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1.- Tema.  

1.a Definición 

O grupo S2B centrouse na invisibilización que sofre todo o colectivo LGTBI por parte dos               

medios de comunicación, e por tanto na sociedade. Esta falta de visibilidade, que impide que               

este colectivo participe na sociedade e que se lles recoñezan os seus dereitos e dignidade, está                

directamente relacionada coa discriminación, é dicir, o menosprezo social polo colectivo [1a].            

En moitas ocasións este menosprezo vese acentuado polo tratamento sensacionalista que           

realizan os medios xeneralistas, que son factores chave na composición do ideario social.             

Desta forma, para os membros do colectivo é esencial que a información que se divulga sobre                

eles sexa responsable e proveña de profesionais formados [1b].  

1.b Aspectos analizados 

No comezo do proxecto, o grupo quíxose centrar en liñas xerais na invisibilización do              

colectivo e no aproveitamento egoísta que ten lugar nos medios da súa posición de              

inferioridade na sociedade, expresado no sensacionalismo e morbosidade. Partindo desta          

base, analizouse como aparecen representados [1b] e como falan os medios sobre o LGTBI              

[1b], así como a forma de transformar este tratamento grotesco para erradicalo [1b]. Pero ao               

longo do traballo, xurdiron novos conceptos e ideas como o Orgullo Crítico [1b], e a               
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relevancia da linguaxe, é dicir, de como nos comunicamos e, polo tanto, de como              

interpretamos a realidade. Estas novas aportacións permitiron ampliar o punto de vista,            

enriquecendo a análise do proxecto e ampliándoo, mentres que tamén serviron para            

profundizar no tema, e dar a coñecer realidades invisibles para moitos sectores da poboación. 

1.c Hipóteses e obxectivos 

A intención era facer unha análise dos motivos polos cales se fala de determinada maneira               

nos medios, así como facer unha denuncia reclamando o respecto e dereitos do colectivo, e               

expoñendo que se está a facer mal na sociedade para que esta discriminación aínda non estea                

erradicada. En resumo, o que o grupo buscaba con este traballo era paliar na medida do                

posible a invisibilización que sofre o colectivo [1a].  

 

Non obstante, aínda que o contido publicado no blog estivese elaborado a partir das ideas e                

opinións de persoas pertencentes ao colectivo e que este contido tivera moi boa acollida e boa                

difusión, a realidade nos medios é ben distinta. Este panorama non é doado de cambiar, polo                

que iniciativas como estas, ademais dunha transformación no modo de traballo dos propios             

medios establecidos, e sobre todo dos xeneralistas, son necesarias. En plena actualidade de             

loitas sociais, nas que a defensa do LGTBI está a coller máis protagonismo entre a               

poboación, con eventos como o World Pride, a igualdade de dereitos aínda queda lonxe. Ante               

esta situación cabe preguntarse: os medios están a cambiar de mentalidade e buscan traballar              

pola igualdade, ou simplemente queren adaptarse ás novas correntes de pensamento para non             

quedar atrás nin recibir críticas? 

1.d Metodoloxías 

O grupo levou a cabo tanto a técnica de grupos de discusión, como a de investigación -                 

acción participativa nas reunións co círculo, ao longo de todo o traballo. Estas técnicas              

permitiron observar cales son as preocupacións e problemáticas actuais ás que se enfronta o              

colectivo LGTBI, como poden ser as distintas opinións sobre onde deberían ir as noticias              

relacionadas co colectivo [1b], ou o funcionamento e valor das asociacións, ademais de ter a               

oportunidade de analizar en primeira persoa as súas denuncias aos medios de comunicación e              
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propostas para mudar a situación [1b]; así como a elaboración dunha acción común para              

recoller as súas demandas e opinións.  

 

Tamén se realizou unha entrevista en profundidade, cun youtuber trans [1b]. O motivo que              

levou ao grupo a escoller a este entrevistado reside nas conversas co círculo, onde os               

membros apuntaron que as súas referencias para obter información non residían en medios             

tradicionais, senón principalmente nesta rede social.  

 

Por outra banda, na redación de ata dous post para o blog, o grupos serviuse da técnica de                  

análise esturtural de textos e ACD, para avaliar a forma de informar sobre o colectivo LGTBI                

nos medios de comunicación.  

