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1.-O Mobbing 

1.a.- O mobbing é unha situación que se manifesta no ámbito laboral a raíz dunha práctica 

reiterada de abusos por parte dun acosador a unha vítima. As principais consecuencias 

son psicóloxicas, pero poden chegar a ser físicas, abarcando dende efectos derivados do 

síndrome de burnout ata o estrés postraumático ou incluso comportamentos suicidas. Este 

tipo de violencia pode exercerse de maneira horizontal ou vertical (de dentro da última 

categoría podería darse de xeito ascendente ou descendente). 
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Os medios de comunicación, en xeral, pecan de desidia á hora de contrastar as fontes de 

información. Na maioría das novas analizadas, os medios só se serven da visión dunha 

das partes implicadas no problema, xa sexa a vítima ou a parte acusada de realizar o 

suposto acoso. Estas novas non chegan ó fondo do asunto, senón que se estancan na 

superficie. Existe unha carencia de información sobre a maneira de actuar en caso de 

sufrir acoso laboral: as vítimas normalmente acoden aos sindicatos para intentar 

solucionar o problema. Ademais, os medios céntranse en casos individuais sen darlle 

verdadeira visibilidade ao tema. Ás veces deíxanse levar por un instinto sensacionalista 

debido ás dificultades que teñen para acceder á información e a pouca relevancia que 

comporta este tema na sociedade actual. 

A comunidade afectada polo mobbing (acosados e entorno próximo) sente este problema 

como un lastre ao que deberían facer fronte as institucións. A realidade das vítimas está 

estreitamente relacionada coa dificultade de demostrar que están sometidas a unha 

situación de acoso laboral. A súa credibilidade é escasa ata que presentan un informe 

psicolóxico que o corrobore.  A parte afectada do Círculo crítico opina que se trata dun 

problema estrutural da sociedade, na que non se fomentan valores como o respeto ou a 

tolerancia, algo que se traduce en relacións conflitivas no ámbito laboral.   

1.b. Nun principio o obxectivo era coñecer tanto os casos concretos de acoso laboral 

resoltos como os que aínda estaban sendo obxecto de estudo no ámbito da USC; afondar 

nas causas e consecuencias do mobbing; analizar as medidas de actuación, e tratar o tema 

dende unha perspectiva alternativa á dos medios de comunicación tradicionais.  

Dende o momento en que comezou a investigación, as dificultades para acceder á 

información - tendo como principal barreira a Lei Orgánica de Proteción de Datos 

(15/1999 de 13 de diciembre) - foron en aumento, motivo polo que non se chegou a 

executar o primeiro aspecto clave da proposta. Os outros tres propósitos leváronse a cabo 

grazas a cooperación do Círculo, conformado por actores que están implicados 

directamente coa resolución deste tipo de conflitos laborais [1.1].  

Os temas non declarados na Proposta Inicial Definitiva [1.2] foron a importancia da 

prevención do acoso laboral, algo realmente necesario para erradicar o problema, e a 

distinción que a USC establece entre o protocolo principal de actuación contra o acoso 

laboral e o protocolo que avalía os casos de acoso por razón de xénero e de acoso sexual. 

A prevención é un dos aspectos fundamentais do problema e un dos que menos aparecen 



nos medios. Con respecto ao segundo tema, a categorización do acoso por razón de 

xénero, tratado de xeito independente do propio acoso laboral, non resulta completamente 

adecuada para visibilizar os efectos ligados ao machismo dentro do ámbito laboral.  

1.c.- As premisas baseáronse na indagación de casos específicos e accesibles en canto á 

información. A investigación comezou a partir de aí tendo como criterio a seguir evitar 

todo tipo de sensacionalismo, por outra banda tan presente nos medios de comunciación 

actuais.  

A análise das medidas levadas a cabo pola universidade como institución responsable de  

arbitrar os casos de mobbing foi crucial. Como meta, conseguiuse solventar un vacío 

informativo sobre as medidas de prevención do acoso laboral, así como profundizar no 

tema e nas solucións posibles de cara a enfrontar o problema. Os medios de comunicación 

informan na medida do posible, aínda que a axenda mediática non sexa inclusiva con este 

tema e non se leve a cabo un labor formativo.  

A primeira fase de documentación consistiu na busca de novas nas que os medios falasen 

sobre o tema; na busca de protocolos de actuación e de estudos, así como de outras vías 

de información como o contacto directo con expertos e persoas familiarizadas co tema ou 

que traballan con esta problemática social [1.3]. 

