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a) Fase da proposta

Comezamos presentando unha proposta que estaba centrada na igualdade de xénero en
tódolos ámbitos da educación, na evolución social da igualdade de xénero e da súa situación
no ámbito profesional do xornalismo. Finalmente, decidimos cambiar estes trazos da proposta
para poder concentrar toda a atención do noso traballo nun único ámbito. Dado que os datos
estatísticos do Instituto Galego de Estatística sinalaban que eran as mulleres as que máis
horas do seu tempo dedicaban cada día ás tarefas domésticas con diferencia e que
consideramos que a base da igualdade de xénero se atopa na educación e principalmente no
fogar, decidimos centrar todo o noso traballo na situación da igualdade de xénero no fogar.

Para elaborar a nosa proposta pensamos nos diferentes enfoques que queríamos plasmar nos
nosos traballos, por iso escollemos de inicio tratar as institucións públicas e as asociacións
que apoian ás mulleres con diferentes problemas e as axudan a apoderarse; tamén queríamos
afondar na problemática da igualdade de xénero dende o punto de vista de varias mulleres no
seu día a día, para comprender as dificultades que existen nas súas vidas cotiás; por outra
parte, consideramos importante o pensamento da xuventude sobre a situación da muller no
fogar, polo que vimos oportuno contar ca opinión da mocidade; e, por último, ideamos
transmitir as ideas e as posibles solucións para acadar a igualdade de xénero de diversas
voces expertas, principalmente mulleres do ámbito académico que investigasen sobre o tema
no que nós traballamos.

Ao tentar tratar estes temas, pensamos que os obxectivos máis acertados serían recoñecer e
valorar os coidados e o traballo doméstico non remunerados, solucións para emprender
reformas que outorguen ás mulleres igualdade de dereitos aos recursos económicos, entre
outros, e métodos para aprobar e fortalecer políticas acertadas e leis aplicables para promover
a igualdade de xénero e o empoderamento das mulleres e nenas a tódolos niveis.

O foco da nosa proposta, como mencionamos ao comezo, variou desde a primeira ata a
terceira e última versión [1]. Ao inicio pensamos en tratar tanto a educación, como a
evolución social e a situación no ámbito laboral do xornalismo da igualdade de xénero, pero
finalmente, ao decatarnos de que abarcar os tres temas sería moi complicado afondar en
ningún deles, decidimos cambiar o foco da proposta cara á igualdade de xénero no ámbito do
fogar. Xa na segunda versión da proposta decidimos centrar o noso traballo núcleo familiar, e
foi na última versión onde establecemos os obxectivos e os temas finais que tentaríamos
tratar durante os meses de traballo nas nosas publicacións. É por iso que o foco da proposta e
polo tanto o tema que sería o eixo central de todas as nosas publicacións e das actividades



sería a igualdade de xénero no fogar. Esa era a nosa intención ao presentar a proposta, e una
vez finalizado o traballo e valorando as tarefas realizadas, consideramos que conseguimos
levar a cabo esa intención inicial, e non abandonar en ningún momento o punto principal e
básico do foco da proposta.

Para elaborar a nosa axenda de contactos seguimos uns criterios que nos permitisen
seleccionar aquelas fontes que nos axudasen a lograr os obxectivos contidos na nosa proposta
e que nos aportasen información sobre as metas das Nacións Unidas desenvoltas na mesma.
Por esta razón, procedo a enumerar e explicar o noso contacto coas fontes ás que logramos
acceder e que nos aportaron información valiosa:

Conseguimos contactar cos Centros de Información á Muller de Viveiro, Lugo e Ferrol, pese
a que tentamos facelo con ata doce destes centros, tan só tres deles contestaron ás nosas
preguntas. Mantivemos conexión con estes centros a través de correo electrónico e de
chamadas, pero unha vez contestaron ás nosas preguntas non mantivemos ningún contacto, de
feito algúns dos CIM contactados foron reticentes a responder ás cuestións. Tamén
contactamos con diversas asociacións das que nos deron resposta APAIOGA e ESMAR,
MALTRATO CERO. Con estas asociacións foi máis doado contactar e manter relación que
cos centros públicos, aínda así despois de contactar con elas, non mantivemos máis
conversacións con estas asociacións. Decidimos seleccionar estas fontes porque precisabamos
de institucións públicas e organizacións que traballan con mulleres para coñecer a súa
situación desde un punto de vista máis oficial.

Seleccionamos a dez mulleres próximas a nós porque consideramos que era necesario
explicar como é a vida diaria dunha muller no seu fogar, cales son os seus problemas e como
consideran que a igualdade de xénero lles afecta no seu día a día. Neste caso a frecuencia de
colaboración con estas fontes foi máis continua, falando con elas máis dunha vez antes da
realización das entrevistas, e incluso despois de compartir a nosa publicación, xa que algunha
destas fontes comentouna e compartiuna polas súas redes sociais.

Contactamos tamén con doce institutos de educación secundaria galegos, para solicitar se
poderían difundir entre o seu alumnado unha enquisa para coñecer a visión da xuventude
sobre a problemática da igualdade de xénero. Esta foi a principal razón pola que escollemos
enviar as enquisas a estes centros, para saber a opinión das novas xeracións, tendo respostas
desde varias provincias galegas. A maioría dos centros responderon que non había problema
en difundila, e algún non chegou a dar resposta. Aínda así, o contacto máis frecuente foi co
IES Pedregal de Irimia que nos remitiu algunha fotografía do centro, ademais do IES Poeta
Díaz Castro, que nos remitiu diversas informacións en días diferentes sobre o seu traballo
respecto á igualdade de xénero.

Para outra publicación contactamos con Alba Fernández, cun Máster de Estudos
Interdisciplinares de Xénero, Rocío Fanego, educadora familiar do concello de Guitiriz e Ana
Camiño, avogada de familia e de acordos matrimoniais. Neste caso, decidimos contar con
elas para transmitir unha información desde un punto de vista máis académico e xurídico. O
contacto con elas foi sinxelo, e dende a primeira toma de contacto ata o momento da
gravación o interacción foi frecuente.

Por último, fixemos unha colaboración coa investigadora en comunicación e xénero Belén
Puñal. O seu perfil de profesional neste eido e de directora do Observatorio de Comunicación
Cidadá da Universidade Estatal de Milagro pareceunos moi interesante para que expresase
nun texto unha reflexión sobre o traballo que fixeramos nós nas anteriores publicacións. Con



Belén, o contacto foi bastante frecuente e a través de correo electrónico. Cando tiña algunha
dúbida contactaba connosco e cada tres días normalmente intercambiabamos mensaxes,
incluso despois da publicación do texto, que nos solicitou cambiar unha fotografía publicada.

As actividades que tiñamos pensadas realizar na nosa proposta eran as catro seguintes: un
glosario con termos que utilizariamos durante as nosas publicacións e divulgacións [2]; unha
revista de testemuñas elaborada para difundir por redes sociais [3]; unha enquisa [4]
difundida a través das principais redes sociais, e que a partir dela construiríamos unha
publicación escrita na que presentásemos os datos recollidos durante a súa elaboración,
segundo a idade, sexo e demais parámetros; e por último, tiñamos pensada unha proposta de
plan de estratexias para reducir as desigualdades no fogar [5] que elaborariamos de forma
complementaria á publicación das nosas fontes expertas no tema. Finalmente as tres
primeiras actividades si que as elaboramos tal e como tiñamos previsto, aínda que con
algunha que outra modificación, para incidir máis nos ámbitos que interesaban segundo o
noso foco de proposta. No caso da cuarta actividade, esta viuse modificada, de xeito que o
plan de estratexias, en lugar de tratarse dun texto, levouse a un formato audiovisual que
acompañou a publicación no blog do Observatorio, no que as expertas explicaron dito plan de
estratexias.

