación de xentes de distintos ámbitos e profesións, a colaboración con asociacións que 
axudan a minorías, a aportación dunha axenda de contactos e fontes, mesmo con xornalistas impli-
cados, aporta concienciación e información de primeira man que permite unha análise máis comple-
ta, co fin de criticar o tratamento nos medios. 

d) a xeración de debate social ao través da conversa aportará maior impacto e visibilización 

Pola contra, coma ameaza advírtese que: 

e) os xornalistas non implicados, poden deturpar o labor do OCC. E percíbense como feblezas cues-
tións estruturais coma: 

f) falta de tempo para a realización de boas análises, a complexidade de acadar boas fontes de con-
texto e xerar bós dispositivos de conversa, a falta de difusión e de impacto, a falta de profesionali-
dade e de proxección coma estudantes restan credibilidade e prexudica, por exemplo, actividades 
como a externalización ao través das RRSS. Indícase, por contra do sinalado nas fortalezas que a 
variedade de soportes empregados non é real, focándose na prensa (na súa versión dixital). 



Círculos de Lectura Crítica dos Medios: 

O Círculo de Lectura Crítica (un dispositivo de comunicación). 

Como proceder? 


Os Círculos de Lectura Crítica son un dispositivo onde participan varias voces para desenvolver 
un tema consensuado entre o investigador/xornalista e os lectores da realidade social. Ámbolos 
dous van intervir nun diálogo sobre o tratamento de contidos das empresas informativas sobre 
representacións, estigmatizacións, comportamentos,... de determinados grupos sociais. Ou, dou-
tra parte, lecturas do común das comunidades e lugares, normalmente marxinalizados ou oculta-
dos tamén do fluxo da información dominante e interesada. Nos Círculos convócase tamén á 
Comunicación, como forma humana de relacións entre iguais, porriba da disciplina do Xornalismo 
e a do Xornalismo Audiovisual.


No Observatorio Cidadán de Comunicación estas conversas regradas de diálogo en aberto son o 
material fundamental para desenvolver análises e interpretacións posteriores, en contraste coa 
mensaxe ofrecida polos mal chamados “medios”, e que non son outra cousa que “empresas in-
formativas”.


Este dispositivo grávase ben en audiovisual, audivisual (son) e, tamén, se redactan no momento 
notas relativas ao que se fala, aos posicionamentos, as actitudes e reaccións dos conversantes 
respecto de determinadas manifestacións enunciadas por calquera dos interlocutores alí implica-
dos,  tanto alumnos como colaboradores. 


A duración do evento non soborda a hora e media. Precisa dun entorno axeitado para o diálogo 
relaxado e constante (neste caso fóra sempre da faculdade). A disposición da conversa é circular 
integrando tamén aos investigadores e observadores (alumnos) participantes.


O perfil dos lectores responde sempre a persoas afectadas ou implicadas, involucradas, os pro-
prios protagonistas ou testemuñas, polo tema a tratar, xente corrente, nin experta, nin académica  
(segundo o tema, pode contarse con algún pero sempre fóra do Círculo, como entrevista persoal 
tamén gravada) ou que sexa garante de partida dun discurso partidista, que poida ofrecer un co-
ñecemento científico, meramente técnico ou de cariz político á interpretación no seo do circulo. 
Prohíbese expresamente o concurso na conversa e nas entrevistas de persoal académico, do 
alumnado, técnico ou administrativo da USC, non sendo que o suxeito do traballo seña a propria 
USC (e, ainda, así  calquera persoal da facultade non podería contar).


O atributo de “crítico” ao lector é por que se considera de partida que hai un rigor nos feitos que 
explica, o rigor do cotiá, do suceso e da experiencia que lle acontece, e que é portador e vai fa-
cer un relato espontáneo e en confianza. Crítico tamén xa que se lle vai esixir probas e argumen-
tacións consecuentes. Unha das esixencias ao lector é que aporte, para iniciar a conversa, mate-
rial recollido nos medios (gravacións da televisión, fotocopias das páxinas dun xornal,...) que que-
re comentar, denunciar ou, simplemente, aportar. Os investigadores, se de caso, levarán tamén 
documentación actualizada sobre o tema para comentar (sempre en substitución daquela que 
algún dos convidados tiña que levar e non levou).


