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LIMIAR: o Caderno 1 de CIDEC

Este primeiro caderno do Proxecto CIDEC que tedes nas mans recolle materiais di-

versos, coma os obxectivos,   análises das postas en común e documentos relativos

ás aulas de formación e obradoiros dunha primeira fase da proposta que foi presen-

tada no seu día perante a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univer-

sitaria  da  Xunta  de  Galicia,  co  concurso  para  o  seu  financiamento  dos  fondos

FEDER da Unión Europea.

O propósito deste Caderno 1 de CIDEC é, logo, o de achegar o labor de todas as

asociacións, investigadores/as e institucións que participan neste proxecto para o

seu uso tanto académico, como útil para as asociacións e colectivos da sociedade ci-

vil, así como para a presentación do traballo perante as comunidades locais e autori-

dades políticas e administrativas.
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A primera fase deste proxecto rematou na cimeira dos pasados 25 e 26 de maio de 2015,

no I Encontro Cidadanía e Educomunicación, “Cara a unha comunicación non ex-

cluínte”, na   facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de

Compostela. Nel interviron investigadores e investigadoras das tres universidades gale-

gas, representadas no Proxecto, a Rede Europa América Latina de Comunicación e De-

senvolvemento, o Valedor do Pobo de Galicia, e relatoras e participantes da Universitat

Autònoma de Barcelona, da London School of Economics and Political Sciences,   da

Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela, Universidad de

Vigo, así como organizacións  e entidades como Igaxes 3, Foro da Vida Independente,

Sindicato de Xornalistas de Galicia, Sermos Galiza ou Platform London.

Nos cursos de formación previos ao Encontro interviron investigadores e docentes da Uni-

versidade de Vigo, Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad Carlos III de Madrid,

Universidade Estadual Paulista ou FLACSO Ecuador, e participaron tamén conferenciantes

da University of California Berkeley, o Proxecto Derriba ou de Teleduca.

É de agradecer, ademais, a vinculación ou colaboración no   Proxecto CIDEC das

organizacións  seguintes:  ACCEM  Galicia,  Agareso,  Alento,  APEM-A  Coruña,

Arela, Aseia, Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos tratos de Vigo,

Aspanas, Cogami, Down Galicia,  Eco Jóvenes de Bolivia, Ecos do Sur, Fegadace,

Fundación Juan Soñador, Igaxes 3, Non me pises o freghao, Observatorio da Mariña

pola Igualdade, Proxecto Socheo, SOS Racismo Galicia, Teleduca Educació i Co-

municació ou Viraventos, e a participación de integrantes de medios como Cuac

FM, Radio Filispim, A Kalimera, Televinte, Galiza Ano Cero, e profesionais da Ra-

dio Galega, SER Galicia, Sermos Galiza ou La Voz de Galicia.

O proxecto Cidadanía e Educomunicación: vulnerabilidade mediática, capacitación comuni-

cativa e desenvolvemento nas comunidades locais e en grupos de atención social prioritaria (CI-

DEC)  ten  como  cometidos  observar  e  analizar  coma  os  medios  de  comunicación

representan aos grupos de atención prioritaria (muller, migrantes, crianzas e adolescen-
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tes, persoas con diversidade funcional), detectar as vulneracións dos dereitos destes gru-

pos nos medios, traballar coas asociacións e xornalistas para solucionar os problemas

detectados e fornecer a forma en que os grupos de atención se autorrepresentan, sexa

ou non ao través dos medios de comunicación.

O coñecemento, capacitación e construción de dispositivos, métodos consensuados e fe-

rramentas concrétase neste proxecto xerando mesas de discusión, de negociación entre

colectivos de usuarios e profesionais dos medios, na creación de modelos de observación e

análise deses medios, de Indicadores de Vulnerabilidade nos Medios que permitan unha

interpretación, na organización de formación e capacitación para investigadores/as, media-

dores/as e persoas usuarios das asociacións sociais, na creación de  círculos de lectura críti-

ca dos medios que fornezan o Observatorio Cidadán de Comunicación (que vén de ser

probado nun obradoiro con alumnado do grao de Xornalismo da USC,  con círculos res-

pecto das eleccións e as políticas municipais orientadas á muller e respecto tamén a persoas

con trastornos mentais) e a promoción dun proxecto dun Selo de Calidade Informativa e

de Contidos nos Medios de Comunicación, InfoXusta, resultado da avaliación destes cír-

culos de lectura e das análises do Observatorio. 

Entre os débitos que este Caderno 1 contrae, ademais dos xa nomeados neste limiar,

están cos membros da equipa de investigadoras do Proxecto CIDEC, nomeadamen-

te coa profesora Comba Campoy, a doutora Belén Puñal e as investigadoras Helena

Domínguez,  María  Acuña,  Oliva  Amorín,  así  como  con  Luís  Ogando

(CIDACOM/USC);  coa  doutora  Marta  Pérez   e  a  investigadora  Silvia  Roca

(GEA/USC), coa investigadora Belén Fernández (ESOMI/UdC),  o doutor Xesús

Lage (HI2/Uvigo) e os doutores Santiago Prado e Francisco Aguiar (grupo de Traba-

llo social e servizos sociais-Uvigo).

Santiago de Compostela, 24 de xuño de 2015.

Marcelo Martínez, CIDACOM/USC. Investigador Principal.
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Introducción

As  persoas  desfavorecidas  como  obxecto  de  atención  preferente  por  parte

do Valedor do Pobo

José Julio Fernández Rodríguez

Valedor do Pobo de Galicia

O Valedor do Pobo é unha figura que responde á tradicional configuración dun om-

budsman. Deste xeito amósase como un órgano de  auctoritas, que busca a xustiza

material a través da forza da argumentación, sen estar dotado de coactividade. Así as

cousas, actúa de forma flexible e áxil, de oficio ou a instancia de parte, para garantir

os dereitos das persoas e o principio de boa administración.

Esta peculiar base xurídica, e a realidade de crise económica que tivemos que soportar

nos últimos tempos, permitiunos despregar unha intensa actividade en defensa dos

máis desfavorecidos, que son considerados por esta institución como obxecto de aten-

ción preferente. Vexamos a continuación algúns exemplos destas actuacións.

Así as cousas, á area de servizos sociais ocupa un lugar central no Valedor. Reclama-

mos ás administracións incrementos orzamentarios precisos para atender ás necesi-

dades crecentes derivadas da crise, coma no ámbito da dependencia ou das rendas

de integración social e axudas de emerxencia. Na maioría dos supostos reacciona-
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mos ante os retrasos na concesión de tales axudas. Sobre todo porque as situacións

de exclusión social requiren una reacción rápida. En caso contrario poden resultar

pouco útiles. No eido de dependencia criticamos os incumprimentos que detecta-

mos e conseguimos a rectificación da actuación da administración nun bo número

de ocasións, aínda que entendemos que aínda debe mellorarse, sobre todo nos atra-

sos dos procedementos. Tamén insistimos en que había que mellorar as valoracións

de dependencia que afectan a determinados colectivos.

Buscamos de xeito intenso promover  os dereitos das persoas con discapacidade.

Traballar a favor de integración destas persoas é un imperativo moral para todos.

Nos informes anuais do Valedor do Pobo poden verse decenas de éxitos neste ámbi-

to, o que nos congratula pois ás veces logramos compensar a súa maior vulnerabili -

dade e o déficit  de protección que sofren. Realmente aínda existen dereitos que

teñen un grao de aplicación pequeno, como os dereitos ao ocio, o acceso á cultura e

o deporte das persoas con discapacidade.  Toda a sociedade debe involucrarse en

avanzar nesta dirección porque non podemos permitirnos máis demoras con rela-

ción a estes dereitos.

Elaboramos un informe extraordinario sobre os dereitos das persoas con discapaci-

dade intelectual  en Galicia,  que serviu para visualizar  os problemas  existentes  e

ofrecer solucións, moi ben acollidas polas asociacións que integran a esas persoas.

Na actualidade redactamos outro informe extraordinario sobre a accesibilidade en

Galicia, que servirá para detectar os atrancos que teñen as persoas con mobilidade

reducida ou con necesidades especiais neste campo, e traballar para arranxalos. Ta-

mén estamos preparando un informe extraordinario sobre a atención sociosanitaria

de persoas con enfermidade mental, un tema aínda non solucionado definitivamen-

te na nosa comunidade autónoma.

Nesta área social mantemos contactos asiduos con organizacións e entidades que

operan na mesma, tentando apoialas e obter información sobre as necesidades que
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detectan na súa importante labor, que publicamente recoñecemos. As entidades do

terceiro sector son habituais interlocutoras do Valedor.

Un novo tema no que entramos nestes últimos anos é o da pobreza enerxética, un

concepto recente derivado dunha sociedade máis reivindicativa e esixente como a

que agora existe. Do que se trata é de actualizar o estado social, adaptalo ás novas

necesidades. Esta institución entende que é necesario o establecemento duns prezos

sociais ou tarifas reducidas subvencionadas para as persoas en situación de vulnera-

bilidade, as cales lles permitan dispoñer do mínimo indispensable para poder gozar

dunhas condicións de vida minimamente dignas e saudables. A creación do bono

social eléctrico ou do billete enerxético social foron boas noticias. Agora hai que

analizar se conseguen cubrir ás necesidades reais das persoas necesitadas.

Tamén traballamos para examinar en Galicia a incidencia da pobreza das familias na

alimentación infantil.  Vemos que os indicadores  non permiten medir  adecuada-

mente esta cuestión, polo que reclamamos a necesidade de desenvolvelos. Ademais,

insistimos en facer uso do Fondo Social Europeo, fortalecer os sistemas de benestar

universais,  crear procesos de seguimento e avaliación anual para medir a eficacia

dos plans de acción sobre pobreza e desigualdade, e garantir un ingreso mínimo e

adecuado para as familias.

Con relación ao grave problema dos desafiuzamentos de vivenda, o Valedor inter-

vén directamente para tratar de apoiar ao prexudicado e evitar o desaloxo. Para iso

mediamos coa entidade bancaria e cos xulgados, tratando en todo caso de que os

servizos sociais dos concellos e da Xunta teñan previsto a cobertura. O noso contac-

to cos colectivos antidesafiuzamentos é moi intenso, sendo eles os que polo xeral

nos avisan para que abramos o expediente de queixa correspondente. Deste xeito,

fomos moi efectivos nos dous últimos anos e conseguimos paralizar todos os desa-

fiuzamentos que chegaron a nós. No momento presente tramitamos un convenio co

Instituto Galego da Vivenda e Solo para coordinar as nosas actuacións e poñer a
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disposición dos afectados vivendas públicas. Non hai que esquecer que a vivenda é

un ben indispensable para as persoas a fin de garantir a liberdade e a igualdade dun

xeito real.

Respecto á cuestión dos produtos financeiros coñecidos como participación prefe-

rentes e obrigacións subordinadas, apoiamos a centos de afectados que acudiron á

institución, presionando ás entidades bancarias e supervisando o correcto funcio-

namento de Instituto Galego de Consumo, que asumiu as arbitraxes neste eido.

A cláusula chan das hipotecas a consideramos inxusta xa que encerra en si mesma un

desequilibrio entre as parte contratantes. Así o afirmamos en distintos foros e resolu-

cións para concienciar á opinión pública da necesidade de modificar a regulación.

A área de muller é unha área transversal no Valedor, porque tentamos darlle un enfo-

que de xénero a todas as nosas competencias. Desenvolvemos campañas para con-

cienciar á sociedade sobre a violencia de xénero, en especial na adolescencia xa que

na actualidade empréganse as tecnoloxías como unha nova arma para exercer a vio-

lencia machista. Tamén estudiamos nunha xornada científica a concreta repercusión

nos menores  das  situacións de violencia  de  xénero na súa familia.  Supervisamos

asuntos para eliminar mencións discriminatorias en convocatorias públicas, amosar a

maior vulnerabilidade das mulleres con discapacidade intelectual, evitar a linguaxe

sexista nos medios de comunicación, ou avanzar na conciliación escolar.