Na nosa fase de proposta suxerimos realizar un total de cinco publicacións, sen contar o texto
de presentación do grupo de traballo. Do total das publicacións, tres delas serían en formato
escrito, e as dúas restantes serían en formato vídeo, acompañadas dun texto de publicación no
blog. Pensamos en ir alternando publicación escrita e publicación en formato vídeo para que
fose máis dinámico. Ademais, a quinta e última publicación sufriu un cambio, que será
comentado ao final do epígrafe, xa que tiñamos a idea de que fose unha publicación
unicamente en caso de que os vídeos non contasen como dobre publicación.

Respecto ao deseño da difusión, non deixamos nada por escrito dentro da nosa fase de
proposta entregada a través do Google Drive, pero si que tiñamos pensado un número de
publicacións por redes sociais e as que utilizariamos. No noso caso, pensamos en compartir
tanto por Facebook, como por Instagram e Twitter as nosas publicacións do blog, a través de
posts diferentes, deseñados exclusivamente para cada unha das redes sociais, en relación coas
especificacións requiridas en cada unha delas. A nosa idea foi comezar a difusión cun adianto
da primeira publicación, que funcionase como un cebo [6], e posteriormente compartir
sempre que subísemos unha publicación ao blog. A isto sumámoslle a intención de aumentar
unha publicación por redes, difundindo a revista editada con formato para redes sociais. En
total consideramos facer un total de sete difusións en cada unha das redes, algo que
conseguimos e cumprimos.

O calendario [7] sufriu algunha modificación debido á necesidade de ampliar o tempo de
elaboración dalgunha das publicacións. A nosa idea inicial era deixar dúas semanas para
elaborar as publicacións que requirisen dun vídeo, e unha para as que fosen unicamente en
formato escrito. A primeira publicación xa tivemos que atrasala algunha semana polo que
comezamos a publicar en abril e tivemos que modificar todo o calendario. As publicacións de
“Mulleres de a pé” e da enquisa aos institutos tivemos que atrasalas catro días e unha semana,
respectivamente. Ao ter como último día de utilización do blog o 7 de maio, tivemos que
modificar tamén as datas de entrega das últimas dúas publicacións. Polo tanto, o vídeo das
voces expertas adiantouse do 6 de maio ao día 2 de maio, para ter uns días baleiros de
publicacións e o 6 de maio publicar a colaboración final con Belén Puñal.



Xa desde o principio foi complicado cumprir co calendario previsto ao inicio da materia, ao
ter que modificar unha das actividades previstas para o 8 de marzo, para que fose máis
completa, e que finalmente rematou sendo unha publicación. O feito de atrasala propiciou
que tres das nosas cinco publicacións fosen en abril, e as outras dúas en maio. Aínda así,
soubemos mudar as datas de entrega de maneira que nos fose posible elaborar os contidos e
que houbese un tempo adecuado entre cada unha das nosas publicacións no blog, e non se nos
xuntasen varias entregas nos últimos días de publicación.

Unha vez finalizado o traballo, observando os resultados finais, podemos comparar o que
puidemos facer e a intención que tiñamos ao inicio, ao redactar a proposta. Respecto ás metas
de desenvolvemento e os obxectivos contidos na proposta, consideramos que non os
cambiamos e seguimos durante toda a fase de traballo as metas 5.4, 5.a e 5.c.

Á hora de seleccionar as fontes si que houbo modificacións considerables, por problemas á
hora de contactar con algunhas destas persoas da axenda de contactos. Principalmente, na
nosa proposta tiñamos ata cinco fontes que gardaban relación coa Universidade de Santiago
de Compostela, pero comparándoo cos resultados finais, comprobamos que ningún destes
contactos nos serviu finalmente como fonte. Ao intentar contactar con estas persoas ou non
recibimos resposta ou indicáronnos que non podía ser neste momento do ano, polo que
modificamos a selección destas fontes por outras tres, que foron Ana Camiño, Rocío Fanego
e Alba Fernández, como comentamos ao comezo do epígrafe. Realizamos este axuste, para
poder suplir ás fontes que non puidemos contactar, pero para manter a idea que tiñamos para
esa publicación, fontes académicas e xurídicas.

Tamén comprobamos como non contactamos coas áreas de servizos sociais de diferentes
concellos, tan só contactamos co concello de Guitiriz, porque cando chamamos aos CIM,
decatámonos de que xeralmente as áreas de asuntos sociais delegan as súas accións nestes
centros, e non hai unha división visible, polo que pensamos que de falar cos asuntos sociais
dos concellos, lograriamos a mesma información que na primeira publicación e sería
repetitivo. Agás en Guitiriz, que si que hai unha división máis clara e puidemos contactar
cunha educadora familiar do concello.

Respecto ás actividades, tiñamos pensadas catro actividades, pero finalmente levamos a cabo
un total de 5. Ademais das catro contempladas na proposta final, que serían o glosario, a
revista editada para redes sociais, a enquisa divulgada en centros de educación secundaria e o
plan de estratexias en formato escrito acompañado dun vídeo, tamén incorporamos un vídeo
[8] acompañando á revista para as redes sociais e á publicación de “Mulleres de a pé”,
incluíndo a todas as entrevistadas e algunhas das súas respostas ás nosas preguntas, sendo
esta a nosa quinta actividade, unha máis das previstas na proposta ao comezo da materia.

Por último, as catro primeiras publicacións que introducimos na nosa proposta final,
levámolas a cabo tal e como estaban previstas, sen modificacións, máis aló das fontes
consultadas na cuarta publicación, a das voces expertas, como explicamos anteriormente. O
único axuste foi na última publicación, que tiñamos pensado que fose feita unicamente en
caso de que non contasen dobre os vídeos, aínda así, unhas semanas antes de rematar o prazo
de entrega apareceunos a oportunidade de facer un texto en colaboración coa investigadora e
comunicadora Belén Puñal, polo que modificamos esa última publicación para axustala a dita
colaboración. Polo demais non houbo máis axustes respecto ao contido na versión final da
nosa proposta presentada ao inicio da materia.



b) Fase do Traballo de campo

Coa proposta definida, comezamos a organizar o traballo de campo. Queriamos facer
publicacións e actividades que cubrisen os distintos puntos do enfoque do noso tema, polo
que este tiña que obedecer a eses contidos. Nesta fase o noso grupo (S1D) desenvolveu as
súas tarefas en varios espazos e ámbitos, así como en distintas situacións: no espazo de
relación dos membros do grupo, nas relación que mantivemos coa nosa axenda de contactos e
na nosa ferramenta de aprendizaxe, o blog. Nesta última fixémolo a través de actividades que
se explicaron nas posteriores publicacións e que, logo dunha previa documentación, se
complementaron ou contrastaron coas experiencias que mantivemos coas nosas fontes.

O noso ODS, igualdade de xénero, podíase enfocar dende moitos ámbitos, pero
decidimos que o foco da nosa proposta fora a igualdade de xénero no fogar. Os aspectos
tratados están relacionados coa igualdade no ámbito familiar, pero tamén no social, facendo
fincapé na necesidade de atención da violencia de xénero e como pode ser educada desde
idades temperás se se fomenta a equidade no fogar. As nosas publicacións, tanto nas redes
sociais como no blog, estaban enfocadas sempre coa intención de aportar visibilidade á
situación e de facer pensar. A nosa intención era que cando a comunidade accedera ás
publicacións reflexionaran acerca do vixentes que están as desigualdades de xénero na nosa
sociedade e nos nosos fogares.

O noso obxectivo era transmitir e facer ver que as desigualdades de xénero no fogar
seguen estando presentes nas novas xeracións, aínda que consideramos que cada vez a
sociedade está máis concienciada desta realidade. A partir das publicacións e actividades que
levamos a cabo, así como das opinións e declaracións que obtivemos das fontes coas que
contactamos, consideramos que a nosa tarefa foi realizada correctamente.