A perspectiva inicial foi mudando a medida que o grupo foi recompilando datos, 

situacións, as diversas visións das fontes, etc. Ao principio, o núcleo da cuestión xirou en 

torno a casos concretos, ligados a traballadores da empresa privada, debido a unha maior 

facilidade para acceder a información sobre estes casos. No momento en que comezaron 

as reunións co Círculo produciuse unha clara mudanza de 180º, posto que a cuestión clave 

pasou a estar relacionada co ámbito público.  

1.d.- A metodoloxía baseouse na contrastación das declaracións e os debates xurdidos no 

Círculo [1.4] coa actualidade informativa dos medios tradicionais e alternativos [1.5]. 

Xuntar a información actualizada cos datos oficiais obtidos con anterioridade foi o 

procedemento principal que se empregou para acadar os obxectivos da proposta. Ademais 

do Círculo crítico, a información obtívose a partir doutras vías, como a entrevista 

realizada a  María Ángeles López Cabarcos [1.6] 

Houbo tres fases no que respecta ao tratamento da temática: en primeiro lugar, a 

documentación e  a selección dos asuntos clave para debatir nas xuntanzas; a segunda foi 



a interacción co Círculo, o seguimento do tema e a introducción de novas cuestións; e, na 

terceira fase, materializouse o traballo de produción mediante a realización dunha charla 

formativa e informativa sobre o acoso laboral en Santiago de Compostela.  

Foi pertinente acudir a Luís Míguez e a Luis Muñiz para conseguir un espazo onde 

realizar as reunións e mesmo a charla e para atopar contactos para que intervisen na 

conferencia. Ambos os dous facilitáronnos varias ferramentas coas que traballar (espazos, 

difusión dos carteis, axuda para lograr apoio por parte dos xornalistas, etc.). Manuela Zas 

aportou reflexións certamente útiles para amosar a raíz do problema, dende un punto de 

vista social e incluso cultural.  En canto aos procedementos, o grupo sempre trasladou 

toda a aprendizaxe derivada do proxecto ao seu entorno (amigos e familia), así como a 

todos os usuarios das redes sociais polas que se difundiu a proposta [1.7].  

Unha das premisas, en base ao Código Deontolóxico, polas que se guiou o curso da 

proposta, garda unha estreita relación coa aguda crítica da socióloga Gaye Tuchman [1.8] 

sobre a impunidade dos xornalistas como causa directa da inmunidade (en referencia aos 

privilexios sociais dos profesionais da información, que poden chegar a evitar calquera 

responsabilidade derivada dos efectos do seu traballo). Prestarlle atención a esta idea foi 

clave para evitar caer en prácticas carentes de ética, mantendo en todo momento un 

compromiso auténtico coa causa social pertinente: a loita contra o acoso laboral. A 

adecuación desta metodoloxía á proposta formalizouse dende a primeira reunión mantida 

co Círculo, desembocando nunha actividade cultural-formativa pola que o Observatorio 

Cidadán de Comunicación recibiu unha valoración positiva [1.9].  

Con respecto aos procesos de conceptualización, un dos puntos de partida para lograr o 

éxito do Observatorio Cidadán de Comunicación como medio alternativo foi utilizalo 

como vehículo de transporte da realidade da comunidade afectada. A organización 

posterior ao proceso de documentación consistiu na distribución da información en varias 

categorías: novas, estudos, protocolos, declaracións das fontes, apuntamentos, 

cuestionarios, material audiovisual.  

   

1.e.- Para o cumprimento do programa de Aprendizaxe e Servizo organizáronse tres 

encontros para fomentar o debate e a exposición das visións dos membros do Círculo. 

Este proceso interactivo levouse a cabo a través da publicación dos artigos  e os 



comentarios realizados no blog, en resposta ás dúbidas da comunidade [2]. Os 

instrumentos [2-A] empregáronse coa triple finalidade de recoller, producir e difundir a 

información. A primeira fase centrouse na recompilación do material audiovisual 

resultante das reunións [2.1]; a fase de produción da información xestouse coa creación 

dos artigos, as novas e os vídeos publicados nas distintas plataformas do OCC; e, por 

útilmo, a tarefa de difusión foi un aspecto fundamental para lograr un maior alcance 

mediante o material compartido en Twitter, Facebook, Instagram e Youtube [2.2].  

A aprendizaxe principal adquirida grazas aos encontros co Círculo tivo que ver coa 

dificultade existente para prever, identificar e resolver o mobbing; co funcionamento de 

institucións como a USC ou a Xunta de Galicia no proceso de investigación dos distintos 

casos, e coas múltiples formas nas que se pode manifestar tal acoso.  Pola súa parte, os 

membros do Círculo puideron ver dende dentro a metodoloxía utilizada por parte dun 

medio alternativo como o OCC, así como as trabas coas que conta o xornalismo para 

acceder á información sobre temas alleos á axenda mediática.  