Denantes da celebración do círculo hai que pre-producir estes encontros e buscar ás persoas 
que consideremos axeitadas ao devandito perfil, comentandolles o procedimento e cal vai ser o 
seu uso; presentarlle e recoller a carta aval que vai autorizarnos a revelar as súas voces. Expli-
cándolles que, ademáis das reunións teremos que desenvolver unha actividade que lles sirva 
como nova representación e revisión do tema ao través dunha participación con distintos acto-
res. Dita documentación (carta de autorización) ten que ser comprobada e validada pola coordi-
nadora do Círculo correspondente e após posta baixo a custodia da responsable da Axenda do 
grupo


Nalgúns casos pode ser relevante a participación dun xornalista que explique os procedimentos 
profesionais e fale sobre a estrutura e as relacións que os medios manteñen coas súas fontes e 



cos xornalistas que compoñen a redacción; non obstante non é doado na profesión xente que se 
responsabilice da información ofrecida, queira falar do seu medio ou, simplemente, que poida ter 
tempo para intervir nestas performances.  Non obstante, por tentativas que non quede.


De igual maneira hai que entender que a xente que convoquemos, por cuestión da súa vida e da 
súa axenda profesional, tampouco poden ter tempo a participar continuadamente. A xente co-
mún, agora, non ten costume en participar  naquilo que lle pode restar tempo do seu lecer. Em-
poriso, ainda que as reunións se poidan facer mínimo con tres persoas, sempre hai que ter  can-
do menos seis persoas que, ben poidan intervir, ben poidan substituir a aqueles que non poidan, 
eventualmente, asistir. Agora ben, teremos especial coidado de que os interlocutores elexidos 
poidan asistir cando menos ás tres xuntanzas e poidan, sobre todo, implicarse na citada activi-
dade ou acción de comunicación que consensuemos con eles ou que eles precisen desenvolver 
especialmente.


Por tanto é importante manter unha entrevista ou un careo previo coas persoas que queiramos 
implicar no Círculo, valorando a sua disponibilidade, primeiro, e a súa pertinencia e presenza, ne-
ses encontros tamén. Como dixemos teñen que asinar tamén unha autorización e aportar unha 
copia da súa identificación persoal.


Chegado o día do encontro non se pode conversar inmediatamente, sen quencer o ambiente e 
chegar a un consenso entre o que consideramos necesario resolver nós sobre o tema, sobre o 
tratamento nos medios do mesmo e a experiencia de ser testigo ou protagonista da marxinalida-
de ou estigmatización, da ocultación, da irrelevancia decretada desde os poderes, da  irrespon-
sabilidade e impericia profesional ou da intencionalidade da estrutura mediática. Teremos que 
levar un esquema falado no grupo de traballo á consideración dos interlocutores. A iniciativa des-
ta busca e preparación ten que ser do responsable  no grupo do Círculo, como na parte da Ac-
ción ten que selo o responsable da Acción. Na primeira xuntanza é comeniente falar da Acción 
despois da conversa, namentres que na segunda e terceira xuntanza, cando a confianza é maior, 
deberemos falar e planear en conxunto cos lectores a Acción en primeira instancia, para logo ini-
ciar o tempo da conversa.


Dicir que tamén é posible manter por separado entrevistas cos lectores para profundizar nos seus 
relatos e historias, pero endexamais as entrevistas poden ser sustitutivas do diálogo en común. A 
gravación e conservación das xuntanzas é preceptivo e posuen substancia probatoria a presentar 
na Memoria final, ao través dun enlace da súa edición á canle de you tube do Observatorio. Ase-
made os materiais derivados destas xuntanzas deben de ser incorporados tamén nos Anexos da 
Memoria.


Normalmente a conversa comeza coa moderación do responsable do Círculo, outorgando a pa-
labra a un e outro lector con arreglo a tempos regulados e equilibrados de interlocución, evitando  
liortas e atrancos que non permitan a comprensión posterior do falado. Nunha primeira parte é 
importante amosar aquelas informacións que se van criticar, para pasar a unha segunda parte na 
que as experiencias propias tomen o fío da conversa. Mentres o responsable de Círculo mantén a 
orden da conversa sen intervir no posible, nin sequera con preguntas (se non son necesarias para 
avanzar), o resto do equipo pode repartirse as tarefas de gravación, redacción de notas sobre o 
que se fala, observación sobre os acenos, actitudes e reaccións, así como conflictos e consen-
sos entre dos participantes que se producen no tempo de conversa.