Para facer ditas actividades partimos dun calendario provisorio, onde sinalamos tanto
os tempos de traballo a realizar por cada publicación antendo ás diferentes metodoloxías,
como cando queriamos facelo. Chegamos dese xeito a un calendario que fose o máis axeitado
posible no conxunto dos grupos e que atendera ás necesidades e posibilidades do blog. Cando
estipulabamos unha data para realizar un traballo intentabamos ser puntuais e non modificar o
calendario. Un retraso na realización dunha tarefa podía supoñer outro na seguinte
publicación, e aínda que contabamos con marxe para realizalas, este viuse modificado
nalgunha ocasión. Ademais, como alumnos/as do dobre grao, tiñamos que situar a
comunicación audiovisual na sociedade da información, incorporando vídeos ás nosas
publicacións, algo que supuxo un traballo a maiores no noso proxecto.

Co comezo do cuadrimestre e a presentación do traballo que debiamos realizar ao
longo do mesmo na materia de Comunicación Interpersoal e Comunitaria, dividimos os/as
membros/as do dobre grado en dous grupos, quedando a partir de entón o noso grupo de
traballo conformado. Nese momento creamos un grupo de WhatsApp para manternos en
contacto e decidimos que rol ía a desenvolver cada quen en función das súas preferencias e
aquelas habilidades que consideraba que lle axudarían no seu traballo dentro do grupo [9].
Seguindo esta organización, e logo de que un compañeiro pasara a formar parte do grupo do
blog, a repartición dos roles quedou deste xeito: Lucía Campos González e Noemi Fernández
Folgueira foron as encargadas de edición; Lucía María Mendoza Cortés, coordinación e
axenda; Antía Viqueira del Río, actividades e Sergio Villar Fernández, difusión. Ao mesmo
tempo decidimos de forma conxunta o ODS que nos gustaría abordar e o enfoque e metas que



seleccionariamos, a partir diso Noemi Fernández e Lucía Campos redactaron a Proposta ODS
V1 e a Proposta ODS V2. [10]

O noso primeiro compromiso como grupo foi conseguir un número determinado de
fontes básicas que nos permitiran sacar o traballo adiante en caso de contratempos, polo que
así o fixemos, compartindo entre todos nós a relevancia e a identificación daquelas fontes de
primeira man ás que podiamos recorrer por distintas vías. A partir de entón cada quen
comprometeuse co seu rol, aínda que en determinadas ocasións as responsabilidades foran
delegadas en membros/as do grupo que non lles correspondía.

Para non deixar de lado o seguimento da materia e poder sacar adiante o noso
obxectivo acordamos reunirnos todas as semanas no horario establecido para a clase
interactiva, e así o fixemos (excepto algunha semana na que non foi posible), de forma
presencial ou virtual dependendo dos temas a abordar e da dispoñibilidade de cada un de nós.
Desta forma a evolución do traballo foi seguida en todo momento por todos os/as membros/as
do grupo e os inconvenientes que se presentaban foron resoltos na mesma semana na que
aparecían. Aínda así, no traballo individual de cada quen a atención á materia foi continuada
e permanente, pois a comunicación con fontes, profesor e membros do blog producíase sen
data nin hora prefixada no momento no que correspondía e era necesario para o
desenvolvemento do traballo. Este feito deu lugar a un rendemento óptimo de todo o grupo,
pois cando se requiría todos/as estabamos dispoñibles e dispostos a solucionar os
contratempos que se producían. Consideramos que amosamos interés por intentar que as
nosas actividades xeraran reacción na comunidade, aínda que dada a magnitude da
problemática tratada, necesítase moito máis traballo para un cambio consistente na sociedade.

No referido á información utilizada para elaborar as nosas publicacións debemos
sinalar que dependeu en cada momento do tipo e forma de publicación. Na súa maioría
decidimos centrarnos na documentación a partir dos testemuños e percepcións das fontes, e
construír a partir dos mesmos os textos que concluían e reflexionaban sobre o tema concreto
da publicación. Consideramos ademais que o contacto coas fontes e a interacción coa
comunidade son aspectos básicos da materia á que pertence este proxecto. Non obstante
tamén fixemos uso de información conseguida a través de fontes ou documentos oficiais,
extraídos principalmente do IGE (Instituto Galego de Estatística) ou do Instituto da Muller,
organizacións que nos proporcionaban a documentación máis técnica e de datos. Na axenda
de contactos a diversidade de fontes e a intregración entre elas foi un aspecto clave para que o
noso traballo fora relevante e puideramos acadar publicacións transcendentais. O tipo de
fontes máis consultado foron as formadas, especializadas ou oficiais, tales como os Centros
de Información á Muller (CIM) ou as asociacións de mulleres [11]. Non obstante tamén
consideramos oportuno contar con fontes de rúa para transmitir a nosa mensaxe dende un
punto de vista máis próximo e realista, empregando para tal obxectivo os testemuños de
mulleres de distintas xeracións [12] sobre a situación de igualdade de xénero nos seus fogares
e as percepcións das xeracións máis novas sobre a igualdade de xénero en xeral e a situación
da mesma, tamén, non seus fogares.

Todo isto compleméntanse ademais co obxectivo último deste traballo: servir como
medio para visibilizar, para investigar e para escoitar a tódalas voces que o precisen. En
ocasións, combinamos técnicas, como por exemplo na publicación “Que fai a túa provincia
polas mulleres?”; nesta centrámonos na atención dos CIM (Centros de Información á Muller)
ás mulleres galegas e foi por iso polo que consideramos que o máis apropiado sería combinar
a información recollida nas súas respectivas páxinas web coa nosa experiencia ao poñernos



en contacto con eles, ademais dos datos que nos ofreceron. Non obstante, en case todas as
publicacións e actividades, a principal técnica de recollida foi o contacto con fontes de
primeira man, como coas nosas “mulleres de a pé”; con Rocío Fanego, educadora familiar
[13]; con Alba Fernández, opositora cun Máster de Estudos Interdisciplinares de Xénero [14];
con Ana Camiño, avogada de familia e acordos matrimoniais [15]; ou tamén coas
declaracións da mocidade recollidas a través dunha enquisa elaborada por nós mesmos. A
selección dos datos empregados fixérona Noemi Fernández e Lucía Campos, as encargadas
de edición no noso grupo de traballo. Foron elas as que construiron os textos e vídeos en base
ás declaracións e testemuños das fontes e tamén as que realizaron unha análise de carácter
interpretativa, empregando técnicas para exercer a crítica como a comparativa e a análise do
discurso, ademais da revisión e edición dos mesmos.

A primeira publicación despois da presentación (na que expuxemos os nosos
obxectivos e incluímos o glosario) foi “Que fai a túa provincia polas mulleres?”, a cal naceu a
partir do noso descubrimento dos CIM (Centros de Información á Muller). Para a elaboración
da mesma tivemos que contactar con múltiples centros, de xeito que se viu enormemente
reforzada a nosa capacidade de interacción coas fontes. A partir da información recollida
conseguimos elaborar unha peza informativa sobre o funcionamento dos centros de
información á muller e os lugares (tanto CIM como asociacións) aos que poden recorrer as
mulleres para recibir todo tipo de axuda, dende pautas administrativas ata defensa xudicial.
Con esta publicación centrámonos no noso obxectivo de visibilizar as infraestruturas e as
políticas de protección social que promoven a responsabilidade compartida no fogar e na
familia. [16]

A segunda publicación foi “O cambio xeracional da visión feminina” acompañada
dun vídeo con testemuños das fontes. Con esta publicación acadamos un dos nosos principais
obxectivos, que era amosar como foi cambiando ao longo do tempo a concepción da
igualdade de xénero e a realidade das mulleres no seu fogar. Ademais para amosar o
agradecemento ás fontes e visibilizar as súas historias persoais que as facían merecedoras de
formar partes desta publicación elaboramos unha revista difundida a través das redes sociais
que se correspondía co noso obxectivo básico, compartir a voz das mulleres. [17]