A relación de reciprocidade mantida entre o Círculo e o grupo serviu para cumprir un 

pacto social: a visibilización dun problema colectivo a cambio de ferramentas coas que 

elaborar un tratamento informativo correcto do tema.   

A natureza dun blog como o OCC, debido á súa estrutura, responde a necesidades 

educomunicativas que se apoian na conxunción dunha pedagoxía crítica na que participan  

os creadores da información e o resto da comunidade (a través de comentarios e da 

integración da sociedade en proxectos como a actividade final realizada polo grupo, na 

que os asistentes trasladaron as súas propias inquietudes a un espazo público que lles 

facilitou poder compartir as súas perspectivas).  

En canto ao contido dos apuntamentos do OCC, o concepto de redes sociais aportado por 

Elina Nora Dabas (1993) serviu de punto de partida para fundamentar o proceso de 

difusión do grupo, tendo en conta que estas plataformas funcionan como un vehículo para 

a acción e non como un obxectivo en si mesmo. Ademais, a prealimentación da que falaba 

Kaplún foi unha das bases da proposta para elaborar unha información acorde ás 

demandas da comunidade implicada.  

Pasando ao aproveitamente dos artigos do OCC, o post do grupo S3D: Culturas e Medios 

Alternativos Educomunicación ou comunicación mediática? Resultou certamente útil 



para reafirmar a idea sobre a existencia necesaria dos medios alternativos como 

combatentes do vacío informativo xerado nos medios tradicionais. Outro recurso 

utilizado para completar a nosa aprendizaxe foi o artículo de Carlos Lozano El 

sensacionalismo de los riesgos y las catástrofes (2015-2016): “Sen aspectos chamativos 

a información non informa, ou mellor: sen sensacionalismo as audiencias teñen a 

percepción de non estar informadas”. [2.3] 

  

2.- O Círculo 

Como criterio de busca tratouse de localizar xente involucrada e con certa traxectoria e 

experiencia dentro do tema do acoso laboral, tanto profesionais do tema como vítimas. 

Unha vez superado o proceso de selección, o Círculo de lectura crítica estivo composto 

por: Luís Míguez Macho, Presidente da Comisión de Análise e Resolución de Conflitos 

na USC, quen aportou unha visión máis institucional e facilitou información relativa á 

USC con respecto ó tema do acoso laboral; Luis Miguel Muñiz Sobrido, liberado sindical 

da UGT, quen estivo disposto a acudir ás xuntanzas de círculos e explicou a súa 

experiencia, a pesar da delicadeza da mesma por tratarse dunha posible vítima de 

mobbing; e, por último, Manuela Zas Castro,  Presidenta da Asociación Galega contra o 

Acoso Moral no Traballo (AGACAMT), quen aportou unha visión allea ao ámbito da 

USC que enriqueceu o panorama informativo.  

Ademais dos membros do Círculo, a axenda consultada foi a seguinte: Víctor, traballador 

da UGT; M. Á. López Cabarcos, profesora de ADE na USC; Pedro Blanco Lobeiras, 

avogado da Asesoría Xurídica da UGT; María Bastida Domínguez, profesora de 

Relacións Laborais na USC, e Carmen Ariza Tejeda, psicóloga especializada en 

Psicoloxía Xeral Sanitaria e do Traballo. 

 

2.b.-Para comezar a organizar o grupo, concretouse a función de cada membro nunha 

reunión intergrupal. O seguinte paso foi a busca dos membros do círculo crítico. Unha 

vez que o círculo aceptou a proposta, concretamos a data para a primeira xuntanza.  

 

-Xuntanza 1 (8 de marzo de 2018). Centro Sociocultural Fontiñas. Funcións: 



 -Fran Gerpe: elaboración de material audiovisual (fotografía e vídeo). 

 -Candela Fernández: realizou a función de moderadora da reunión. 

 -Miguel Cobas: recollida de apuntamentos. 

 -Laura Cortés: recollida de apuntamentos. 

 -Fabio González: recollida de apuntamentos. 

 -Antía Araújo: recollida de apuntamentos. 

 

-Xuntanza 2 (19 de marzo). Facultade de Dereito USC. Funcións. 

             -Fran Gerpe: elaboración de fotografías. 

-Fabio González: elaboración de vídeo.  

-Candela Fernández: realizou a función de moderadora da reunión. 

 -Miguel Cobas: recollida de apuntamentos. 

 -Laura Cortés: recollida de apuntamentos. 

 -Antía Araújo: recollida de apuntamentos. 

 

-Xuntanza 3 (5 de abril). Facultade de Dereito USC. Funcións. 

             -Miguel Cobas: elaboración de fotografías. 

-Fran Gerpe: elaboración de vídeo.  

