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1.- O Tema  

1.1 Definición 

 O tema de Culturas e medios alternativos enfocouse á busca do testemuño e experiencia 

de diferentes medios e culturas contra hexemónicas confrontadas ao sistema de medios 

dominantes en Santiago de Compostela. Búscase a aceptación deste tema no panorama 

mundial. Os medios de comunicación e as comunidades alternativas únense neste caso 

xa que se está a traballar concretamente creados para esas comunidades alternativas. 

  

1.2 Aspectos analizados do Tema   

O obxectivo do GT era afondar e investigar acerca da existencia dos medios e 

comunidades alternativas, os seus inicios e historia , a subsistencia dos medios, en que 

consiste o seu traballo, búscase aprender como é a cultura que promoven e da que viven, 

cal é a súa formación laboral dentro destes medios, cales son os plans de futuro, a súa 

audiencia e difusión. Todos estes aspectos foron analizados a través das diferentes 

reunións do círculo [1]. Ademais grazas ás novas publicadas durante estes meses nos 

xornais e medios descubríronse novos temas tamén interesantes como a neutralidade 

dos medios especialmente nos Estados Unidos; a educomunicación da man de Carme 

Mayugo [2]; a situación dos medios alternativos en Europa [3]; a importancia da 

oratoria; da honestidade e da perseveranza, así como a vontade dun traballo ben feito 

son os puntos chaves para acadar o éxito neste tipo de medios. 
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1.3 Hipóteses e obxectivos  

Coñecemento da realidade e visibilización da situación dos medios alternativos en 

Santiago de Compostela. A principal premisa do GT era darlle a visibilidade que 

precisan este tipo de iniciativas.  

Nos medios de comunicación ou mass media este tema está silenciado e moitas veces 

incluso distorsionado xa que non lles interesa, nin a eles nin ás institucións. Estes 

medios contra hexemónicos apártanse das normas convencionais e aportan outra visión 

máis pura dos feitos e sucesos acontecidos. 

A primeira documentación foron os apuntamentos do blog OCC así como una 

exhaustiva busca online que logo fomos completando día a día con lecturas dalgúns 

libros e estudos. Os materiais empregados [4] foron: 

 Martínez Hermida, M. Exploración da comunidade a través dos medios. 

 Martinez Hermida, M. Comunidad y comunicación: voces y prácticas de 

diversidad. 

 Cardoso, N. (2008).  La comunicación desde la perspectiva de una 

comunicación comunitaria. Buenos Aires: Facultad de ciencias sociales, 

Universidad de Buenos aires. 

 Breiger, R. L. (2001). Control social y redes sociales: un artículo a partir de 

Georg Simmel. Política y Sociedad. (Nº 33). 57 – 72. 

 Scherer-Warren, I. Redes sociales y de movimientos en la sociedad de la 

información. Nueva sociedad. (Nº 196). 

 Corrales García, F. e Hernández Flores H. G. La comunicación alternativa en 

nuestros días: un acercamiento a los medios de la alternancia y la 

participación. Razón y palabra. 

 Gumucio Dagron, A. (2005, xaneiro). Arte de equilibristas: la sostenibilidad 

de los medios de comunicación comunitarios. Punto Cero. 

 Bauman, Z. (2001). Epílogo .Comunidad. En busca de seguridad en un 

mundo hostil (pp. 169 – 175). 

 Ramonet, I. (2011). La explosión del periodismo. Fels. 

 

1.4 Metodoloxías 



O grupo S3D intentou ser o máis rigoroso posible para levar a cabo a súa forma de 

traballar. Faremos unha escolma dalgúns exemplos para ilustrar o modo de traballo do 

grupo. 

  

No momento de formar o círculo, por exemplo, todo o grupo traballou de forma unida e 

coordinada, buscando as persoas adecuadas para falar do tema que nos ocupaba. 

Contactouse con eles un a un, para facer unha reunión en persoa e explicarlles os 

contidos que se ían tratar no traballo. Consideramos o trato en persoa máis explicativo, 

claro e directo, polo que tamén máis útil para pechar o noso círculo. Unha vez formado, 

no momento de asistir ás reunións de círculo, o GT continuou traballando de xeito unido 

e coordinado, asistindo todos os integrantes a todas as reunións.  

 

No proceso de publicación dos posts, por exemplo, seguiuse unha metodoloxía 

ordenada e clara tamén. En primeiro lugar, a persoa encargada de publicar o post 

escribíao engadindo a súa forma de redacción, ideas, datos e argumentación dos 

mesmos e imaxes. Posteriormente, o texto era enviado ao editor, que se encargaba de 

corrixir en profundidade todos os aspectos anteriormente nomeados, ata o punto de que 

en todos os casos cambiaba varios deles: novos enlaces máis axeitados, rexeitamento de 

ideas e cambio por outras que puidesen ser máis interesantes (ou agregación doutras 

novas), corrección ortográfica e sintáctica e inclusión das etiquetas e categorías. En 

definitiva, o necesario para cumprir as normas do Libro de Estilo. 

