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#S3C: HUMANOS E ANIMAIS // #S3C // #MER2018 

1.- O Tema 

1.a.- O tema escollido para tratar durante este cuadrimestre polo grupo S3C foi a relación 

entre os humanos e os animais, atendendo sobre todo a como afecta aos animais a 

interacción e a vida cos humanos, como son tratados nos medios, como comunicar e 

concienciar frente ao maltrato, o abandono e mesmo dar a coñecer movementos ou 

ideoloxías que mostran aos animais como un ser equivalente a unha persoa en todos os 

seus dereitos. Na análise dos medios démonos conta de que existe moi pouca información 

de utilidade nos medios xeneralistas, e se existe, provén de blogs “amigos” ou páxinas 

especializadas, facendo que calquera información referente aos animais chegue como 

información dalgún modo “externa” cando cada día temos polo menos unha interacción 

cun animal, por pequeño que sexa. Consideramos un labor necesario darlle voz aos 

animais, cando sufren o como tratalos eticamente, como xornalistas e comunicadores.  

1.b.- Na proposta [1.a.-Proposta] pretendíase analizar a diferenza entre o trato animal-

humano no urbano e no rural, pero ante as dificultades dunha fonte rural dispoñible de 

acordo coas normativas do blog (cerca de Santiago, dispoñible para as reunións…), 

centrouse máis no ámbito urbano, facendo fincapé na humanización dos animais, sendo 

un dos aspectos chave da proposta, analizouse tamén as novas formas de tratar aos 

animais (veganismo e vexetarianismo) [1.a.-Post 6º] e analizando como poder superar as 
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problemáticas do abandono ou do maltrato. A partir de aquí xurdiron temas moi 

interesantes como o límite ético que supón o traballo animal ou o lazo emocional que 

xorde entre humano e animal, e como superalo. Ao final todos estos temas xuntáronse en 

forma de denuncia na Acción Final, representada dende un radiodrama [3.a.-Obra 

radiofónica] . 

1.c.- A intención principal deste proxecto era botar un vaso de auga fría ás ideas 

preconcibidas que temos sobre os animais, xa sexa dende o enfoque de mascotas, alimento 

ou elementos de produción. Estas visións non teñen unha voz en moitos medios debido 

ao conservadorismo que conlevan moitas cabeceiras deste país e a intrínseca idea de 

progresismo que conleva tratar aos animais con respecto (non esquezamos que este é o 

país onde ten a súa orixe a tauromaquia). A primeira documentación sobre o tema foi moi 

técnica e optamos por definicións e datos dun só “bando” do que se pode desprender un 

certo partidismo no proxecto, pero non se consideraban cómodos dando voz a unas ideas 

arcaicas, e que realmente xa teñen o seu lugar nos medios tradicionais, polo que “darlle a 

voz aos colectivos silenciados” deixaría de ter sentido neste caso. 

1.d.- A pesar de que o grupo baseou gran parte do seu traballo en textos periodísticos 

[2.a. e 2.b.], como xa se comentou antes, a información de carácter científico e técnico 

foi moi interesante e importante [1.e.- Glosario] para facer as primeiras as preguntas a 

resolver. Logo, sen dúbida, as experiencias persoais dos membros do círculo [3.a.-Audio 

Entrevista Jonatan] e a súa formación nas súas respectivas áreas resultou fundamental 

para argumentar e coñecer puntos de vista máis próximos quizais dos textos escritos dos 

que partiamos. 

Nas técnicas aplicadas poderiamos mencionar as reunións co Círculo, moi cercanas aos 

grupos de discusión e investigación-acción. O servizo á comunidade xerado aquí sería 

transmitir a información que se podía obter destas reunións, chegando tamén a aplicar as 

entrevistas en profundidade, sendo técnicas no caso do post A linguaxe dos cans, cun 

carácter máis divulgativo no post Mitos veganos e dunha forma máis íntima no post de 

Jonatan Barral Otero: “A miña cadela é unha compañeira de traballo” [1a.-Posts 5º,6º 

e 4º]. 