A interpretación das achegas é posible se previamente organizamos no grupo de traballo uns ins-
trumentos que nos permitan obter os resultados que precisemos para a análise (analizadores que 
consigan captar as distintas subxectividades), convertilos en citas expresas, itinerarios de sabe-
res para ser contrastados con outras fontes procedentes de indicadores estatísticos das institu-
cións, por exemplo, e outros datos que requiramos para respostar non só as cuestións da pes-
quisa, senon tamén para respostar ineludiblemente ás necesidades, carencias, reivindicacións  
comunicativas dos implicados,... de xeito que poidamos construír unha nova representación ou 
visibilización do tema, que desprace estéreotipos ou aporte unha visión máis cercana á realidade 
social. Sobre estes instrumentos e métodos hai material e referencias á disposición dos grupos 
no blog. Respecto da Acción ou da Actividade a emprender tamén hai procedimentos reseñados 
no blog que poden ser aplicables aos procesos que emprendamos cos colaboradores, non obs-
tante é preferible idear e producir estas actividades na dinámica que xurda destas reunións. Non 



se trata de facer campañas ou grandes producións senon de crear manifestacións posibles e 
tanxibles tamén para unha dimensión cercana e local. Para chamar quizabes a atención dos me-
dios sobre a súa responsabilidade social.


O CIRCULOS EN BREVE E PASO A PASO: PROCEDEMENTOS E FUNDAMENTOS. 

Produción de: 

A) Lectura crítica da información dos medios, experiencias dos membros do círculo-> interpreta-
ción desde a C. Interpersoal e Comunitaria. Ver carencias do xornalismo practicadas.  Observa-
ción, Fiscalización, Calidade.

B) Acción en común cos membros, concreta e axustada ao tempo do traballo a realizar, que tente 
transformar a representación dos afectados nos medios ou na opinión pública-> servizo aos gru-
pos afectados e á comunidade.

A) Ao través do debate en grupo. 

B) Ver propostas que realizan os membros do círculo, deseñar xuntos unha Acción de comunica-
ción ou servizo. Realizala, desde o principio, non agradar ao final. 

Obter avaliación da Produción e do papel do GT por parte dos membros do Círculo-> publicar a 
valoración no blogue (2o post grupal. Resultados finais e Retribución comunitaria ao labor feito: 
recoñecementos).

Supervisión da produción: coordinadoras dos Círculos nos seminarios corrspondentes.


 

Composición:

Os círculos os forman de 3-6 persoas+ os alumnos do GT. 

Perfil: afectados, involucrados, usuarios. Non expertos, como moito operarios ou técnicos das 
organizacións e asociacións (estes nunha porcentaxe, 1/3 ou de 2/6 máx.). 

Garantía de compromiso co GT e o tema, conseguir proximidade, confianza, horizontalidade, 
respecto común. 

Prohibida a incorporación, a maiores, de membros da USC (profes e alumnos Fac.) 


 

Requisitos:

Os membros do Círculo deben asinar unha carta aval que garanta poder publicar as súas decla-
racións e reproducir a súa imaxe nas reunións e accións que se emprendan-> responsable dos 
Círculos no GT (recolleita) 

Precísase tomar datos internos (non publicables), como o seu DNI-> arquivar por parte do res-
ponsable de Axenda (depósito e custodia). 

LOPD na USC (ver)-> Garantir destrución de datos persoais aportados após da entrega final do 
traballo. 

Os colaboradores terán dereito de rectificación sobre as informacións producidas polo OCC, de-
reito a publicar textos no OCC (promover segundo indicacións Difusión do blogue). 

Deberán aportar materiais: copia das informacións a tratar nos debates e outros que desexen ou 
sexa necesario aportar a criterio dos alumnos do GT. 


Dispositivo:

Os debates para a Lectura (2-3 reunións de máx. 90’ cada unha). Coidado co Calendario de en-
tregas de traballos: axustar->Axenda. 

Gravar ben en audio (+fotos da reunión), ou av.-> enviar resumo editado a responsable da Axen-
da, das tres reunións. 

As reunións serán fóra da Facultade, sempre. Axeitar o lugar de encontro á temática, no posible. 