 

O uso dos apuntamentos do OCC estivo presente durante a andadura de todo o proxecto, 

sendo especialmente destacable no post do GT Que pensan os medios alternativos dos 

medios de masas? [5]. Ademais empregamos diferentes páxinas online así como 

diferentes libros da biblioteca e recursos en rede [4] [6]. 

  

1.5 Aprendizaxe + Servizo   

 A aprendizaxe foi efectiva para o GT. Acadáronse os obxectivos acordados e gañouse 

experiencia profesional e coñecementos. Antes de cada fase do proxecto, todos os 

membros do grupo tiñan a “obriga” de se informaren; para isto se empregaron os 

apuntamentos do blog [7] así como vídeos e diversos textos de distinta índole [4] [6].  



Materiais aportados polo Círculo: Charo López colaborou activamente na escolma de 

temas para os encontros, ademais de propor información recabada persoalmente en 

todos os temas. Diego Horschovski aportou a plataforma Filosofía a Pé da Rúa para 

facilitar a organización da Acción e contactos para posibles colaboradores, ademais de 

información recabada persoalmente para o debate dos temas propostos nas xuntanzas. 

Jessyca Ocampo proporcionou información e mostras ao grupo de traballo sobre o 

funcionamento e as informacións nas que se basea o Mapa do Medo. José Antonio 

España participou activamente nas xuntanzas. 

 

2.- O Círculo  

2.1 Composición do Círculo de Lectura Crítica [1] 

Composición do Círculo de Lectura Crítica: Charo López Sánchez de Novas da Galiza, 

Diego Gabriel Horschovski de Lume, Jessyca Ocampo Rodríguez creadora do Mapa do 

medo, Jose Antonio España do medio Radio Campus Culturae, Zelia García de Galiza 

Contrainfo. 

O primeiro contacto cos membros do círculo estableceuse o 05/02/2018 dirixido a 

distintos medios e plataformas alternativas mediante as súas redes principais. Falouse 

con 12 iniciativas distintas. A presentación do noso proxecto e negociación dos termos e 

condicións continuou durante o 06/02/2018 e o 07/02/2018, quedando reducidas as 

nosas opcións a 8 iniciativas: Balea Cultural, Filosofía a pé da rúa, Galiza Contrainfo, 

Lume, Mapa do Medo, Novas da Galiza, Revista Revirada, e Serpes na Cachola. O 

13/02/2018 acudiuse ao parque de Belvís para falar coa comunidade de comercio 

ecolóxico LuscoFusco, aínda que non se mostraron interesados en colaborar co 

proxecto. Por incompatibilidade de horarios, necesidades de diversidade no círculo e 

criterio do profesor, o círculo final estableceuse o 28/02/2018 quedando reducido a 

Charo López Sánchez de Novas da Galiza, Diego Gabriel Horschovski de Lume, 

Jessyca Ocampo Rodríguez e Zelia García de Galiza Contrainfo.  Así, Carmen Conde 

Gaute (Serpes na Cachola) e Mario Vilariño (Balea Cultural) establécense como 

colaboradores do grupo de traballo en lugar de membros do círculo e Jose Antonio 

España do medio Radio Campus Culturae uniuse ao círculo. 

En canto a obstáculos, tivemos problemas e finalmente non puidemos contar con Zelia 

García de Galiza Contrainfo por problemas relacionados coa incompatibilidade de 



horarios. O resto do círculo mostrouse en todo momento cunha actitude aberta e 

colaborativa. 

 

2.2 Dispositivo 

O primeiro encontro do grupo co círculo realízase o 05/03/2018 ás 18:00 no bar 

Matadero, na Praza do Matadoiro. Acoden Diego Horschovski, Charo López e Jessyca 

Ocampo. Alba Prada realiza a función de cámara, Andrés Vázquez realiza función de 

cámara e son e Anxo Tato de coordinador de cámaras e documentación, Geles Soutelo e 

Celia Riande de moderadoras do círculo crítico. Uxía Pérez Lojo opera tamén como 

cámara. 

O segundo encontro de círculo realízase o martes 20/03/2018 ás 16:00 no bar Matadero 

na Praza do Matadoiro. Acudiron José Antonio España, Diego Horschovski e Charo 

López. Alba Prada realiza a función de cámara, Andrés Vázquez realiza función de 

cámara e son, Anxo Tato de coordinador de cámaras, Geles Soutelo e Celia Riande de 

moderadoras do círculo crítico. Uxía Pérez Lojo opera tamén como cámara. 