A terceira publicación titulada “Mocidade e fogar: as xeracións máis novas cren estar
concienciadas sobre a igualdade de xénero” foi construída a partir dunha enquisa elaborada
polo noso grupo de traballo e difundida en centros de educación secundaria de todo Galicia.
A partir desta publicación puidemos observar o pensamento das xeracións máis novas sobre
igualdade de xénero e o tratamento deste tema nos seus fogares, o que nos permitiu ademais
extraer problemáticas para ter en conta na publicación seguinte das expertas. Esta entrada do
blog coincide co noso obxectivo de analizar a concienciación social sobre igualdade de
xénero. [18]

A cuarta publicación foi “Igualdade de xénero: a voz experta” na cal contamos con
tres mulleres formadas en igualdade de xénero en distintos ámbitos, a familia, a educación e a
lexislación. A selección destas fontes foi en consonancia coa nosa crenza inicial reforzada
polo avance das publicacións: o cambio está na educación e no fogar, e as institucións e leis
deben reforzalo. Ás expertas foron formuladas determinadas preguntas que pretendían buscar
resposta aos problemas considerados polas fontes ou observados polo grupo nas publicacións
anteriores e así cumprir coa nosa meta de emprender reformas que outorguen ás mulleres
igualdade de dereitos e de oportunidades, ademais de aprobar e fortalecer políticas acertadas
e leis aplicables para promover a igualdade de xénero. [19]



A quinta e derradeira publicación foi unha colaboración con Belén Puñal, con quen
compartimos as nosas anteriores publicacións e a nosa información conseguida co obxectivo
de que fora ela quen elaborara unha conclusión (desde un punto de vista experto e formado)
sobre os aspectos tratados na nosa andaina no Observatorio. O texto elaborado por Belén
representou á perfección os problemas formulados durante os meses de publicacións e invitou
a reflexionar a todo/a aquel/a que se anime a lelo. Un dos principais aspectos abordados por
Belén foi o peso dos coidados que recae sobre as mulleres e que ademais lévaas a sentirse
mal consigo mesmas cando non acadan os niveis de explotación familiar e patriarcal que a
sociedade lles impón; un tema de gran peso que no caso de ter máis tempo sería idóneo para
ser estudado en profundidade. Con este final reforzamos o noso obxectivo de emprender
reformas que promovan a igualdade de xénero. [20]

En consonancia coas entradas do blog elaboramos as seguintes actividades:
1. Un glosario baseado na igualdade de xénero no fogar que nos permitiu definir as

palabras básicas que empregamos durante o noso traballo no Observatorio. Non
obstante algúns dos conceptos técnicos mencionados con posterioridade polas fontes
non estiveron recollidos no glosario, tales como: corresponsabilidade, novas
masculinidades, mala nai, subversión…

2. Un vídeo sobre a evolución do pensamento feminino en termos de igualdade de
xénero. Con esta actividade reforzamos a nosa pretensión de contar a problemática
dende un punto de vista próximo e realista que permitiu poñer cara ás voces das
testemuñas e que de forma sintética narrou á perfección a evolución do pensamento
feminino e da situación das mulleres nos seus fogares.

3. Unha revista de testemuñas elaborada para difundir nas redes sociais (Facebook,
Instagram e Twitter) coas historias das persoas de a pé ás que accedemos. Como xa
mencionamos con anterioridade esta actividade serviu para dar o recoñecemento
correspondente ás mulleres que accederon a contar as súas experiencias e
pensamentos sobre igualdade de xénero, así como para coñecer en profundidade as
súas historias, feito que no vídeo non acontecía pola falta de tempo e espazo.

4. Unha enquisa que en lugar de ser difundida por redes sociais a todas as idades e
xéneros, como nun primeiro momento pretendiamos, foi compartida por unha docena
de centros de educación secundaria de todo Galicia a rapaces e rapazas de entre 12 e
18 anos. O cambio da mostra ao que se dirixiu a enquisa produciuse para centrar o
análise na concienciación das xeracións máis novas sobre igualdade de xénero,
obxectivo que acadamos grazas á alta participación (máis de 140 respostas) e á
calidade da mesma, que nos permitiu extraer conclusións transcendentais e de
utilidade para logo abordar coas expertas do segundo vídeo.

5. Na proposta tiñamos enumerado un plan de estratexias escrito que finalmente foi
substituído por un vídeo no que as expertas responderon aos principais problemas
considerados nas anteriores publicacións. Tal e como o profesor Marcelo nos indicou
consideramos moi oportuno empregar as problemáticas mencionadas no vídeo
“mulleres de a pé” e na enquisa ás xeracións máis novas para elaborar un plan de
estratexias consecuente e de utilidade, que deu resposta ás dificultades reais e
permitiu presentar solucións e propostas ás nosas propias fontes e a toda a
comunidade en xeral. Ademais escollemos facelo en vídeo para unha vez máis poñer
cara ás voces expertas e facelo todo máis próximo e realista.

Para a elaboración de todas as publicacións e actividades mencionadas con
anterioridade foi necesario ter sempre presente o libro de estilo da materia, coñecido dende o



primeiro momento por todos/as os/as membros/as do grupo. Non obstante, as que máis o
utilizaron foron Lucía e Noemi, responsables de edición ámbolas dúas, posto que as
principais pautas estaban enfocadas cara este labor. Pola súa parte Sergio fixo uso da guía de
difusión que foi compartida con el polo Grupo do Blog. Á hora de publicar nas redes sociais
tivemos en conta os horarios recomendados e pretendemos captar ao/á espectador/a para
interesarse polo contido da publicación ao completo, para o que empregamos no caso dos
vídeos tráilers que resumían o contido pero á vez deixaban incógnitas por resolver. No caso
da edición e publicación no blog o libro de estilo foi tido en conta en todo momento tanto por
Lucía Campos como por Noemi Fernández, xa que consideramos que era primordial que nun
blog comunitario como o do Observatorio todas as publicacións seguiran un ritmo e unha
consonancia que demostrara a comunidade existente detrás do mesmo. En todas as
publicacións foi consultado o libro de estilo para adecuarse ás pautas sinaladas e enfocar as
publicacións no camiño que correspondía.

Pola súa parte tamén foi necesario botar man dos apuntamentos e materiais
dispoñibles no propio Observatorio, principalmente os apuntamentos Observatorio I e
Observatorio II, para entender tanto a labor xeral dun Observatorio como para analizar e
entender desde outro punto de vista e cunha finalidade concreta o Observatorio Cidadán de
Comunicación do cal formamos parte. Do mesmo xeito, os apuntamentos de Comunicación
Interpersoal e de Comunicación Comunitaria tiveron que ser consultados para entender as
formas nas que correspondía escribir e interactuar coa comunidade, tanto das nosas fontes,
como do blog, como dos/as lectores/as. No referido a materiais ou lecturas, foi necesario
empregar o manual de mapeo colectivo para elaborar, de acordo ás esixencias do
Observatorio, o mapa que acompañaba a primeira publicación; así como tamén as lecturas
relacionadas coas redes sociais para entender como e con que finalidade usar as mesmas,
directrices que polo de agora na carreira non nos foron ensinadas e que descoñeciamos máis
aló do uso propio e persoal.

O traballo realizado polo grupo foi difundido en redes sociais (o perfil de Instagram
do Observatorio Cidadán de Comunicación, Twitter e Facebook) e polo blog do mesmo. En
canto a Instagram, difundimos o noso traballo tanto por medio de fotografías acompañadas de
texto explicativo en publicacións de esta plataforma [21], como a partir de vídeos que
serviron a modo de trailer [22] e/ou stories (publicacións que están 24h dispoñibles). Sergio
Villar foi o encargado de compaxinar todas estas formas de difusión coa intención de chegar a
máis usuarios e, sobre todo, á mocidade que as emprega de forma diaria. Fixemos o mesmo
coas demais redes sociais Twitter e Facebook, onde avisamos de cada publicación no blog.
De todos os xeitos, consideramos que quizais puidemos aproveitar máis estas vías para xerar
novos contidos relacionados co noso ODS e así favorecer a participación da comunidade.

