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1.- O Tema  

      

1.a.  

 

O tema tratado foi a saúde mental, orientado á representación das persoas con enfermidade 

mental nos medios de comunicación e ás súas consecuencias na estigmatización social do 

colectivo. Coincide co proposto inicialmente, aínda que ó longo do traballo tamén tratamos 

algúns puntos que non tiñamos previsto tocar, como a representación dos enfermos mentais 

no cinema. Os termos escollidos para o glosario (saúde mental; trastorno mental; estigma 

social, prexuízo e discriminación) tamén serviron, posto que tiveron logo unha aplicación 
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práctica real no traballo e foron empregados con frecuencia nos posts e nas conversas co 

círculo.  

 

A visión que tiñan do tema os membros do grupo non mudou demasiado respecto ó coñecido 

a partir da bibliografía inicial, pero si se amplificou e enriqueceu a partir da interacción cos 

integrantes do círculo. Iso proporcionoulles maior consciencia do problema e unha visión 

máis de primeira man acerca de como son realmente as persoas con enfermidade mental que 

non se podería adquirir sen ese traballo de campo, xa que non é o mesmo ler nun estudo os 

mitos e os prexuízos asociados a este colectivo que comprobalo in situ con eles. 

 

Así, os membros do grupo puideron coñecer que a invisibilización e a distorsión da realidade 

dos enfermos mentais nos medios de comunicación é un problema grave que é percibido 

como tal polos propios afectados e que notan de maneira práctica na súa vida. A pesar de que 

moitos deles non posúan unha postura moi crítica nin meditada acerca da súa representación 

nos medios, si manifestaron determinadas queixas referentes a que non se fala dos seus 

verdadeiros problemas nin se conta co seu testemuño. Ademais propuxeron diferentes 

solucións que ó seu xuízo se deberían seguir, como unha maior participación pola súa parte á 

hora de elaborar os contidos ou a reserva dun determinado espazo fixo para tratar esta 

temática. 

    

1.b . 

 

Na proposta inicial, declaráronse os seguintes aspectos chave a tratar: estudo do tratamento 

informativo dado polos grandes medios de comunicación a todo o relacionado coa saúde 

mental; análise dos contidos que fomentan a estigmatización dos enfermos mentais; 

determinación de criterios alternativos para elaborar as informacións sobre o tema; 

visibilización dos enfermos mentais como colectivo e das súas demandas.  

 

O grupo tratou cada un deses aspectos, aínda que non dunha maneira exhaustiva pola 

complexidade do tema e as limitacións temporais, que fan moi difícil facer unha análise 

profunda dos contidos dos medios ou unha guía de estilo completa que poida ser útil e ter 

realmente unha aplicación práctica. Porén, a nivel xeral, si se cumpriu con eles.  
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A análise do enfoque dos medios e dos contidos estigmatizantes que xeran foi unha constante 

no traballo e tratouse nos catro primeiros posts de contido, especialmente no adicado á 

análise das noticias sobre o caso de Nikolas Cruz.  

 

En canto ós criterios alternativos para elaborar as informacións, discutíronse no segundo 

círculo e sinaláronse algúns deles no quinto post (“A información sobre saúde mental”) e no 

vídeo da acción, a partir duns titulares de prensa sobre os que os participantes do círculo 

opinaron, propoñendo tamén outras maneiras de redactalos. Tamén se falou no terceiro 

círculo doutras maneiras de representar os enfermos mentais no cinema, propostas que 

quedaron reflectidas no sexto post (“A saúde mental no cinema”).  

 

A visibilización, ademais de ser un tema transversal que formou parte de todo o traballo, foi o 

tema central do sétimo post (“David contra Goliat”) e tamén se pode ver no post final e no 

vídeo da acción, onde son os membros do círculo os que toman a palabra directamente 

opinando da súa representación nunha serie de titulares de noticias. No sétimo post isto vese 

aínda máis, posto que se fala das problemáticas que lles afectan e da valoración que fan da 

súa situación actual como colectivo. 

 

O traballo xirou sobre estes aspectos establecidos ó inicio e non houbo apenas novos aspectos 

que xurdisen sobre a marcha, agás a representación da saúde mental no cinema. Era un tema 

que os membros do grupo non tiñan previsto tratar pero consideraron que era interesante e 

daba xogo, posto que os integrantes do círculo consumían bastante cinema, máis ca medios. 

Ademais estimaron que tamén gardaba bastante relación co tema dos medios porque o 

cinema non deixa de ser un medio de comunicación de masas. 

      

1.c. 