O terceiro encontro de círculo tivo lugar o luns 09/04/2018 ás 19:00 no que se tratou 

principalmente a organización da Acción cos principais integrantes nela: Diego 

Horschovski, Charo López, Jose Antonio España e Mario Vilariño. Realizouse no bar 

Matadero na Praza do Matadoiro. O encontro non se grava polo que cada un realiza a 

súa función dentro do grupo pero establécese unha horizontalidade e ambiente de 

conversa. 

Realizóuselle así mesmo unha entrevista a Carme Mayugo [2] o 12/04/2018 por parte 

do grupo S3D para usar os seus datos como fonte para o post Como é a situación dos 

medios alternativos en Europa? [8] e o 13/04/2018 ás 17:30 na Facultade de Psicoloxía 

con Jasper Ihlenfeldt e Marie Lebarbier [3] para coñecer a situación dos medios 

alternativos e comunitarios en Europa. Andrés Vázquez realiza a función de cámara e 

son, axudado por Anxo Tato. Geles Soutelo e Uxía Pérez Lojo realizan a función de 

documentación sobre os entrevistados e Celia Riande de entrevistadora. 

2.3 Negociación e Diálogo co Círculo 

O círculo móstrase dende o comezo receptivo co tema, polo que non se opoñen en 

ningún aspecto e non se producen negociacións con respecto ao tema. En canto a temas 



negociados para tratar no diálogo, para a primeira xuntanza simplemente acordouse a 

exposición  e explicación de cada un dos medios por parte dos seus creadores e a 

afondar en algún dos problemas mutuos como as dificultades no financiamento, xa que 

era a opción máis coherente tendo en conta o tema e o tipo de traballo. No segundo 

encontro preparáronse temas como o da educomunicación ou o monopolio da Internet. 

O terceiro encontro baseouse na organización da Acción. 

 

En canto á interacción, entre os membros do círculo predominou o acordo e o apoio 

mutuo como medios en situacións similares, aínda que se produciron desacordos en 

puntos de vista e opinións no segundo encontro protagonizados por Charo López e Jose 

Antonio España . 

  

Materiais aportados polo Círculo (desenvolvidos na páxina 4). 

 

Materiais aportados polo grupo: o grupo fixo un extenso labor de documentación sobre 

os membros do círculo e os entrevistados para o proxecto, para poder así orientar os 

temas a tratar nas xuntanzas e entrevistas. Así mesmo aportaron en todo momento un 

equipo técnico e material audiovisual dos encontros que non só compartiu o 

Observatorio senón tamén os medios participantes, ademais de colaborar neles e no seu 

contido. 

 

En canto ao coñecemento e valoracións do círculo con respecto ao tema, o coñecemento 

en xeral era bastante amplo xa que é a realidade na que se moven e da que viven. 

Membros como Charo López mostraron ter un alto nivel de documentación e 

información sobre o tema e o panorama xeral deste, ou Diego Horschovski pola súa 

extensa experiencia en medios alternativos ao terse adicado a numerosos medios como 

vía de sustento económico. 

 

2.4 Acción  

 Proposta da acción [9]: O integrante do círculo, Diego Gabriel Horschovski, 

ademais de pertencer a Lume, é o creador de Filosofía a Pé da Rúa. Esta 

iniciativa consiste en diversas actividades (como o teatro nos institutos, 

concertos, charlas ou debates nos bares, entre outras) vencelladas á Filosofía que 



pretenden poñer en escena o rol da Filosofía para pensar a realidade. Da man 

desta iniciativa, a acción final consistiría, polo tanto, nun debate entre as fontes, 

onde estas expoñan as súas diferentes visións sobre a concepción que estas teñen 

sobre os medios, tanto alternativos como hexemónicos. 

 

A realización do acto celebraríase en Caldeirería, un local que pertence a o 

integrante xa citado. Cómpre destacar que este local xa se utiliza de xeito 

habitual para realizar actividades culturais varias, como micros abertos ou 

debates. A relevancia disto radica no seu público habitual, o que permitiría que o 

traballo do Observatorio Cidadán de Comunicación chegase a un público maior. 

 

 Modificación: finalmente a acción final pasou de celebrarse en Caldeirería ao 

Bar Airas Nunes, debido a que este último contaba cun lugar máis amplo para o 

desenvolvemento pleno da actividade. O encontro tratouse dun debate “a micro 

aberto” grazas á axuda de Lume e seguindo as pautas dos anteriores debates 

levados a cabo por Filosofía a Pé da Rúa.  