Tamén pode entenderse unha análise estrutural de documentos como no post 

Identificación e formación: a forma de loitar contra o abandono animal [1a.-Post 1º] 

aínda que quizais o instrumento ou técnica mellor utilizada foi a Acción Final, onde se 
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xuntaron moitas das problemáticas de forma amena e divertida (o que facilita a súa 

comunicación) sen deixar de lado a gravidade da problemática (chegando a concienciar, 

a inquietar e, esperando un rexurdimento de conciencia). 

1.e.- Á hora de tratar a aprendizaxe da asignatura, é claro que axudou a desenvolver 

varias capacidades: as propias xornalísticas e mesmo outras máis xerais e igualmente 

importantes: análise de datos, aceptación de novos argumentos, contraste de ideas… 

O servizo comunitario do proxecto ten unha vinculación moi importante coas capacidades 

e aptitudes xornalísticas desenvoltas: intentouse comunicar, a unha poboación urbana, de 

que os seus actos (e consumos) teñen unha consecuencia real nos animais, e que está na 

súa man demandar cambios urxentes xa dende abaixo. A aplicación do APS é real cando 

se ve que o texto redactado ou a entrevista realizada ten un efecto nunha soa persoa que 

o lea. Ese efecto axuda a valorar un traballo quizais menosprezado e non valorado, e que 

serve para ter claro que o traballo xornalístico ten a súa consecuencia no público, forzando 

así a realizar un traballo correcto para conseguir que a mensaxe transmitida sexa a 

desexada. 

2.- O Círculo 

2.a.- O noso círculo estivo formado por Carme Seoane, veterinaria da clínica Cancat, 

Óscar Moure, do centro canino A cova do lobo e Jonatan Barral, dono dunha cadela guía.  

Carme aportou unha visión crítica dende a súa profesión e como dona dunha cadela. 

Valorou e falou do abandono, do trato aos cans e deu recomendacións para o mesmo. Ela 

asegura que estivo sempre en contacto con animais e deste xurdiu a súa vocación. A súa 

participación nas reunións do círculo foi activa, comentaba todos os temas que ían 

xurdindo [3.a.- Audios Reunións]. Ademais, aportou anécdotas persoais cos pacientes da 

súa clínica.  

Óscar Moure presentou datos sobre abandono. Aportou unha visión crítica sobre as 

protectoras, que fan un bo traballo, pero ao facelo gratuitamente, os Concellos non se 

preocupan de rebaixar as tasas de abandono. Tamén falou da profesión de criador e xulgou 

a falta de esixencias e requisitos para selo. “A profesión é boa xa que contribúe a reducir 

o abandono, porque cando mercas un can o abandono é menos frecuente que cando 

adoptas. Pero hai que criar de maneira controlada e facelo con coñecementos”, asegurou. 

Por outro lado criticou que a Real Sociedade Canina de España monopoliza o ámbito da 

competición, das licencias e autopublicítase como oficial e única, pero non o é. Tamén, 
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aportou datos sobre a evolución física dalgunhas razas caninas e desaprobou as 

mutilacións por motivos estéticos. 

Jonatan Barral, como dono dunha cadela guía aportou información sobre os trámites e 

requisitos para conseguir a mesma, á que considera unha compañeira de traballo. Durante 

as dúas primeiras reunións, á terceira non puido acudir, comentou os temas que xurdiron 

e mostrouse, como os anteriores, crítico co animalismo. Ademais, foi entrevistado 

individualmente o día 15 de marzo polo coordinador do grupo para a realización do post 

“Jonatan Barral Otero: «A miña cadela é una compañeira de traballo»”.  

 

Na axenda non houbo membros suplentes nin desbotados, participaron todos os que 

aceptaron. Para atopar contactos buscouse tocar todos os ámbitos e cada membro do 

grupo foi aportando os posibles membros do círculo ou colaboradores que ían atopando. 

Os principais obstáculos para a colaboración foron a falta de dispoñibilidade de datas, o 

desprazamento requirido para asistir ás reunións e a falta de interese polo tema. Ademais, 

o dono da Granxa José Bermúdez sentiuse ofendido e botou unha reprimenda á encargada 

de círculos. O total de contactos telefónicos foron oito (Centro canino A cova do lobo, O 

meu carón, Cancat, Veterinarios Amigos, Granxa José Bermúdez García, Concello, 

Refuxio do Bando e Valedor do Pobo) e vía correo electrónico nove (Valedor do Pobo, 

Concello, centro canino A cova do lobo, Cancat, Grupo Municipal de Compostela Aberta, 

Asociación Abeiro, Asociación Argo, Acción Antiespecista e Ética Animal) [1.c.].  