 

 A impresión inicial que tiña o grupo do tratamento dos enfermos mentais nos medios viuse 

confirmada ó longo do traballo tras a análise de diversos contidos xornalísticos e a 

interacción cos membros do círculo, que contaron, en xeral, que crían que os medios daban 

unha imaxe errónea e distorsionada deles, aínda que algúns eran bastante máis conformistas 

na súa visión do tema e non tiñan moito que criticar.  
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O grupo tamén consideraba ó comezo a posibilidade de que os enfermos non tivesen moito 

que falar sobre o tema, pero finalmente non foi así, posto que a maioría dos membros do 

círculo  aportaron cousas significativas e novidosas sobre a cuestión, aínda que menos das 

agardadas logo das conversas previas, que facían pensar nun maior interese pola súa parte do 

que efectivamente houbo. 

 

Sobre a cuestión nos medios de comunicación, o grupo comprobou como os medios seguen a 

difundir contidos estigmatizantes sobre as persoas con enfermidade mental, relacionando a 

enfermidade mental coa violencia, empregando termos clínicos en contextos inapropiados ou 

de maneira errónea, botando man de cualificativos estigmatizantes como “perturbado”, etc. 

Porén, si parece advertirse unha certa mellora nos últimos anos, quizais asociada a unha 

maior consciencia do problema por parte dos profesionais. Cabería investigar até que punto é 

real esta tendencia. 

 

A bibliografía inicial estaba composta por dous estudos, un de FEAFES e outro da 

Universidade Complutense de Madrid, e un artigo académico, como figura nos anexos. Estes 

documentos servíronlle ó grupo para introducirse na cuestión e coñecer as bases do problema, 

posto que son bastante completos. Posteriormente, ó longo do traballo, foron sempre 

materiais de referencia, aínda que a medida que se ían elaborando os posts foise ampliando a 

bibliografía con máis traballos académicos e artigos de prensa, recollidos todos eles no 

apartado correspondente do blog. 

      

1.d.  

 

As técnicas aplicadas polo grupo S1D ó longo do traballo foron os grupos de discusión, a 

investigación-acción participativa, a observación participante, as entrevistas en profundidade 

e a análise estrutural de textos e ACD. O grupo considera que a metodoloxía aplicada é 

correcta e valora moi especialmente a observación participante, que ademais do seu valor 

intrínseco redundou moi positivamente nos grupos de discusión, técnica principal empregada 

ó longo do traballo.  

 

A dinámica do grupo de discusión e a investigación-acción participativa púxose en práctica 

nos tres círculos de lectura celebrados, onde se debateu en conxunto acerca dos problemas 
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das persoas con enfermidade mental e da súa representación como colectivo nos medios. Os 

membros do círculo tamén interviñeron no proceso propoñendo novos temas para discutir na 

conversa ou valorando ó final o traballo realizado. 

 

A vinculación que o grupo logrou cos usuarios de Andaina, cos que se reuniu noutras tres 

ocasións ademais das xuntanzas, participando en actividades como a manifestación do 8-M, 

observándoos nalgunha das tarefas que desenvolven na asociación ou compartindo con eles 

traxectos en coche de regreso a Santiago, permitiulles levar a cabo tamén unha observación 

participante. Isto outorgoulles unha perspectiva máis ampla da realidade dos integrantes dos 

círculos e facilitoulles tamén o desenvolvemento das conversas. 

 

O grupo tamén levou a cabo dúas entrevistas en profundidade con persoal técnico próximo ós 

integrantes do círculo: Angy, traballadora do centro que acompaña ós enfermos no seu día a 

día, e Lorena Francisco, psicóloga de Andaina. Das dúas conversas extraeuse material para o 

sexto post de contido e máis para o post final.  

 

Por último, S1D aplicou tamén a análise estrutural de textos e a ACD na análise de titulares 

de prensa feita como acción final e no cuarto post (“O tratamento das enfermidades mentais 

na prensa: o caso Nikolas Cruz”), onde se analizaron as informacións que varios medios 

deron acerca deste caso en relación ós problemas mentais que ó parecer padecía o autor do 

tiroteo. Iso tamén lles serviu para as conversas nos círculos, posto que se falou do caso nunha 

delas. 

 

Á hora de realizar o traballo práctico, o grupo non tivo moi en conta os apuntamentos da 

materia, polo menos de maneira consciente. Porén, si lle serviron os documentos explicativos 

do traballo e determinadas ideas sobre a comunicación interpersoal e comunitaria, como a 

concepción da comunicación como un proceso de intercambio recíproco de ideas en 

igualdade de condicións, algo que se pretendeu lograr nos círculos de lectura.  

 

Todos os documentos que serviron de base para o traballo estaban a disposición do grupo 

nunha carpeta de Drive común, a excepción dos apuntamentos da materia, que figuraban no 

apartado correspondente do blog.  Por outra banda, a nivel de organización de arquivos do 

grupo realizouse a través da encargada de Axenda e Arquivos, quen subdividiu a información 

que o grupo lle ía aportando a través de carpetas de traballo propias, para así levar a cabo un 
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control completo sobre as diferentes funcións. Isto serviu ó grupo para acceder rapidamente á 

documentación e arranxar calquera tipo de dúbida que  puidese xurdir. 