 

 Grao de implicación dos membros do círculo na acción: baixo o nome Cultura 

Contra-hexemónica. Medios de Comunicación Alternativos, cada membro foi 

asinado cunha determinada función en relación coas palabras clave e os medios 

que lideraba cada un, a modo de introdución e contextualización do tema. Lume 

explicaría contra-hexemonía, dende unha visión filosófica. Balea Cultural 

encargaríase das ofertas de arte e cultura alternativa. Novas da Galiza sería quen 

de expoñer este tipo de xornalismo (medios) alternativo. Por último Campus 

Culturae falaría que do concepto do alternativo en si. Despois disto pasouse ao 

debate no que poderá participar calquera persoa do público. Ademais desta 

implicación, cómpre destacar a labor de Diego Horschovski como organizador 

do evento xunto con Mike Buenosvinos (compañeiro de Filosofía Pé da Rúa), 

quen axudou a moderar o debate. 

  

 Carencias:  cómpre destacar a ausencia do resto de grupos do Observatorio 

Cidadán de Comunicación quenes non acudiron ao evento pese a estaren 

avisados disto. Tan só acudiron Cecilia Doforno Novoa (coordinadora de 

edición) e Christian Pereira Rodríguez e María Vaquero Cadenas (S3C).  



 

Por outra banda, os membros do grupo S3D, non formaron parte do debate 

aberto facendo aportacións. A súa función resumiuse á revisión da acción, 

controlando o material técnico e o fluído transcurso do debate.  

 

Fases e resultado da acción [10] 

 Procesos e procedementos: Partindo dun primeiro vínculo xa establecido co 

círculo, forxado grazas ás xuntanzas, expúxose a idea de facer un micro aberto 

cos nosos colaboradores. Despois de certas conversacións, chegouse á decisión 

de que á mellor forma para expor as inquedanzas do círculo era realizar un 

debate. Neste momento entra en xogo Filosofía Pé da Rúa para proporcionar a 

súa plataforma de debates, e polo tanto publicidade para o Observatorio. A 

organización recaeu nas mans do grupo.  

 

 Impacto social: A principal marca que deixou a acción foi a apertura dun debate 

sobre a contraposición dos medios hexemónicos e os medios alternativos e as 

diferentes formas de comunicación que existen actualmente. Ademais disto 

estableceuse unha relación horizontal entre público e medios permitindo 

apartacións sobre as posibles melloras no ámbito da comunicación.  

 

2.5 Retribución comunitaria  

As opinións do círculo foron positivas e enriquecedoras [11].  

Diego Horschovsky “neste proxecto aprendemos todos” 

Charo Lopez “Sempre é positivo que se poña interese nos nosos proxectos” 

Jessyca Ocampo “Foi unha experiencia realmente enriquecedora” 

Mario Vilariño: “A acción transgrede o que é o propio traballo. Ademais de que 

puidemos dialogar uns medios cos outros, no debate fomos quen de falar con persoas 

anónimas que se achegan e lles interesa o tema, tecendo unha rede máis aló do teórico”. 

Mike B.: “Gracias al observatorio cidadán por dejarnos incluír nuestra octava jornada de 

debate de Filosofía a pé da Rúa en su espacio”. 

 

3.- A Organización do Traballo  

3.1 Tarefas e funcións desempeñadas 



Axenda: Alba Prada Núñez realizou o seu posto de Axenda no grupo de traballo. En 

primeiro lugar, elaborou un calendario [12] no que se recolleron as tarefas e 

publicacións do grupo de traballo. O principal obxectivo deste calendario foi supervisar 

e organizar o cumprimento dos prazos. Por outra banda, foi a responsable de recompilar 

e organizar os arquivos do grupo de traballo, sendo as cartas avais [13] de cada un dos 

membros do círculo os arquivos máis importantes. Por último, colleu apuntamentos e 

realizou unha presentación  dos mesmos. 

 

Difusión: Anxo Tato Arjona estivo encargado da difusión; polo que o principal 

obxectivo das tarefas asignadas era que o estudo chegase á maior xente posible. A 

través das tres principais redes sociais (Facebook, Instagram e Twitter) fóronse 

difundindo os diferentes posts e entrevistas que o grupo ía realizando [14]. Este 

apartado ten unha gran importancia, especialmente neste tema en concreto, xa que os 

medios contra hexemónicos ou alternativos tamén pretenden chegar á maior cantidade 

de xente posible, polo que ás dúas partes lle resultou beneficioso. 

 

Edición: A edición e corrección dos posts estivo ao cargo de Andrés Vázquez Martínez. 