En fin, as nosas habituais actuacións de pedagoxía e difusión de dereitos insisten

moito nos dereitos sociais e na importancia de integración das persoas desde a tole-

rancia e o respecto. Tamén divulgamos pautas adecuadas para o uso da tecnoloxía

por parte de menores, ao marxe da divulgación xa comentada no ámbito de muller.

Remato xa. O aquí relatado é unha pequena escolma do moito que se fai no Valedor

nos ámbitos sociais. Sen dúbida, a protección das persoas que máis o necesitan, dos

máis desfavorecidos, é o núcleo esencial da actividade do Valedor do Pobo e unha

permanente fonte de lexitimación para todos nós. Trátase dunha tarefa complexa e
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moi esixente, á que hai de dedicarlle esforzos todos os días, pero á que nunca renun-

ciaremos porque se insire na esencia do principio de xustiza material e amósase como

imprescindible para a construción dunha sociedade democraticamente avanzada.
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OS GRUPOS DE DISCUSIÓN

Metodoloxía

Organizáronse 6 grupos de discusión, conformados por entre 3 e 6 persoas, modera-

dos por unha investigadora dos grupos que conforman o proxecto CIDEC, e cunha

duración de entre 1 hora e 30 minutos e 2 horas. Ditos grupos de discusión desen-

volvéronse entre os meses de novembro e decembro de 2014:

- Grupo de discusión con representantes de medios comunitarios galegos. Levouse

a cabo o 13 de Novembro na Facultade de Ciencias da Comunicación de Santiago de

Compostela. Foi moderado por Marcelo Martínez Hermida, investigador principal

do proxecto CIDEC. Nel participaron Cuac FM (A Coruña), Televinte (Chantada),

Filispín (Ferrol) e A Kalimera (Santiago de Compostela).

- Grupo de discusión con xornalistas de medios de comunicación galegos. Levouse

a cabo o 19 de Novembro na sede do Valedor do Pobo en Santiago de Compostela.

Foi moderado por Marta Pérez Pereiro, investigadora do grupo GEAV, que participa

no proxecto CIDEC. Nel participaron Sermos Galiza, La Voz de Galicia, Radio Ga-

lega e a Cadena Ser.

- Grupo de discusión con membros de organizacións sociais do ámbito das persoas

con diversidade funcional. Levouse a cabo o 25 de Novembro na Facultade de Cien-

cias da Comunicación de Santiago de Compostela. Foi moderado por María Acuña,
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investigadora do grupo CIDACOM e traballadora da organización social COGA-

MI. As organizacións participantes foron Aspanas, Autismo Galicia, Down Galicia

e Fegadace.

- Grupo de discusión con persoas ligadas ao ámbito da muller. Levouse a cabo o 27

de Novembro na Facultade de Ciencias da Comunicación de Santiago de Compos-

tela. A moderadora foi Belén Puñal, investigadora de CIDACOM e experta neste

ámbito. E nel participaron Nonmepisesofreghao, a Rede contra os malos tratos de

Vigo e a militante feminista Lola Ferreiro.

- Grupo de discusión con membros de organizacións sociais do ámbito da migra-

ción. Levouse a cabo o 4 de Decembro na Facultade de Ciencias da Comunicación

de Santiago de Compostela. Foi moderado por Belén Fernández, do grupo de inves-

tigación ESOMI.  Estivo conformado polas organizacións ACCEM, Ecos do Sur,

Juan Soñador – Teranga, SOS Racismo e Viraventos.

- Grupo de discusión con membros de organizacións sociais do ámbito da infancia e

a xuventude. Levouse a cabo o 15 de Decembro na Facultade de Ciencias da Comu-

nicación de Santiago de Compostela. Foi moderado polos investigadores Santiago

Prado e Francisco Xabier Aguiar,  do grupo Traballo  Social  e  Servizo Social.  No

mesmo participaron as organizacións Arela, ASEIA e IGAXES.

Para o desenvolvemento destas reunións grupais, o equipo de investigadores, mediante

traballo colaborativo e coa coordinación do investigador principal do proxecto, Marcelo

Martínez e do investigador Xesús Lage, do grupo HI2, elaborou unha guía na que figura-

ban os temas claves a tratar durante o transcurso das sesións con organizacións sociais:

1.- Que é a cidadanía?

2.- Como poderiamos explicar o que é a vulnerabilidade nos medios?

3- Valoración dos actores (xornalistas, comunicadores, institucións, organizacións,

grupos sociais  prioritarios)  no problema da representación das persoas, grupos e

problemas nos medios.

20



4- Competencias comunicativas dos grupos e das organizacións.

5.- Xeitos e ferramentas utilizadas polas vosas organizacións para comunicarvos.

6.- Capacidade para crear unha produción que vos represente, propia? Que tedes

feito nos vosos grupos e comunidades? En que condicións? Cal é o papel aquí das

vosas organizacións?

7.- Eivas detectadas nos medios respecto dos vosos grupos. Experiencias concretas.

8.- Accións  comúns e non comúns das organizacións respecto dos medios á hora

de defender os dereitos dos grupos sociais vulnerables. Accións e estratexias de

tipo comunicativo.

9.- Tedes realizado accións formativas a xornalistas respecto da vulnerabilidade do

voso colectivo?

10.- Accións formativas que tedes realizado ou que vos gustaría realizar con persoas

do colectivo para comunicarse e acceder aos medios.

Por outro lado, elaborouse unha guía específica para os grupos de discusión con

xornalistas, empregando o mesmo procedemento:

1.-Como construen os medios a cidadanía e en que consiste?

2.- Como poderiamos explicar o que é a vulnerabilidade nos medios?

3.- Que coñecementos ou saberes hai dos dereitos humanos e cidadáns á hora de

exercer a información ou a comunicación?

4.- Os medios teñen polo común manual de boas prácticas ou reciben das organiza-

cións sociais manuais específicos sobre grupos vulnerables?

5.- Cando xorde unha dúbida á hora de encarar a elaboración de informacións sobre

estes colectivos, como a aclara? Consulta o/s manuais?

6.-Que outras medidas se poden  activar para unha información xusta e unha comu-

nicación máis simétrica? Estaría entre delas a formación en comunicación? Como?
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7.- que estereotipos máis comúns detectan na información dos medios sobre os gru-

pos vulnerables nos que enfocamos o traballo (muller; infancia e xuventude; perso-

as con discapacidades; migrantes)

8.- que grao de invisibilización detectan na información dos grupos foco?

9.- que grao de estigmatización, rexeitamento ou criminalización detectan na información?

10.- que grao de emocionalidade ou violencia?

11.- sexismo, racismo, sinalamento de incompetencia ou de inmadurez social. Expli-

cación de casos ou de razoamentos e de como subsanalos?

12.- valoración dos actores (xornalistas, comunicadores, institucións, organizacións,

grupos sociais foco) no problema da representación das persoas, grupos e problemas

nos medios

A guía fíxoselle chegar ás persoas participantes dos grupos de discusión antes da

celebración dos mesmos, e foi dirixida polos moderadores, que as foi adaptando ás

especificidades de cada grupo, así como ao transcurso da conversa, durante a cal,

en moitas ocasións uns temas foron conducindo a outros, sen ser necesaria a in-

tervención da moderadora. Ditos grupos de discusión foron gravados tanto en ví -

deo como en audio polo grupo a cargo do proxecto. Así, ademais do moderador e

os  participantes,  asistiron  ás  sesións  dúas  persoas  do  equipo  de  investigación,

unha a cargo do video e outra a cargo do son, e dúas alumnas (diferentes en cada

grupo) do grao de Xornalismo da Universidade de Santiago de Compostela, encar-

gadas  de  transcribir  todos  os  grupos  de  discusión,  dentro  dun  seminario

teórico/práctico de ‘Formación en métodos de investigación cualitativos’, imparti -

do por Xesús Lage, profesor da UVigo e investigador do grupo HI2. Tras a finaliza-

ción dos grupos de discusión, o alumnado encargouse da súa transcripción, para

que posteriormente os moderadores de cada un dos grupos elaboraran as análises

dos mesmos, e que serán presentadas na presente obra.
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Obxectivos

Xesús Lage

Aproximación á representación que os medios de comunicación realizan das perso-

as ou colectivos sociais  vulnerables para colaborar  na elaboración dun Índice de

Vulnerabilidade dos Dereitos Humanos e Cidadáns nos Medios de Comunicación

(IVDHMC).

Obxectivos específicos:

• As representacións sociais a considerar enmárcanse na realidade social gale-

ga, conseguintemente os discursos a recoller son os de axentes que desenvol-

ven a súa actividade neste marco territorial.

• Inicialmente, os colectivos sociais nos que reparar para indagar cales son as

representacións nos medios de comunicación son catro: muller, migrantes,

infancia e xuventude, e persoas con discapacidade. A estes colectivos enga-

diranse os comunicadores e comunicadoras de medios comunitarios locais

de radio e TV., e os profesionais da comunicación de medios de comunica-

ción rexionais.

• Amplitude  do coñecemento e contidos do concepto de cidadanía,  da súa

concreción en dereitos e deberes, da desigual distribución de recursos e con-

sideración social,  cara a achegarse á definición da vulnerabilidade social,  a

identificación dos seus trazos, e a construción da identidade comunitaria. 

23



• Percepción e valoración do tratamento das persoas e colectivos sociais vul-

nerables,  das  súas  problemáticas,  por  parte  dos  medios  de comunicación,

institucións, organizacións e a sociedade. Deficiencias detectadas nas infor-

macións e tratamentos comunicativos. Exemplos que ilustran o argumenta-

do.

• Coñecementos posuídos para xulgar ou actuar no ámbito da comunicación,

con respecto aos medios, organizacións, institucións, ou ao respecto dos pro-

pios  colectivos  ou  grupos  susceptibles  de  vulnerabilidade.  Experiencias,

exemplos do que se teña feito para denunciar, ou ben producir información

propia sobre os colectivos ou grupos. Medios empregados no seo das organi-

zacións para comunicarse cos socios ou colectivos.

• Experiencias ou accións formativas no seo das propias organizacións ou colecti-

vos, cara a adquisición de capacidade de comunicación e de relación cos medios

de comunicación, ou de sensibilización e formación de comunicadores.

No caso dos medios de ámbito galego, ademais de recoller como os profesionais da

comunicación delimitan o que entenden por cidadanía, e identifican a vulnerabili-

dade social de persoas e colectivos sobre os que ten especial incidencia a menor va-

loración social e o desigual acceso aos recursos comunitarios, indagarase sobre:

• A existencia de manuais de boas prácticas, indicacións, ou accións formati-

vas cara o tratamento informativo referido ás persoas, organizacións ou co-

lectivos vulnerables.

• Linguaxe ou estereotipos empregados para referirse ás persoas, grupos ou

colectivos  vulnerables,  invisibilidade  ou  estigmatización  percibidos  polos

xornalistas nas informacións dos medios de comunicación.

• Ideas na procura dunha comunicación inclusiva e corresponsable; que facer

para producir mensaxes que non fagan das diferencias ou das minusvalías

distincións que lle resten dignidade as persoas.
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No caso dos medios locais, como nos rexionais ou nas organizacións que traballan

con colectivos vulnerables, búscase determinar a capacidade de comprensión da ci-

dadanía, e o que se entende por vulnerabilidade social de persoas e colectivos. Inda-

garase tamén sobre:

• Tratamento informativo e na programación das persoas, grupos ou colecti-

vos vulnerables; exemplos de experiencias.

• Formas de relación, colaboración ou compromiso coas organizacións sociais,

exemplos.

En atención ao distinto carácter dos actores que participaron nas reunións de

grupo, e dos obxectivos perseguidos, contemplouse, por unha banda, unha pro -

posta de categorización para os baleirados das transcricións, e o posterior análi-

se e  redacción de informes dos grupos con organizacións sociais.  E por outra

banda, na análise dos grupos de discusión con xornalistas e medios comunita -

rios, optouse por unha estructura aberta, que fixera un repaso a todos os temas

tratados, pero que non se articulara en torno a unha serie de categorías, senón

que armaran un relato unitario. 