 
2.b.-Durante a fase de creación da proposta dous temas posibles foron os propostos. O 

primeiro, deporte feminino en Compostela, rexeitado, e o segundo relación humano-

animal, o aprobado. Nesta etapa os membros buscaron posibles contactos para ambas 

propostas e documentación para desenvolvelas.  

Na fase de desenvolvemento tentouse tratar gran cantidade de subtemas dentro da 

evolución temática dos posts, pero non chegou a acadarse por falla de contactos. Aínda 

así a evolución existiu, aínda que con temas interrelacionados entre si. A evolución foi 

dende o abandono e o maltrato ata o especismo e o veganismo, pasando polos animais 

dedicados a axudar as persoas, competicións caninas etc. Todos os temas foron tratados 

nos posts das tres reunións onde se acadaron conclusións ao respecto, complementados 

coa información doutros contactos [1.a.- Posts 3º,7º e 8º].  

Durante as xuntazas cos círculos (4 de marzo, 8 de abril e 14 de abril) o coordinador do 

grupo enunciou as preguntas correspondentes, a responsable de acción gravou, o de 
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edición sacou fotos, e o resto- círculos, difusión e axenda- recolleron apuntamentos para 

a posterior realización dos posts. Nas xuntazas grupais (2 de marzo, 5 de abril, 18 de abril) 

o coordinador deu as pautas a seguir, organizou e repartiu as tarefas. O resto dos membros 

preguntaron dúbidas e explicaron as tarefas realizadas ata o momento. Nas xuntanzas 

inter-grupais (círculos e acción o 28 de febreiro e o 11 de abril, edición o 1 de marzo e 

difusión o 20 de febreiro e o 22 de marzo) as coordinadoras explicaron as tarefas a 

realizar, consultáronse dúbidas e aportouse o traballo realizado ata o momento.  

 

O lugar de encontro para as reunións co círculo foi a cafetería coffee&coffee e as grupais 

e inter-grupais realizáronse na facultade. A entrevista cos membros de O meu carón tivo 

lugar nun parque, xa que asistiron cans, en Ourense [1.a.-Post 5º] e a de Lucía Cebreiro 

na cafetería Milongas [1.a.-Post 6º]. A entrevista con Jonatan Barral foi na cabina de 

gravación de RadioCampUSCulturae [1.a.- Post 4º]. 

 

2.c.- Na primeira reunión cos círculos comentáronse os posibles temas a tratar e 

estableceuse cales se comentarían en cada unha das xuntanzas. Tamén se traballaría coas 

súas experiencias respecto ao mundo animal. 

O glosario [1.e.-Glosario], realizado polo coordinador de grupo, foi enviado aos membros 

do círculo, que deron a súa aprobación sen poñer ningunha obxección.  

Na xuntaza inicial (4 de marzo) tratouse o tema do abandono, a vocación e a relación cos 

animais dos membros do círculo, a falta de requisitos para adquirir un animal e os 

beneficios e requerimentos que supón ter unha mascota. Na segunda reunión (8 de abril) 

falouse de novas que apareceran nos medios de comunicación, de antiespecismo, 

veganismo e da colaboracións dos animais en traballos, por exemplo policiais. Na última 

(15 abril) valorouse o traballo realizado, falouse de mutilacións por estética, da evolución 

física das especies, das competicións caninas, dos criadores e revisouse a acción final.  

Os membros do círculo compartiron anécdotas e experiencias vividas cos animais. Carme 

contou que sempre estivo en contacto cos animais polo seu pai e exemplificou os temas 

tratados con casos de pacientes. Ademais á última reunión trouxo a súa cadela. Óscar 

contou dende a súas experiencias en que consiste o traballo de criador e contou algúns 

casos concretos con clientes ao que soamente lles importaba o prezo do animal. Jonatan, 

pola súa parte aportou a visión dos animais como compañeiros de traballo. Tamén, contou 

algunhas malas experiencias con persoas que criticaban a maneira de suxeción da súa 
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cadela, o arnés metálico para cans guía. Ditas experiencias serviron para establecer unha 

idea xeral de que non todo é o que parece e dos diferentes tratos a animais segundo o 

ámbito. 