-Laura Cortés: realizou a función de moderadora da reunión. 

 -Fabio González: recollida de apuntamentos. 

 -Candela Fernández: recollida de apuntamentos. 

 -Antía Araújo: recollida de apuntamentos. 

  

2.c.- En relación coa negociación dos aspectos do tema, non se anunciaban con 

anterioridade ás xuntanzas, senón que dende o observatorio propoñíanse temas que 



despois saían a debate. Con respecto ó glosario, saíu a debate na primeira xuntanza e 

todos os membros do círculo estiveron de acordo coas definicións. 

Na primeira xuntanza (8 de marzo) tratáronse os seguintes temas de diálogo [2.4]: a 

análise do glosario conceptual e a terminoloxía útil para o proxecto do OCC, en materia 

de acoso laboral; xerouse un debate sobre o tratamento do acoso laboral nos medios de 

comunicación; falouse sobre a evolución da dinámica de resolución das sentenzas 

favorables ao traballador afectado en casos de acoso laboral, así como do tratamento do 

tema da  efectividade dos protocolos de actuación e prevención do acoso laboral na USC 

[2-B]. 

Na segunda xuntanza (19 de marzo) [2.5] tratáronse a prevención e concienciación sobre 

o mobbing na USC; as sancións, prazos de actuación e protección da vítima; o perfil da 

víctima; o papel dos medios, e o paralelismo existente entre o mobbing e o bullying. 

Na terceira xuntanza (5 de abril) [2.6] saíron á luz temas como:  a influencia da crise 

económica sobre os casos de acoso laboral na universidade; as diferenzas entre entre o 

ámbito privado e o público en materia de acoso laboral; o acoso laboral a través das novas 

tecnoloxías; os micromachismos coma outra forma de acoso laboral e as consecuencias 

que sofren las vítimas do mesmo.  

 

Despois do transcurso das xuntanzas, o grupo apreciou distintas semellanzas nas 

conclusións do membro do Círculo. Os tres integrantes do círculo mostráronse de acordo 

cos conceptos e as definicións que integran o glosario. En xeral, todos coinciden en que 

os medios de comunicación pecan de “amarillistas” á hora de tratar os temas referentes 

ao mobbing. En canto á evolución das resolucións xudiciais, chégase á conclusión de que 

se produce un  aumento das sentenzas favorables ao traballador en casos de acoso laboral. 

Os integrantes do círculo cren que se debe a unha maior sensibilización e concienciación 

por parte da sociedade.  

            

Do mesmo xeito, tamén houbo puntos nos que os participantes non chegaron a certos 

puntos en común. Respecto ao síndrome de desgaste profesional, Manuela Zas fai 

referencia ás persoas que non obteñen recoñecemento pola súa labor. Mentras que dende 

a perspectiva de Luis  Muñiz este síndrome vén dado por unha sobrecarga de tarefas. 



Manuela Zas e Luis Muñiz coinciden en que a universidade só actúa cando o problema 

xa está establecido. Parécenlles insuficientes os protocolos e formularios dos que dispón 

a universidade para tratar os casos de acoso laboral. Luis Muñiz afirma que os formularios 

non se adecuan a todos os casos de mobbing. Luis Miguez explica que dende a comisión 

que preside se establece se son casos de mobbing, e en caso afirmativo pasa a mans dos 

órganos de goberno. En canto aos casos de micromachismos no traballo Luis Míguez ve 

difícil que se dean na universidade porque asegura que todas as normas son igualitarias. 

En cambio para Luis Muñiz son os casos máis difíciles de detectar. Manuela Zas asegura 

que os casos de acoso laboral poden levar implícito o machismo. 

 

En relación á posta en práctica do concepto de prealimentación á hora de representar á 

comunidade no contido xerado para o observatorio, o feito de contar cun círculo de lectura 

crítica formado por vítimas de acoso laboral e asociacións que traballan de maneira 

directa coas vítimas, fai que as mensaxes elaboradas polos membros do grupo de traballo 

representen os intereses  da comunidade. Unha vez rematado o proxecto e, tendo en conta 

as valoracións feitas e o transcurso da acción final, queda demostrado que realmente era 

un tema que si que interesa á sociedade 

 

 

2.d.- Proposta de Acción  

A acción consistiu en levar a cabo unha conferencia que axudara na tarefa de 

concienciación desta problemática social. Falando nas reunións coincidimos, tanto o 

círculo coma nós, en que a tarefa de prevención pode ser tan importante como a propia 

resolución de conflictos e, a día de hoxe, non se ten información de ningunha destas dúas 

variables.  