As categorías para a análise dos grupos con membros de organizacións sociais están

concibidas a partir dos obxectivos enunciados, aos que recorrer para aclarar que é o

que se quere captar baixo cada unha das categorías: 

• Coñecemento e contidos do concepto de cidadanía, comprensión da vulne-

rabilidade e identidade.

• Percepción e valoración do tratamento da vulnerabilidade por parte dos me-

dios de comunicación ou outros actores sociais.

• Coñecementos e recursos dos que dispoñen as organizacións para xulgar,

denunciar, comunicar ou comunicarse.

• Experiencias de capacitación comunicativa interna ou de colaboración con

comunicadores.
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Análise do encontro con representantes de medios comunitarios

Marcelo Martínez Hermida

Oliva Amorín

Participantes:

Radio Filispim (Ferrol): Miguel Castro e Cholo Martínez

Cuac FM (A Coruña): Mariano Fernández

A Kalimera (Santiago): Adriana Pérez

Televinte (Chantada): Mercedes Vázquez

Os conceptos veñen delimitados, en primeiro lugar, por un guión establecido desde

o Proxecto. Non obstante, os contertulios aprópianse axiña destes conceptos e de-

senvólvense após outros fíos que xeran desde a súa participación. A conversa vai in-

tegrando un discurso común. Velaí un primeiro glosario que propoñen:

Cidadanía

As persoas que participaron, máis que falar do concepto de Cidadanía, que é un

concepto visto sempre desde un determinado estatus social, vinculado a procesos e

imaxinarios dominantes, que deixa fóra á xente, interpretan que é mellor falar de

Participación da Cidadanía, proceso normalizador no que a xente toma a voz que se

lle invisibiliza nas empresas de información e entretemento (EIE).
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Neste sentido, o labor dos medios comunitarios é facilitar a Participación da Cida-

danía que é vista aquí como o xentío, a multitude, o total da xente, unha poboación

que determina  ou vén determinada por un territorio.

Vulnerabilidade

O grupo de conversa liga este concepto a dúas ameazas relacionadas, primeiro co

“rango social” (ou estatus social, como se dixo sobre o primeiro concepto posto en

común) da persoa ou do grupo e, segundo, e consecuentemente, coa idea de crea-

ción de estereotipos e roles sociais.

Segundo o “rango”, unha persoa ou grupo é vulnerable na medida en que non está

integrado nun canon ou esquema social esperado pola comunidade ou as institu-

cións que o representan. Este canon funciona con prexuízos e etiquetas que estig-

matizan as persoas e grupos.

No proceso de vulneración as EIE invisibilizan, ademais, a estas persoas e grupos, e

non os representan (ver respecto da voz, no anterior concepto). Pola contra, nos me-

dios comunitarios as persoas e os grupos teñen a posibilidade:

- Dunha presenza continuada para usar a súa voz e explicar a súa realidade.

- De acceso para superar esa vulnerabilidade, ao empoderalos para superar os esque-

mas atribuídos desde un rango social predeterminado.

- De contribuír a rachar coas etiquetas, ao lles dar voz, ao dar a posibilidade de que

constrúan as persoas e grupos as súas propias etiquetas.

Establécese neste punto “o paso dos medios que falan das persoas (EIE) ás persoas

que falan nos medios (MMCC)”.

Medio

Os contertulios, ao cabo, definen, respecto do concepto de Vulnerabilidade, o que

son os MMCC: aqueles que, contra a visión das EIE (ou do modelo hexemónico),
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achegan un lugar para o encontro social (Martínez e Amorín, 2012), é dicir, un espazo

que, como herdeiro da ágora,   ofrece continuidade ao discurso das persoas e dos

grupos, a través da súa presenza para intercambiar mediante a participación no diá-

logo. Un diálogo froito do acceso aos recursos, para desbotar os estigmas, construír-

se e visibilizarse como persoas ou grupos recoñecidos na diversidade. Mesmo de, no

encontro entre deles, apoiarse nos intereses duns e dos outros, xerando un tecido

proactivo e solidario.  Este tecido é a articulación das relacións que se facilitan e que

perseguen o ben dos participantes.

Isto é, os MMCC son dispositivos que crean as condicións propias  para xerar unha

boa comunidade en movemento, en transformación, que persegue o seu auto-reco-

ñecemento na convivencia. Os coñecementos que se poñen a traballar nestes dispo-

sitivos para as relacións, para o encontro, serían:

- a pluralidade e diversidade dos colectivos concorrentes, cunha estratexia predis-

posta  a unha representación do total das individualidades ou grupos existentes no

territorio, considerados vulnerables ou sen voz. Nesta estratexia tírase tamén de re-

des asociativas con outros MMCC e grupos alleos que permiten obter recursos de

representación e acceso á actualidade das emerxencias e existencias de colectivos e

problemáticas noutras partes dos territorios ou do mundo.

- a necesidade de contar cunhas metodoloxías, materiais e recursos formativos para

a capacitación dos participantes á hora de facilitar a difusión da súa voz. As activi-

dades de aprendizaxe sobre o medio articúlanse a través duns determinados valores

que o medio   pon en coñecemento   dos novos usuarios.  Neste sentido algún dos

medios crea instrumentos como, por exemplo, unha escola de radio.

- estes valores concrétanse nuns principios, nun ideario ou nunha proposta ético-

política, dentro dos que se inclúe o respecto aos dereitos humanos.

- estes valores susténtanse a partir do compromiso, que é previo á Participación, e

do mantemento e reparto do esforzo e consecución dunha certa calidade e compro-
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bación (a través doutros MMCC ou da xente involucrada nos feitos) dos contidos

que se difunden.

Organización e Participación

Os grupos promotores destes Medios convocan a outros colectivos do redor, nor-

malmente  sen  presenza  noutro  tipo  de   dispositivos  de  difusión,  para  construír

unha grella de programas ou emisións atentas ás temáticas sociais e políticas do seu

interese, ou ben a contidos creativos que emerxen destes ou doutros colectivos.

O concurso destes colectivos no Medio depende dun tecido asociativo máis ou me-

nos forte e diverso no territorio e da capacidade de convocatoria do grupo promotor

do Medio. Os colectivos que se auto-representan nestes Medios en Galicia veñen

sendo:

-Profesores e rapaces de centros educativos.

-Individuos, grupos e asociacións que representan a grupos de atención prioritaria

na saúde e na dependencia:  afectados pola SIDA, drogodependentes,  Alzheimer,

persoas con discapacidades físicas ou psíquicas.

-Individuos e grupos afectados pola exclusión social como mulleres, migrantes, in-

fancia e xuventude, persoas maiores.

-Asociacións de veciños.

-Individuos con capacidades creativas alternativas (músicos, poetas,…).

Estes individuos ou grupos xeran programas, difunden as súas actividades, gravan

anuncios para o chamamento ou campañas sociais, fan noticias, programas espec-

iais e, os que queren, participan nas deliberacións sobre a xestión do Medio en ma-

ior ou menor medida.

Diante dos problemas dalgún individuo ou colectivo, os demais colectivos poden

xerar redes de axuda para  tentar solucionalos. Non só diante dos problemas, senón

que a rede de contactos funciona tamén na convivencia e na creatividade.
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A posta en marcha de certas iniciativas, a creación de contedores onde participan

varios colectivos que atenden a diferentes dinámicas ou ben a mesma convivencia

nos barrios son significativas como fitos destes Medios. Colectivamente aténdese

tamén aos problemas que puidera haber, nalgunha ocasión, entre os propios indivi-

duos ou grupos participantes.

30



Análise do encontro con xornalistas de medios de ámbito galego

Marta Pérez Pereiro

Participantes: 

Clara de Saa. Radio Galega

Sara Carreira. La Voz de Galicia

Luis Pardo. Radio Galicia

Olalla Rodil. Sermos Galiza

Os catro profesionais dos medios de comunicación convocados á xuntanza compar-

ten a tarefa de elaborar informacións sobre os colectivos vulnerables sobre os que

xira o proxecto, se ben en distintas seccións e con dedicación diferente. A este res-
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pecto, convén sinalar o caso especial do traballo de Clara de Saa, da Radio Galega,

que dirixe e presenta o programa Convivir en Igualdade, un espazo diario  de “ca-

rácter divulgativo e contido social en que se falará de temas relacionados con disca-

pacidades, adopcións ou acollemento familiar", como recolle a súa web. O resto de

xornalistas non teñen unha sección específica dedicada a estes colectivos vulnera-

bles, de xeito que traballan o tema de maneira transversal, en distintas seccións dos

seus medios, e normalmente en contidos xeralistas e non especializados. Convén ta-

mén indicar a diferenza substancial de tratamento de medios públicos e privados.

Nos primeiros danse as condicións mellores, grazas ao concepto de servizo público,

para que se produza unha información de calidade e respectuosa cos colectivos vul-

nerables. A necesidade de “vender xornais” é por veces un obstáculo para que se

trate con garantías a estes colectivos, na medida en que priman valores noticia coma

o impacto social ou o espectacular por enriba do valor pedagóxico que teñen que

ter os medios de comunicación.

Con todo, todos eles presentan un algo grao de consciencia con respecto da impor-

tancia  deste  tipo  de  información,  da  relación  directa  dos  contidos  coa  cuestión

dunha cidadanía emancipada e da dificultade que supón enfrontarse a temas que

descoñecen e para os que non contan con demasiada información suplementaria.

 A este respecto, comentan que os seus medios non fornecen dun material específi-

co para estes casos, aínda que por veces ofrezan cursos de formación como un de La

Voz de Galicia de linguaxe machista que menciona Sara Carreira. Os participantes

explican  que,  para  se  referir  a  colectivos  vulnerables  teñen  nalgunhas  ocasións

guías ofrecidas por organizacións, coma o caso dun tríptico recente sobre como tra-

tar casos de persoas en risco de exclusión social por causas económicas. O método

máis habitual é consultar na redacción ao resto de compañeiros, -algúns deles per-

tencentes a determinadas organizacións que traballan con colectivos vulnerables- e

guiarse pola propia sensibilidade á hora de abordaren determinados temas.
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Un dos temas sobre os que parecen ter aprendido grazas á experiencia diaria estes

profesionais é o do uso de linguaxe inclusiva. Todos concordan en que expresións

como “persoas con diversidade funcional” ou “persoa invidente” contra cego ou in-

vidente colocan a palabra persoa en primeiro termo e, dese xeito, se busca manter o

mesmo estatuto que lles foi negado nos medios en décadas anteriores. Tamén, enten-

den que termos como “discapacitado” ou  “minusválido” deberan ser erradicados da

linguaxe dos medios, por máis que, como eles mesmos indican, algunhas asociacións

seguen preferíndoos para definir aos seus membros. Con todo, o uso da linguaxe in-

clusiva, aínda que fácil de empregar en medios audiovisuais, pode xerar por veces

problemas nas edicións impresas, pois implica un maior número de palabras. 