No blog, as editoras Lucía Campos e Noemi Fernández, redactaron os textos que
acompañarían as actividades realizadas, como na actividade da enquisa á mocidade. Noutras
ocasións, publicaron nunha mesma entrada un texto coa recompilación das declaracións da
nosa axenda de contactos para completar os vídeos, como sucedeu coas publicacións
“Igualdade de xénero: a voz experta” e “O cambio xeracional da visión feminina”. Podería
dicirse que o blog é a páxina onde está recompilado case todo o traballo realizado polo grupo.
O noso traballo tamén se encadraba no obxectivo de que a investigación e conclusións
sacadas chegasen a aquelas instancias e órganos que, dentro das súas competencias, teñan as
ferramentas necesarias para axudar a resolver as problemáticas que causan as desigualdades
no fogar.



Todas as publicacións que realizamos recibiron unha recompensa de “me gusta” nas
redes sociais e os vídeos tiveron numerosas reproducións. Ademais, os comentarios que
recibimos por parte dalgunhas das nosas fontes [23], como por exemplo o de Jeanette
Fernández (@jeanette19) en Instagram, salientaban o noso traballo xa que agradecíanos “o
noso labor na visibilización dunha problemática tan transcendetal”, do mesmo xeito que o
facía Claudia de los Santos (@claudiadlsb), quen nos felicitaba polo noso “gran traballo”.
Ademais, recibimos comentarios dos/as nosos/as compañeiros/as no blog do Observatorio
Cidadán de Comunicación [24]. Uxía Sánchez sinalaba que a nosa publicación sobre o
cambio xeracional lle parecía “moi representativa e, sobre todo, moi ilustrativa sobre como
está evolucionando a sociedade”. A nosa editora, Lucía Campos González, tamén participou
comentando nas publicacións doutros grupos de traballo, neste caso nun post do grupo S1A
[25]. Lucía sinalaba o papel fundamental das escolas para a educación en igualdade e
aportaba un contacto que poderían incluír na súa axenda se o consideraban convinte.
Consideramos que os resultados obtidos tanto nas redes sociais como no blog foron postivos
e que hai moita xente concorda coa necesidade de educar na igualdade de xénero no fogar.

Cabe destacar a non realización dun Círculo de Lectura, que foi suplido cunha
colaboración final na que Belén Puñal, investigadora en Comunicación e Xénero e directora
do Observatorio de Comunicación Cidadá da Universidade Estatal de Milagro (Ecuador),
expresou a súa visión crítica sobre a problemática que tratamos logo de ler as nosas anteriores
publicacións. Tamén nos gustaría salientar o acordo que realizamos co grupo S2D [26], quen
tamén trata o ODS da Igualdade de Xénero na educación. Os nosos compañeiros incluíron
nunha das súas actividades uns cuestionarios cunha serie de preguntas relacionadas coa nosa
publicación: “Mocidade e fogar: as xeracións máis novas cren estar concienciadas sobre a
igualdade de xénero”. Estas cuestións foron realizadas a alumnos e alumnas de entre 1º e 4º
curso da ESO no Congreso pola Igualdade celebrado no IES Maruxa Mallo de Ordes.

A partir da fase de Traballo adquirimos competencias e habilidades individuais pero,
principalmente, de grupo. En conxunto, consideramos que o labor máis importante para levar
a cabo este proxecto adecuadamente e de maneira ordenada é a organización. O traballo en
equipo esixe fixar uns obxectivos e metas comúns, así como potenciar a comunicación entre
os seus integrantes. Este desenvolvemento a través da interlocución e do intercambio de
pareceres da percepción da realidade, é de utilidade para o exercicio futuro da práctica
xornalística. Ao comezo do noso traballo a organización resultou complexa, xa que non
tiñamos moi claro cal era a nosa ocupación exactamente nin coñeciamos ben o
funcionamento do Observatorio. A medida que foi avanzando o proxecto, os postos foron
quedando máis aclarados, aínda que como sinalabamos anteriormente, algúns dos/as
membros/as tiveron que acadar máis responsabilidades das que lles competían. O principal
problema dun traballo en grupo é a falta de comunicación e a falta de compromiso, pero isto
non é máis que un reflexo do que significa formar parte dun grupo de traballo e sérvenos de
exemplo para o que será o noso futuro laboral. Non obstante, estes problemas resolvéronse de
forma rápida e conseguimos que as publicacións e actividadaes se levaran a cabo. En resumo,
consideramos que a mellor ensinanza do proxecto foi que traballar en comunidade implica
deixar de lado o individual para unirse a un determinado grupo e colaborar activamente con
este.

As dificultades no contacto coas fontes, aspecto que abordaremos no seguinte
epígrafe, reduciron a participación e colaboración; non obstante, as fontes que participaron
connosco fixérono de maneira moi completa e permitíronnos analizar o tema en profundidade
e chegando a puntos moi interesantes. Na súa maioría a participación das fontes deuse de



forma previa á publicación das entradas a modo de documentación ou como parte dalgunha
das actividades xa mencionadas, de tal xeito que aínda que colaboraron como documentación
e fontes de información, a súa voz foi compartida xunto ás nosas conclusións. Mais neste
sentido debemos exceptuar o caso de Belén Puñal, quen a partir da nosa petición e dos
documentos que lle compartimos elaborou un texto de alta calidade e transcendencia
compartido íntegro no propio blog. O peso das súas palabras, da súa reflexión e da súa
capacidade de síntese permitíronnos cerrar a nosa andaina coas palabras dunha colaboradora
que ratificou as problemáticas traballadas polo noso grupo e propuxo estratexias a seguir para
mellorar a situación da igualdade de xénero nos fogares, no mercado laboral e no mundo en
xeral. A técnica que buscábamos era a experiencia e o discurso, a posta en común e o debate
que convoque á participación da cidadanía e dos grupos sociais. Por todo isto, consideramos
que as comunicacións interpersoais durante este proxecto estiveron á altura pero poderían ser
mellorables.

Para nós o máis destacable deste proxecto foi ter que organizar todo o traballo, pensar
un enfoque e propoñer todas as publicacións e actividades, contando con que fontes
poderiamos conseguir e como solucionar os problemas que puideran aparecer.
Desenvolvimos competencias relacionadas coa comunicación e a interacción e aprendimos
sobre a influencia do intercambio comunicativo entre as persoas. Escoitamos as súas
problemáticas ou puntos de vista, e tratamos en todo momento de empregar a oportunidade
que nos ofrece o Observatorio para poñer o foco sobre a desigualdade todavía existente nos
fogares galegos.

A materia axudounos a desenvolvernos coas fontes, aprendendo e practicando como
facer as entrevistas e como tratar aos colaboradores, unha oportunidade de poñernos a proba
como xornalistas. Fomos os encargados de decidir como sería o noso traballo, de deseñar
todos os aspectos que iamos cubrir, de buscar fontes, de consultar documentos e de refacer o
traballo cando tivemos que cambialo, todo pola nosa conta. Desta maneira, gañamos e
desenvolvemos habilidades en torno a todo o traballo xornalístico, xa que realizamos
entrevistas, redactamos artigos, difundimos, montamos vídeos, etc. Poderiamos salientar
tamén a nosa dedicación ao proxecto, xa que estivemos dispoñibles a calquera día e hora para
redactar, gravar, contactar con fontes ou mellorar publicacións.