      

1.e.-.  

      

O grupo valora positivamente a experiencia da metodoloxía ApS. Os seus membros 

consideran que lles resultou de gran utilidade a toma de contacto cos usuarios de Andaina, a 

nivel persoal e a nivel profesional nun futuro, pois tiveron ocasión de achegarse a un 

colectivo marxinado nos medios e coñecer de primeira man a súa opinión acerca de como se 

comportan os medios con eles e como deberían comportarse. Por este motivo, foi unha 

experiencia gratificante que lles permitiu conectar máis co mundo real no desenvolvemento 

dun proxecto académico. 

 

Tamén lle serviu para mellorar as habilidades sociais e a capacidade de establecer relacións 

persoais, xa que ademais debido ó tema que trataron existían maiores reservas e 

inseguridades pola súa parte ó relacionarse cos membros do círculo, por exemplo á hora de 

entrar a falar sobre cuestións delicadas das súas vidas persoais. Ademais, o contacto directo 

con persoas con enfermidade mental axudoulles a mudar certos prexuízos e ideas 

preconcibidas que non se correspondían coa realidade, algo que non sería tan doado se o 

traballo se limitase á análise do tratamento da saúde mental nos medios sen contar coa visión 

dos afectados. 

 

Tamén para os usuarios de Andaina que conformaron o círculo foi unha experiencia positiva. 

Tal e como se recolle na parte de retribución comunitaria do post final, os membros do 

círculo cren que é moi importante que os futuros xornalistas se impliquen neste tipo de 

problemáticas para poder informar adecuadamente. Tamén Angy, traballadora de Andaina, 

contaba ó grupo o derradeiro día que cre que é beneficioso un achegamento da universidade 

ós colectivos invisibilizados e que para os usuarios de Andaina é moi positivo ter contacto 

con xente de fóra do seu entorno habitual, posto que lles axuda a desenvolverse como persoas 

e a gañar confianza e seguridade en si mesmas. 

 

Máis alá do persoal, as conversas mantidas tamén serviron para que os membros do círculo 

reflexionasen máis sobre a representación da enfermidade mental nos medios, posto que 



 

algúns non tiñan unha opinión clara formada. Esta foi precisamente unha necesidade 

educomunicativa observada polo grupo: a falta de consciencia sobre o tratamento dado nos 

medios ó colectivo, o que fixo necesario explicar previamente certos procedementos 

mediáticos e exemplificalos para obter respostas pola súa parte. Por outra banda, ós 

integrantes do grupo permitiulles confirmar o que leran nos documentos previos e matizalo 

coas aportacións dos propios afectados, que non sempre coincidían exactamente co que se 

sinalaba nos traballos da bibliografía.  

 

Por outra banda, ó igual que se sinalou no apartado anterior, os apuntamentos do blog non 

tiveron unha aplicación práctica como tal no traballo, aínda que determinadas ideas extraídas 

destes si serviron ó grupo para facerse unha idea de como se debían formular as conversas co 

círculo e en xeral toda a parte relacionada co trato con persoas.  

 

2. O Círculo  

      

2.a.-  

 

A asociación coa que traballou o grupo foi Andaina Pro Saúde Mental. Nela, os membros que 

inicialmente firmaron as cartas avais foron:  

 

-María del Carmen Torres: aínda que nun primeiro momento mostrouse disposta a participar, 

tivo que retirarse do círculo debido ó seu estado. 

 

-Francisco Manuel Martínez Taboada “Kiko”: membro de Andaina con esquizofrenia 

paranoide. Foi o máis colaborativo, tanto nas súas testemuñas persoais, como nos debates dos 

Círculos.  

 

-Matías Castaño Solar: non participou en ningún dos círculos, só estivo presente o día da 

Acción final, participando no vídeo. 

 

-Francisco Vidal Vicente:  tamén con esquizofrenia, foi un dos membros máis activos dentro 

do grupo. Estivo presente en tódolos círculos pero non puido estar presente no traballo da 

Acción final. 
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-Eloy Calvo Pérez: este membro, tamén esquizofrénico paranoide, era o máis veterano e 

axudou a formar as conclusións coas súas opinións sobre os temas tratados. 

 

Aínda que finalmente María del Carmen Torres non puido participar debido ó seu estado, 

incorporáronse outros membros de Andaina como Christopher Serantes Ordóñez (aportou 

testemuños nun dos círculos e na Acción final) ou Daniel (presente nun dos círculos 

mostrando colaboración activa, non puido asistir a máis reunións a pesar da súa interesante  

historia e punto de vista). 

 

Tentouse contactar previamente con outras asociacións pro saúde mental de Santiago de 

Compostela, non obtendo resposta ou co obstáculo dun tempo de actuación moi limitado 

como para conformar o círculo  con  elas. 

 

2.b. 