A raíz desta situación de baleiro de información, dende este grupo decidiuse abordar a 

tarefa de acción por esta vía. Antes da realización da propia conferencia, púxose en 

marcha un traballo de difusión, tanto no propio Campus como por redes sociais. En canto 

a relación da Acción coa retribución e recoñecemento do círculo, pensabamos  que todos 

puidemos saír gañando grazas a estas prácticas: dende o observatorio conseguimos chegar 



a máis persoas e difundir a nosa mensaxe, a USC cumpriu co protocolo e deu un paso 

adiante en materia social e de apoio aos seus traballadores,  

 

A acción [2.7] foi proposta por Miguel Cobas coa que se pretendeu visibilizar o problema 

e completar os servizos que a USC non cumpre. 

Os membros do círculo participaron na acción: Luis Míguez facilitounos a aula para levar 

a cabo a charla, Luis Muñiz aportounos o contacto de Pedro Lobeiras, quen 

posteriormente sería un dos invitados a falar na xuntanza.  

 

O maior problema da acción foi o tempo que se nos permitiu a sala acordada. Ao dispoñer 

só  dunha hora e media, houbo xente que se quedou con dúbidas que non puideron ser 

contestadas. Por sorte, esas cuestións foros solucionadas posteriormente fóra da propia 

aula. 

O motivo da charla xurdiu porque nas reunións co círculo se abordou o tema da falta de 

concienciación por falta da Universidade. O seguinte foi conseguir tanto aos poñentes 

como o lugar idóneo para a mesma. Despois, procedeuse á elaboración dos carteis e á 

difusión dos mesmos polos lugares claves da universidade. 

 

O impacto social foi exitoso con respecto ás nosas expectativas. Achegáronse á aula 10 

da Facultade de Dereito 30 persoas, aproximadamente, de entre 20 e 70 anos. A charla e 

o turno de preguntas foi moi interactivo. Por parte dos poñentes, os tres destacaron o 

traballo do grupo e agradeceron o traballo de visibilización do observatorio. 

 

2.e.- O círculo crítico actuou dunha maneira moi colaborativa. Segundo as súas 

valoracións [1.9] os membros destacaron o proceso de documentación previa realizado 

polo grupo de traballo ás reunións. Recalcaron que foron unhas reunións produtivas nas 

que se intercambiaron diferentes puntos de vista sobre o acoso laboral. Segundo as súas 

valoracións, abordouse con eficacia o tema coas preguntas axeitadas, actuando de 

maneira comprometida con eles, tanto nos horarios acordados como no proceso de 

documentación anterior. Con respecto ao recoñecemento ao Observatorio, o noso Círculo 



non realizou unha iniciativa de difusión co traballo da mesma, senón que se limitaron a 

visitar o Observatorio e charlar con nós sobre os artigos ou facernos correccións ou 

observacións sobre os mesmos. 

 

 

3.- A Organización do Traballo  

3.a.- A función de Axenda e Arquivos levou a cabo a súa función con eficacia e 

compromiso. Cumpriu os prazos adecuándose ao calendario previsto e prestou atención 

as necesidades do proxecto. Realizou as dúas primeiras reunións cos Círculos e tomou 

apuntes na charla sobre o mobbing e nos encontros co Círculo, ademais de difundir. 

Recolleu todo o material e insistiu na entrega de documentos como as cartas avais.  

 

A función de Círculos principalmente desenvolvida por Fabio González Simó e Candela 

Fernández Roldán quizais foi un dos retos iniciais menos doado de cumprir da proposta. 

Porén, a implicación de gran parte do grupo facilitou a conformación do Círculo. A pesar 

de que esta función precisaba a axuda de todos, non houbo unha involucración suficiente 

por parte destes dous compañeiros. O número de intentos á hora de contactar cos membros 

potenciais para a creación do Círculos foi elevado, mais non se logrou participación por 

parte de máis de tres persoas no Círculo polo tema tan delicado que tratamos na nosa 

proposta. Candela Fernández ademais, moderou dúas reunións e Fabio González 

encargouse de gravar e tomar apuntes das reunión, ademais de realizar dúas das actas que 

se lle entregaría posteriormente á coordinadora xeral de círculos.  

 

A función de Acción foi un proceso máis doado. Tamén se implicou todo o grupo, pero 

neste caso a implicación do compañeiro encargado de esta acción resultou beneficiosa 

para a execución da charla. Chegados ao punto no que tiñamos que realizar a actividade 

final, os contactos foron xurdindo e non tivemos grandes obstáculos no camiño. O 

encargado da Acción, Miguel Cobas, deseñou, encargou e colgou os carteis e tomou 

apuntes na charla.  