Os membros do Círculo levarán as informacións (fotocopias das noticias) sobre a temática que 
queiran comentar. Os membros do GT terán da súa man documentación sobre o tema (para 
substituir no caso de que os colaboradorrs non a  truxeran consigo) Hai que advertirlles previa-
mente. 


Pre-produción:

Denantes das reunións hai que consensuar cos seleccionados o que se pretende do tema e de-
les. Hai que ir cun discurso claro para consensuar 




Explicarlles ben o que se quere, que se pretende, como se vai facer, que oportunidades se ofre-
cen ao facelo. 

Convén facer antes unha matriz de analizadores ( aquelo que se pretende resolver por parte do 
GT respecto do tema e os seus aspectos) para ter claro o que se queren tratar e  tamén posibili-
dades distintas da Acción que se quere emprender por parte do GT. Non quere dicir que se ten 
que impoñer o que quere o GT. Uns e outros deberán consensuar. 

 

 Encontros:

Nos encontros para a Lectura crítica o GT permanecerá atento, á escoita, observando, gravando 
e tomando notas, previo “quencer” do debate. 

O moderador só indicará tempos e dará palabra a aqueles que non falaron-> mediar tempos con 
ecuanimidade. 

As notas terán en conta: posicionamento e actitudes dos falantes, interacción, asuntos en común 
e aspectos diferenciais, acenos, acordos, desacordos, natureza das críticas respecto do repre-
sentado...-> tendo en conta os analizadores (elementos matriz a tratar polo GT e os aspectos 
consensuados previamente polos membros do Círculo e o GT. 


Análise: ter en conta:

Que problemas? 
Que oportunidades? 
Cartografía dos temas 
Como se tratan esos temas nos diferentes medios Representación / Voz 
Reciprocidade público-medio 
Vulneracións de dereitos 


A Acción cos Círculos 

O carácter da experiencia dialóxica dos Círculos debera promover unha Acción entre o GT e os 
membros do Círculo. 

Non obstante, por razóns de tempo e operatividade é preciso deseñar, promover, axustar a Ac-
ción ao tempo que os encontros. Teñan unha media hora máis con eles para resolver esta cues-
tión. 

Ten que ser unha Acción conxunta e concreta, precisa, sinxela, de comunicación, que mobilice 
máis alá do Círculo (p.ex. campaña de cartas ao director dos medios, mapa temático sobre a ci-
dade, sociodrama ou propostas creativas gravadas, emisión de programa, colocar o tema en 
axendas mediaticas,..) que sexa urxente e necesaria, que sirva, para o conxunto de afectados. 

As Accións serán previstas e autorizadas desde a supervisión das coordinadoras de Círculos e 
Acción, ademáis de poder ser utilizadas para as publicacións grupal ou individuais- duais. 

Lembrar que no 2o post grupal, resultados e avaliación dos membros do Círculo sobre o GT, dé-
bese ter en conta tamén a Acción emprendida e os seus efectos nos afectados. 


Interpretación:

Sobre as notas e a gravación procede facer unha análise sobre: os analizadores previstos, apli-
cando tamén a ACD (análise crítica do discurso) como técnica básica para os textos (escritos, 
gráficos e av).  Ver que podemos tirar do cruzamento entre : analizadores previos do GT, obser-
vación, fiscalización e calidade do Xornalismo revisado.

Sinalar aspectos relativos á comunicación interpersoal (interaccións, alteridade), á comunicación 
comunitaria (o común, as urxencias, emerxencias, necesidades, os actores, as accións, os mar-
cos para o acordo), ao xornalismo (a súa crítica no tratamento do tema, eivas estruturantes, con-
secuencias e transformacións que provoca). 

Reflexionar e reflexivizar sobre as prácticas sociais e xonalísticas. Melloras. 

Utilizar as reflexións e resultados, necesariamente, para a publicación dos post, grupais e indivi-
duais ou a dúas sinaturas (dependendo do repartoi interno de trafeas), e para argumentar os co-
mentarios que teñan os seus textos. 


 

Aplicación dos Círculos (curso 2017). 