 

O mércores 7 de febreiro a encargada de círculos contactou por primeira vez coas asociacións 

pro saúde mental. As primeiras seleccionadas foron as situadas na cidade de Santiago de 

Compostela: Fonte da Virxe, Asociación Itínera e FEAFES.  

 

Fonte da Virxe deu unha contestación positiva, pero o equipo técnico explicou que a 

interacción sería moi complicada e que tardarían un tempo en preparar ós enfermos. Por outra 

banda, FEAFES dixo que a colaboración levaría un tempo, pois necesitaríase unha petición 

formal xunto cunha acreditación da facultade, ademais dunha entrevista persoal. Dado que se 

tardaría en comezar co proxecto, o grupo decidiu non decantarse inmediatamente por esta 

opción. A asociación Itínera non deu ningún tipo de resposta ó correo nin ás chamadas. 

 

Dada a situación decidiuse contactar con Andaina Pro Saúde Mental, asociación coa que xa 

traballaran anteriormente outros grupos en anos pasados, e enseguida se puxeron en contacto 

coa encargada de Círculos. 
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-A primeira xuntanza produciuse o 23 de febreiro. Acudiron Paula Antón González e Patricia 

Casteleiro Suárez para coñecer ó equipo técnico e que os participantes firmasen as cartas 

avais. Volta a Santiago con cinco cartas firmadas e futuros membros por confirmar. 

 

-O segundo encontro foi o xoves 1 de marzo. Esta viaxe realizouse para que todo o grupo de 

Saúde Mental coñecese ós membros do círculo e viceversa. O grupo considerouno necesario 

dada a súa enfermidade, pois necesitaban un certo grao de confianza para falar das súas vidas 

. 

-A terceira xuntanza produciuse na Alameda, con motivo da concentración do 8M, á que 

acudiron todos os membros do grupo (menos a encargada de Axenda), para acompañar e 

interactuar coa asociación. 

 

-Na cuarta xuntanza e terceira visita a Andaina, o 12 de marzo, gravouse o primeiro Círculo. 

Levouse un guión preparado para o debate, pero os membros do círculo comezaron a falar de 

vivencias persoais, o cal considerouse interesante e digno de escoitar, aínda que só puideron 

ser utilizadas no segundo post. 

 

Na mesa, xunto cos lectores, sentáronse Patricia Casteleiro Suárez, Daniel Cabo Vázquez e 

Óscar López Iglesias para moderar o debate, e José Estévez Fernández. Paula Antón 

González e Sara Dorado Lago mantivéronse detrás das cámaras co fin de gravar o Círculo. 

 

-Na cuarta visita a Dodro, o luns día 9 de abril, realizouse a segunda reunión de Círculos, á 

cal non puideron asistir a encargada de Difusión, ó acudir a unha chamada do profesor para 

falar sobre o Media Fellow, e a encargada de Círculos, por enfermidade. Esta reunión foi 

moderada por Daniel Cabo Vázquez, Óscar López Iglesias e José Estévez Fernández. 

Ademais, Sara Dorado ocupou o lugar da encargada de Círculos na reunión. 

 

-A quinta visita a Andaina, luns 16 de abril, produciuse coa intención de gravar o derradeiro 

Círculo. A esta reunión acudimos todos e tivemos os mesmos roles que no primeiro Círculo. 

 

-A última estancia en Dodro tivo lugar o xoves 19 de abril, ata o lugar viaxaron Acción, 

Círculos e Coordinación co obxectivo de gravar a Acción Final.  
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2.c.-  

 

-A negociación dos aspectos do tema e do Glosario produciuse entre a primeira e a segunda 

visita a Dodro, antes do primeiro círculo, cunha das responsables da asociación, Nazaret, que 

se mostrou de acordo co tema a tratar no traballo.  

 

-Os aspectos a tratar no debate negociáronse inicialmente co equipo técnico da asociación por 

teléfono, para que estes informasen ós participantes do círculo, e nunha introdución inicial 

con eles antes de levalos a cabo. 

 

-En canto ás experiencias persoais dos membros foron relevantes para o traballo, 

achegamento e posterior coñecemento dos lectores. 

- A prealimentación foi a esperada. Contábase con atopar unha realidade descoñecida. A 

viaxe iniciouse con conciencia dos prexuízos que poderían xurdir. Nas primeiras conversas 

co círculo, cos enfermos mentais, falábase con delicadeza, coma se fosen cativos. Nas 

seguintes visitas, coñecidas as persoas, a actitude grupal cambiou e o debate foi, ó fin, de 

igual a igual. 

 

- No senso das interaccións, os membros do Círculo non entraron exactamente en acordos e 

desacordos. Existiu unha concienciación común como colectivo, pero con diferentes 

aportacións por parte dos membros. 

 

-O círculo estaba informado sobre moitas das noticias das que se falaba, porén non aportaron 

especificamente material a maiores. 