Máis alá da linguaxe, os participantes na mesa concordan en que as rutinas dos me-

dios dificultan facer un bo traballo con colectivos vulnerables, unha información en

profundidade. Os perigos destas rutinas son varios: a présa na elaboración da infor-

mación, a imposición da axenda do día, a falta de espazo ou a información “pouco

noticiable” que por veces envían as distintas asociacións. O resultado é a institucio-

nalización do que denominan o “día de...”, que limita a determinadas cuestións soc-

iais  a  un  único  día  do  calendario  anual.  Todos  explican  que  saben  que  hai

determinadas asociacións coas que só van falar un día do ano e con motivo da sim-

ple efeméride. Por outra parte, indican que moitas das asociacións envían informa-

ción  interesante  pero  que  resulta  difícil  converter  en  titular,  en  noticia.  A este

respecto, indican que hai unha diferenza notable entre aqueles colectivos que dispo-

ñen dun servizo profesional de prensa, pois fan actividades e producen material rele-

vante para os medios.  Unha cuestión na que concordan os profesionais dos medios é

na necesidade de trasladar á cidadanía o que denominan “noticias positivas”, casos de

superación que axuden a percibir a estes colectivos máis alá do asistencialismo e viti-

mización que promoven determinados espazos da televisión, o medio que consideran

máis perxudicial para a imaxe dos distintos grupos analizados.
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Con respecto aos colectivos tomados de xeito individual, -muller, xuventude e in-

fancia, discapacidade e migración- os xornalistas coinciden en que levan aparellado

un estereotipo, aínda que todos estean caracterizados pola súa invisibilidade. Con

respecto á muller, a idea de fondo é a frivolidade, mentres que para discapacidade,

os medios con frecuencia vitimizan aos membros deste colectivo. Por outra banda,

mentres que os migrantes aparecen relacionados con ideas de delincuencia e violen-

cia,  os menores son os colectivos máis coidados por existir unha lexislación moi

concreta ao respecto (que se vulnera, aínda así, en casos moi mediáticos coma o re-

cente “caso Asunta”). Os xornalistas consideran que existen tamén outros colecti-

vos vulnerables como a terceira idade, sobre todo nun país como Galicia; as persoas

en risco de exclusión económica, un grupo moito máis numeroso desde que come-

zou a crise, e o colectivo LGTB. 

A importancia do tratamento destes colectivos na axenda mediática é unha asun-

ción común a todos os participantes da mesa, que entenden que a función socializa-

dora dos medios fai imprescindible poñer coidado no que se publica. Nun momento

no que medios e redes sociais cumpren unha función de representación social case

maior ca outras institucións como a escola ou a familia, os xornalistas entenden que

o seu traballo non deixa de ser o reflexo da sociedade.
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Análise do grupo de discusión con organizacións sociais  do ám-

bito da diversidade funcional

María Acuña

O grupo estivo formado por 5 mulleres -Andrea (Autismo),  Ana (Down Galicia),

Irene (Fegadace), Esther (Aspanas), María (COGAMI)- das cales catro forman parte

da Área de Comunicación de entidades do Terceiro Sector que traballan no ámbito

da discapacidade, e unha forma parte da xunta directiva dunha entidade de discapa-

cidade, e conta con ampla experiencia no ámbito da intervención con persoas con

discapacidade, o que posibilitou achegarnos á discapacidade dende unha perspecti-

va multidisciplinar.
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Polo que respecta ás catro persoas que traballan no eido da comunicación, traballan

en rede nunha entidade que as integra EAPN Galicia (Rede Galega contra a Pobreza

e a Exclusión Social) polo que teñen moi reflexionado o ámbito de traballo que nos

ocupa dende a perspectiva da comunicación. 

1.  Coñecemento e contidos do concepto de cidadanía,  comprensión da vul-

nerabilidade e identidade.

Na xuntanza non nos detivemos demasiado nestes conceptos a petición das persoas

participantes, por ser conceptos reflexionados no seu día a día e que fan que a ac-

ción destas organizacións estea inspirada nuns valores compartidos que teñen que

ver coa construción dunha sociedade mellor, máis xusta e equitativa coas persoas.

Parten dun concepto de cidadanía construída por toda a sociedade para que sexa de

todo inclusiva, capaz de contemplar todas as condicións humanas e encontrar me-

dios para que cada individuo teña dereito a contribuír co seu mellor talento. Parten

da visión da discapacidade dende as capacidades e non dende as limitacións.

Ao observar o fenómeno da discapacidade constatamos que é un concepto en cons-

trución que evolucionou cara a unha nova perspectiva na que a discapacidade está

producida socialmente e non é unha anormalidade fisiolóxica a corrixir dende o

punto de vista médico.

É necesario visibilizar e transformar aos  “suxeitos-obxecto” en “participantes”, así

como lograr que as persoas que participan se recoñezan e sexan recoñecidas como

“axentes de transformación social”. 

2.  Percepción  e  valoración  do tratamento  da vulnerabilidade  por  parte  dos

medios de comunicación ou outros actores sociais.

A imaxe social das persoas con discapacidade avanzou dende unha práctica de se-

gregación ao modelo de integración, para agora chegar ao concepto de sociedade in-
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clusiva (que parece que aínda está por chegar en moitos ámbitos da sociedade). É de

xeito simplista e, polo tanto, tráxico, como parte da sociedade enfronta o feito de

que algunhas persoas ao seu carón teñan discapacidade e, os medios de comunica-

ción reproduciron con moita eficiencia este pensamento que ten que ser evitado

para sempre nos debates que inclúan á discapacidade. 

A realidade constrúese en múltiples ocasións a través das narracións que aparecen

nos medios de comunicación,  converténdose en facilitadores  para comprender  o

mundo no que vivimos, e a través das mesmas construímos xeneralizacións para ca-

tegorizar a realidade que nos permiten dotar de sentido o que percibimos. Así, a re-

presentación que fagan os medios das persoas con discapacidade vai ser esencial na

imaxe ou construción mental que a sociedade teña sobre as mesmas.

As persoas con discapacidade non se senten moitas veces representadas correc-

tamente nos  medios, a falta de lectura fácil, a escasa posibilidade de participa -

ción das/os  propias/os  protagonistas  nun intento de amosar  a súa realidade a

través  historias  de  cotidianidade  para  poder  aportar  ese  valor  transformador

pero tamén formativo,  que posibilite  fuxir  do asistencialismo que non é alleo

aos medios de comunicación.

Neste sentido, as persoas con discapacidade teñen unha presenza escasa nos medios

e, moitas veces, rodeada de estereotipos, froito da estigmatización que rodea a este

colectivo, así como localizada en espazos pouco visibles. O grande desafío está en

que os medios tomen conciencia da necesidade de evitar enfoques superficiais sobre

o tema da discapacidade. Requírese dunha representación fiel, da visualización das

persoas con discapacidade tal e como son, aparecendo como o resto da sociedade,

sen distincións e en todos os ámbitos, o que contribuiría a alcanzar os valores de

dignidade, autonomía e inclusión polos que traballan as entidades do Terceiro Sec-

tor da discapacidade e amplamente amparados por postulados internacionais que
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recollen os dereitos das persoas con discapacidade, a igualdade de trato e oportuni-

dades, a non discriminación,...

Destacan a escaseza de tempo e espazo á que se enfrontan as/os xornalistas no seu

día a día; así como ao descoñecemento da realidade das persoas con discapacidade e

a falta de especialización; polo que o ámbito social está moi diluído.

A pauta que impera nos medios (isto non quere dicir que non existan bos exemplos,

que existen, pero froito dun interese persoal por parte dunha/un xornalista máis

que de liñas consolidadas) é a dunha comunicación dende o asistencialismo, dende

a mágoa, unha pauta coa que as persoas con discapacidade se senten vulneradas, e

fronte á cal as entidades responden uníndose e rexeitando participar en programas

que partan do tratamento da información dende dita pauta.

3.  Coñecementos e recursos dos que dispoñen as organizacións para xulgar,

denunciar, comunicar ou comunicarse.

Cabe destacar que o terceiro sector é amplamente diverso e, en canto a modelos de

intervención se refire, podemos atopar dende actitudes paternalistas e asistencialis-

tas ata aquelas máis participativas e que traballan dende a calidade de vida; o que

provoca que o movemento asociativo se atope atomizado e disperso (pola diversida-

de de modelos de intervención que se aplican).

No que se refire ao ámbito da comunicación, a incipiente profesionalización do sec-

tor e a aparición dos primeiros gabinetes de prensa propios estableceu un circuíto

grazas ao cal os medios atopan portavoces e profesionais capacitados na elaboración

de mensaxes, o que multiplicou exponencialmente o número de noticias sobre o

sector da discapacidade nos medios. Un dos grandes retos, neste momento, é pulir a

imaxe que os medios de comunicación proxectan sobre as persoas con discapacida-

de, erradicar os recursos da linguaxe que salientan a sensibilidade emocional por
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enriba do rigor informativo, así como combater o estereotipo que estigmatiza ás per-

soas con discapacidade.

Outro dos retos a abordar vén derivado do enfoque que, desde as propias entidades,

se lle dá á información a difundir nos medios, presentando o cotián como extraor-

dinario, nun intento de chamar a atención sobre as capacidades das persoas con dis-

capacidade e de adecuarse a certos estándares de novidade e noticiabilidade cos que

traballan os medios de comunicación. Un enfoque que afonda máis na imaxe este-

reotipada e estimagtizada que se quere combater, posto que se o cotián se presenta

como novidoso non só non contribúe á normalización senón que provoca a percep-

ción contraria. Esta cuestión vén derivada do feito de que a profesionalización da

comunicación nas entidades é aínda relativamente recente e non se realizou unha

reflexión profunda sobre este tema, ao que hai que sumarlle outros factores como a

falta dunha cultura comunicativa nas propias entidades e a dificultade coas que se

atopan as propias profesionais da comunicación para acceder a formación específica

sobre o tratamento mediático da discapacidade.

A apertura a redes sociais supuxo un salto tanto cualitativo como cuantitativo na

posibilidade de chegar e comunicarse cos seus grupos de interese, pero segue a ser

determinante contar con materiais en soporte papel para chegar ás persoas con dis-

capacidade e familias que son alleas ao mundo dixital. 

As entidades  que participaron  neste  grupo maioritariamente  contan  con páxina

web, perfil en redes sociais, publicacións propias (boletíns/revistas, memorias de ac-

tividades, newsletter, etc.) tanto dixitais como en formato papel, blogs; e manteñen

unha relación fluída tanto coas persoas con discapacidade e as súas familias como

cos medios de comunicación (a partir do envío de notas de prensa, etc.). Igualmente

participación na contorna a través do teatro, do audiovisual, etc.
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4.  Experiencias  de  capacitación  comunicativa  interna  ou  de  colaboración

con comunicadores.

Catro das cinco entidades representadas neste grupo contan cunha Área de Comu-

nicación que vertebra a comunicación interna e externa da entidade. Estas catro en-

tidades  á  súa  vez  participan  en  grupos  de  traballo  (como  EAPN  Galicia)  que

posibilitan o intercambio de boas prácticas  así  como a elaboración de campañas

conxuntas para propiciar unha   imaxe normalizada das persoas con discapacidade

nos medios de comunicación e construír unha sociedade igualitaria e xusta.

No marco dese traballo  conxunto que desenvolven en EAPN Galicia,  concretado

nunha intervención baseada no empoderamento e na autonomía persoal, levouse a

cabo a elaboración dunha Guía de Estilo para Xornalistas sobre como informar de colecti-

vos en risco de exclusión que foi presentada na facultade de Xornalismo de Santiago

nun almorzo con xornalistas e que posibilitou un coñecemento e intercambio mutuo.
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Análise do grupo de discusión sobre muller

Belén Puñal

Interviron Rocío Fraga, membra do colectivo "Non me pises o freghao"; Lola Ferrei-

ro Díaz, médica e militante feminista; Rosa Fontaíña da Rede de Mulleres contra os

Malos Tratos de Vigo e Belén Puñal Rama (moderadora)

1. Coñecementos e contidos respecto ao concepto de cidadanía

As participantes no grupo amosan unha relación crítica co concepto de cidadanía,

dada a exclusión histórica das mulleres neste concepto, e mesmo tamén de certos

colectivos  de  varóns.  "Historicamente  sempre  estivo  mal  utilizado.  A  cidadanía

eran os homes, clase media, cidade, brancos e hetereosexuais", segundo Rocío Fra-

ga.
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Rocío Fraga e Lola Ferreiro amosan a percepción máis crítica.  Lola Ferreiro, por

consideralo un concepto burgués e identificarse ela como feminista de clase ("Men-

tres que o concepto clásico de cidadanía estea impregnado de claves machistas, mi-

sóxinas  e  de  claves  tamén  capitalistas  e  por  tanto  excluíntes  tamén  dun  sector

importante dos homes, a nós concretamente prodúcenos cabreo, enfado, ira").  Ro-

cío Fraga, por ter sido historicamente as mulleres excluídas no exercicio de dereitos,

que é o que, dende o seu punto de vista, identifica a cidadanía. Porén, ambas as dúas

manifestan que se están a reconciliar co concepto. No caso de Rocío Fraga, polo seu

carácter práctico á hora de reivindicar o exercicio de dereitos. No de Lola Ferreiro,

polo papel que feministas como Olimpia de Gougues e Mary Wollstonecraft,  na

época ilustrada e no contexto da Revolución Francesa, xogaron na extensión do

concepto de cidadanía para as mulleres.

