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Os esquemas son simples referentes para o estudo da materia e non completan aos 

apuntamentos. Para revisar os apuntamentos correspondentes ver no blog en Apuntamentos> 

Comunicación 3- Medios Comunitarios. 

 

1. Medios comunitarios 

 

Son un grupo de persoas que utilizan algún instrumento ou tecnoloxía para difundir a súa voz. 

Cumpren co comunitarismo, é dicir:  teñen as  súas propias normas, cultivan unha linguaxe 

determinada, loitan por unha causa común, traballan en participación e empregan as asambleas 

como método de toma de decisións para desenvolver accións que propuren un beneficio para a 

comunidade. 

Están fundamentada nun modelo de esforzo-recompensa: todos aportan e todos reciben. 

Traballar nun medio comunitario require unha reformulación da formación e práctica 

xornalística, pois a súa base non é a información nin o seu consumo, senón a mediación social 

para mellorar os recursos da comunidade, conseguir que sexa escoitada e que participe nos 

intereses e sensibilidades de outros grupos que, coma eles, tamén participan do medio (campa-

ñas conxuntas, apoio social,...). 

 

 

2. Introdución ao círculo promotor 

 

O círculo promotor é o que ten a tecnoloxía e controla o acceso doutros grupos de causas 

(mulleres, asociacións sociais e culturais, migrantes, mozos, veciños…). Acceso é unha palabra 

fundamental nos Medios Comunitarios. Se estes grupos ou colaboradores son aceptados trabá-

llase con horizontalidade, normalmente. Existe unha escala de acceso que se reproduce tamén 

na comunidade, devén dela: primeiro e propór e facer un programa, logo tomar decisións sobre 

a programación, máis tarde sobre o  financiamento… os involucrados van progresivamente 

asumindo e desenvolvendo as decisións do grupo. 



 

 

Desta forma, o grupo promotor recolle e organiza a súa programación conxunta segundo os 

intereses doutros grupos representados na súa asamblea. O resultado é unha programación moi 

diversa e, ao tempo, tamén hoxe moi contaminada polas fórmulas de radio e televisión. 

 

 2.1 Lugar de encontro social 

 

- Lugar: duplo significado: 

1. Praza pública onde o genius loci (encargados de planear a existencia na vida 

comunitaria, os protectores daquela) debatía e falaba. 

2. Intelixencia, forma de facer que abrangue tanto a aprendizaxe técnica  (velaí o acom-

pañamento dos mestres cara os aprendices na construción das  catedrais europeas, no 

medievo, e tamén na era industrial nas fábricas na aprendizaxe solidaria- o compagno-

nnage-) como o funcionamento da existencia en comunidade, que se aprende cando 

accedes e vives nela.  

 

- Encontro: conleva unha relación que implica coñecer as causas dos demáis para poder 

colaborar con elas e apoialas. Non só é empatía, a soborda. 

 

- Social: trátase de resolver a forma de vivir, de ser e facer e de estar. É o resultado dunha 

relación entre persoas. Por tanto, presencialidade (estar), construción (de si mesmo cos 

demáis, socializar) e existir (facer parte, compartillar, proxectar). 

 

3. Clasificación xeográfica 

Ao igual que a comunicación comunitaria, os medios nacen a partir da cultura do país ou da 

diversidade das culturas nun lugar determinado. 

 

1. Europa 

       1.1 Países do norte: normativizados. Alemaña, Finlandia, Países Baixos… 

Teñen leis e fondos que garanten o mantemento dos Medios Comunitarios. Defínense como 

canles abertas: aquelas que cuxo financiamento susténtase en institucións estatais ou dunha 

rede estatal. Hai un control fiscal que lle garantiza unha liberdade controlada e normalizada. 

Nacen ao ver que nos Medios Comunitarios proliferaban outros tipos de culturas que non se-

guían o modelo de convivencia europeo. Desta forma, asegúrase unha diversidade 

normativizada e regulada. 



 

 

 

         1.2 Países mediterráneos: non normativizados. Grecia, Italia, España… 

Existe unha lei de comunicación audiovisual comunitaria pero non se leva a cabo porque carece 

de regulación. En moitas ocasións ocorre que en España o Ministerio de Interior ocupa (multa, 

impide a súa emisión...) os Medios Comunitarios. Estos países regulan en función das presións 

de grupos mediáticos ou relixiosos que queren ocupar as ondas mesmo ao través de emisoras 

piratas permitidas polos gobernos e que carecen de regulamento. En detrimento dos medios 

comunitarios e do dereito a comunicar. 

 

 

2. Latinamérica 

 

En Latinamérica existe unha grande diversidade de formas de medios comunitarios.  

 Países con legalización: 

A Lei Orgánica de Comunicación de Ecuador é unha das máis avanzadas no mundo respecto 

aos Medios Comunitarios. Nestes momentos (2018) pretende ser reformada volvendo a garan-

tir o reparto  entre grupos mediáticos privados e confesionais. A lei estipulaba un reparto, sobre 

o papel, do 34% para os Medios Comunitarios   e que viña sendo ocupado de facto polas redes 

da  Igrexa Católica e, agora tamén a Evanxélica transformando ese hipotético reparto nunha 

extensión a maiores do confesionalismo nas ondas como xa ocorre no Brasil e en Bolivia, por 

exemplo. A Igrexa Católica ten moi claro como facer evanxelización: ocupando as ondas 

comunitarias e na formación ao través de redes no ensino primario como no ensino superior. 

O mesmo pasa cos evanxelistas (grande aumento no control dos medios) que son financiados, 

entre outros, con fundos da dereita fundamentalista norteamericana, asociada con capitais ex-

tractivos (petróleo,minería...) de materias primarias. 

Ao igual que en Europa hai países (Paraguai, Guatemala, Salvador, Cuba,...) onde os medios 

comunitarios son perseguidos ou estreitamente controlados. 

Os medios comunitarios en Latinamérica desenvólvense coma medios de barrio nas grandes 

cidades, no rural como redes de intercambio e axuda mutua e como lugares de encontro de 

formación e organización da saúde da poboación. O activismo social mestúrase con emisoras  

que soamente emiten música tradicional (ou de hip-hop, por exemplo) ou difunden novas for-

mas de educomunicación e creatividade audiovisual que emerxe desde o consumo real da xente 

(fóra dos espazos comerciais). 