 

-O concepto de comunidade estaba claro por parte de todos os membros do grupo. Dende o 

comezo do traballo eles reivindicábanse como colectivo, como único modo de seren visibles 

no mundo e compartir a súa problemática de forma efectiva. 

 

-A valoración dos medios foi dual. Positiva no sentido da labor que poderían levar a cabo 

para a desestigmatización da saúde mental e negativa en canto á labor que a maioría dos 

medios levan actualmente. 

 



 

Os clichés en canto ós enfermos mentais foron especialmente criticados polos membros do 

círculo, e o recoñecemento final da labor dun grupo de traballo como o do Observatorio foi 

unánime. 

 

Os participantes utilizaban en maior medida a televisión, seguida da radio e por último a 

prensa. 

 

2.d.-  

 

A Acción final foi ideada polo propio profesor da materia despois dunha reunión á que 

acudiron Óscar López e Daniel Cabo, responsables de Coordinación e Acción, 

respectivamente. Dita xuntanza tivo lugar no seminario das 11:00 do luns 2 de abril. Antes 

desta reunión o grupo fixera unha proposta inicial rexeitada, posto que era máis ben un 

traballo para a retribución. Esta idea consistía na realización dun vídeo resumo con tódalas 

experiencias vividas cos membros do Círculo, ademais da opinión destes arredor do noso 

tratamento.  

 

Con todo, e despois de confirmar como traballo da Acción un vídeo no que aparecían os 

membros reaccionando a titulares relacionados coa saúde mental, o día 19 de abril, Daniel 

Cabo, Patricia Casteleiro e Óscar López viaxaron a Dodro co obxectivo de gravar o material 

para a Acción  Final. Posteriormente foi editado polo responsable de Acción e subido á canle 

de Youtube do Observatorio en tempo, o día 20 de abril. 

 

Neste vídeo final comprobouse o gran progreso que se obtivo cos membros do Círculo. 

Obsérvase como eles foron conscientes do tratamento que realizan os medios de 

comunicación arredor das súas enfermidades e o seu  claro rexeitamento ante isto. Amais, o 

vídeo, que foi difundido, tamén amosa á xente que estigmatiza ós enfermos mentais unha 

realidade ben distinta á que mostran os xornais.  

 

En canto a implicación dos membros do Círculo, Kiko amosouse participativo no vídeo e 

aportou gran cantidade de material para este. Eloy tamén foi dos que máis material aportaron, 

posto que tiña unha opinión bastante sólida sobre o tema, ó igual que Christopher. Por outra 

banda, Carmen (que non saíu no vídeo posto que apenas aportaba datos de interese) e Matías 



 

non foron de moita utilidade na realización do vídeo xa que non entenderon moi ben o tema 

tratado.  

 

Por outro lado, o grupo pensou na realización dun programa de radio interactivo na Facultade 

de Ciencias da Comunicación. Porén, levalo a cabo foi imposible polo pouco tempo do que 

dispoñiamos e polo  horario dos membros do Círculo. 

 

2.e.- 

 

O equipo técnico da Asociación Andaina Pro Saúde Mental cre que a experiencia foi moi 

positiva. Angy, a persoa que acompaña ós enfermos día a día, indicou que lle parecen 

tremendamente beneficiosos os achegamentos da universidade ós colectivos invisibilizados 

xa que aportan outro punto de vista. Por outro lado, no referido ós membros do Círculo, Kiko 

sinalou que só implicándose os xornalistas serán quen de contar a realidade sobre a 

enfermidade mental. Eloy e Christopher indicaron que o trato recibido foi fantástico e 

amigable, e en consecuencia foron capaces de expresarse con confianza. Outro membro do 

Círculo, Martín, que ó principio non falaba demasiado, foi gañando confianza e 

familiarizándose co grupo de traballo ata falar sen ningún tipo de problemas. Cabe destacar, 

que tódalas persoas con enfermidades mentais que participaron nos Círculos chegaron a unha 

conclusión: foi ameno, os temas tratados suscitaron gran interese e curiosidade posto que eran 

cousas que descoñecían e sentíronse moi cómodos. Ademais, a psicóloga do centro, Lorena 

Francisco, valorou positivamente o traballo feito polo grupo sinalando que facer ver unha 

problemática que é común na sociedade é moi importante, e o grupo S1D e o Observatorio 

conseguírono.   

 

Non se produciu ningún comentario arredor dun posible Círculo posterior, pero si que 

chegamos a un acordo coa asociación para un convenio no futuro.  

      

3.- A Organización do Traballo   

    

3.a.-  

 



 

O coordinador de grupo encargouse de preparar os círculos, publicar o material resultante no 

blog do OCC e actuar como enlace entre o grupo S1D e o equipo de coordinación, así como 

co profesor.  

 

A encargada de difusión foi a responsable de manexar as redes sociais do OCC para difundir 

o traballo realizado polo grupo, así como de buscar contactos para as dúas ondas de difusión. 