1.e Aprendizaxe + servizo 

Este proxecto foi moi útil tanto para os membros que compoñen o grupo de traballo como                

para os do propio círculo, xa que permitiu a reflexión e aprendizaxe sobre ideas descoñecidas               

por ambas partes. Ademais, a utilización de técnicas como a ACD permitiu a ambos grupos               

comprender mellor o funcionamento dos medios. 

 

Pola parte dos membros do grupo, pódese destacar que esta experiencia permitiulles coñecer             

propostas como o Orgullo Crítico, ou a realidade que teñen que sufrir as persoas transexuais               

no ámbito sanitario, ademais de aprender a expresar as súas opinións nun contexto ás veces               

difuso e descoñecido, como pode ser a identidade de xénero. Por outra parte, o grupo tamén                

mellorou as súas habilidades comunicativas, tanto persoais ao tratar cos membros do círculo,             

como redaccionais, coa produción dos posts. 

 

En canto aos compoñentes do círculo, en xeral as reunión axudáronlles a ver máis de preto                

como funciona un blog e cales son os criterios xornalísticos para a escolla de determinados               

temas ou noticias. Tamén tiveron a oportunidade de coñecer as opinións de futuros             

xornalistas sobre a situación actual, e como se ve desde fóra do colectivo, algúns aspectos               

referentes a el, como a necesidade da linguaxe inclusiva. 
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Todo o traballo realizado conxuntamente polo grupo e polo círculo tamén ten unha función              

educomunicativa, ao dar a coñecer á poboación allea a esta experiencia todo o reflexionado e               

estudado sobre a invisibilización do colectivo nos medios. Principalmente, pódese salientar o            

éxito da acción final do grupo neste ámbito, ao ser o contido de maior difusión do grupo, e                  

que por isto foi posible transmitir a mensaxe a un maior número de persoas. 

 

2.- Círculo 

2.a.-Composición do círculo. 

● Hugo Aldereguía. Aportación dunha visión maioritariamente persoal e moi activa na           

creación de debate e introdución dunha perspectiva diferente á da meirande parte do             

grupo.  

● Rick Gallego. Aportación activa e formada dunha visión argumentada nas teorías           

queer e na sociología, ademais dunha perspectiva persoal.  

● Roi Gómez. Aportación baseada na perspectiva persoal como membro do colectivo.  

● Alberto Hernández. Aportación moi activa dende a perspectiva teórica e activista           

cunha elevada formación en historia universal como membro da asociación Ultreia. 

● Ignacio Núñez. Aportación dunha visión maioritariamente persoal con argumentos         

contrastados como membro do colectivo. 

● Inma Rodríguez. Aportación moi activa e formada dende a perspectiva teórica e            

activista cunha elevada formación e introducción de diverso material para as reunións.            

Membro da asociación Ultreia.  

Ausencia de membros suplentes e desbotados polo feito de contar cun amplo círculo de seis               

persoas.  

 

2.b.-Dispositivo. 

 

● 05.02.2018.- Procura dos membros do círculo 

● 07.02.2018-20.02.2018.- Contacto individual cos membros do círculo. 
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●  21.02.2018-26.02.2018.- Preparación da primeira reunión do círculo.. 

● 27.02.2018.- Realización da primeira reunión do círculo.  

○ Ubicación: Facultade de Física da USC.  

● 27.02.2018-6.03.2018.- Preparación da segunda reunión do círculo. 

● 7.03.2018.- Realización da segunda reunión do círculo.  

○ Ubicación: Colexio Maior Xelmírez. 

● 7.03.2018-21.03.2018.- Preparación da terceira reunión do círculo. 

● 22.03.2018.- Realización da terceira reunión do círculo. 

○ Ubicación: Colexio Maior Xelmírez. 

●  22.03.2018-13.04.2018.- Preparación da cuarta e última reunión do círculo. 

● 13.04.2018.- Realización da cuarta e última reunión do círculo. 

○ Ubicación: Colexio Maior Xelmírez.  

Funcións exercidas polos membros do grupo: 

● Dirección e organización do debate e moderación do discurso: Nuria Hueso e            

Yasmina López. 

● Aportación de material e contido para as reunións: Nuria Hueso e Yasmina López. 