En canto ao concepto de prealimentación, dende o principio se plasmou nas reunións unha 

visión optimista dun camiño cara a un cambio real, que xa está acontecendo na sociedade 

actual. A comunicación non foi xerárquica nin vertical (Kaplún), tratouse dunha 

retroalimentación entre os membros do círculo. Aportaron temas e coñecementos da súa 

materia; e por outra banda, comentaron a información obtida doutros contactos, a da 

bibliografía consultada e diferentes novas. 

Os puntos de vista dos tres membros foron moi similares. Durante as xuntanzas non houbo 

desacordos nin diferenzas de opinións. Cada un falou dende o seu punto de vista, pero o 

resto afirmaba e compartía as enunciacións. 

Os tres membros do círculo pertencen a unha mesma comunidade. Comparten a súa 

vocación e amor polos animais e coinciden nos puntos de vista dos temas tratados. Dentro 

da comunidade poderíamos agrupar a Carme Seoane e Óscar Moure xa que a súa relación 

co mundo animal é  principalmente profesional, mentres que Jonatan Barral ten unha 

relación máis humana, a súa cadela é os seus ollos e a relación entre ambos é de 

compañeiros de traballo.  

O círculo non aportou material como tal. Jonatan prestou o estudio de Radio 

CampUSCulturae para a gravación do radiodrama da acción final, emisora na que tamén 

será emitida. Óscar ofreceu gravar A cova de lobo e buscar contactos para poder emitir a 

acción en Radio Voz. Carme ofreceuse a actuar como protagonista da mesma e tamén 

prometeu contactar con varios medios para que a obra teña a maior difusión posible.  

O grupo aportou novas para o debate das xuntazas co círculo. Enviouse o glosario a cada 

membro xunto cunha copia do guión da acción final. Na segunda reunión aportouse un 

folleto sobre unha campaña antiespecista.  

Tanto o grupo como o círculo coincide en que o trato nos medios da problemática animal 

é escaso. Soamente publícanse novas de feitos concretos, que como Jonatan asegurou, 

buscan máis o sensacionalismo que ir ao fondo do problema e achegarse ás causas. 

Jonatan, ex-estudante de xornalismo e encargado de Radio CampUSCulturae coñece ben 

a estrutura dos medios. Óscar non ten tantos coñecementos, xa que a pesar de que tivo 

ofertas para participar en programas de radio sobre animais non puido aceptar por 

problemas laborais. Carme pola súa parte é toda unha experta na participación de 

programas de televisión, participou na TVG, e de radio formando parte de tertulias de 
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Radio Voz, da Radio Galega, Cadena Ser, Onda Cero, Radio Obradoiro e unha subcadea 

de Intereconomía.  

2.d.-  A proposta inicial de Acción foi unha obra de teatro sobre os problemas que teñen 

os animais á hora de convivir cos humanos. Tras un longo proceso de recorte e adaptación, 

xurdiu un entremés de 5 escenas, as cales foron reducidas a 4 por motivos de tempo. 

Tentamos realizala co formato de sociodrama, na rúa, pero non foi posible porque o guión, 

malia ser curto, era unha carga para que os actores o memorizasen en 5 días e o ensaiasen 

axeitadamente. Polo tanto, decidimos transformala nun radiodrama (por idea do 

coordinador do grupo, Carlos Torrado) no que interviron todos os membros do grupo e 

algúns alumnos colaboradores da facultade [3.a.- Obra Radiofónica].  

O tema foi proposto polo profesor da materia nunha xuntanza realizada coa responsable 

de acción e o coordinador do grupo. A relación do tema coa acción é visible, xa que trata 

sobre os problemas que teñen os animais cando se relacionan cos humanos.  

A organización foi levada a cabo únicamente pola responsable de acción (o coordinador 

tentou buscar sitios para a representación). Os Círculos, pola súa parte, leron a obra 

durante a última xuntanza, e ofrecéronse a colaborar co grupo na súa locución, pero 

finalmente non participaron por motivos persoais alleos á nosa competencia. De todos os 

xeitos, estes colaborarán na difusión posterior do radiodrama, tanto Carme como Óscar. 