Púxose en contacto con asociacións para que formasen parte como colaboradores do blog, 

dando como resultado tres colaboradores. Ademais foi a encargada de gravar o material 

audiovisual de cada unha das reunións cos círculos.  

 

A responsable de axenda e arquivos ocupouse de organizar as quendas de publicación dos 

posts, así como de levar ó día un calendario de grupo sobre as tarefas realizadas.  Tamén 

levou a cabo as bibliografías dos post publicados. Nalgunhas ocasións axudou nos círculos á 

responsable de difusión coa gravación dos mesmos, e participou colaborando na creación de 

contido do círculo 1, así como no paso do material dos círculos a papel.  

 

A encargada de círculos, púxose en contacto con diferentes asociacións para formar o círculo, 

aínda que finalmente o grupo formouse coa asociación Andaina. Ademais durante a duración 

do proxecto foi o principal nexo entre o grupo e os traballadores de Andaina. Encargouse de 

moderar os círculos 1 e 3 e recolleu información para os mesmos. 

 

O responsable de acción final, participou en mesa durante os círculos, creou contido para os 

mesmos e traballou desenvolvendo a acción final , coa que elaborou un vídeo que el mesmo 

se encargou de montar. Por último, o editor, foi o encargado de editar os post segundo o 

Libro de estilo do OCC e ademais participou nos círculos aportando información. Ademais 

diso, todos os membros elaboraron un post e comentaron varias veces noutros posts. 

 

O primeiro inconveniente atopado á hora de iniciar o traballo foron as barreiras ás que se 

enfrontou o grupo para contar con participantes de distintas asociacións nos círculos, pola 

brevidade do traballo e pola pouca colaboración por parte das distintas asociacións de 

Santiago de Compostela. 

 

Outro dos inconvenientes atopados no proxecto foi a localización da asociación, ubicada a 

media hora de Santiago de Compostela, concretamente en Dodro. Isto implicaba  que o grupo 



 

tivese que desprazarse en autobús varias veces ó mes. Ademais, o traballo do grupo dependía 

dos horarios de Andaina, cuxa actividade estaba limitaba só as mañás, xa que é un centro de 

día, coincidindo cos horarios lectivos do grupo S1D.  

 

Ademais, S1D pasou por unha etapa de parón á hora de publicar debido as vacacións de 

Carnavais, Semana Santa e a unha excursión dunha semana que realizaron os usuarios de 

Andaina. 

 

A nivel de dificultades cos círculos, resalta o problema de comunicación cos usuarios, xa que 

non tiñan unha opinión fundada sobre o tema dos medios, polo que para moitos foi algo 

totalmente novidoso a tratar. A actitude de moitos deles durante os círculos foi dispar, algúns 

falaban moito e divagaban e outros non falaban apenas. 

 

Dentro das limitacións do OCC, o grupo S1D critica o feito de que o editor non puidese ter 

acceso ó propio blog da materia, polo que o proceso de publicación faise moito máis longo. 

Ademais, aínda que o grupo utilizou o seu propio material, cabe destacar que normalmente os 

recursos dispoñibles na facultade son escasos. 

      

3.b.  

 

En canto á estratexia de publicación, o calendario inicial de publicacións do grupo foi 

modificado no transcurso do traballo, a maioría dos post foron publicados con retraso, por 

exemplo o post final tiña que estar publicado o día 4 de abril e finalmente publicouse o 20 

dese mesmo mes.  

 

A estratexia de publicación seguida consistiu nun reparto equitativo da realización dun post 

por cada membro do grupo, ademais do post final, que se realizou en colectivo. Aínda que o 

tema central era os medios de comunicación e a estigmatización da saúde mental, polas 

dificultades atopadas no círculo, incluímos outros post de apoio como a análise dunha noticia 

ou o tema da saúde mental no cinema.  Por exemplo,  a temática do primeiro círculo 

realizado, así como a información  resultante, non foi  a que o grupo esperou, así que ó non 

poder practicamente utilizar esa información nos primeiros post, fixo que o traballo do grupo 

se vise ralentizado. 

https://drive.google.com/drive/folders/1avCjArv5yqTzIZ7OfM-sdgQFfQgFDgFV


 

 

A nivel de realización de comentarios, o grupo estipulou que as persoas que tivesen que 

publicar post nunha semana determinada, non tiñan que realizar comentarios na mesma. Polo 

demais, todos os membros debían colaborar publicando comentarios, na orde en que puidesen 

facelo. 

 

As reunións de grupo marcadas no calendario non se realizaron os días estipulados, senón 

que foron realizadas as horas previas ós días que o grupo realizou cada círculo, para poder 

completalo. 