● Transcripción das reunións: Érika Martínez e Carmen Gómez. 

● Obtención de material visual para a realización de vídeos: Pedro Maceira.  

 

2.c.- Negociación e diálogo co Círculo. 

En canto á negociación dos aspectos do tema, elevado nivel de feedback en relación ás               

vivencias persoais. Dificultades ao encamiñar os temas que ían saíndo conforme avanzaban            

as reunións cara o ámbito mediático. Non obstante, ausencia de trabas en canto ao tratamento               

de todos os temas.  

En relación aos termos que conforman o glosario, definicións aportadas polo círculo seguindo             

a liña marcada polo grupo e complementación dunhas e outras mediante a aportación de cada               

membro do círculo.  

● Aspectos negociados tratados no diálogo: 

○ 27.02.2018. Primeira reunión: transexualidade, desinformación, influencia dos       

medios, traballo das asociacións, vantaxes e desvantaxes internas no colectivo.  
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○ 07.03.2018. Segunda reunión: visibilidade e representatividade LGTB en        

medios, personaxes públicos, sexualidade visible, xeneralizacións e clichés,        

tratamento mediático, invisibilidade bisexual, machismo e xénero.  

○ 22.03.2018. Terceira reunión: Sensacionalismo, medios alternativos,      

plataformas dixitais, novos conceptos, ámbito internacional, estereotipos,       

“plumofobia”, historia, teoría queer, pansexualidade, orgullo, manifestacións e        

educación.  

○ 13.04.1018. Cuarta reunión: feminismo, xénero, linguaxe, redes sociais,        

medios alternativos LGTB, plataformas dixitais, televisión e cine, medios         

tradicionais, experiencias persoais, LGTBIfriendly, formación, educación,      

linguaxe en prensa e sociedade binaria. 

 

Experiencia dos membros do círculo: 

● Hugo Aldereguía. Experiencia persoal.  

● Rick Gallego. Experiencia persoal e documentada  

● Roi Gómez. Experiencia persoal. 

● Alberto Hernández. Experiencia activista e persoal. 

● Inma Rodríguez. Experiencia activista e persoal. 

● Ignacio Núñez. Experiencia persoal.  

 

O baseamento da pre-alimentación para realizar a comunicación co círculo foi o coñecemento             

da comunidade involucrada. Mediante a documentación foi posible o estudo do colectivo en             

profundidade, teoría queer, sexualidade, xénero, feminismo…  

En liñas xerais, todos os membros do círculo trataron amplos temas dende perspectivas             

diferentes tanto a nivel persoal como activista. Diversidade de opinión principalmente entre            

Hugo Aldereguía dende a perspectiva dunha persoa transexual coa opinión doutros membros            

deste mesmo colectivo, sempre dende o respecto, principalmente con Inma Rodríguez, Rick            

Gallego e Alberto Hernández. Introdución de novos conceptos en base á experiencia activista             

e social e acordo con Ultreia como asociación vinculada ao traballo realizado.  

 

Materiais aportados polo círculo:  
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- Alberto Hernández: Aportación película “Call me by your name”. Call me by your             

name. (2018). [video] Dirixida por L. Guadagnino. EEUU: Luca Guadagnino..  

- Inma Rodríguez:  

- Reportaxe: El sexo sentido Concha Inza Romea RTVE        

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-sexo-sentido

/2616594/  

- Noticia: COHEN, H (2018) 'Querida mamá: lo siento, me he suicidado'. EL            

trágico drama de un joven ‘en transición’ 14.03.2018 elNuevoHerald.com         

http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article205198059.ht

ml  

- Documentos: Beristain, I. (2018). Análisis de la evolución del lenguaje          

LGTBI en medios nacionales. [Trabajo de Fin de Grado] Universidad de           

Sevilla, Sevilla.  

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/64408/TFG%20AN%C3%81

LISIS%20DE%20LA%20EVOLUCI%C3%93N%20DEL%20LENGUAJE%2

0LGTBI%20EN%20MEDIOS%20NACIONALES%20%28FINAL%29.pdf?s

equence=1&isAllowed=y  

-  Rick Gallego: 

 -     Noticia: CODINA, E (2018) La conquista de los gemelos transexuales Lucas y 

Mateo  14.03.2018 ElPaís.com 

https://politica.elpais.com/politica/2018/03/13/actualidad/1520943664_887115

.html  

Estas aportacións foron relevantes debido ao seu uso como fonte de debate entre o círculo e                

de cara á elaboración dos post. A súa aplicación foi clave á hora de dirixir o discurso cara                  

unha dirección ou outra. 