Necesidade: 



Os medios de comunicación, a través dos seus contidos, estigmatizan, marxinan e criminalizan a 
individuos e colectivos da cidade e do rural (muller, migrantes, persoas con diversidade funcional, 
mozos,...) sen ter en conta moitas veces os seus dereitos, instalando prexuizos nas comunidades e 
graves diferencias nas relacións e na convivencia que se desenvolven na cidade. Compre que os 
afectados enfronten a vulneración que os medios exercen sobre eles. A pretensión de establecer 
“círculos de lectura crítica”, á vez fluidos e permanentes, é exercer un “control social” sobre os me-
dios, unha vixianza para evitar a vulneración dos dereitos dos colectivos da cidade. 

A mocidade compostelán, un dos grupos vulnerables,  convírtese nesta experiencia nun axente fun-
damental que, desde a comprensión da vunerabilidade  doutros colectivos da cidade o rural, articula 
un diálogo participativo xunto con eles, partindo da lectura crítica destes contidos mediáticos. 

O propósito é activar novas interpretacións que equilibren as “realidades” que venden os medios, 
creando axendas e accións que procuren estratexias de acceso aos medios, réplica, negociación e de 
creación de relatos, prácticas de comunicación e/ou medios colectivos e propios máis xustos.   

Co concurso das organizacións que loitan desde a cercanía, asumindo os problemas e necesidades 
destes colectivos, os mozos aprenderán a facer emerxer as experiencias de vulnerabilidade, as ca-
rencias e o devezo de ser e de existir no territorio. 

Dispositivo: 

Créase unha web-blog cidadana, xestionada polos mozos, onde entrecruzar actividades e interpreta-
cións dos colectivos vulnerables, dende onde exemplificar os procesos mediáticos inapropiados e 
non axustados á realidade, onde visibilizar as fontes que fican ocultas e se lles nega  a voz. 

O dispositivo funciona a partires de indicadores de control deseñados desde os círculos. Desde o 
debate do propio círculo respecto de contidos dos medios e das experiencias comúns, nun proceso 
de aprendizaxe e servizo. 

Nestes círculo formalízanse estratexias de acceso aos medios, de oposición e de negociación, ao 
través de propostas de acción e actividades que fagan emerxer lecturas máis equilibradas e xustas. 

Preténdese xerar durante esta actividade un total de 10 círculos de lectura que interactuen na cidade 
e no rural. De 3 a 6 persoas (afectados, técnicos, persoas que atenden as dependencias,...) por círcu-
lo na que interveñen tamén uns 5-6 mozos que axuden a levar a cabo a lectura e, posteriormente, 
difundan na web, nas redes os debates e interpretacións habidas, as axendas e actividades empren-
didas.


OCC: quen somos? (Manifesto, elaboración dos alumnos, 2017) 

1. Que xornalismo observamos? 

No OCC centramos a nosa crítica naquel periodismo meramente extractivo e sen confianza nas fon-
tes, en pos dun beneficio dirixido, político, económico, institucional,... próximo aos grandes grupos 
de poder a aos conglomerados mediáticos; naquel periodismo que estigmatiza, que discrimina, que 
é parcial e de consumo, que furta a voz a actores sociais, os minoriza e marxinaliza, que distrae e 
sustrae a realidade social. Observamos e sancionamos aquel xornalismo que trata con contidos 
morbosos e sensacionalistas, imprecisos e sen profundidade, que desubica e confunde, que manipu-
la, oculta e censura, que non aplica procesos de comprobación e filtros de calidade informativa, que 
afecta á credibilidade do labor periodístico. 



2. Que xornalismo necesitamos e queremos? 

Queremos e precisamos practicar un xornalismo orientado e achegado ás persoas de a pé, que aten-
da á pluralidade e inclua ás minorías, que contribua ás comunidades, que dea conta das súas necesi-
dades e carencias, da emerxencia das súas sensibilidades. Un xornalismo de mediación e de servizo, 
que dialogue e que aprenda na responsabilidade de construir unha sociedade máis xusta, igualitaria 
e informada. Por tanto, un periodismo que exerza de contrapoder, como actor político comprometi-
do, critico, reivindicativo, mobilizador, transformador. Que fale, a partires do consenso disa deonto-
loxía, desde a veracidade, pero tamén desde a honestidade, desde a conciencia, desde a diversidade, 
desde a escoita e comprensión dos sentires. Actitudes e procesos todos eles encamiñados a conse-
guir unha información e unha mediación comunicativa confiable, de calidade, ben documentada e 
argumentada, crible, traballada desde os saberes, intereses e experiencias da xente, que asuma as 
súas consecuencias e, daquela, permita ao xornalista exercer libre e independente coma o comuni-
cador que é. 