 

A estratexia de difusión inicial consistiu en compartir os posts nas distintas redes sociais do 

OCC (Facebook, Twitter e Instagram), así como buscar colaboradores, tanto oficiais como do 

noso círculo máis próximo, para lograr chegar a un público máis amplo. Ademais 

realizáronse acordos con outros grupos do OCC para a realización dos comentarios, que logo 

non foi cumprido por parte do grupo S3C. A difusión foi á par da publicación dos posts no 

blog, ademais dalgunhas a maiores para complementar as información en redes sociais.  

 

En canto á resposta da difusión, en Facebook obtívose o maior pico de visitas por parte da 

sociedade chegando incluso ata case alcanzar as 700 persoas. Ademais obtivemos difusión 

por parte das nosas asociacións colaboradoras. Por outra parte, Instagram non funcionou todo 

o ben que o grupo podía esperar xa que ó non poder engadir o link directo ós post en cada 

difusión deles dificultou o traballo. Por último, Twitter obtivo a resposta esperada con 

difusión por parte dos contactos acadados para a primeira onda de difusión, así como doutras 

contas.  

 

A relación con outros grupos de Mediatizacións, Estigmas e Relacións Humanas foi 

maiormente proveitosa, excepto no caso do S3C, que non cumpriu o seu acordo na 

publicación de comentarios nos post do S1D. Os outros dous grupos, S1A e S2B, si 

intercambiaron mutuamente comentarios cos membros do grupo de Saúde Mental. 

 

En canto á relación cos membros de coordinación do OCC, esta foi escasa en todas as 

funcións. Non houbo demasiada interacción, exceptuando a coordinadora de edición, que 

estivo pendente de todas as publicacións dos nosos posts.  

 

https://www.facebook.com/OCC-Observatorio-Cidad%C3%A1n-de-Comunicaci%C3%B3n-402619960074555/
https://twitter.com/observatoriocid
https://www.instagram.com/observatoriocidadan/?hl=es
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/category/s3c-humanos-e-animais/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/category/s1a-mobbing/
https://observatoriodecomunicacion.wordpress.com/category/s2b-lgtb/


 

Por último, atopáronse algunhas dificultades á hora de obter resposta dos colaboradores 

externos, que finalmente foi resolta con éxito e obtívose colaboración pola súa parte.  

      

3.c.-  

 

Partindo da proposta inicial, o grupo S1D considera que o tema tratado xa foi utilizado con 

anterioridade no OCC, polo tanto se se contase cun convenio (conseguido este ano) coa 

asociación non se comezaría de cero cada ano e poderíase afondar máis no tema ou estudar 

novos puntos de vista dos novos membros do círculo, así como idear novas actividades. 

Ademais, resaltamos que sería necesario un maior compromiso por parte do grupo dende o 

comezo do proxecto, en canto a implicación e traballo de documentación previa. 

 

No traballo de campo, o grupo considera que o traballo en xeral debería estar mellor 

organizado, en canto a periodicidade de publicación de posts e comentarios, así como 

organización interna de realización de tarefas: máis difusión, posts engadidos sobre outros 

temas, cumprimento de prazos, etc. 

 

Ademais a información que se tratou nos círculos tería que estar mellor preparada e cunha 

maior anticipación, para poder contrastar información e descartar preguntas ou engadir outras 

novas. Porén, as diversas visitas que o grupo realizou a Andaina, a maiores das do círculo, 

son un feito destacable no labor do grupo S1D. 

 

Por último, o grupo considera que comezou tendo moitos prexuízos, sobre todo á hora de 

tratar o tema da saúde mental cos propios afectados (por medo ás súas reaccións ou a que non 

entendesen o tema), polo que o traballo puido verse afectado. Ademais S1D considera que  en 

moitas ocasións non dirixiu o círculo cara ó tema central, que era o tratamento da saúde 

mental nos medios, senón que moitas veces os círculos desviáronse a vivencias persoais ou a 

outros temas.  

 

Á hora de realizar as memorias, S1D reflexionou sobre a xestión de grupo e chegou a 

conclusión de que este debería terse reunido  máis, non só antes dos círculos, e non só 

intercambiar dúbidas a través de Whatsapp, xa que moitas veces isto dificultou o 

entendemento dos membros e polo tanto  a realización das tarefas. 



 

 

Para a mellora do grupo en xeral, S1D considera que as tarefas están mal repartidas. O grupo 

debería ter dous encargados de círculos para unha maior efectividade, así como que o 

coordinador de grupo fose o propio editor dos post, como si se fixo noutros grupos de 

traballo. 

 

      

3. d.-   

 

Proposta inicial: o grupo deuse conta de que o tema “saúde mental” era un tema interesante 

para tratar no OCC; elaboración do glosario que marcaría as pautas de todo o traballo do 

blog, que deu como resultado que o S1D centrase o tema a tratar; elaboración do calendario 

de publicación que organizaría o traballo posterior, que potenciou o desenvolvemento de 

capacidades organizativas por parte dos membros do grupo. 