Valoración dos medios de comunicación en relación ao tema: Os clichés atribuídos aos             

medios que foron extraídos das reunións foron tiveron varios puntos en común en todas as               

reunións. Un exemplo claro foi a valoración negativa de cara aos medios en xeral, a falta de                 

especialización en temas LGTBI dentro das redaccións, a constante xeneralización,          

desinformación, falta de compromiso cos temas, ausencia de documentación, o exceso de            

sensacionalismo, espectacularización e fomento de tópicos, estereotipos e estigmas. 
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Ademais, a pesar da afirmación dalgún membro do círculo da ausencia de información pola              

súa parte de xeito frecuente, todos coincidían á hora de informarse empregando medios             

alternativos tales como revistas online alternativas e de perspectiva LGTBI como           

DosManzanas, Hay una lesbiana en mi sopa, Shangay,Cáscara Amarga, etc. Sen embargo,            

algúns membros do círculo afirmaban tamén facer uso de medios convencionais. 

Sobre o coñecemento da estrutura dos medios, un exemplo foi o descoñecemento das             

categorías dun xornal pero valoraban a importancia do xornalismo e os medios como             

educadores da sociedade. 

 

2.d-Acción. 

A acción foi proposta pola responsable da Acción Final, Érika Martínez nunha reunión co              

círculo. A proposta inicial tratábase dun vídeo no que os únicos protagonistas son os              

membros do círculo. Nel contan os aspectos do colectivo dos que existe máis desinformación              

ou descoñecemento. Denuncian tamén a mala praxe xornalística que lles levan a informarse             

por outras vías e os estigmas máis ancorados na sociedade sobre eles. Todo a través das súas                 

propias experiencias. 

A acción non sufriu modificacións agás que tiñamos pensado que todos os membros do grupo               

participasen no vídeo pero finalmente un deles, Hugo Aldereguía, non puido aparecer, pola             

dificultade de coordinar unha data na que puidese todo o grupo. 

O motivo de propoñer esta acción é que nas reunión que fixemos co círculo démonos de                

conta que son moitas as trabas e baleiros informativos que existen arredor do colectivo e que                

os medios de comunicación non denuncian nin visibilizan. Así pois, queriamos refrexar todo             

iso dunha forma que puidese ter unha boa difusión. 

A organización da Acción foi levada pola responsable da mesma, Érika Martínez. As súas              

funcións foron concretar o obxecto e obxectivos da Acción, organizar os temas a tratar polo               

círculo no vídeo, enviar un documento explicativo [3.4] aos membros do grupo para que              

soubesen o que tiñan que facer concretamente.  

A función de fixar as datas co círculo para realizar a gravación foi levada a cabo polas                 

responsables de Círculos, Yasmina López e Nuria Hueso polo seu contacto directo cos             

membros a través de Whatsapp. 

Implicación dos membros do círculo: 
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● Hugo Aldereguía: Pouca implicación no desenvolvemento da acción final pola súa           

pouca dispoñibilidade de datas. 

● Rick Gallego: Moita implicación, dispoñibilidade para quedar e aportación interesante          

sobre a realidade dos transexuais. 

● Roi Gómez: Dispoñibilidade para quedar e aportación do seu punto de vista en             

función dos temas que se lle ían plantexando. 

● Alberto Hernández: Moita implicación en canto aos contidos e temas aportados por el             

mesmo. Concisión e claridade na exposición dos temas que quería tratar o cal foi de               

moita axuda á hora de editar o vídeo. Presentou algunhas dificultades en canto a datas               

para quedar polo que a súa gravación foi nun día diferente á do resto do grupo. 

● Ignacio Núñez: Moita implicación e disposición. Claridade á hora de tratar os temas e              

aportación do seu punto de vista sobre todo no tema da realidade transexual. 