 



A función de edición e coordinación ao ser desempeñada por unha soa persoa implicaba 

moito máis esforzo que o resto das funcións. A compañeira, sen embargo, logrou 

xestionalas de forma eficaz e incluso fíxose cargo doutra función, a de difusión. A 

coordinadora e editora, Laura Cortés, revisou todos os posts no menor tempo posible e 

intentou que a estrutura do traballo non quebrase ante as dificultades con difusión. 

Involucrouse con Círculos axudándoos a contactar coa xente - e mesmo moderou a última 

reunión cos Círculo e realizou o terceiro encontro cos Círculos-  e cos medios para que 

difundisen unha nota de prensa, elaborada por ela,  sobre a charla.  

 

A función de difusión dende o primeiro momento presentou dificultades a súa execución. 

Os toques de atención reiterados non foron suficientes para que o encargado desta función 

se tomase en serio o seu traballo. Ao principio atendeu lixeiramente as súas funcións, 

pero logo o seu traballo foi minguando.  

 

A aprendizaxe obtida das dificultades cos Círculos tivo moito que ver co 

desenvolvemento de aptitudes relativas á psicoloxía.  Cada persoa presentou visións ou 

perspectivas distintas que ampliaron a perspectiva do grupo sobre o tema. Cos Círculos o 

grupo aprendeu a ter paciencia, a non desistir e buscar vías alternativas. 

 

Tivemos moitas dificultades traballando no blog. En primeiro lugar, o blog non 

funcionaba adecuadamente xa que os posts descolocábanse ao publicalos, de aí que a 

tarefa de edición non se puidera desempeñar con facilidade porque certos erros eran 

imposibles de remediar. En segundo lugar, houbo problemas á hora de publicar os 

comentarios, algo do que se tivo constancia dende o primeiro momento de maneira que 

foi máis doado pórlle unha solución. Outro problema foi que moitas veces os comentarios 

foron eliminados sen avisar e sen dar un motivo. 

 

3.b.- Os posts mandáronse dentro do plazo establecido, excepto o caso do encargado de 

difu-sión Francisco Gerpe Rodríguez e era unha copia do post anterior. Completáronse as 

dez quendas de comentarios requiridas, mais houbo certa pasividade á hora de seguir as 

conversas e de comunicarse cos demáis grupos para que seguisen a conversa. A pesar 

disto, todos os membros (excepto Francisco Gerpe) fixeron os comentarios dentro do 

plazo establecido. A única nova que publicamos foi unha de Iria Pinheiro na cal se fala 



dunha denuncia que fixo porque o director dun programa da TVG a acosaba sexualmente, 

publicada o 9 de abril [2.8].  

 

O calendario cumpriuse máis ou menos con regularidade. O que si variou foron as datas 

de publicación e reunións con respecto ao calendario inicial que cambiamos unhas 

semanas despois de entregarllo á coordinadora xeral de axenda e arquivos.   

O reparto de tarefas foi equitativo, mais a consecución das mesmas non foi igualitaria. A 

delegación da responsabilidade nos dous encargados de Círculos e no encargado de 

Difusión, fixo que o traballo non se efectuara da maneira axeitada, posto que na gran parte 

das ocasións o grupo de whatsapp resultaba un diálogo entre a Coordinadora e Editora do 

grupo e a encargada de Axenda e Arquivos, con certas intervencións do encargado de 

Acción. Ademais, a relación entre os membros do grupo que menos se responsabilizaron 

e os que si se involucraron dende o principio ata o final baseouse nunha tendencia dos 

primeiros de guiarse polos últimos, incluso nas ocasións que requerían unha maior 

iniciativa e autonomía pola súa parte. Por ese motivo, sempre se prestou apoio aos 

membros máis desinteresados coa proposta, facilitándolles parte do traballo para 

dinamizar o ritmo do proxecto. 

  

A encargada de Axenda de Arquivos mostrouse disposta a realizar calquera tarefa 

requerida pola asignatura dende o minuto cero, aínda que non tivese que ver estrictamente 

coa súa función, así como a encargada de Edición e Coordinadora do grupo, quen atendeu 

aos requisitos correspondentes a cada función, chegando a desempeñar a de Difusión para 

remediar, en primeiro lugar, a desidia do compañeiro encargado deste labor e, en segundo 

lugar, a súa completa ausencia.  

As mensaxes enviadas e distribuidas por redes e plataformas sociais como Youtube [2.9] 

lograron unha maior divulgación e, por tanto, concienciación acerca do traballo levado a 

cabo polo grupo. En canto á difusión interna, todos os grupos do OCC interactuaron entre 

si; a difusión externa produciuse gracias á colaboración de medios de comunicación como 

El Progreso ou Galiciae [3], así como a Carmen Ariza Tejeda e Pedro Blanco Lobeiras 

[3.1], ambos expertos no acoso laboral e participantes da actividade final.  