No grupo de discusión, a cidadanía é identificada como: 

-o   conxunto de cidadás e de cidadáns: En verbas de Lola Ferreiro, cidadanía é o

"conxunto de persoas que vivimos nunha sociedade, organizada, vertebrada por nós

e con dereitos a exercer até o punto que nos pete". Segundo Rosa Fontaíña, "a cida-

danía somos todas e todos"

-Alén desa primeira definición, a cidadanía é entendida como o exercicio de derei-

tos ("Para min a cidadanía é exercer", segundo Rocío Fraga).

A relación das mulleres co concepto de cidadanía devala, no grupo de discusión, entre:

 -a exclusión, tal e como afirma Rocío Fraga. Se a cidadanía é exercicio dos dereitos,

tanto as mulleres como outros colectivos que non os poden exercer de maneira ple-

na, fican excluídas deste concepto.

-A identificación como cidadás, mais como cidadás de segundas, tal e como explica

Rosa Fontaíña, canto que a igualdade de dereitos entre mulleres e homes non é ple-

na na práctica, o que se  manifesta tanto na discriminación práctica no exercicio de

dereitos como na linguaxe, que as invisibiliza: "Coidado: esa mensaxe á xuventude
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que somos todos iguais é totalmente errónea" (Rosa Fontaíña). A igualdade entre

mulleres e homes, non só é ficticia na práctica, senón a nivel formal, na lei, tal e

como expón Lola Ferreiro aludindo á análise que a economista feminista María Pa-

zos fai do aparello lexislativo na obra Desiguais por lei. Aínda no caso de que se produ-

cira unha igualdade formal real entre mulleres e homes, faltaría, en verbas de Ferreiro,

"que asumamos que somos suxeitos de dereito e non obxecto dos privilexios do outro".

2.  Percepción  e  valoración  do tratamento  de  vulnerabilidade  por  parte  dos

medios de comunicación e outros actores sociais

As participantes no grupo de discusión son conscientes da vulnerabilidade das mu-

lleres fronte aos medios e o modo en que as representan. Denuncian o modo en que

a violencia de xénero é abordada mais tamén van máis aló, á violencia simbólica,

aquela que crea un determinado imaxinario ao redor de como as mulleres e os ho-

mes han de ser e comportarse, cinguido a estereotipos tradicionais de xénero que

determinan as súas expectativas. 

Denúncianse, no grupo de discusión, como vulneradoras as seguintes prácticas:

-A dobre vitimización que se produce na información sobre violencia de xénero.

-A culpabilización das mulleres que son vítimas de violencia de xénero (por exem-

plo, explicitando o feito de que non interpuxeran denuncia previa).

"Pero é que nos encontramos todos os días con este tipo de noticias. A muller non

tiña presentado denuncia… (Divagando) Esta é unha loita imposible. Nós levamos

anos, anos, anos, dicindo por favor, non poñades nos medios de comunicación…

Isto é culpabilizar á muller. Non puxo denuncia, merecía morrer. Ala, senón que de-

nunciara.  Cando sabemos que con ordes de protección están sendo asesinadas."

(Rosa Fontaíña).

-O seu descrédito, cando se dá noticia de mulleres que piden volver cos seus maltra-

tadores, sen analizar as causas que levan a esta situación.
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-A falta de profundización na información que se ofrece sobre a violencia de xénero.

-O tratamento das mulleres e da información a elas relativa ben como suceso ou

ben como anécdota ou espectáculo.

-A invisibilización da loita feminista.

-A distinta abordaxe que se fai de mulleres e homes cando son elas as executoras da

violencia (a vulneración do seu dereito á intimidade).

-A abordaxe que se fai das denuncias falsas levando a noticia ao anecdótico ("Como

as mulleres non somos noticias por nós mesmas, as veces que o somos parece un

anecdotario", Rocío Fraga).

Canto á violencia simbólica, denúnciase:

-O estereotipo da muller obxecto.

-As representacións de xénero na programación infantil: "unha nena que desde que

nace ou gatea ten acceso a ese tipo de televisión, a eses contos, a ese tipo de xogue-

tes, sen supervisión de ningunha especie porque está normalizado, será unha muller

absolutamente vulnerabilizada, non necesariamente vulnerable, mais si vulneraliza-

da polos medios de comunicación de masas, non?" (Lola Ferreiro).

-As representacións de xénero na publicidade (por exemplo, na publicidade de xo-

guetes na época de Nadal).

-A estereotipación nas construcións de xénero nos contidos ficcionais.

No grupo de discusión apúntase ás responsabilidades das empresas mediáticas. Fai-

se explícita:

-A falta de formación en xénero das e dos xornalistas (que ten a súa raíz na ausencia

de formación en xénero nas facultades de Ciencias da Comunicación, e mesmo nas

deficiencias en xénero na formación no ensino secundario e primario).

-As repercusións que a precariedade e a escasa estabilidade das e dos xornalistas nas

redaccións, así como a súa falta de medios e a práctica dun xornalismo de mesa, ten

na cobertura que da información se fai.
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-A falta de poder das e dos xornalistas fronte ás empresas mediáticas e a responsabi-

lidade dos dirixentes das mesmas no desinterese polas cuestións de xénero e a situa-

ción das mulleres: "Nós sempre imos aos xefes de redacción, aos directores, a quen

sexa e tal... pero pasan olimpicamente. E hoxe os medios de comunicación non es-

tán apoiando absolutamente nada a causa da muller. É que non a están apoiando

nada. (...) antes si, porque escribías e sacábancho. Puñas un artigo tal... Agora a opi-

nión unha vez cada ano e non hai unha resposta adecuada para nada" (Rosa Fontaíña).

-O  desinterese  crecente  das  empresas  mediáticas  polos  temas  relacionados  coa

igualdade e a violencia de xénero.

-A falta de control na emisión de contidos dirixidos á infancia e con problemas de

estereotipación nas construcións de xénero que difunden.

-A inexistencia de monitorizacións do impacto de xénero por parte das empresas me-

diáticas. "Eu nunca vin que ningún medio de comunicación destes grandes, inmenso,

tremendos, fixera unha monitorización do impacto de xénero que ten o que botan

para a rúa. Cando realmente temos unha Lei de Igualdade que pon que todas as ac-

tuacións institucionais teñen que levar un informe acompañado de impacto de xéne-

ro. Tamén era boa idea que os medios o fixeran. Pero claro os medios están ao servizo

do poder e o poder é patriarcal".

No grupo faise referencia ao avance tecnolóxico e á súa repercusión no modo en

que se lles fan chegar ás audiencias contidos estereotipados, en series que son repe-

tidas en bucle a diferentes horas do día. Sublíñase, en especial, a vulnerabilidade da

audiencia infantil, que accede sen ningún tipo de control a contidos estereotipados

e dirixidos a persoas adultas a través de dispositivos móbiles. Ao respecto, ponse en

evidencia o desfase lexislativo, dado que o que recolle o aparello articular da Lei

contra a violencia de xénero de 2004 respecto aos medios de comunicación queda

desactualizado fronte ao avance tecnolóxico posterior.
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3.  Coñecementos  e recursos dos que dispoñen as organización para xulgar,

denunciar, comunicar ou comunicarse

As participantes son conscientes da importancia de comunicar e poñen sobre da

mesa dúas estratexias non só diferenciadas senón tamén opostas.

-Por unha banda, a comunicación cos medios de comunicación hexemónicos, me-

diante o envío de notas de prensa, artigos para a súa publicación na sección de Opi-

nión e o contacto persoal con xornalistas que, dende dentro da redacción, poden

influír para que se lle dea entrada, na axenda do día do medio, á información que lle

fai chegar a asociación. Esta é a estratexia da que fundamentalmente fala Rosa Fon-

taíña en relación á Rede Veciñal contra os Malos tratos. O obxectivo é intentar en-

trar  na  axenda  de  comunicación  de  medios  con  capacidade  para  chegar  a  un

importante sector da poboación, tendo en conta ademais que hai persoas que non

teñen acceso ás redes e ás novas tecnoloxías, malia ás reticencias que estes medios

amosan á hora de darlle cabida a contidos de carácter feminista.

"Se o Faro de Vigo saca que as mulleres están facendo isto ou con estes cambios ou

acordaron non sei que, iso é importante porque chega a moitísimas persoas alí." (Rosa

Fontaíña).

Porén, faise explícita na conversa un crecente desinterese, con respecto a anos atrás,

con respecto a cuestións relacionadas coa igualdade e coa violencia de xénero. Déi-

xanse de cubrir actos que antes se cubrían, non se publican os artigos de opinión

que lles son enviados e cada vez é máis difícil crear un contacto estábel con xorna-

listas concienciad@s, dada a propia inestabilidade laboral das e dos redactores. Así

o manifesta Rosa Fontaíña:

"Eu cando falo coa prensa lle digo: ‘Porque non estades nos Consellos de Muller?’

(...) Hoxe xa podes facer o que queiras que non sae nada." (Rosa Fontaíña)

Dende a Rede Veciñal contra os Malos Tratos, Rosa Fontaíña dá constancia de difi-

cultades para o emprego de novas tecnoloxías para comunicar. Entre elas, a falta de
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recursos económicos e humanos (con base no recorte de financiamento por parte

das administracións e a menor presenza de voluntariado), mesmo tempo para man-

ter ferramentas como unha web propia, e, en xeral, para poder contar o que fan.

"Estamos traballando nunhas condicións que son infrahumanas, porque nós buscá-

moslle o paquete de comida ás mulleres, nós cubrímoslle todas as solicitudes que te-

ñan de achegas,  que moitas veces veñen de sitios oficiais  que lle  caducaron para

solicitar esas axudas que é o único que teñen para comer. É dicir, se nós puideramos

contar ó que pasa cada día pola rede sería tremendo."

-Por outra banda, a práctica dunha comunicación alternativa que deixa de centrar

as súas prioridades nos medios de comunicación hexemónicos ("desde o punto de

vista dos feminismos máis activistas non agardamos nada dos medios hexemóni-

cos", Rocío Fraga) para pasar a empregar unha estratexia dobre: 

1) comunicar directamente grazas á axuda das novas tecnoloxías, cos seus propios

medios e sen intermediarios. 

2) Influír naqueles medios "amigos", con liña ideolóxica similar, progresistas aínda

que, en moitos casos, con limitacións no enfoque de xénero, e cunha audiencia me-

nor á dos medios hexemónicos.

Non se pon, pois, o foco en intentar chegar a toda a sociedade a través dos medios

hexemónicos, porque se considera que a súa liña ideolóxica é hostil á entrada das

mensaxes feministas na súa axenda. Céntranse os esforzos, tanto na capacitación

comunicativa das propias persoas que integran o colectivo, como en procurar in-

fluenciar,  non aos medios hexemónicos, senón aqueles sectores (medios, partidos

políticos...) próximos, progresistas e de esquerdas.

"Diagonal é un medio que aspira a ser amigo. Non todos os medios de esquerdas son fe-

ministas.  Entón por iso no noso traballo hai un pouco máis de “vamos ir polo noso en-

torno”. Nós estamos para modelar o noso entorno. Cando se traballa a violencia de
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xénero a outro nivel o que se pretende é outra cousa. Por iso de ahí a importancia de tra-

ballar redes..." (Rocío Fraga).

Esta é a estratexia pola que opta o colectivo Non me pises o fregao, que conta cunha

liña de traballo centrada na capacitación tecnolóxica e comunicativa das membras

do colectivo baseada no software libre e no emprego de instrumentos como o blogue

e as redes sociais, así como nunha estratexia performativa baseada na creación de

accións baseadas na creatividade.