● Inma Rodríguez: Ao igual que Alberto, aportación de contidos e visións moi            

interesantes e exposición das mesmas dunha forma moi clara que axudou moito á hora              

de realizar o vídeo. Dispoñibilidade para quedar. 

Carencias, necesidades, oportunidades, usos aportados pola Acción ao círculo aos afectados,           

á comunidade, aos medios: 

Círculo: En xeral a acción aportoulles unha oportunidade de visibilizar todas as carencias             

informativas que existen en relación ao colectivo. Fixeron un uso proveitoso da mesma             

porque puideron falar sen tabús de todo o que queren denunciar. 

Afectados: Transexuais, lesbianas, gays e bisexuais poden verse representados no vídeo a            

través dos membros do noso círculo. Responde a súa necesidade de seren escoitados e poden               

facer un uso proveitoso do vídeo como manifesto das súas denuncias. Porén, existen persoas              

dentro do colectivo que non están representadas no vídeo como os intersexuais. Esa é unha               

carencia da acción no relativo ao colectivo LGTBI en xeral.  

Comunidade: É unha carencia da comunidade a desinformación neste aspecto e é algo que              

intentamos cubrir, ademais da súa necesidade de información honesta e sen responder a             

outros intereses máis que os do propio colectivo de seren visibilizados correctamente. Tamén             

é unha oportunidade de que se acheguen á realidade do colectivo. 

Medios: Supón unha oportunidade para os medios o uso da nosa acción para que poidan               

visibilizar a realidade do colectivo dunha forma correcta. 

Fases e resultados da Acción: 
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Proceso:  

1- Comunicación da idea da Acción na reunión do día: 22.03.18 

2- Gravación do vídeo cos membros do círculo: 13.04.18 y 16.04.18 

3-Edición do vídeo: dende o 16.04.18 ao 20.04.18 

Resultados:  

O vídeo da Acción Final foi difundido por tódalas redes sociais do observatorio no mesmo               

día da súa publicación no blog e en Youtube e a través das nosas redes sociais persoais                 

superando as 200 visitas nese fin de semana. 

O impacto social foi moi positivo pois o vídeo tivo unha moi boa acollida nos primeiros días                 

nos que estivo subido á rede. Agora mesmo o vídeo conta con 491 visualizacións e 21 “me                 

gusta” en Youtube.  

Para a súa difusión Érika, Nuria, Yasmina e Carmen contactaron coas seguintes entidades e              

persoas: hayunalesbianaenmisopa.com, Cáscara Amarga, dosmanzanas.com, Colectivo      

Libertad y Dignidad de Perú, LGTB Confez, Apoyo Positivo, Apoyo LGTB La Carolina,             

Asociación Apertura, colegas.lgtb, Amizando, Fundación Daniela, Asexual Community        

España, Cheysallis, FundaciÞon Triángulo, gylda.org, defrente.lgtb, XEGA, FELGTB,        

ARELAS, Nós Mesmas, A.L.A.S, Observatorio Español contra la LGTBfobia, AVANTE          

LGTB, It Gets Better España, COGAM, FuenlaEntiende, Fundación 26 de Diciembre,           

Triguillovlogs, Marina (concursante de OT2017) y mirales.es.  

De estas, aínda que contestaron algunhas, só difundiron a Asociación Apertura, Gylda,            

Amizando, Fundación Daniela, ARELAS, Nós Mesmas e COGAM. 

2.e.- Retribución.  

Un 100% do círculo califica a experiencia como positiva. En canto ao interese ao tratar o                

tema, o 60% considera que foi total e que lles resultou útil persoalmente, mentres que para o                 

40% foi case total e pode que lles resultara útil. Todos opinan que non experimentaron               

ningún tipo de censura, e que este traballo axudará á visibilidade do colectivo e volverían a                

traballar nun proxecto similar polo que si é posible que se poida contar con eles para un                 

posible círculo futuro. 

En canto ao diálogo levado a cabo, destacan a sensibilidade, interese e transversalidade coa              

que se tratou o tema e se senten agradecidos de que tratáramos a súa situación real dende o                  
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Observatorio. Entre as suxerencias para próximos observatorios, destacan que lles gustaría           

que houbese unha persoa pertencente ao colectivo dentro do grupo para establecer unhas             

pautas máis próximas e que se puidesen tratar máis temas LGTBI non ligados á              

comunicación aínda que entenden que así o fagamos. 