Estes traballos son clave, pois ultiman os textos e vídeos antes da súa publicación, 

comprobando que todo se atopa no lugar que lle corresponde. Da Edición depende a 

correcta forma e presentación, mais tamén un contido de calidade, ordenado e con 

profundidade nas reflexións que se publican. A supervisión do editor sobre os posts 

publicados foi útil e eficaz para o correcto funcionamento do grupo de traballo. 

 

Máis que un intercambio de roles o grupo caracterizouse por compartir moitos dos 

requirimentos precisados para o proxecto, o que simplificou todas as tarefas. 

Adquiriuse a capacidade de ter que seguir os criterios que marca un libro de estilo, e 

non exceder os seus límites. Isto podería resultar moi útil para restricións ou marcadas 

directrices futuras en traballos xornalísticos ou prácticas. 

 

En canto aos obstáculos, determinadas fontes coas que contactamos para que formasen 

parte do noso círculo, foron rexeitadas polo Observatorio por diferenzas de criterio. 

Ademais, a organización dos coordinadores nos comezos era algo caótica e non se 

comprenderon correctamente as directrices en numerosas ocasións. 

 



3.2 Estratexias de Publicación e  de Difusión do Traballo 

O grupo caracterizouse polo compromiso colaborativo nas distintas tarefas asignadas. 

Os comentarios e as respostas dos mesmos repartíronse entre todos os membros do 

grupo de traballo. En canto ás novas, nunha reunión de grupo buscáronse contidos que 

puideran adecuarse a este apartado do Observatorio, sendo a elección da mesma 

acordada por todos os membros. 

 

O reparto foi equitativo no reparto de resposta de comentarios e na aportación de temas 

que tratar nas reunións co círculo. Todos os membros do grupo apoiáronse tanto na 

edición dos vídeos que apoian os posts, como na gravación e dirección dos mesmos. 

 

Realización dos posts: 

21/02 Comunicación, xornalismo e alternativas – Andrés Vázquez Martínez [15] 

12/03 Novas visións dos medios alternativos en Compostela – Anxo Tato Arjona [16] 

14/03 Que papel xogan as redes sociais para os medios alternativos? – Alba Prada 

Núñez, Andrés Vázquez Martínez [17] 

16/03 As dificultades de financiamento para os medios alternativos e comunitarios en 

Galicia – Uxía Pérez Lojo, Andrés Vázquez Martínez [18] 

19/03 Que pensan os medios alternativos dos medios de masas? – Celia Riande García, 

Andrés Vázquez Martínez [5] 

11/04 Educomunicación ou educación mediática? – Ángeles Soutelo Charle, Andrés 

Vázquez Martínez [19] 

17/04 A importancia da neutralidade na Internet – Andrés Vázquez Martínez [20] 

19/04 Como é a situación dos medios alternativos en Europa? – Uxía Pérez Lojo, 

Andrés Vázquez Martínez [8] 

20/04 Forza e voz para as comunidades e medios alternativos – GT S3D [21] 

 

Realización dos comentarios: 

16/03 Que papel xogan as rr.ss para os medios alternativos? – Alba Prada Núñez [22] 

 Que papel xogan as rr.ss para os medios alternativos? – Uxía Pérez Lojo [23] 

 Muller e comunicación – Celia Riande García [24] 

 Os bolseiros: vítimas da precariedade laboral – Anxo Tato Arjona [25] 



A necesidade de repensar o sistema de financiamento dos medios online – Alba 

Prada Núñez [26] 

A educación en feminino – Uxía Pérez Lojo [27] 

10/04 Que papel xogan as rr.ss para os medios alternativos? – Andréz Vázquez 

Martínez [28] 

 Novas visións dos medios alternativos en Compostela – Uxía Pérez Lojo [29] 

 Os bolseiros: vítimas da precariedade laboral – Anxo Tato Arjona [30] 

Ter voz no que contamos – Uxía Pérez Lojo [31] 

O falso feminismo dos medios de comunicación – Alba Prada Núñez [32] 

A necesidade de repensar o sistema de financiamento dos medios online – Alba 

Prada Núñez [33] 

A educación en feminino – Uxía Pérez Lojo [34] 

17/04  Os medios sometidos ao poder, e onde queda a liberdade? – Ángeles Soutelo 

Charle [35] 

 Os medios sometidos ao poder, e onde queda a liberdade? – Ángeles Soutelo 

Charle [36] 

A realidade das mulleres nos medios de comunicación – Alba Prada Núñez [37] 

La crisis del periodismo y la crisis de la democracia – Andrés Vázquez Martínez 

[38] 

18/04 Que papel xogan as rr.ss para os medios alternativos? – Uxía Pérez Lojo [39] 