En relación cos outros grupos de traballo, o intercambio de comentarios cos grupos S1B, 

S1D, S2B, S3A e S3C resultou beneficioso para prestar atención a novas visións, como a 

visibilización da misoxinia como unha forma máis de acoso laboral, e incluso para 

resolver as inquietudes mostradas polos grupos descoñecedores do noso tema. A 

estratexia de difusión ideada polo grupo S2D serviu de guía para planificar a publicación 

das entradas nas redes sociais do grupo S1A (luns-mércores-venres), aínda que non se 

levase á práctica rigurosamente. O motivo disto tivo que ver cunha falsa disposición a 

desempeñar o traballo e co ocultamento de actividades aparentemente realizadas que non 

se chegaron a facer.   

Respecto á Coordinación Xeral da asignatura, as responsables que máis apoio prestaron 

ao grupo foron a Coordinadora Xeral de Edición e a Coordinadora Xeral do Blog. As 

coordinadoras restantes non cumpriron a totalidade das súas obrigas, posto que houbo 

varias reunións que non se chegaron a efectuar e o apoio ofrecido para despexar as 

dúbidas pertinentes ao funcionamento do blog; os procedementos para a difusión e a 

realización das tarefas relacionadas con Axenda e Arquivos non foi suficiente.  

O grupo S1A.Mobbing contou coa colaboración de varios expertos, incluindo a dous 

membros do círculo (Manuela Zas e Luís Míguez); aos tres poñentes da charla sobre o 

acoso laboral (María Bastida, Carmen Ariza e Pedro Blanco), e a Mª Ángeles López 

Cabarcos. Dos primeiros, o grupo obtivo unha aprendizaxe dividida en tres fases 

(contraste de documentos, aportacións individuais e conclusións); contar con expertos 

que aportasen un enfoque múltiple -laboral, psicolóxico e xurídico- sobre o mobbing 

serviu para transportar a actividade do OCC a un encontro público e para facer realidade 

as aspiracións da proposta [3.2].  

 

3.c.- A primeira fase do traballo de grupo consistiu na elaboración da proposta inicial 

sobre o acoso laboral, na que só os encargados de Axenda e Arquivos, da Acción final e 

de Edición e Coordinación mostraron unha implicación real. En canto ao traballo de 

campo, os responsables do Círculo cumpriron co seu cometido, intentando contactar con 

numerosas opcións, aínda que non atoparon case ningunha resposta positiva e aberta a 

participar. Por iso, a Coordinadora tivo que movilizarse para conseguir a un dos membros 

do círculo. A responsable de Axenda e Arquivos encargouse de alertar sobre a urxencia 

de cumprir os prazos en cada momento [3.3] e de recompilar os arquivos, os 



apuntamentos da reunións e das aulas expositivas [3.4], as cartas avais, etc. O encargado 

de Acción comprometeuse co desenvolvemento da actividade final, diseñando e colgando 

os carteis e tomando apuntamentos para logo realizar o post final.  

Os comentarios realizados a outros grupos do blog  repartíronse entre a maioría de 

membros do grupo, chegando a realizar once quendas en total: nove quendas entre Antía, 

Laura e Miguel (tres cada un) e dúas quendas entre Candela e Fabio. As respostas 

efectuadas nos artigos publicados polo propio grupo foron certamente numerosos nos 

artigos de Miguel Cobas e Candela Fernández, quen responderon a todos eles. 

En relación coa realización dos artigos, cada membro do grupo fixo un, como mínimo, 

exceptuando o caso de Francisco Gerpe Rodríguez. A coordinadora de Axenda e 

Arquivos fixo dous; o responsable da Acción redactou outros dous; os responsables do 

Círculos fixeron dous máis e a encargada de Edición e Coordinación do grupo realizou 

catro artigos [2]. Tras as dúas fases anteriores, a elaboración da Memoria contou coa 

implicación da totalidade do grupo (menos a de Francisco Gerpe, que en ningún momento 

se dirixiu ao resto).  

Para lograr unha maior eficiencia no curso da proposta, probablemente sería precisa unha 

redistribución das funcións de parte dos membros do grupo. Os únicos procedementos 

que o grupo mudaría, por falta de efectividade, serían os intentos de contactar cos 

membros potenciais do Círculo, ao comezo do proxecto, a través do correo electrónico, 

unha vía destinada nalgúns casos á pasividade por parte dos receptores. De maior 

utilidade tería sido actuar de maneira presencial, acudir aos sitios cunha maior seguridade 

co fin de lograr un feed-back.  