"na parte comunicativa e na parte de traballar a comunicación, a aposta foi sempre

polo uso da tecnoloxía desde unha perspectiva política potente e traballando co

tema do software libre (...) o noso traballo nesa liña era unha, para empoderarnos tec-

noloxicamente e  para así ter ese poder para a nosa propia comunicación, creando o

blogue, traballando nas redes sociais e sobre todo formándonos para invadir tecno-

loxicamente todo o espazo que poidamos" (Rocío Fraga).

4.  Experiencias  de  capacitación  comunicativa  interna  ou  de  colaboración

con comunicadores

As experiencias de capacitación comunicativa interna son piar básico no colectivo

Non me pises o freghao, conscientes da importancia do emprego das novas tecnolo-

xías para comunicar con voz propia e da necesidade de influír nas redes e de saber

como facelo.

Dende a Rede Veciñal de Mulleres contra os Malos Tratos, as experiencias de for-

mación que se mencionan non son internas senón dirixidas a outros colectivos, en-

tre eles os medios de comunicación. Alúdese de maneira crítica aos medios pola

escasa asistencia de profesionais a este tipo de accións.

Lola Ferreiro ofrece un discurso diferente no referido á formación de comunicado-

ras e comunicadores. Propón ir máis aló de xornadas de formación e de sensibiliza-
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ción verticais e de carácter puntual  poñer en práctica accións formativas máis con-

tinuadas que permitan unha mellor interiorización e concienciación.

"Dá igual que sexan materia de tratamento informativo das cousas, que en materia

de saúde, que en materia de intervención, que na materia que sexa, eu creo que son

necesarias as intervencións doutro tipo, que lle  permitan á xente,  efectivamente,

mergullarse no asunto." (Lola Ferreiro)

Considera Lola Ferreiro que ambas as estratexias son complementarias mais defen-

de que, trala elaboración de xornadas puntuais cunha estrutura necesariamente ver-

tical dado o formato e os tempos, se debe continuar abrindo un proceso constante

de formación e de concienciación:

"iniciar un proceso, probablemente máis longo, seguramente con grupos pequenos

xa, que lle valla á xente para traballarse cousas, o que nós entendemos como traba-

llarse cousas, porque isto é fundamental en todas as profesións. E a primeira delas é

identificar as propias contradicións." (Lola Ferreiro)

Outra das cuestións que fai explícita no grupo é a necesidade da creación dun Ob-

servatorio de Medios, que permita facer observación e lectura crítica dos mesmos de

maneira constante. Introdúceo na conversa Rocío Fraga:

"facer un bo observatorio de medios, por exemplo, que é una parte de traballo en

calquera organización  que sempre é unha das primeiras propostas que saen e logo

nunca somos quen de desenvolver porque non sabemos, eu non sei. Entón si pode-

ría ser outra das posibles accións formativas interesantes para colectivos de todo

tipo, non só de mulleres."

Lola Ferreiro introduce un último discurso ao redor da importancia do manexo de

estratexias comunicativas e de negociación como empoderamento para as mulleres:

"Eu terei como muller, e digo terei porque teño que aprender porque nos criaron

noutra,  a identificar os meus desexos antes de todo,  saber o que quero antes de
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todo. E evidentemente despois sí que teño que aprender a comunicar o que quero. E

o que quero é dicir o que quero, ou decir que si, ou dicir que non..." 
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Análise do grupo de discusión con colectivos de apoio a inmigrantes

Belén Fernández Suárez

Asisten ao grupo de discusión as seguintes persoas representando ás súas propias

organizacións:  Natalia  Monje  (Responsable  de  Comunicación  da  ONG Ecos  do

Sur,  Daniel  Bóveda  (Mediador  Intercultural  da  ONG  ACCEM),  Juan  Soutullo

(Educador Social da ONG Fundación Juan Soñador-Teranga),  Zorahaida Casales

(Educadora Social da ONG SOS Racismo-Galicia), e Sara Martínez (Representante

da ONG Viraventos). 
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1. Coñecemento e contido do concepto de cidadanía, comprensión da vulne -

rabilidade e identidade

A cuestión da cidadanía coma concepto non foi abordada directamente, pero si foron

saíndo ao longo do grupo de discusión as posicións de defensa dos dereitos humanos e a

denuncia de vulneracións cara  as persoas migrantes na nosa sociedade. 

A persoa migrante é asociada cunha cidadanía de segunda clase ou invisibilidade

que se define por estar nunha “situación de precariedade vital” por mor dunha desi-

gualdade económica. Asociadas a esta subalteridade están as imaxes do inmigrante

coma vítima de redes de trata desde una posición paternalista; coma ameaza vincu-

lado á noción de invasión, do enfermo do Ébola ou da súa asociación co terrorismo

islámico; ubicado na marxinalidade da delincuencia ou a prostitución, e coma cida-

dán gorrón (“es el inmigrante como acaparador de ayudas o de servicios sociales”)

que provocaría unha reacción nos nacionais conceptualizada como “chauvinismo

do benestar”. 

Os cidadáns inmigrantes son estigmatizados pero de forma escalonada en base a cri-

terios coma a relixión e a etnicidade. O rexeitamento e os estereotipos son maiores

para as persoas magrebís. As distintas entidades, máis alá do seu perfil máis asisten-

cialista ou reivindicativo, amosan que a defensa dos dereitos humanos é un mínimo

común denominador (“Todos sabemos tamén que dependendo da nosa entidade

pois hai cousas que ó millor se poden dicir ou non se pode dicir pero eu creo que

hai uns mínimos a nivel de dereitos humanos e fundamentais,  que ninguén nos

pode decir que non ante iso”). 

A vulnerabilidade das persoas inmigradas ten moito que ver co feito de que carecen

de “voz” (“Lo más genérico es que no se les da voz. Cuando se informa sobre inmi-

grantes no se pregunta al inmigrante”). Aínda que non se verbaliza, podemos afir-

mar que en ocasións esa voz das persoas migradas é delegada nos propios técnicos

das ONG. A vulnerabilidade ten que ver coas imaxes negativas constantes sobre a
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inmigración (victimización, delincuencia, marxinalidade, pobreza, entrada irregular,

terrorismo, problemas de integración, etc.). Nin dicir ten que estas metáforas negati-

vas sobre os inmigrantes están asociadas a un modelo económico capitalista que

atrae man de obra estranxeira para a súa ubicación nos peores postos do mercado

laboral. A interseccionalidade tamén axuda a remarcar a vulnerabilidade como su-

cede co feito de ser inmigrante, muller, marroquí e musulmana. 

A maior discriminación crece a reafirmación nunha identidade comunitaria forte. As

constantes imaxes negativas xunto cos  prexuízos sociais e mediáticos fan que sexa

complicado para algúns colectivos pensar en atopar aceptación na sociedade galega. 

2.  Percepción  e  valoración  do tratamento  da vulnerabilidade  por  parte  dos

medios de comunicación e outros actores sociais

No tratamento da inmigración que realizan os medios de comunicación hai que des-

tacar que existen diferenzas na calidade dos contidos sobre inmigración entre os

medios máis xeralistas (La Voz de Galicia, El Ideal Gallego) e os “medios alternativos”

(El Diario, Público, Sermos Galiza, Praza Pública, Antigonia Nexo Informativo). Os técni-

cos e técnicas das ONG participantes son capaces de  esmiuzar o contido dunha

nova sobre inmigración para ver o enfoque e imaxe que se pode transmitir do fenó-

meno migratorio. 

Existen exemplos de malas praxes que parecen citados durante o grupo de discu-

sión: a portada do xornal El Faro de Melilla do 16/10/2014 que levaba por titular “Ori-

nes y escupitajos ‘con ébola', fuego y piedras desde lo alto de la valla”, o programa

de Ana Pastor na Sexta titulado “Objetivo Yihad” emitido o 30 de Novembro de

2014, titulares como o do Diario El Faro de Vigo: “Un cangués se entrega a la Policía y

confiesa que cortó el cuello a una prostituta en Vigo” publicado o 27 do 10 do 2012, e

unha longa lista de casos similares. Tamén existen medios que fan noticias de cali-

dade e cunhas fontes contrastadas sobre as persoas inmigrantes, un exemplo, pode
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ser a repercusión mediática da misiva “Carta de un ‘negrito' a Mariló Montero” cri-

ticando o tratamento mediático dado á poboación inmigrante. 

Hai varios factores que poden influír directa ou indirectamente en non ser capaces de rema-

tar co tratamento negativo dos medios de comunicación cara á poboación estranxeira: 

• a ideoloxía dos medios de comunicación (“entendemos que por desgracia os

medios de comunicación e o que producen, ou sexa, producen ideas, non?

Producen ideoloxía”)

• a precariedade da profesión xornalística que cada vez fai máis difícil a produ-

ción de contidos de calidade (“cada vez hai menos gente en las redacciones,

trabajan en unas situaciones precarias y eso conlleva a que la información

sea de agencias, cada vez más telefónica o nota de prensa”), 

• a escasa demanda que as noticias fundamentadas teñen no gran público e o

alto consumo de informacións basadas no sensacionalismo, a negatividade

ou o morbo mediático (“consumimos lo masivo, sin embargo, hay alternati-

vas de periodismo superdigno, humano y sin embargo (...) si hay esos medios

y esos periodistas, ¿por qué eso no se consume”); 

• a propia ideosincrasia da entidade do terceiro sector que facilicita ou difi-

culta a denuncia pública en temas de inmigración, ao que se lle pode sumar

o propio medo dos traballadores e traballadoras a que esta denuncia da si -

tuación de vulnerabilidade acabe sendo terxiversada polos medios de co-

municación  ou  incluso  se  emprendan  accións  legais  contra  a  entidade

(“pero tamén o tema da denuncia, é dicir, nós o vimos directamente porque

fixemos unha nota de prensa, de cando en vez facemos notas de prensa, e

cando a veces non empregas as palabras axeitadas (...) pois vén a fiscalía a

pedirche conta do que dixeches (...) ti o fas con boa intención pero despois

como entidade te complica, e despois vén o fiscal e hai que chamar ó repre -

sentante legal da entidade”).