 Que papel xogan as rr.ss para os medios alternativos? – Andrés Vázquez 

Martínez [40] 

 Novas visións dos medios alternativos en Compostela – Uxía Pérez Lojo [41] 

 Educomunicación ou educación mediática – Anxo Tato Arjona [42] 

 Educomunicación ou educación mediática – Anxo Tato Arjona [43] 

Educomunicación ou educación mediática – Celia Riande García [44] 

Os prexuízos estéticos nas mulleres xornalistas: entrevista a Laura Queijeiro – 

Celia Riande García [45] 

Ter voz no que contamos – Uxía Pérez Lojo [46] 

O falso feminismo dos medios de comunicación – Alba Prada Núñez [47] 

La crisis del periodismo y la crisis de la democracia – Andrés Vázquez Martínez 

[48] 

19/04 Que papel xogan as rr.ss para os medios alternativos? – Alba Prada Núñez [49] 



 As dificultades de financiamento para os medios alternativos e comunitarios en 

Galicia – Ángeles Soutelo Charle [50] 

As dificultades de financiamento para os medios alternativos e comunitarios en 

Galicia – Ángeles Soutelo Charle [51] 

 Que pensan os medios alternativos dos medios de masas? – Celia Riande García 

[52] 

A importancia da neutralidade en Internet – Anxo Tato Arjona [53] 

A importancia da neutralidade en Internet – Anxo Tato Arjona [54] 

A importancia da neutralidade en Internet – Alba Prada Núñez [55] 

Muller e comunicación – Celia Riande García [56] 

Os prexuízos estéticos nas mulleres xornalistas: entrevista a Laura Queijeiro – 

Celia Riande García [57] 

A realidade das mulleres nos medios de comunicación – Alba Prada Núñez [58] 

20/04 Que pensan os medios alternativos dos medios de masas? – Celia Riande García 

[59] 

Educomunicación ou educación mediática – Celia Riande García [60] 

A importancia da neutralidade en Internet – Alba Prada Núñez [61] 

Na nosa man está cambiar as estatísticas – Uxía Pérez Lojo [62] 

Na nosa man está cambiar as estatísticas – Uxía Pérez Lojo [63] 

 

Reflexión sobre a difusión: Ambas ondas de difusión foron realizadas correctamente e o 

alcance foi na liña xeral do resto dos grupos, incluso por enriba en moitas ocasións. Para 

os comentarios, establecéronse acordos con dous grupos (S1B e S3A) para completar as 

dúas quendas de pregunta e resposta. En canto á forma de traballar, en difusión recibiu 

moitas influencias doutros grupos á hora de difundir a información segundo a rede 

social. Ofertar maior información en Instagram debido a que os enlaces nas 

publicacións non son enlaces vivos como si ocorre en Facebook e Twitter, e só se pode 

acudir a URL na biografía.  

 

Como colaboradores contamos coa participación Carmen Conde Gaute, Mario Vilariño 

e Diego Horschovski. En primeiro lugar, Carmen Conde escribiu un post [64] para o 

Observatorio no apartado de Colaboracións. Contamos con Mario Vilariño, codirector 

de Balea Cultural, para participar como poñente no debate que organizamos para a nosa 

acción. Por último, Diego Horschovski, codirector de Lume deixounos organizar a 



oitava xornada da súa iniciativa de debates Filosofía a pé de rúa a modo de acción final, 

contando coa súa axuda. 

 

Por outra banda, no transcurso do proxecto contamos coa figura de tres 

expertos.  Realizóuselle unha entrevista a Carmen Mayugo [2], doutora en 

comunicación e educación e fundadora do colectivo Teleduca, para usar os seus datos 

como fonte para o post Educomunicación ou educación mediática? [19]. Mentres que 

a  Jasper Ihlenfeldt do diario alemán OK Magdeburg e a Marie Lebarbier, do canal 

francés Canal Ti Zef, realizóuselles outra entrevista [3] para coñecer a situación dos 

medios alternativos e comunitarios en Europa. 

 

3.3 Reflexivización 

A proposta que ao final se leva a cabo non é a primeira das nosas ideas. Pero, despois de 

todos os intentos anteriores con outros temas, acabouse por levar a cabo a proposta de 

Medios e Culturas Alternativos. Realizáronse os primeiros contactos co círculo de xeito 

satisfactorio, o que aportou un pouco de motivación ao grupo para seguir traballando e 

mellorando. O grupo, aínda que ao principio os seus integrantes non tiñan demasiada 

relación, converteuse rapidamente nun elemento compacto e unido, disposto a colaborar 

e a estreitar lazos. Por suposto, isto foi un dos factores que, sen dúbida, xogaron un 

papel fundamental nos traballos vindeiros.  