Por último, valoran a acción dunha forma moi positiva, tanto a idea como o proceso de                

gravación e finalmente o resultado. 

3.- A Organización do Traballo.  

3.a.- Tarefas e funcións desempeñadas.  

 

Responsable de edición (Pérez Díaz) do grupo revisa e corrixe todos os post [1.b] aplicando               

o libro de estilo; incorpora especificacións en canto á produción dos materiais elaborados             

polos distintos membros do grupo: duración de vídeos, extensión dos posts ou comentarios             

etc. Vixía e aconsella sobre o tratamento dos temas, segundo as indicacións de edición.              

Revisa requisitos necesarios na publicación de textos. Revisión de citas publicadas e os seus              

criterios. Contabilización e control do número de veces que se edita cada post.  

 

Responsable de axenda (García Balseiro) e arquivos do grupo establece e controla o             

calendario de produción xeral do grupo [3.1] . Data as xuntanzas, tarefas relevantes levadas a               

cabo. Recolleita de apuntamentos das aulas das expositivas [3.2]. Captura e preservación da             

documentación sobre o tema relacionada co círculo e co tema tratado. Control do depósito              

das cartas avais [3.3]   e documentación dos membros do círculo [3.3].  

 

Responsable de difusión (Maceira Borrazás) revisa e difunde contidos do blog. Estimula a             

comunicación con entidades e colaboradores. Desevolvemento, creación e emprego de contas           

en redes sociais na procura de seguidores e de visitas nas publicacións. Control do impacto               

das publicacións. Xerar circulación de comentarios na aula, valorar e crear acordos de             

resposta. Impulsar a interlocución con colaboradores externos.  

 

12 



Responsables de círculos (Hueso Gutiérrez y López Carballo) organización das reunións cos            

círculos. Establecemento de contacto cos membros dos círculos coa finalidade de datar as             

reunións e a realización de estas. Conseguir documentación suficiente referida ao tema do             

tratamento LGTBI nos medios para tratala nas reunións co círculo. Ademais fíxose ao círculo              

unha enquisa sobre a valoración persoal acerca do círculo.  

 

Responsable de Acción Final (Érika Martínez) ten a función de implementar actividades            

comunicativas co grupo de colaboradores para o desenvolvemento da Acción. Asistencia ás            

reunións cos membros do círculo para manter unha liña de diálogo e interacción cos mesmos               

para así crear e desenvolver a Acción Final do grupo. Traballo cos membros do círculo no                

desenvolvemento da Acción, realización e difusión da mesma así como contacto coa            

coordinación do grupo e co profesor para informar sobre a idea e desenvolvemento da Acción               

Final. 

 

 

Responsable de coordinación (Gómez Mariñas) organiza e coordina a todos os compoñentes            

do grupo de traballo semana a semana. Tamén mantivo contacto co resto de coordinadores de               

grupo e coordinadoras xerais, así como co profesor e comunicou calquera novidade ou             

cambio ao grupo. Ademais, revisou todo o contido publicado no blog, tanto posts como              

vídeos e realizou reunións co grupo periodicamente para organizar e comprobar a evolución             

do traballo. 

3.b- Estratexias de publicación e difusión:  

 

No caso dos posts [1.b], tras ser redactados foron revisados pola responsable de edición              

(Pérez Díaz) do grupo e posteriormente pola coordinadora (Gómez Mariñas). Tras a revisión             

seguindo as pautas do libro de estilo, estes eran publicados no blog preferentemente pola              

responsable de edición, pero nalgúns casos ocupouse a coordinadora.  

Ó inicio chegáronse a acordos con varios grupos para realizar comentarios, aínda que despois              

os membros do noso grupo comentaron con liberdade nos posts que máis interesantes lle              

resultaron a cadaquén.  
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No apartado de novas [1.e] publicáronse dúas noticias, redactadas pola encargada de axenda             

(García Balseiro) e posteriormente revisadas e publicadas pola encargada de edición (Pérez            

Díaz). 

O calendario [3.1.] tentou organizarse buscando a adaptación dos membros do círculo, así             

como procurando flexibilidade e espazo suficiente entre reunións para a elaboración dos            

materiais (vídeos [1.g], posts [1.b]). 