Unha vez rematada o noso traballo no Observatorio fomos conscientes de certos
aspectos que non foron tratados como correspondía, como as novas masculinidades ou o
reparto patriarcal das tarefas do fogar, pero que a falta de tempo e a orientación da nosa
proposta impediron o tratamento detallado dos mesmos. A pesar diso consideramos que as
conclusións e resultados que acadamos foron satisfactorios e cumpriron cos nosos obxectivos,
compartindo as voces das mulleres e dando resposta aos problemas expostos polas mesmas.
A cantidade de camiños que abrimos deu lugar ademais a unha posible ampliación do tema
nun futuro, tanto polos/as vindeiros/as colaboradores/as do blog como por nós mesmos/as se
aproveitamos a oportunidade de investigación e de consecución de fontes relevantes que o
traballo no Observatorio nos brindou. En xeral estamos orgullosos/as do noso traballo e
considerámolo transcendental e relevante dentro do ODS número cinco, igualdade de xénero,
a pesar de que algúns aspectos foran mellorables e de que a falta de experiencia no traballo en
Observatorios foi observable.



c) Fase do consenso e redacción da memoria

Esta fase final da memoria, como as anteriores, foi acordada por todo o grupo e parte
da posta en común das memorias individuais realizadas por cada membro. Comeza o 29 de
abril, data na que fixemos unha reunión para comentar como avanzaban as memorias
individuais.

Tomamos a decisión de fixar como data de remate das mesmas o 6 de maio, xa que
pensamos que isto nos permitiría extraer algunhas conclusións útiles ou poñer en común
notas que puideran ser de axuda para a redacción da memoria grupal. A coordinadora do
grupo convocou para ese día unha reunión virtual na que tamén repartimos equitativamente
as diferentes partes da redacción da memoria grupal. O reparto efectuouse atendendo a que
apartados podía manexar mellor cada un/unha de nós en función do traballo realizado ao
longo do curso. Sergio sería o encargado da “Fase de proposta” , xa que foi el quen elaborou
a última versión do documento. Lucía Campos e Noemi ocuparíanse do apartado relativo ao
“Traballo de campo” debido a que como editoras elaboraron ou revisaron todas as
publicacións do blog. Por último, Lucía Mendoza e Antía dedicaríanse a redactar a fase de
“Consenso e redacción da memoria”. Pensamos que, como encargadas de coordinación e
actividades respectivamente, tiñan coñecemento do funcionamento xeral do curso, da relación
cos diferentes membros da aula e as incidencias, así como o propósito e as conclusións finais
do noso traballo. Aínda así, houbo algúns apartados, como o de incidencias ou o análise
DAFO, que puxemos en común para non esquecer ningunha información e tamén
mantivemos contacto toda a semana a través do noso grupo de Whatsapp para resolver
calquera dúbida [27] e axudarnos os uns aos outros. Nesa reunión do día 6, acordamos
establecer o prazo dunha semana para ter rematadas as partes da memoria grupal, é dicir, o
xoves 13 de maio. Unha vez recompilados todos os apartados, quedaba a revisión final e
corrección ortográfica, ademais da realización do anexo, xa que queríamos evitar repeticións
de documentos ao longo da memoria. Antes de ser entregada, todo o grupo releu a memoria e
cada membro/a deu a súa aprobación.

Para poder extraer algunhas conclusións sobre o tema abordado, debemos comezar
falando das nosas ideas iniciais. Unha vez decidimos o foco da nosa proposta, todos partimos
da mesma idea preestablecida sobre a situación de igualdade nos fogares galegos. Na
meirande parte deles dáse unha forte desigualdade no reparto das tarefas entre os homes e as
mulleres, sendo estas últimas as que levan practicamente todo o peso. Tamén partimos do
coñecemento da dificultade engadida que supoñen o coidado da casa e das persoas
dependentes, na conciliación laboral. Imaxinabamos que esta situación ía ser máis común
entre a xente maior e que a situación melloraría conforme descendéramos en idade. É dicir, os
fogares da xente xoven ían ser máis igualitarios.

Partindo destas premisas, elaboramos un total de 5 publicacións, co obxectivo de
coñecer con fontes de primeira ou segunda man, así como outras expertas no tema, cal é a
situación real e como pode mudar. Buscabamos comprobar tamén, se as nosas hipóteses eran
ou non certas.

● Coa nosa primeira publicación sobre os CIM, tiñamos unha intencionalidade
educativa cara os lectores do blog. Tratábase de mostrar as diferentes institucións e
medios dispoñibles en Galicia para as vítimas da violencia de xénero e para educarnos
ou informarnos en cuestións de Igualdade. Coidabamos que moita xente, como foi o
noso caso, non tería demasiado coñecemento sobre a súa existencia. Puidemos



comprobalo de primeira man nos cuestionarios realizados aos rapaces e rapazas dos
institutos. Ninguén coñecía a localización de ningún deles, pese a ter un no seu propio
concello, e máis da metade non sabían nin o que eran.

● Na elaboración da revista mulleres de a pé, comprobamos como non importa a idade,
nin a educación en igualdade que teñamos para ser conscientes da situación de
desigualdade que estamos a vivir e da inxustiza da situación. Ao tratarse de mulleres
da nosa contorna, desfrutamos moito falando con elas e incluso descubrimos cousas
que non sabiamos pese a coñecelas de sempre, novas inquietudes. Tamén cremos que
a moitas delas, especialmente ás máis maiores, axudámoslles a expresar uns
sentimentos que levaban dentro e nunca antes puideran explicar. Quizais ata
descoñecían que se sentían dese xeito. Recordamos, por exemplo unha muller que
primeiro dixo sentirse valorada, e despois reflexionou que non en todos os aspectos
pero era algo que xa tiña asumido. Todas coincidían en que onde había que actuar era
na educación.

● Esta conclusión levounos á nosa seguinte actividade. Así, as enquisas permitíronnos
acercarnos un pouco máis ao sector da xuventude para descubrir cales eran realmente
os seus coñecementos sobre igualdade de xénero. Os máis pequenos estaban máis
desinformados pero a cousa ía mellorando a medida que avanzabamos en idade.
Aínda así, percibimos un interese xeral polo tema e un bo coñecemento.

● Despois de ter consultado á poboación “civil”, decidimos compartir as súas
inquedanzas con expertas que puideran aportar conclusións e solucións sobre o tema.
Foi de moita utilidade coñecer esta outra visión e coidamos que, en conxunto, ao
engadir estas opinións quedaron ben reflectidos todos os puntos de vista.

● Por último, e para pechar a nosa participación no Observatorio Cidadán de
Comunicación, pensamos que sería moi interesante engadir a reflexión dunha
profesional como é Belén Puñal. Coñecedora do funcionamento dos observatorios, a
súa colaboración serviu para facer pensar e xerar debate. Ese era o principal
obxectivo.

Aínda que houbo outras publicacións, como o glosario de termos, que nos axudaron a
avanzar neste tema a un nivel teórico, temos claro que as actividades que máis nos fixeron
aprender foron aquelas nas que tratamos con persoas.

Queriamos que todas as nosas entradas do blog estiveran vinculadas unhas coas
outras, por iso seguimos unha estrutura semellante en todas elas, primeiro falar coa xente do
común, alumnos/as ou mulleres da nosa contorna e despois con fontes expertas que puideran
analizar as problemáticas expostas polas anteriores. Así, por exemplo, cando falamos dos
CIM, tamén incluímos a testemuña dunha vítima de violencia de xénero que tivo que recorrer
a una asociación pola lentitude de atención na outra institución.

Tendo en conta as circunstancias actuais, conseguimos un número de fontes
aproveitable que nos aportou información valiosa. Valémonos dos nosos contactos persoais e
das redes sociais. Nese senso, é importante dicir que non vimos demasiada implicación por
parte do público que non fose parte da nosa axenda ou o resto dos nosos compañeiros. Malia
difundir os contidos polas nosas contas persoais [28] , pouca xente picaba para velo. Tamén
conseguimos que as nosas fontes se amosasen cómodas ao colaborar e interesadas polo



desenvolvemento do traballo, como comentaremos máis abaixo cando falemos da relación
coa axenda. Os nosos colaboradores estiveron satisfeitos de sentir as súas voces escoitadas,
así como de ver que a igualdade de xénero no fogar estaba a espertar interese por ser
representada e posta en valor.