Pola súa parte, Jonatan é o encargado da edición de son da mesma, e de que esta se 

retransmita pola Radio CampUSCulturae o 29 de abril. 

En canto ás carencias, cabe destacar a falta de tempo para realizar a nosa proposta inicial, 

que tivo que ser substituída. En canto ás necesidades, cumpriu convencer a máis alumnos 

da facultade para que interpretasen outros papeis do sociodrama, cumpriu pedirlle a unha 

alumna que sabe como manexar as máquinas do estudo de radio a súa axuda e cumpriu 

utilizar o estudo de radio do subterráneo da facultade.  

A obra aporta a problemática proposta como tema dende o punto de vista dos animais, 

que padecen as accións dos humanos. Aos círculos aportoulles esa visión  crítica. Os 

afectados son xustamente os humanos que pasan os días cos animais (incluímos unha 

sátira da Granxa José Bermúdez, unha sobre a humanización dos cans, outra do trato ás 

vacas e unha visión do medio natural).  

2.e.- Os membros do círculo valoraron positivamente o traballo realizado [1.a.-Post 8º]. 

Na última xuntanza Carme asegurou que lle gustaba o traballo, que aprendera moito coa 

realización do mesmo e que volvería participar nun proxecto deste tipo. Óscar valorou 
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tamén de maneira positiva o proxecto pero votou en falta a creación de debate nas 

reunións debido a que as opinións foron coincidentes. Jonatan evaluou de efectivo o 

proxecto e opinou que cumpriu co obxectivo. Ambos volverían  participar nun traballo 

similar.  

Os membros do círculo e os entrevistados de O meu carón difundiron e mostráronse 

satisfeitos cos posts do blog. 

 

3.- A Organización do Traballo  

3.a.- -Carlos Brais Torrado Silvente: levou a cabo as tarefas de coordinación do grupo, 

realizou informes periódicos sobre os avances cada dúas semanas, redacción de catro 

posts, moderación das reunións de círculos e corrección dun post, ademais de publicar 

apartados como Quen Somos, Bibliografía ou Glosario. Tamén contactou con fontes, 

realizou unha entrevista e respondeu a comentarios realizados nos seus posts. 

-Julia Viqueira: busca de fontes, redacción dun post, tarefas de difusión das informacións 

publicadas no blog, realización dunha entrevista, contacto con varias asociacións para 

solicitar bibliografía. Deseño e elaboración dos carteis da Acción Final. Realizou tamén 

comentarios en dous posts e respondeu a comentarios realizados nos seus posts. 

-Claudia Rodríguez Costas: levou a cabo as tarefas de buscar e contactar con todas as 

fontes e encargarse das cartas avais. Ademais, redactou un post e fixo unha das 

entrevistas. Tamén comentou en dous posts. 

-Tamara Pérez Permuy: redactou toda a obra radiofónica da acción final, editou e gravou 

os vídeos publicados e redactou dous dos posts. Comentou en tres posts e contestou aos 

comentarios recibidos nos seus posts. Ademais, buscou fontes. 

-Antón Varela Gestoso: levou a cabo as tarefas de axenda e arquivos. De maneira 

cronolóxica foi apuntando as tarefas realizadas polos seus compañeiros durante toda a 

experiencia. Recompilou os enlaces e bibliografía utilizados nos diferentes posts do 

grupo. Levou a cabo a elaboración dun post de contido. Comentou en dous posts e 

contestou aos comentarios recibidos no seu post. 

-Ántar Vidal Fiuza: levou a cabo as tarefas de edición do grupo. Mudou os posts dos 

compañeiros previamente á publicación e realizou as correccións dos erros indicados pola 

coordinadora de edición. Buscou fontes, realizou as fotos nas reunións de círculos, 

redactou dous posts e comentou en outros dous posts doutros grupos.  
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Por outra banda, non houbo rotacións de tarefas dentro do grupo. Con respecto a auto-

avaliación das tarefas realizadas, estamos bastante satisfeitos co traballo feito, aínda que 

houbo cousas nas que puidemos mellorar: 

-Círculos: botamos en falta algo máis de debate nas reunións e participación do 

encargado, pois todos os integrantes tiñas ideas moi próximas. 