3. Que nos pode aportar falar cos afectados da maneira en que o estamos facendo? 

En primeiro lugar a deseñar e participar dun dispositivo deliberativo e crítico orientado a exercer o 
control cidadán daqueles medios que vulneran os dereitos dos colectivos, e a desenvolver accións 
de comunicación que reafirmen a condición destes grupos e desvele as súas necesidades . 

A profundizar, nun segundo banzo, nestas carencias e emerxencias, na construción da súa voz, na 
procura do seu acceso á comunicación, na valorización da propia representación, dos seus saberes e 
experiencias no relato informativo. 

4. Colectivamente, que tiramos da aprendizaxe para desenvolver o xornalismo que queremos ? 

Apórtanos formarnos a nós mesmos na comunicación e a tratar coas fontes dunha maneira profunda 
e continuada para coñecermos as vivencias e experiencias de primeira man. Tamén aprendemos pro-
tocolos para nos comunicar coas comunidades e comprendermos a complexidade das relacións in-
terpersoais. A recoñecer a confianza como punto de partida, para participar da verdade construida 
desde o colectivo. Para conseguir este achegamento, debemos ter unha mesma linguaxe - consen-
suada e inclusiva – e comprender a súa cultura. Constatar o sentir destas persoas nos nosos escritos 
xornalísticos debe ser a nosa arela máis grande. 

5. Que tipo de coñecementos básicos precisamos? 

Precisamos implicación e compromiso de todos nós co imaxinario e a praxe comunitaria e xornalís-
tica. O esforzo colectivo do saber, a claridade e a honestidade son principios que debemos aplicar 
neste labor. O proceso de obxectivización susténtase na escoita atenta, na pescuda e na sistematiza-
ción para sermos precisos e rigorosos no relato informativo e na mediación comunicativa. 

6. En base a que podemos mellorar o noso Observatorio? 

OCC ten que ser visibilizado coma un esforzo de autoxestión e de coñecementos colectivos onde se 
articule e se equilibren os compromisos adquiridos coas comunidades, cos compañeiros na aprendi-
zaxe, cos grupos e o seu reparto das tarefas, na interlocución colectiva nas publicacións e a partici-
pación na difusión das accións e dos contidos. 

Manifesto final. Brief (2017): 
O Observatorio Cidadán de Comunicación (OCC) é unha ferramenta para a cidadanía e 
para a formación en cidadanía, que tivo a súa orixe no proxecto Cidadanía e Educomuni-



cación (CIDEC) na convocatoria pública de Redes de investigación co patrocinio da Xun-
ta de Galicia e os Fondos FEDER da Unión Europea (2014-15) e ten continuidade ao tra-
vés dos Círculos de Lectura que se vaian xerando desde as  institucións, asociacións ou 
organizacións sociais, e os Círculos de Aprendizaxe promovidos desde os grupos de tra-
ballo da materia Comunicación Interpersoal e Comunicación Comunitaria do 2º curso do 
grao de Xornalismo na USC.

O OCC é un medio on line aberto á participación das persoas, co que se pretende exer-
cer a vixiancia cidadá ou control social dos medios de comunicación en Galicia, desde o 
“media criticism” (crítica aos medios) enfocando sobre a súa representación, o acceso á 
comunicación dos grupos de atención social prioritaria  (muller, mocidade, migrantes, 
persoas con diversidade funcional, persoas maiores, entroutros) e a vulneración dos de-
reitos universais da cidadanía. O obxectivo final de OCC é a mellora dos medios de co-
municación no seu exercicio da responsabilidade social e do pluralismo na súa produción 
de sentido da realidade social.


Materiais de consulta: 

Videos.- 

Entrevista a Juan Larrosa- Observatorio ITESO, U. Guadalajara, México. 

https://youtu.be/6fzT9S1HpJU 

Presentación de Observatorio de Tv – Universidad de Antioquia, Colombia. 

https://youtu.be/0pukkJ2ynnk 

Presentación de Observatorio- Universidad de Chihuahua, México. 

https://youtu.be/k-UunkFCx3k 

IIº FORO SOCIAL MUNDIAL- Watch Media 

https://youtu.be/aCTw0wvEyeM 

ACD.- Clase de Teun van Dijk: 

https://youtu.be/ul44ENJdqbs 
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