Unha vez rematado o traballo, podemos dicir que, a nivel global, obtivemos
coñecementos sobre as relacións interpersoais e a importancia da comunidade para tratar este
tipo de problemas sociais. Entre os resultados máis salientables do noso traballo
remarcariamos o feito de conseguir que a xente reflexionara sobre este problema social,
contribuír a seguir dándolle visibilidade e descubrir todo o que aínda queda por facer e, sobre
todo, por educar. Queda moito camiño por percorrer para conseguir a igualdade de xénero no
fogar.

Respecto á situación actual, destacariamos as seguintes conclusións:

- Aínda que se fai un esforzo por darlles visibilidade, seguen a ser enormes as
dificultades ás que se enfrontan as mulleres na conciliación laboral, así como a
desigualdade que continúa habendo no reparto das tarefas do fogar.

- A discriminación da muller é máis unha cuestión social que legal.
- As xeracións máis novas están, polo xeral, máis concienciadas, pero a mobilización

aínda non é suficiente para poder facer grandes cambios.
- Cambiar o sistema é moi complicado, xa que tería que cambiar a nosa mentalidade, e

só é posible facelo dende a base, a educación.
- É moi necesario tratar o tema dende as propias facultades, pois existe unha clara falta

de educación en valores igualitarios.
- Nós, como futuros xornalistas, somos un axente importante para que no futuro

poidamos trasladar unha mensaxe de igualdade aos cidadáns, así como dar unha
visibilidade xusta e equitativa ás mulleres.

En definitiva, consideramos que o noso traballo, coas limitacións coas que nos
atopamos e cos medios dos que dispuñamos, foi quen de amosar a realidade da igualdade de
xénero no fogar no ámbito galego, poñendo en valor os conceptos de comunidade e relacións
interpersoais e comunitarias. A nivel persoal, ampliamos coñecementos sobre a igualdade,
pero tamén reforzamos as nosas capacidades creativas, de organización e planificación,
traballo en equipo ou xestión da información. Tamén a comprender mellor o contexto
económico e político no que se desenvolve a comunicación na actualidade. Cremos que
conseguimos que a voz dos/as nosos/as colaboradores/as fose a base do noso traballo, e nese
senso a imaxe que demos do tema tratado correspondeuse en todo momento coa que eles/as
nos transmitiron.

O Observatorio de Comunicación Cidadá ten un corte fundamentalmente local.
Enfoca a súa acción cara un público concreto, xa que está escrito na súa gran parte por
estudantes e o seu principal ámbito de difusión son as redes sociais. Por este motivo, podería
chegar a ter un impacto maior do que teñen moitos medios de comunicación estatais neste
sector da poboación. O feito de estar limitado xeograficamente, podería axudar aínda máis ao
lector a conectar, xa que está vendo reflectidas problemáticas e asuntos próximos á súa propia
vida ou á da súa contorna e, polo tanto, ocasionar un maior efecto do discurso sobre el.

Non obstante, como comentabamos antes, notamos que, pese a difusión, pouca xente
externa pica nas publicacións ou lee as entradas do blog. Con quen máis interacción



establecemos foi coa propia axenda de contactos, quen, ao aparecer representada, mostraba
maior interese nos contidos. Isto é algo moi significativo, cremos que canto maior sexa o
número de persoas ás que cheguemos, representemos e demos voz, máis grande será a
comunidade formada e o sentimento de denuncia común.

Dende a autocrítica, consideramos que tería sido interesante profundar máis na
cuestión e chegar ás propias vítimas de casos máis graves. A falta de tempo e a dificultade
que supón contactar con estas persoas en situacións tan delicadas fixo que quedaramos en
cuestións máis superficiais. Sería unha das proxeccións que quizais nos faltaron por
contemplar.

O traballo que desenvolvemos no Observatorio obrigounos a aplicar e reforzar os
coñecementos xornalísticos que viñemos aprendendo estes dous anos. Por unha banda, a
repartición de tarefas e o desenvolvemento individual de cada unha delas fixo que todos/as
dependeramos os/as uns/unhas dos/as outros/as, o que esixiu unha capacidade de
coordinación máxima. Ademais, todos/as tiñamos certos cometidos que había que cumprir
para que o resto do grupo puidese seguir traballando, o que reforzou en gran medida a nosa
capacidade de responsabilidade e compromiso cos demais. Por outra banda, a dinámica de
operación que levamos a cabo deunos unha idea de como é o traballo real nunha redacción:
todos os GT, como nos medios de verdade, nos rexiamos por un libro de estilo e unhas pautas
que había que cumprir. Asemade, tivemos que crear unha axenda de contactos coa que a
interacción foi continua e cos/as que nos tivemos que coordinar moi ben tamén. A
documentación e a búsqueda continua de datos para apoiar as nosas publicacións tamén foi
unha tarefa constante, así como a análise dos resultados que obtivemos das actividades
realizadas. Neste sentido, consideramos que grazas a esta tarefa reforzamos en gran medida
as nosas capacidades de síntese, observación e análise.

Por último, despois de levar a cabo as diferentes actividades, tivemos a tarefa de
redactar os escritos para as publicacións, de gravar e editar os vídeos e os textos e de elaborar
e difundir as publicacións para as redes sociais. Neste senso, aplicamos os nosos
coñecementos adquiridos nas materias de Comunicación Audiovisual no relativo a tamaños e
angulacións de plano, composición da imaxe, iluminación, cámara, edición, montaxe, etc.
Ademais, aprendemos a adaptar as publicacións a un formato axeitado para as redes sociais,
máis visual e doado de asimilar que o que pode ser a publicación do blog, algo
imprescindible hoxe en día no currículo dun/dunha xornalista ou comunicador/a.

O funcionamento do grupo foi, en termos xerais, bo. Houbo diálogo e comunicación
entre os/as cinco integrantes do GT en todo momento e non houbo ningún problema para
elixir un ODS e para repartir as tarefas. Despois, cada un/unha presentou a súa proposta e
entre todos/as decidimos enfocar a nosa labor no Observatorio en torno á desigualdade de
xénero no ámbito do fogar. Despois de facer a presentación e o glosario, tivemos algunhas
dúbidas iniciais sobre o funcionamento do Observatorio e a realización de actividades e
publicacións, aínda que co paso do tempo e cas explicacións na aula fomos solventando as
dúbidas e comezamos a traballar na observación.

En canto á organización, [29] creamos un grupo de WhatsApp para comunicarnos
entre nós, así como unha conta de gmail e do Google Drive común para poñernos en contacto
coas fontes e os CIM e asociacións, o que foi de gran axuda para que todos/as estivésemos ao
tanto do que estaba a suceder en cada momento e que era o seguinte que había que facer.
Ademais, deste xeito facilitamos a interacción coas fontes, pois o/a primeiro/a que vía o



correo contestaba e xa avisaba ao resto dos/as membros/as do grupo, axilizando a
comunicación e o desenvolvemento das actividades.

A un nivel persoal, consideramos que cada un/unha asumiu o seu rol e fixo o seu
traballo o mellor que puido, si que houbo algunhas persoas que tiraron máis do grupo e
mesmo se encargaron de tarefas que non lles correspondía cando os/as encargados/as de
facelas non podían. En definitiva, que ían sempre un paso por diante e axudaron a que todo se
fixese en tempo e prazo, polo que estamos todos/as moi agradecidos/as. Tamén cremos que
houbo un bo ambiente de traballo e o compañeirismo estivo presente en todo momento, así
como a comunicación e a coordinación entre todos/as os/as membros/as do GT, e que
todos/as os/as membros/as do grupo valoramos o traballo dos/as demais, así como o resultado
final de grupo. Todos/as aportamos ideas e unha visión particular da realidade que estábamos
a tratar, e todos/as colaboramos para a elaboración de actividades (aportar preguntas para a
enquisa e os vídeos, gravar ás nosas familiares para o vídeo “de mulleres de pé”, contactar
cos nosos institutos para enviarlles a enquisa, buscar fontes expertas nas nosas contornas,
estar pendentes do correo electrónico e do contacto coas fontes, etc.).