3. d.- En primeiro lugar e, tras decidir definitivamente a proposta, comezou o proceso de 

documentación, certamente intenso, que serviu de base para concretar os aspectos 

principais do núcleo da proposta. De seguido, na fase da proposta inicial sucedéronse 

unha serie de acontecementos que urxiron ao grupo a actuar con gran rapidez, debido ao 

prazo escaso de tempo co que contaba para conformar o círculo. Ademais, o grupo atopou 

gran cantidade de portas pechadas: conseguir a participación de tan só tres membros no 

Círculo foi todo un logro. A aprendizaxe adquirida foi a necesidade de combater a 

metodoloxía empregada polos medios de comunicación convencionais para ofrecer un 

espazo de representación á comunidade afectada polo acoso laboral.  



Un dos obxectivos principais da proposta foi dar pautas de actuación á cidadanía ante o 

acoso laboral. Por unha banda, un punto a remarcar sería a interacción producida na charla 

entre os poñentes e os asistentes, o que xerou un ambiente baseado nos preceptos da 

educomunicación. Por outra banda, o feito de formar un vínculo co círculo de lectura 

crítico permitiu que o grupo aprendese a lograr unha comunicación efectiva. O último fito 

chamativo desta segunda fase sería a intervención de axentes externos ao círculo que 

aportaron información off the record. Neste punto cabería destacar a aprehensión derivada 

da práctica comunicativa feita nas reunións con persoas directamente relacionadas co 

entorno do mobbing .  

Pasando á fase de fabricación da memoria, un dos fitos determinantes foi a necesidade de 

ter que demostrar todo o traballo producido ao longo da proposta nun prazo de tempo moi 

limitado, tendo en conta as demais obrigas do resto de materias. Amais, a cooperación e 

o traballo en grupo resultou efectivo nesta última fase, así como a coordinación do 

mesmo. Como última apreciación, o deber de realizar unha autoavaliación a maiores das 

memorias  retrasou e prexudicou a elaboración das mesmas. 

Os obxectivos, marcados e consensuados dende o inicio, transformáronse en logros, tanto 

a nivel informativo como a nivel comunitario, unha percepción compartida co círculo e 

incluso cos expertos que colaboraron na proposta. En definitiva, a proposta fomentou o 

desenvolvemento de capacidades tales como a empatía; a comunicación dirixida a 

colectivos minoritarios ou carentes de representación na sociedade; a cooperación e a 

aposta polo traballo en grupo, por riba dos intereses individuais.  

4.- Análise, conclusións e resultados. 

4.a.- O principal tema por resolver no ámbito da USC sería a falta de medidas de 

prevención e a incapacidade de resolución do acoso despois da súa aparición. O Círculo 

deu a entender en todo momento que na maioría dos casos a vítima remata cedendo ós 

intereses do acosador: abandonar o posto de traballo.  

4.b.- Os medios tradicionais abordan este tema partindo dunha desidia que dificulta a 

solución do problema. Existe unha carencia real de concienciación sobre o acoso laboral 

por parte da sociedade e os medios non se preocupan por mudar a situación. Ademais, 

nas poucas novas publicadas, non se contrasta coas fontes involucradas no conflito.  



4.c.- O grupo S1A.Mobbing desenvolveu resistencia ao enfrontarse a unha contexto no 

que imperou a falta de colaboración, debido ao temor dos axentes potenciais a expoñerse 

públicamente. Os procesos de documentación e produción, xestados en dúas fases 

diferenciadas, dinamizáronse gracias á capacidade organizativa que fomentou o bo curso 

das reunións.  

4.d.- En conclusión, gran parte das hipóteses coas que se formulou a proposta serviron de 

punto de partida para dirixir o proceso de investigación do mobbing. Produciuse a 

mudanza dun dos obxectivos iniciais, que se converteu nunha ambición parcialmente 

resolta, posto que a dificultade de atopar vítimas que compartisen con nós a súa 

experiencia fixo que o enfoque xirase en torno á situación en xeral.  

4.e.- Con este proxecto, o grupo S1A conseguiu crear unha axenda de contactos útiles 

para indagar información sobre o mobbing e coñecer tanto a parte de resolución do acoso 

como o a perspectiva da parte acosada. O grupo logrou coñecer o proceso xurídico e 

psicolóxico do acoso laboral. Por último, é importante o feito de que levou a cabo unha 

charla sobre o tema, polo que incentivou o proceso de visibilización. 

4. f.- O grupo de mobbing non investigou casos concretos de acoso debido á Lei de 

Protección de Datos e tampouco conseguiu contar con máis dunha vítima de acoso laboral 

como colaboradora. Porén, o grupo de traballo logrou desmiuzar o tedioso proceso 

xudicial necesario para denunciar este acoso, o proceso psicolóxico que acarrrea e o seu 

tratamento nos medios. Neste tema débese ter en conta a restricción á hora de atopar datos 

e a empatía cos afectados. 