 

Dende esta base, os traballos de campo foron levados a cabo dun xeito amigable e polo 

tanto beneficioso, facendo sentir cómodo ao círculo e creando un correcto clima de 

cooperación. A compenetración foi moi boa e as discusións escasas e de sinxela 

resolución. Como en todo, sempre hai aspectos a mellorar e, sen dúbida, un deles foi o 

desconcerto e a incerteza das primeiras semanas. O equipo tardou demasiado en 

colocarse ao nivel do resto dos grupos, o que fixo que se producisen momentos de 

desconcerto. As preguntas realizadas pola coordinadora de grupo ás coordinadoras 

xerais tan só atoparon como resposta máis incerteza, polo que nos primeiros días deuse 

unha evidente sensación de inseguridade. 

 

O grupo tamén tivo carencias. Unha das máis destacables foi o feito de deixar todo para 

o final, de xeito que por exemplo, os posts, foran colgados sempre no último 



momento.  Concluímos, polo tanto, que foi necesaria unha mellor planificación e 

clarificación dos contidos a tratar e do xeito de facelo. Ao final o importante cumpriuse, 

pois os traballos foron entregados a tempo e da mellor forma posible. 

 

Deixando xa o traballo de campo, toca a reflexión sobre a Memoria. No que lle 

concirne, débese destacar o seu valor como forma de poñer orde sobre todas as 

experiencias sobre as que se traballou. Deste xeito, no momento de facela, o grupo 

aprecia realmente a importancia da súa experiencia, ao vela sobre o espello. A Memoria 

foi feita con previsión, con planificación e de forma pensada e concordada por todo o 

grupo. Deste xeito, eméndase o erro que se fixo durante os meses anteriores.  

 

3.4 Fitos 

No relativo á Proposta, o primeiro dos problemas que se nos presentou foi o de non 

atopar un tema adecuado. Reflexionando sobre as nosas ideas para a Proposta (e máis 

observando a perspectiva do que viría despois), o grupo deuse conta de que 

efectivamente non estaba no camiño correcto. Pararse a pensar os propios actos e chegar 

a conclusións é unha gran virtude.  

 

Deste xeito, o grupo recibiu un tema, asignado polo profesor. Foi un reto importante 

acomodarse ao novo tema pero, buscando información e datos para poder enfrontalo, as 

adversidades foron resoltas de xeito satisfactorio. A unión dos integrantes, unha vez 

máis, foi un dos elementos clave para este fito que supuxo un problema nos primeiros 

momentos da composición dos grupos de traballo.  

 

Este novo tema, externo ás ideas iniciais do grupo, creou nel un certo desapego ou 

desconfianza, pois non era coñecido polos membros. Así, estes membros aprenderon 

que un xornalista debe ser polivalente, con coñecemento de todos os temas e máis cando 

se trata do propio xornalismo o que se trata (recordemos que a Proposta consistiu, 

finalmente, na análise dos medios e culturas alternativas). 

 

A fase do Traballo de campo comezou no momento de seleccionar o círculo e comezar 

a traballar con el. Determinadas persoas que nun primeiro momento aceptaron integralo 

foron rexeitadas ao final por diversos asuntos, como Carmen Conde. Deste xeito, urxía 



atopar de contado novos integrantes para o círculo. Este traballo baixo presión foi 

beneficioso para o grupo, pois púxoo ao límite das súas capacidades por ter que traballar 

de xeito acelerado e ao mesmo tempo con eficacia. 

 

O calendario [12] creaba para o GT un reto para cada día. No mundo laboral os prazos 

son moi importantes e non cumprilos pode ser razón de meterse en serios problemas. É 

por iso que o axustado calendario aportou ao grupo unha importante ensinanza: non vale 

un minuto máis tarde. Un bo exemplo é o da publicación dos posts, pois tiñan que estar 

colgados no Observatorio antes das oito da tarde, o prazo remataba aí.  

 

Nunha visión máis técnica, débese destacar o esforzo realizado por determinados 

membros do grupo para empregar correctamente as cámaras de vídeo, os dispositivos de 

gravación de son, os instrumentos de iluminación… Compañeiros e compañeiras do 

grupo non estaban familiarizados e familiarizadas con estas tecnoloxías, polo tanto foi 

necesario que as aprendesen a usar para a realización de pezas audiovisuais. 

 

O principal fito no que se atopou o grupo en relación á Memoria foi a organización e 

repartición da mesma. As asociacións que se deben dar entre os diferentes membros do 

grupo para levar a cabo de forma correcta o traballo de escritura de Memoria fixo, unha 

vez máis, coordinarse ao grupo para avanzar todos unidos e dun xeito organizado e 

cunha orde establecida. 