En canto á convivencia cos demais grupos de traballo, destacar a elaboración dun
acordo co grupo S2B, que focalizaron o seu traballo arredor da igualdade de xénero e a
educación, mediante o cal incluímos unha serie de preguntas aos/ás máis novos/as nunha
enquisa [30] elaborada polo grupo S2B, do que puidemos extraer conclusións interesantes
sobre a concienciación e a educación na igualdade de xénero. En canto á interacción coa
axenda de contactos, consideramos que conseguimos unha gran participación tanto das
mulleres de a pé das nosas contornas como de expertas que se interesaron no tema e estiveron
encantadas en todo momento de colaborar connosco para axudar a concienciar e dar
visibilidade a este tema tan importante para a sociedade. Tamén conseguimos feedback nas
redes sociais por parte das mulleres de a pé que entrevistamos, así como de resto de
compañeiros/as que comentaron as publicacións do blog, deixando reflexións certamente
interesantes.

Un dos primeiros problemas aos que nos enfrontamos como grupo foi a enorme
dificultade para contactar cos CIMs galegos. Despois de redactar unha serie de preguntas
relativas ao seu funcionamento, mandámosllas aos CIM de Monforte, A Coruña, Santiago,
Vigo, Pontevedra, Ourense, O Barco de Valdeorras, Vilagarcía, Carballiño, Sarria, Viveiro,
Lugo e Ferrol, obtendo unicamente resposta dos tres últimos. Esta falta de información
dificultounos a redacción da nosa publicación “Que fai a túa provincia polas mulleres?”, e
decidimos contactar tamén con asociacións sen ánimo de lucro, das cales dúas nos
proporcionaron unhas respostas excelentes e mesmo incluíron a testemuña dunha vítima de
violencia de xénero que acudiu a ela ante a lentitude dos Centros de Información á Muller.

Por outra parte, a creación dunha axenda de contactos [31] tamén resultou unha tarefa
pouco doada, pois intentamos contactar cunha serie de expertas do ámbito da Igualdade de
Xénero na Universidade de Santiago de Compostela e non obtivemos resposta de ningunha
[32]. Primeiro, puxémonos en contacto vía e-mail con Rita Radl, Eva Aguayo e María
Milagros Domínguez para a realización dun vídeo no que desenvolveriamos un plan de
estratexias con elas tras as respostas que obtivemos do anterior vídeo “Mulleres de a pé”.
Logo de case un mes sen recibir reposta de ningunha, decidimos chamalas ao seus despachos,
sen obter tampouco contestación. Como o tempo se nos viña enriba, acudimos
presencialmente ás facultades de Pedagoxía, Ciencias Políticas e Económicas para intentar
falar con elas, pero tamén nos resultou imposible. Deixámoslles recados a ámba-las tres,



xunto co noso contacto, pero tampouco deste xeito obtivemos noticias delas. Esa mesma
tarde, buscamos o contacto doutras dúas expertas da USC (Begoña Gómez e María del Mar
Lorenzo) e escribímoslles un correo, pero tampouco nos contestaron. Escribimos ao profesor
para trasladarlle a situación que estabamos a vivir e pedirlle novas fontes, e averiguamos que
nos atopábamos en época de presentación de traballos de investigación, polo que o contacto
coas expertas se estaba a facer tan complicado. Finalmente, decidimos empregar fontes
expertas dos nosos entornos próximos, o que facilitou enormemente o desenvolvemento do
traballo, e pedímoslle tamén colaboración a Belén Puñal, investigadora en Comunicación e
Xénero, que se mostrou moi favorable en todo momento a colaborar connosco e coa que a
comunicación resultou moi doada.

A parte de todo isto, todos/as os/as integrantes do GT (estudantes do Dobre Grao de
Xornalismo e Comunicación Audiovisual) tivemos seis materias este cuadrimestre, o que
determinou que a nosa carga de traballo fose enorme e diaria, ao ter avaliación continua en
todas as materias. Consideramos que este feito perxudicou o noso ritmo de traballo na
materia de Comunicación Interpersoal e Comunitaria e nos restou tempo para dedicarlle a
esta materia, imposibilitando que lle adicáramos todo a atención e ocupación que lle
correspondería.

Por último, a situación de crise sanitaria que vivimos durante o noso traballo no
Observatorio condicionou decisivamente o desenvolvemento das actividades e a coordinación
e a comunicación entre os/as membros/as do GT, entre os/as membros/as do GT e do Grupo
do Blog e, especialmente, coa axenda de contactos. As medidas de seguridade supuxeron
unha grande barreira, dificultando a presencialidade nas aulas e nas actividades, mais tamén
imposibilitando a realización de actividades multitudinarias, o que podería ter enriquecido o
traballo. Afortunadamente, as novas tecnoloxías, con especial mención ao WhatsApp e ao
Google Drive, serviron para superar esta barreira e determinaron que a labor do Observatorio
seguise adiante. Con todo, tamén consideramos que mediante o uso destas ferramentas
dixitais se perden aspectos vitais da comunicación, especialmente da comunicación non
verbal, como a expresión facial ou o ton de voz, o que, ás veces, puideron levar a
malinterpretacións ou malentendidos, pero que, en calquera caso, foron solventados a través
de máis comunicación.

Análise DAFO a modo de resumo final:

DEBILIDADES AMEAZAS

- Falta de información inicial sobre o
funcionamento dun Observatorio.
Era a primeira vez que
traballábamos cunha ferramenta
deste tipo. Ademais, non tiñamos un
gran coñecemento dos conceptos
base da materia.

- Traballo moito máis individual do
que debera ter sido por mor da
imposibilidade de reunión en moitas

- Tema moi mediático, hai infinidade
de traballos que tratan o tema de
xeito similar e con mellores
condicións. Ao ser tan amplo, é
difícil de acoutar.

- A falta de tempo e a dificultade de
contactar coas persoas que viven as
situacións máis extremas,
impediunos chegar a unha maior
profundidade e tratamos temas máis



ocasións. Como empezamos tarde o
curso, a primeira vez que puidemos
vernos xa comezara a fase de
publicacións.

- Debido á nosa condición de
estudantes, a captación das fontes foi
complexa xa que moita xente non lle
dá a mesma importancia como faría
se se tratara dun xornalista dun
medio.

- Falta de feedback ou resposta social
nas redes en relación ao contido
publicado.

superficiais

- Atopámonos nunha época do ano na
que moitos/as profesores/as e
expertos/as están cos seus propios
proxectos de investigación e as
institucións e asociacións, en
trámites de solicitude de
subvencións.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

- É un tema que todos coñecemos de
primeira man, xa sexa porque o
vivimos nós ou xente da nosa
contorna.

- Ao ser alumnos/as de dobre grao,
xogamos coa vantaxe de coñecer
mellor as técnicas e ferramentas
audiovisuais. Isto facilitou a tarefa
de gravar, montar e editar os vídeos
das publicacións.

- Ademais, materias doutros anos
como documentación ou redacción
informativa, déronnos coñecementos
previos sobre como buscar fontes,
citalas ou mesmo escribir para un
blog deste tipo.

- Precisamente porque é un tema moi
amplo, en todo momento tivemos
acceso a información de primeira e
segunda man. Son múltiples as
fontes expertas no tema e a xente do
común, polo xeral, ten un mínimo
coñecemento sobre igualdade.
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