O grupo organizouse a través de reunións periódicas e mediante un grupo de Whatsapp,              

utilizado para dúbidas e mediante o cal a coordinadora (Gómez Mariñas) distribuía as tarefas              

semanais. Todo o grupo colaborou na resolución dos problemas xurdidos durante as            

diferentes fases do proxecto.  

A estratexia de difusión consistiu de dúas etapas: unha primeira na que se buscaron              

colaboradores externos á aula, que puidesen estar interesados en difundir e participar            

activamente nas publicacións do observatorio. Esta fase tivo pouco éxito xa que non moitos              

dos colaboradores participaron nos post do observatorio pero si os difundiron por redes, a á               

parte da difusión polas redes sociais do observatorio. Na segunda etapa buscáronse            

asociacións que apoiasen o proxecto do observatorio, as cales foron de moita utilidade á hora               

de difundir a acción final a través das súas redes, que chegou a ser a máis vista da canle do                    

OCC.  

A relación cos outros grupos da aula foi boa, pois houbo comunicación e colaboración por               

parte dos grupos, nun ambiente óptimo para o desenvolvemento dos proxectos.  

 

Colaboradores: 

Javicoru20@gmail.com  -Javier Clemente Pena 

andri5997@hotmail.com  -Andrea Fernandez Rebollos  

andreaalvarezpardo@gmail.com - Andrea Alvarez Pardo 

Jorge_mr1993@hotmail.com - Jorge Martínez Rodríguez  

amandagomz@gmail.com - Amanda Gómez  

D.c.c.s3b@gmail.com - Daniel Castro 

manu.suarez.sanchez98@gmail.com - Manuel Suárez Sanchez 

martin.garcia.iglesias.98@gmail.com - Martín García Iglesias 

puri.borrazas@gmail.com - Purificación Borrazás Bermudez 

laurita14cf@gmail.com - Laura Cuenca Fito 
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Asociaciones:  

Ultreia LGTBI 

3.c.- Reflexivización: análise das fases do traballo de grupo.  

Na fase de proposta elaboración da ficha de Proposta de Círculo [1.a], repartición de traballos               

entre os membros do grupo, elaboración de glosario. Proposta ao docente sobre o tema da               

transexualidade [3.4.] que posteriormente foi ampliado a todo o colectivo LGTBI+ [1.a].            

Antes de ampliar o tema do traballo xa se contactara con fontes referidas ao tema da                

transexualidade.  

 

Fase de traballo de campo, envío ao docente da proposta definitiva [1.a]. O grupo traballou               

ben de tempo ata chegar ao ecuador da materia, que tivo que andar máis apurado para chegar                 

ao mínimo de post que tiñan que ser publicados para esas datas. O traballo estivo repartido                

equitativamente entre os membros do grupo, sobre todo con respecto á realización de cadeas              

de comentarios en posts doutros grupos de traballo ou á contestación de comentarios nos              

posts propios. Chegando ao final do traballo, cara á acción final o grupo traballou máis               

apurado debido á indisposición dalgún membro para asistir á reunión, finalmente puido            

levarse a cabo sen problema dentro do prazo establecido.  

 

3.d. -Fitos 

Fase da proposta:  

1. Nun inicio o tema estaba restrinxido ó colectivo trans, pero finalmente o grupo             

decidiu amplialo a todo o colectivo LGTB [1.a]. 

2. Ao ampliar o tema o glosario [1.f.2]  viuse afectado, pasando a incluír novas entradas.  

3. Algúns dos primeiros membros do círculo que foron contactados (trans) quedáronse           

cando se ampliou o tema, e ademais contactouse con outras persoas do colectivo             

LGTB que pasaron a formar parte do círculo [1.k]. 

 

Fase de traballo de campo:  

15 

https://www.facebook.com/ultreialgbticompostela/


1. Tras as reunións co círculo e coñecer así as súas experiencias e vivencias persoais              

creouse un vínculo emocional entre grupo de traballo e membros do círculo, ao             

comprender dunha maneira máis próxima e incluso íntima a situación do colectivo.  

2. Aprendizaxe de novos términos, movementos como o Orgullo crítico [1.b Post 6] ou             

métodos para levar a cabo unha linguaxe máis inclusiva [1.b Post 8].  