• o propio descoñecemento en temas de comunicación das entidades do ter-

ceiro sector para o cal é preciso máis formación (“levo un comunicado de

prensa que tiven que facer, require, porque tes que medir eso, as palabras, a
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información intentar que sea o máis precisa e concisa para, e require ó mellor

varias horas polo menos a min que non son profesional no ámbito. Entón

claro, no día a día, cando traballas sobre todo con intervención directa con

persoas é moi difícil”; “Eu creo ás veces non estamos preparados para comu-

nicar ben, é dicir, eu por exemplo levo temas de comunicación, é dicir, eu me

estou formando pero dende eeh de maneira autodidacta ou porque a entida-

de me manda algunha formación, e vou facendo algunha formación pero, é

dicir, eu empecei como educador social, eu son educador social”); 

• os escasos recursos técnicos e persoal co que contan as distintas entidades

de apoio a inmigrante e a falta de profesionais especializados en temas de

comunicación como consecuencia dunha financiación escasa (“as persoas

a veces non poden dedicar tempo a facer unha comunicación de prensa

ou comunicado de prensa porque hai que facer trámites, hai que acompa -

ñar, hai que explicarlle as cousas e orientar laboralmente e realmente eso

é o importante. Cando economicamente as entidades non poden ou non

hai financiadores ou tal eso complica moito máis as cousas, non?”); 

3.  Coñecementos e recursos dos que dispoñen as organizacións para xulgar,

comunicar ou comunicarse  

Das cinco entidades presentes no grupo de discusión todas destacaron a 

importancia dunha boa transmisión e comunicación do seu traballo, pero a 

profesionalización desta función ten un reflexo desigual nos seus equipos debido 

tamén a que son organizacións con experiencias, traxectorias e graos de 

institucionalización dispares. A entidade Ecos do Sur é a única que conta cun 

Departamento de Comunicación e cunha persoa contratada responsable de 

comunicación externa cos medios e outra que se encarga de xestionar a propia 

comunicación da entidade a través das redes sociais. No caso de ACCEM-Galicia o 

departamento de comunicación está situado na sede de Madrid, e este tipo de 

actividades de difusión están centralizadas. 
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Todas as organizacións contan con presencia en redes sociais  propias para 

comunicar os seus puntos de vista, sendo Facebook a que máis é usada e seguida 

por Twitter, e tamén teñen un blog ou páxina web onde expoñer informacións 

sobre as súas actividades. Neste sentido, canto maior é o grao de 

institucionalización, profesionalización e capacidade de captar máis recursos 

económicos aumenta a importancia e a profesionalización da faceta de 

comunicación externa. A valoración das redes sociais para as entidades supón unha

democratización na comunicación, e que a mensaxe da entidade poida chegar 

directamente á cidadanía. Cabe destacar que o seu “custe cero” é un factor que 

incentiva o uso das redes sociais, ao que hai que sumar a flexibilidade horaria á hora

de xerar actividade nas propias redes (“moitas veces fóra do horario laboral, na túa 

casa, vendo así as noticias e demáis retuitear, repostear un comentario ou unha 

nova de Facebook que ter unha persoa específica ou un grupo de persoas que 

traballen pois na forma en que nos comunicamos co exterior, coa sociedade para 

transmitir certas cousas”); non obstante, as persoas implicadas son conscientes de 

que unha profesionalización no uso das redes sociais posibilita un maior impacto e 

incidencia social no tema da inmigración (“yo creo que las redes sociales, eeh llegar, 

llegar de verdad, masivamente es muy díficil. Eeeh primero porque generar esos 

conceptos virales y después generar un material que sea viral realmente, tienes que 

encontrar un punto que tienes que ser publicista o... pero es muy, muy difícil y 

luego porque hay que ser un experto también ahí”) e que o analfabetismo dixital fai

que as redes sociais non poidan chegar ao conxunto da cidadanía (“a través das 

redes sociais estamos chegando a moita xente pero hai colectivos ós que non 

chegamos e ao mellor persoas maiores ou persoas que non se manexan coas redes 

non chegamos a eles, entón temos que chegar doutra  maneira e as veces é saíndo á 

rúa, a veces é informando, a veces é achegándose ás persoas”).

Máis alá das redes sociais, as persoas que participaron no grupo de discusión valora-

ron unha serie de cuestións que podían facilitar ou facer chegar unha mensaxe máis

certeira aos medios de comunicación e á cidadanía. Unha comunicación que puxera
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en valor aspectos positivos da presencia de persoas inmigrantes na nosa sociedade.

Aquí imos desgranar algunha das opinións e estratexias seguidas: 

• Máis alá da limitación que procede do feito de que medios de comunicación

e ONG teñen a súa liña editorial/ideoloxía, os xornalistas son persoas que

poden estar influídas polos mesmos prexuízos que o conxunto da sociedade,

polo que os profesionais do terceiro sector teñen que facer algo de pedagoxía

social neste terreo. Pero nos medios locais pódense atopar profesionais do

xornalismo sensibilizados cara ás desigualdades sociais, e en particular,  no

tratamento de calidade da información sobre inmigración, polo que é conve-

niente apostar por este tipo de profesionais á hora de informar (“Eu creo que

tamén os medios, polo menos a nivel local, os medios son as persoas. Entón,

nos temos que valer das persoas que son fieis ó que nós facemos”.

• As entidades do terceiro sector para ser máis efectivas na comunicación de-

ben fabricar a   noticia, ser selectivas na información trasladada aos medios,

 influír na axenda, e que os contidos estean ben contrastados ou verificados

(“Parte de la responsabilidad que tenemos nosotros es darles información,

también producir información de mucha calidad y que les pueda interesar,

tipo, pues...datos, datos puros y duros, estadística, informes”). 

• Tamén  consideran necesario  utilizar  recursos  coma o  humor  para amosar

contradicións discursivas,  a comparación entre o tratamento mediático da

nova emigración galega en contraste co que se usa coa poboación inmigran-

te, evitar utilizar imaxes que reforcen os estereotipos cara á inmigración (vé-

xase o reclamo do neno malnutrido da África Subsahariana para recaudar

fondos), e lograr ter un argumentario e discurso para contraargumentar con-

tra os tópicos e prexuízos habituais (“Temos que ser moi intelixentes e estar

moi preparados.  Estar  preparados para contraargumentar contra as cousas

que saen, é dicir,  que as veces eso, moitas veces tamén por falta de tempo

non o podemos facer, non? Pero temos  que estar preparados porque senón,

nos chaman ou nos preguntan e as veces non sabemos como defender o que
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está claro que é defendible pero que a veces nos faltan as palabras ou nos fal-

tan as ferramentas para comunicar, non?”). 

4.  Experiencias  de  capacitación  comunicativa  interna  ou  de  colaboración

con comunicadores 

As persoas que participaron no grupo de discusión valoran a necesidade de crear

confluencias ou rede entre organizacións para que o seu traballo sexa máis visible, e

para que se poida combatir con maior incidencia a visión negativa e estigmatizante

da inmigración (“Todas   queremos ser máis, todos queremos comunicar ben, e eu

creo que a experiencia nos está dicindo que se nos organizamos como redes, a nivel

comunicativo podemos chegar tamén moi lonxe”). 

Destacan a existencia de materiais que se elaboraron a nivel de comunicación para

amosar cómo tratar a vulnerabilidade nos medios, concretamente, o publicado pola

Rede Galega contra a Pobreza (EAPN-Galicia). O traballo de compilación de infor-

mación, difusión de boas prácticas e análise de novas sobre inmigración elaborado

por MUGAK, Centro de Documentación sobre Racismo e Xenofobia ubicado no

País Basco, a través do seu Observatorio de Medios. Tamén poñen en valor as cam-

pañas virais polas redes sociais que tiveron un gran impacto social e mediático coma

son “Carta de un  ‘negrito' a Mariló Montero”  criticando o tratamento mediático

dado á poboación inmigrante; e tamén o vídeo da campaña da RED ACOGE titula-

da “¿Cuándo hemos dejado de ser humanos?” para concienciar sobre a privación do

dereito á sanidade de moita poboación inmigrada pero tamén nacional. Tamén se

menciona o traballo crítico de denuncia das deportacións que se realiza desde “An-

tigonia Nexo Informativo” personificado en Daniela Ortiz e Xosé Quiroga. 

Ademáis destacan que existe solidariedade e compañeirismo entre as persoas e as

institucións do terceiro sector, e que entre elas intentan darlle visibilidade ao traba-

llo das outras coa difusión a través das redes sociais. 
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En temas de formación, polo que se pode extraer do discurso das persoas partici-

pantes no grupo de discusión, é preciso unha maior formación en  comunicación,

tratamento cos medios e xestión eficaz de redes sociais. Digamos que o voluntaris-

mo na maior parte dos casos é unha realidade máis común que a profesionalización

deste tipo de tarefas nas entidades de apoio a inmigrantes.
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Análise do grupo de discusión sobre Infancia e Xuventude

Santiago Prado Conde

Francisco Xabier Aguiar Fernández

Entidades participantes: Arela (iniciativas de apoio á infancia), IGAXES (Instituto

galego de xestión para o terceiro sector), ASEIA Galicia (Asociación para a Saúde

Emocional na Infancia e na Adolescencia).
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1.  Coñecemento e contidos do concepto de cidadanía,  comprensión da vul-

nerabilidade e identidade.

O debate sobre o concepto de cidadanía comezou coa necesidade de adxectivala

como activa ou, quizais, que os límites poden non estar tan claros e todos e todas

son activos dalgún xeito.  Exponse, por exemplo, que o concepto de cidadanía debe-

ría ir, en primeiro lugar, por ser escoitado o mundo infantil e xuvenil, por darlles

voz e artellar espazos e tempos nos que poidan estar presentes. Deste xeito, alentarí-

ase a participación a través da presenza, por exemplo, en redes, interacción con ou-

tras  persoas...  Ademais,  engádese que,  máis  que participar,  sería moi  interesante

pensar en contribuír a través da participación, é dicir, non ser un participante pasi-

vo, senón realizar achegas mediante esa participación.

Neste debate, xurdiu de xeito particular a temática relacionada co exceso de protec-

ción na nosa sociedade do mundo infantil. Por unha banda, destacando os elemen-

tos positivos  de protección,  mais,  por outra banda e dende unha mirada crítica,

expoñendo que existe unha infantilización da sociedade, cunha eterna adolescen-

cia, e unha sobreprotección do mundo infantil. Introduciuse, deste xeito no debate,

o concepto de falsa autonomía,  no que os nenos pasaron a ser o ser supremo e vól-

vense os principais mantedores do sistema de consumo. Destacouse especialmente

a grande cantidade de produtos que hai para eles. Recéase, así, da participación rela-

cionándoa co concepto de falsa autonomía debido ao exceso de materialidade, é di-

cir, da participación do mundo infantil e xuvenil única e exclusivamente a través do

consumo, da responsabilidade que teñen as familias nas actividades, ben por ausen-

cia ou ben por xerar unhas actividades que están moi relacionadas ou condiciona-

das co que pensan e proxectan os adultos. 

Este debate acabou introducindo que, en si mesmo, o pouco tempo do que dispo-

ñen as familias para prestar atención aos seus fillos ou o feito de que non acaben de

facerse cargo como deberían xera situacións de vulnerabilidade.
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2.  Percepción  e  valoración  do tratamento  da vulnerabilidade  por  parte  dos

medios de comunicación ou outros actores sociais.

Destácase que o tratamento que se fai dos nenos e xóvenes tende a espectaculariza-

los, a xogar coa parte máis emotiva e, sobre todo, que se adoece dunha falta de con-

texto.  Deste  xeito,  ao  desprender  ao  neno  ou  nena,  ou  ao  adolescente,  da  súa

historia, ocorre o proceso de vulnerabilización. Incídese en que se mercantilizan as

historias no sentido máis pexorativo da palabra e, ante accións que non son usuais,

pásase a construír a historia da maneira máis espectacular e, incluso, con xuízos de

valor. De feito, exponse que os casos dos menores inmigrantes non acompañados,

menores infractores ou menores en situación de risco social son os peor tratados

polos medios porque se tende, por unha banda, a criminalizalos e, por outra banda,

a unha perspectiva que afonda no caritativo, no asistencialismo e, polo tanto, na fal-

ta de  autonomía e de posibilidades.

Outro elemento que se puxo enriba da mesa foi como se trata a adolescencia. Cons-

trúese esta etapa como algo horrible, problemática, negativa e véndense aos adoles-

centes como monstros, en vez de afondar nun camiño que se percorre para coñecer

o mundo, de descubrirse a eles mesmos, de interaccionar co seu medio, de descubri-

mento de espazos, etc. Así, faise fincapé en que quizais a etapa máis vulnerable sexa

a adolescencia e segue proxectándose esta do mesmo xeito que no mundo infantil, é

dicir, como vía de chegada ao mundo dos adultos, un camiño a percorrer para che-

gar a ser o que se espera que sexan e sen ter en conta a construción da súa autono-

mía.  Un dos elementos que se destacou foi  a falta  de programas específicos nos

medios de comunicación, principalmente na televisión, para a adolescencia con res-

pecto aos que si existen para o mundo infantil. Así, louvouse o tratamento que fan

os medios no que ten que ver coa crianza, principalmente nos primeiros anos de

vida, e o positivo que ten no posterior desenvolvemento do ser humano dita etapa.
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Sen embargo, fíxose fincapé en que as problemáticas sociais relacionadas co mundo

adolescente e xuvenil redúcense á mínima expresión, é dicir,  banalízase como se

traballa con estas situacións e o tempo que se adica e cáese a miúdo en mostrar que

ante determinadas situacións pode vir alguén a solucionalas moi rapidamente (caso

dalgúns programas de televisión). Estase, mediante a presentación deste xeito, ti-

rando por terra anos de traballo das entidades, dos profesionais da intervención e,

sobre todo, deslexitima dalgún xeito a súa profesionalidade e o tempo que leva o

proceso de tratamento, mudanza ou mellora de moitas problemáticas. 