-Difusión: bótase en falta unha organización entre os distintos grupos para crear unha 

estética homoxénea e que caracterice ao OCC en redes sociais como Instagram.  

-Edición: cremos que houbo demasiados erros ortográficos nos posts. 

-Axenda: No tocante a “axenda e arquivos” houbo unha mala comunicación coa 

coordinadora dese posto aínda que isto foi un fenómeno xeneralizado. Por outro lado, 

produciuse un erro, en parte por esa mala comunicación, á hora de subir os arquivos 

(bibliografía e enlaces), un problema que foi posteriormente solucionado. 

-Acción final: a pesar de que gravamos a tempo, a obra rematouse a poucos días de dita 

gravación. Ademais, o proceso de edición da mesma foi máis longo do esperado.  

-Coordinación: máis esixencia á hora de asignar e pedir as tarefas.  

3.b.- Con respecto á estratexia de publicación, procuramos que os posts fosen subidos 

con certa regularidade e periodicidade [1.e.- Axenda e Calendario], sempre cumprindo 

cos criterios de edición e procurando que os contidos dos artigos fosen o máis precisos e 

completos posible. 

No caso da difusión, as mensaxes habían de ser concisas ademais de chamar a atención 

sobre as información elaboradas a un público xeneralizado, por iso se evitou o uso de 

palabras técnicas. A distribución levouse a cabo mediante redes sociais e a resposta, tanto 

interna como externa, foi quizais insuficiente posto que se baseou nun par de comentarios 

de persoas alleas ao OCC e de máis xente compartindo as propias mensaxes publicadas 

en redes sociais. Aproveitamento dos colaboradores conseguidos: prestaron axuda ás 

tarefas de difusión compartindo as reunións e algún post en redes sociais.  

No que respecta a relacións con outros grupos, chegáronse a acordos cos grupos de 

“Mobbing” e “LGTBI”, para así acadar o mínimo de comentarios precisados. As relacións 

co grupo de coordinación non foi como se desearía, pois en xeneral, houbo pouco acordo 

entre os membros. 
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3.c.- En canto á proposta escollida, botouse en falta a presenza de novos puntos de vista 

no que se refire ao círculo. Todos os integrates concidían na maioría das cuestións e o 

debate quedaba limitado. Dentro do traballo de campo, quizais fose necesaria unha 

mellora na comunicación tanto a nivel grupal como intergrupal. Por exemplo, a creación 

máis temperá do grupo de WhatsApp cos círculos. No que se refire á memoria, ademais 

de repartir o traballo entre os integrantes do grupo, tal vez deberíamos ter empezado con 

anterioridade. 

3.d.- ·Proposta: a creación do glosario foi de crucial importancia, porque desta maneira 

fomos quen de centrar ben o noso traballo e así sabelo dirixir a onde queriamos. A procura 

de posibles fontes e membros do círculo tamén tivo moita repercusión, porque desta 

maneira desenvolvéronse capacidades propias do xornalismo como é o trato coas fontes. 

Por último, a creación do círculo: a pesar de que todos os membros tiveran ideas moi 

similares, foron a principal vía de opinión e información que seguiu o grupo para enfocar 

o traballo. 

·Traballo de campo: cabe destacar as publicacións de comentarios nos posts doutros 

grupos, porque isto obligábanos dalgunha maneira a ternos que informar do resto de temas 

e crear unha opinión crítica con respecto a eles. A publicación de posts, que cada un de 

nós canto menos redactou un deles, mellorou a capacidade redacción e a axilidade á hora 

de escribir e comprimir a información dada pola fontes. Por último, todas as entrevistas 

realizadas, como a de Lucía Cebreiro ou Carlos Vázquez, aportaron tanto visións 

complementarias como diferentes ás dos membros do círculo.  

·Memoria: foi clave a reunión grupal previa á redacción da memoria, porque nela 

dividímonos o traballo e limos as pautas para aclarar todo. Ademais disto, a reunión co 

titor tamén foi importante para resolver todas as posibles dúbidass que poderían xurdir á 

hora de redactala. Para rematar, a elaboración da autoevaluación facilitou moito o traballo 

á hora de facer a memoria.  