3. Na busca de información e noticias foron descubertos novos medios de comunicación,            

comprometidos coa loita e reivindicacións do colectivo. 

4. A acción final [1.a] resultou moi interesante tanto para o grupo de traballo como para               

o círculo, pois plasmáronse as súas reivindicacións con total naturalidade e sen            

censura. Está tendo unha boa difusión, tanto a nivel local e autonómico como tamén              

no resto de España grazas á colaboración na difusión de asociacións e entidades de              

fóra de Galicia.  

 

4.- Análise, conclusións e resultados. 

4.a.- Análise do Tema  

O grupo de traballo partiu cunha idea xeral da opresión vivida polos membros do colectivo               

LGTBI, opresión refrexada na invisibilización e desinformación nos medios de          

comunicación. Este foi o motivo polo cal se escolleu este tema en concreto, e durante o                

transcurso do proxecto os estudantes tiveron a oportunidade de ampliar o seu coñecemento             

sobre a realidade deste colectivo, así como de mellorar habilidades persoais referentes á             

comunicación tanto oral como escrita. 

4.b.- Análise dos Medios.  

O proxecto confirmou a idea previa do mal facer dos medios de comunicación respecto ao               

colectivo LGTBI. Tanto os membros do círculo como os do grupo de traballo estaban ao día                

dalgúns graves erros cometidos na prensa respecto a este tema, así como a experiencia              

permitiu aos compoñentes do grupo descubrir medios orientados ao colectivo e que            

constitúen a principal fonte de información para moitas persoas LGTBI. 
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4.c.- Reflexivización. 

En xeral o grupo aprendeu a traballar en equipo, estando pendente non só do traballo propio                

senón tamén do alleo para botar unha man cando fose necesario. Tamén serviu para adquirir               

habilidade e experiencia no contacto con persoas ou entidades para que colaborasen dalgunha             

maneira no proxecto, e ao mesmo tempo adquiriu coñecementos sobre o tema que trataron no               

círculo.  

4. d.- Conclusións.  

O principal obxectivo do grupo era axudar na visibilización do colectivo, así como denunciar              

a súa situación de inxustiza. Mediante os diversos posts e vídeos, ademáis da acción final,               

este obxectivo cumpriuse na medida do posible tendo en conta as limitacións de tempo e               

espazo. 

Poderíase engadir tal vez que unha boa forma de acadar esta meta fora mediante recursos               

satíricos ou humorísticos, coa creación dun diario que resaltase a situación do colectivo             

LGTB pero á inversa, para facer evidente o ridículo do tratamento que sofren nos medios.               

Esta idea non puido levarse a cabo xa que foi aportada por unha compoñente do círculo na                 

última reunión. 

4.e.- Resultados. 

Debido a que o círculo quedou moi contento co traballo realizado, é probable que estivesen               

dispostos a participar de novo nun proxecto similar. De feito, un dos compoñentes, Alberto,              

xa participara con anterioridade. Ademais é posible que, contando con máis tempo, algunha             

organización quixese colaborar tamén co proxecto. 

En canto ás ferramentas utilizadas resultou moi interesante coñecer que medios están            

orientados aos temas LGTBI e ao mellor sería unha boa idea poñer o foco sobre eles nunha                 

próxima ocasión. 
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4. f.- Proxección. 

Os principais aspectos que quedaron sen resolver atoparíanse dentro de temas moi            

interesantes e relevantes a nivel social como poden ser o xénero, o machismo ou a               

desinformación no ámbito sanitario. Respecto aos temas dos que si se falou, algún como o               

Orgullo Crítico ou a linguaxe inclusiva son temas moito máis profundos do que os post               

deixaron ver, polo que poderíase seguir investigando nesa liña. 

O colectivo LGTB nos medios é un tema que resultou moi útil e do cal todos e todas as                   

compoñentes de grupo e círculo aprenderon moito. Pódese dicir que é un tema do que é                

doado obter bastante colaboración por parte do círculo, xa que é algo do que en xeral gusta                 

falar; aínda que por outra banda é moi relevante ter en conta que probablemente as persoas do                 

círculo non teñan coñecementos ou interese particular nos medios, polo que pode resultar             

algo difícil orientar a conversa cara a ese ámbito. 
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