 

A Memoria foi realizada controlando de xeito preciso os tempos. Un dos problemas 

máis salientables do grupo durante a fase anterior á redacción da Memoria foi o do 

tempo, pois sempre se entregaban os traballos marcados pero sempre tamén no último 

momento. É por isto que, para cambiar as malas situacións pasadas, o grupo 

coordinouse de xeito que sobre tempo para corrixir e puír todos os erros posibles.  

 

Algúns membros do grupo non cumpriron estes prazos internos fixados polo propio 

grupo. Aínda así, o equipo foi quen de manterse unido e axudar aos compañeiros que 

non conseguiron rematar a tempo, dentro do prazo interno. Unha nova lección de 

compañeirismo e solidariedade cos membros que, por circunstancias alleas á materia ou 

mesmo aos estudos, non se viron capacitados de facer correctamente e a tempo a súa 

parte da Memoria do grupo. 



 

Son moitas as trabas que o grupo superou ao longo de todo este percorrido polo mundo 

dos medios e as culturas alternativas. Sen dúbida, foi un gusto poder formar un círculo 

tan interesante, ata o punto de que traballar con el era abrirse a innumerables ideas 

novas e frescas. Polo tanto, queda claro que o grupo adquiriu novas capacidades, tanto 

sociais como de coñecemento, superando sen problemas os obxectivos marcados ao 

comezo desta aventura. 

 

4.- Análise, conclusións e resultados 

4.1 Análise do Tema 

O tema tratado no proxecto serviu para coñecer máis de preto a realidade das iniciativas 

alternativas e contra hexemónicas, e de como se lles afasta habitualmente da axenda 

mediática. A partir do coñecemento desta realidade, o GT adquiriu unha serie de 

conceptos sobre o tema, por exemplo Educomunicación; así como se decatou da cultura 

hexemónica e linguaxe dominante que os medios de comunicación de masas manexan e 

utilizan segundo os seu intereses. 

 

4.2 Análise dos Medios  

Os medios de comunicación teñen moitas carencias á hora de tratar temas relacionados 

coas comunidades e medios alternativos. Ademais, son os propios medios de 

comunicación de masas os que afastan da axenda mediática e os que non colaboran con 

estas iniciativas con compromisos éticos ou morais que difiren do hexemónico. 

 

4.3 Reflexivización 

Clima de traballo e compañeirismo que dinamizou as tarefas e deu folgos ao grupo. 

Aprendizaxe a convivir, a axudarse mutuamente e a comprender. Iso deu folgos ao 

grupo para avanzar. Clima de entendemento pleno co círculo. Capacidade de 

organización na división dos traballos. Saber comprometerse cos compañeiros e coas 

datas e obrigacións. 

 

4.4 Conclusións    

O principal obxectivo do GT era visibilizar todos os proxectos en contra da cultura 

dominante dos medios de comunicación en Santiago de Compostela. Principalmente 



polo compromiso que adoitan ter coa ética xornalista e cos métodos de traballar en 

comparación cos medio de comunicación de masas. O proxecto tivo bastante difusión, 

polo que se considera que esta primeira hipótese foi levada a cabo de forma correcta. 

 

Por outra banda, a modo algo máis persoal, a segunda hipótese de coñecer a realidade 

que viven os medios alternativos trocou a nosa forma de ver todo este tipo de iniciativas 

cara a un sentimento de maior compromiso.  

 

4.5 Resultados 

O traballo proporcionou ao grupo principalmente unha boa axenda para colaboracións 

no futuro, xa que case todos os contactos obtidos neste traballo están relacionados con 

medios alternativos de comunicación  e obtivemos da mesma forma distintos locais 

abertos a proporcionar o seu espazo para futuros proxectos. 

Ademais tanto os membros do círculo como os colaboradores contan cunha gran 

disposición á colaboración no futuro pola simbiose e a satisfacción xeral co grupo por 

parte do círculo, algo de gran proveito como estudantes de xornalismo. Así mesmo, as 

informacións extraídas do círculo son de gran proveito e teñen interese non só para este 

proxecto. 

 

4.6 Proxección   

En primeiro lugar, cómpre destacar que a maneira de traballar dos medios alternativos 

que formaron o círculo e cal e a súa opinión acerca doutros lugares como América 

Latina ou os países do norte quedou resolta. Por outra banda, algúns aspectos que sería 

importante tratar son temas como se é máis importante a liña editorial ou poder vivir do 

teu traballo. Tamén estaría ben afondar nas comunidades, xa que o grupo de traballo 

non atopou ningunha que quixese ser parte do círculo. 