Estes fitos destacados, ademais de moitos outros menores, foron importantes para cumprir 

cos obxectivos necesarios. 
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4.- Análise, conclusións e resultados 

4.a.- Non somos conscientes das consecuencias dos nosos actos na vida animal, non 

temos a idea do animal como ser que sofre. Toda a sociedade sofre unha especie de 

especismo ao valorar a unhas especies como máis válidas ca outras. Cómpre facer un 

revisionado das ideas preconcibidas que temos sobre os animais para mellorar o trato cara 

a eles na medida do posible, facendo que melloremos como sociedade. As relacións 

humano-animais son esenciais para a nosa vida, para a deles, e mesmo para o futuro da 

natureza. 

4.b.- Os medios convencionais só falan dos animais cando a noticia é escabrosa ou con 

posibilidade de viralizarse, na maioría dos casos sendo o animal a víctima da noticia. A 

pesar disto, medios máis progresistas e dixitalizados optan por colaborar con blogs e 

demais portais que conseguen aportar un pouco de información e luz neste tema, e parece 

que pouco a pouco convértese nun tema relevante para á sociedade (non foi sen tempo). 

4.c.- Para realizar un bo proxecto fai falta unha moi boa organización, e unha gran 

axilidade para afrontar os problemas que xurdan. Ocultar as ideas propias para conseguir 

toda a información das fontes para poder analizar e criticar (se é o caso) o seu punto de 

vista. Afrontar, sobre todo, que algúns temas necesitan moito tempo e lentitude para 

comezar a formarse. 

4.d.- Cambiar a idea que temos dos animais divididos en diferentes categorías por 

capricho humano: mascotas, alimento ou ferramentas de traballo: atopámonos que quizais 

non todos os animais que “traballan” son maltratados e que mesmo desfrutan facendo 

unha función, pero sempre cuns límites moi marcados para non traspasar as fronteiras 

vermellas da explotación e do maltrato. O veganismo e o vexetarianismo son premisas 

correctas, pero non son obrigatorias á hora de defender aos animais, aínda que reforzan o 

discurso do animalismo. 

O feito de atender a unha soa parte desta problemática resultou ser beneficiosa ao obter 

datos e opinións que rompen co establecido e que teñen unha boa argumentación e que 

mesmo son capaces de cambiar a percepción de membros do propio grupo. 

4.e.- Conseguiuse, ante todo, unha boa axenda de colaboradores co Observatorio para 

seguir traballando neste proxecto. Unha boa presentación para tratar con máis 
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profundidade este tema, con visións quizais pouco traballadas no proxecto, sendo máis 

extremistas pero sen chegar a ser radicais. 2 membros do Círculo estarían encantados de 

seguir traballando no tema, e mesmo dende Ética Animal obtivemos moita información 

e non sería complicado atopar novos colaboradores neste eixo unha vez introducido o 

tema no Observatorio. 

4.f.- Os temas resoltos serían unha introdución ás ideas veganas (consideradas como 

radicais), unha concienciación de como tratamos ás mascotas, a relación e o lazo 

emocional xerado... en definitiva, unha introducción extensa que permite profundizar no 

tema nas temporadas próximas e que, polo resultados obtidos, sería moi recomendable 

proseguir. Moitos temas quedaron sen resolver, como o futuro dun veganismo xeral, o 

problema entre concellos e protectoras co censo canino, e mesmo a abolición do traballo 

animal. A denuncia que se realiza na Acción Final é polémica, pero tamén moi necesaria 

e que permite que a comunidade chegue a mudar ideas. 

Se outro grupo inicia este tema nos próximos anos, no deben dubidar en xerar unha certa 

confrontación no Círculo, conseguir que as ideas enfrontadas falen entre elas e cheguen 

a conclusións proveitosas para os animais, os principais afectados. Sobre todo, ter en 

conta de que todos puntos poden chegar a ser útiles para a análise, non desprezar ningunha 

voz, por radical ou arcaica que chegue a parecer (para criticar, tamén hai que escoitar). 

  

 