 

Traballo de campo: S1D deuse conta do estigmatizado que estaba o tema, o que desenvolveu 

unha capacidade de crítica no grupo e potenciou o debate interno; ó mesmo tempo o grupo 

adquiriu un vínculo afectivo cos colaboradores do círculo, polo que o S1D aprendeu a 

empatizar e gañou en relacións persoais; ademais, o grupo achegouse de certa forma ó que é 

facer xornalismo social, un feito que servirá de cara ó futuro profesional de cada integrante.  

 

Memoria: o grupo reflexionou sobre o traballo que leva afondar nun proxecto coma este no 

que se trata de dar voz a grupos invisibilizados polos medios de comunicacións, polo que as 

capacidades obtidas están relacionadas co compromiso de traballo. Ademais, aprendeuse a 

traballar en base a unha organización vertical, o que deu lugar a que se adquirisen 

capacidades de división de tarefas e estruturación dos traballos. Por último, durante  a 

realización desta última parte da tarefa, o grupo desenvolveu a capacidade de autocriticar o 

traballo. 

 

Finalmente o grupo considera que o traballo desenvolvido durante o cuadrimestre si cumpriu 

cos obxectivos e criterios impostos dende o OCC, pero non en profundidade.Os resultados do 

proxecto, así como a calidade do mesmo poderían ser moito mellores, pero S1D quedouse 



 

soamente no superficial, e non chegou ó fondo da situación, pola razón que sexa: falta de 

tempo, irresponsabilidade, falta de traballo… 

 

O grupo considera que a pesar do anterior, gañou moito a nivel persoal e desenvolveu moitas 

novas capacidades, non só de traballo,  en canto a aprendizaxe da profesión (manexo de blog, 

cámaras, etc.), senón capacidades persoais como poden ser a empatía, un criterio crítico ou a 

escoita activa. 

   

4.- Análise, conclusións e resultados. 

      

4.a 

 

O grupo descubriu a capacidade das persoas con enfermidades mentais á hora de relacionarse 

con normalidade cos seus semellantes. Saben onde están, son conscientes en todo momento 

do seu pasado e teñen un sentido crítico á hora de aprender sobre os erros.  Son un dos 

colectivos máis discriminados na sociedade e a nivel da administración estatal, con gran 

vulnerabilidade.      

 

4.b 

 

Os medios de comunicación non teñen ningún coidado á hora de falar da xente que ten unha 

enfermidade mental. Empregan un vocabulario inapropiado que dá lugar a que a sociedade 

xere moitos prexuízos. Non amosan a verdadeira realidade, sobre todo nas cabeceiras máis 

lidas. 

     

4.c 

 

Dificultade de contacto con asociacións. Pouca implicación á hora de querer colaborar coa 

proposta que intenta desmentir os prexuízos sociais. Naturalidade á hora de comunicarse cos 

membros do círculo para xerar confianza e conseguir os obxectivos de contido, fundamental 

na procura de información. 

      



 

4. d 

 

En canto ó tema, despois do traballo realizado reafírmase a idea de que os medios son os 

culpables dos prexuízos sociais. Venden unha idea nos xornais que non se corresponde para 

nada coa realidade que se palpou ó longo do tempo no que se fixo o proxecto. 

 

As declaracións dos membros do círculo foron tamén como se reflicte no apartado 1c. En 

xeral, houbo unha resposta positiva por parte dos membros do círculo, pero realmente 

obtívose pouca información substancial: tendencia a cambiar de tema, interromper uns a 

outros e desviarse do discurso principal. Noutras ocasións, sobre todo coas vivencias 

persoais, si que existía unha conversa moito máis fluída. 

 

En canto ás conclusións posteriores ó traballo sobre os medios de comunicación co colectivo 

da saúde mental, o grupo S1D reitera a súa opinión: non hai solidariedade por parte dos 

medios, non se preocupan por desmentir os erros que ten a sociedade en canto ás súas 

concepcións. Segue a ser un tema tabú cun tratamento mal enfocado pola maioría dos axentes 

sociais. 

     

4.e 

 

Como resultado final, o grupo conseguiu redactar un convenio de colaboración para vindeiros 

anos que pode axudar á evolución do OCC. Ademais, o grupo potenciou as súas capacidades 

profesionais: contacto con fontes, redacción, escoita... A axenda obtida está formada por 

profesionais da sanidade e máis concretamente da saúde mental, temas que sempre estarán 

presentes no xornalismo.  

     

4. f. 

 

S1D tratou todos os temas que tiña previstos, aínda que non en profundidade, o que si se 

podería facer en vindeiros anos grazas ó acordo obtido. O grupo considera que se se volvese a 

tratar este tema, deberíase ter en conta que é necesaria unha certa implicación por parte dos 



 

membros do grupo de traballo. É necesario que os usuarios teñan un especial interese para 

poder achegalos ó tema o máximo posible.   