Xunto ao dito, tamén se expuxo que se traslada á cidadanía a sensación de que moi-

tas persoas se atopan nunha situación de vulnerabilidade por golpes de mala sorte,

polas propias características persoais, etc., e, polo tanto, négase que exista unha pro-

blemática estrutural que leva ás distintas situacións nas que se poida atopar unha

persoa, é dicir, que as situacións son froito dun proceso e de problemáticas context-

uais específicas. Deste xeito, óbviase que moitas situacións son máis correntes do

que se cree como excepcionalidade e, por extensión, apélase ao campo do sentimen-

tal e á caridade para facerlles fronte, en vez de presentar ao campo dos profesionais,

das dificultades para poder poñerlles freo ou solucións, e reverter os distintos pro-

cesos. Relacionado con isto, e por último, introduciuse para quen transmiten os me-

dios,  é  dicir,  normalmente  faise  para  aquelas  persoas  que  non  se  atopan  nas

distintas situacións, por exemplo de exclusión, e non para quen realmente a está pa-

decendo. Sempre para aqueles que se atopan nunha situación de superioridade con

respecto ás persoas que viven as distintas problemáticas.

3.  Coñecementos e recursos dos que dispoñen as organizacións para xulgar,

denunciar, comunicar ou comunicarse.

O primeiro que se puxo enriba da mesa é que dende as ONGs é moi recente que

existan  departamentos  de  comunicación,  ou  incluso  as  dificultades  para  telos  e
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mantelos. Apuntouse que si existe unha conciencia cada vez maior por parte das

propias entidades. De todas maneiras, fíxose tamén autocrítica porque tradicional-

mente acudíase aos medios cando se tiña algo que vender, para, dalgún xeito, apro-

veitarse deles, e iso foi moi prexudicial.

Tamén se fixo referencia ás distintas ideoloxías das distintas entidades, e como iso

inflúe na forma diferente de achegarse aos medios; por exemplo: falar de caridade

ou de xustiza social. Neste punto, sinalouse o cambio ocorrido nas entidades nos úl-

timos anos, principalmente na dotación de persoal especializado e como as mensa-

xes  e  a  presentación  nos  medios  tamén  mudou.  De  todas  maneiras,  prestouse

especial atención ás novas tecnoloxías da información e da comunicación e as súas

posibilidades, principalmente aquelas que permiten non pasar o filtro dos medios,

como poden ser Facebook ou Twitter, a propia páxina web da entidade, e ter así ma-

ior liberdade para expoñer as distintas problemáticas dende o punto de vista técni-

co. Neste punto tamén se fixo autocrítica sobre a utilización das problemáticas coas

que viven as persoas e a utilización destas en beneficio das propias entidades, é di-

cir, que debe existir un límite ético. 

Un tema que se sacou a debate foi o do acollemento familiar porque non se está a tra-

tar nos medios ou faise este de xeito moi residual. Pensan que é unha problemática

moi grave que apenas ten repercusión mediática e que é preciso tratala con rigor. De

feito, expúxose que aínda que o desexable é que os nenos pasen o menor tempo posi-

ble institucionalizados non pode facerse de calquera xeito e moitas veces é mellor a

institucionalización que o acollemento porque non se fai en condicións axeitadas.

Unha problemática que, dado que os nenos e as nenas non teñen voz para esixilo, tó-

calle ás propias entidades e á mesma sociedade facerse eco desta problemática concre-

ta e dotar aos programas con recursos económicos e profesionais específicos.
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4.  Experiencias  de  capacitación  comunicativa  interna  ou  de  colaboración

con comunicadores.

Respecto ás experiencias de capacitación comunicativa é preciso dicir que a asocia-

ción ASEIA, debido á súa recente creación, aínda non conta con experiencias deste

tipo e, polo de agora, aínda non teñen reflexionado sobre isto. 

As outras dúas entidades sinalaron que si teñen experiencia. De feito, as dúas enti-

dades participan na Rede Galega contra a Pobreza (EAPN-GALICIA) e teñen un

grupo de comunicación que preparou unha guía de estilo sobre o tratamento da po-

breza nos medios e tívose unha xuntanza con estes para presentárllela. Tratan de

reunirse con xornalistas e traballar entre as distintas entidades en rede para que se

amplifiquen as mensaxes que se envían. Tamén se fixeron campañas como a de Na-

dal, baixo a denominación dereitos365, que afondaba na mensaxe de lembrar que

non se sexa solidario unicamente no Nadal a base dun donativo ou de levar tantos

quilos ao banco de alimentos. A idea é que se incida en que ás persoas en situación

de pobreza e exclusión social vulnéranselle os seus dereitos e que é preciso facer

fronte a estas situacións diariamente.

Destacouse que se adoita contactar con xornalistas que xa saben que teñen certa

sensibilidade con respecto á forma de comunicar situacións de vulnerabilidade e

que a maior parte das veces o seu contacto e experiencia de trato cos medios foi po-

sitiva. De todas maneiras, apuntouse que tiveron unha xuntanza con xornalistas e

eles mesmos lles trasladaron que moitas veces poden ter as mellores intencións do

mundo e, sen embargo, non poden trasladar na súa totalidade a mensaxe por falta

de espazo ou por decisións nos equipos de redacción, é dicir, destacáronse tamén as

propias dificultades dos xornalistas. Neste senso, púxose enriba da mesa que moitas

veces os propios medios son quen os convidan e rexeitan asistir polo modelo ou
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condicións a aceptar; referíronse, principalmente, a que pode estar no medio do de-

bate algún dos seus rapaces e que debe primar por riba do beneficio da maior visibi-

lidade da entidade o benestar e privacidade dos menores.

De xeito particular, Arela expuxo que traballan bastante cun medio concreto (aínda

que non se cita) e cunha xornalista en particular (tampouco se cita) que ten moito in-

terese en comunicar ben e constantemente acude a eles para solicitar información.

Púxose o exemplo da violencia filioparental e que esa xornalista adoita preguntarlles.
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OS SEMINARIOS TEÓRICO-PRÁCTICOS DE FORMACIÓN

Ao longo dos últimos meses de 2014 e dos primeiros de 2015, leváronse a cabo seis

seminarios centrados na formación de investigadores, estudantes e membros de or-

ganizacións sociais ligadas ás áreas de traballo do proxecto. O obxectivo destes se-

minarios era, por unha banda, sentar as bases teóricas e dotar aos membros da rede

das ferramentas necesarias para levar a cabo as iniciativas e accións contempladas

dentro do proxecto CIDEC. Pola outra banda, tratábase de abrir o eido da investi-

gación á sociedade, fomentando a participación de axentes sociais nos cursos. 

 - Análise crítica do discurso: acerca do texto estraño de obrigado cumprimento. Impartido

polo Dr. Félix Balanzó da Universidade Autónoma de Barcelona (UAB). Dirixido a

investigadores/as dos grupos SUG e mais a membros de organizacións sociais. Foi

impartido entre o 17 e o 21 de Novembro na Facultade de Ciencias da Comunica-

ción da USC. Durante as cinco sesións, o profesor Balanzó levou a cabo unha ampla

análise dos discursos producidos polos actores que exercen o poder, incentivando o

debate entre o alumnado, e reflexionando sobre temas relevantes das nosas socieda-

des actuais.

    - Análise de cinco conceptos chave (dereitos humanos, subalternidade, poder, cidadanía e

comunidade). Impartido por Beatriz Blanco e Diego Lubián, integrantes do colectivo

Proxecto Derriba. Os conceptos tratados foron os de Dereitos Humanos, Subalter-

nidade, Cidadanía, Comunidade e Poder, ao longo de cinco sesións que se desen-
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volveron entre o 3 de Decembro e o 26 de Febreiro na Facultade de Ciencias da Co-

municación. As sesións estructuráronse en dúas partes, na primeira, a docente facía

un repaso aos principais achegas teóricas sobre o concepto en cuestión; mentres

que na segunda, se xeraba un debate entre as persoas participantes, moderado pola

profesora, sobre as reflexións expostas con anterioridade. Así mesmo, antes de cada

sesión, facilitábase ao alumnado unha serie de lecturas que lle permitiran achegarse

aos conceptos.

- Emancipación cidadá como estratexia de comunicación transmedia. Impartido polo Dr. De-

nis Renó da Universidade Estadual Paulista de Brasil. Este seminario levouse a cabo en-

tre o 9 e o 12 de decembro na Facultade de Ciencias da Comunicación da USC. Neste

seminario, eminentemente práctico, o profesor Renó explicou en que consiste o trans-

media e facilitoulle ao alumnado as chaves para poder desenvolver unha estratexia co-

municativa transmedia, combinando todo tipo de ferramentas e canles.

- A análise dos medios a través de índices de medición e o empoderamento cidadán . Impar-

tido pola Dr. Palmira Chavero. Este seminario levouse a cabo os días 15 e 16 de de-

cembro na Facultade de Ciencias da Comunicación da USC. A profesora Chavero

compartiu a súa experiencia á hora de por en marcha en Ecuador un Índice de Vul-

nerabilidade dos dereitos da cidadanía nos medios. Presentou dita ferramenta ás in-

vestigadoras  e  axentes  sociais,  e  resolveu  as  súas  dúbidas,  de  cara  a  facilitar  a

implantación dunha ferramenta similar no ámbito galego, unha das accións priori-

tarias do proxecto CIDEC.

- Educomunicación e Investigación-Acción Participativa a cargo de Carme Mayugo (Teledu-

ca). Este seminario desenvolveuse entre o luns 12 e o venres 16 de xaneiro de 2015 na Fa-

cultade de Ciencias da Comunicación da USC. No seminario, Mayugo sentou as bases

para a elaboración de proxectos educomunicativos, e fixo unha ampla panorámica do

eido da educomunicación tanto en Europa como en América Latina, prestando especial

atención ao ámbito do estado español. Mayugo, ao longo de todas as sesións, puxo espe-
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cial énfase na importancia da participación activa dos suxeitos nos procesos de transfor-

mación social, así como nas ferramentas para conseguilo.

- Comunicación, cidadanía e xustiza social. Novos paradigmas para a reflexión e a acción

a cargo de Alejandro Barranquero (Universidade Carlos III). Tivo lugar entre o 19 e

o 23 de xaneiro de 2015, na Facultade de Ciencias da Comunicación da USC. Ao

longo dos cinco días, Barranquero propuxo  unha revisión dos principais paradig-

mas que teñen guiado a teoría, a investigación e a práctica no campo da comunica-

ción para o desenvolvemento e para o cambio social.  Así  mesmo, propuxo que a

comunicación siga reforzando o diálogo con novos construtos teóricos procedentes

do pensamento crítico máis avanzado, como os da xustiza social e ecolóxica, o de-

crecemento e as necesidades, a filosofía lenta (slow culture), e os comúns (commons).

A continuación, como colofón dos seminarios, e de cara a fixar algúns dos debates e

ideas máis relevantes que nos mesmos se xeraron, presentámoslles ás persoas que se

acheguen a ler esta obra, uns resumos dos mesmos, así como un glosario cos princi-

pais conceptos que se abordaron nalgúns deles.
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Seminario Análise crítica do discurso. 

Acerca do texto estraño de obrigado cumprimento

¿Cómo  tratar  problemas  cuando  están  (expuestos)  en  manos  de

los medios de comunicación?

Félix Balanzó

“No se puede decir de antemano si un problema está bien planteado”

Deleuze

La bella palabra ‘colectividad’ olvida que también es posible, o mejor, que también

existe ‘colectividad forzada’, colectivos “expuestos a la amenaza, expuestos a desapa-

recer”, confinados en la insignificancia de clichés. Hay que andar con cuidado al usar

esa palabra. Colectividades de encierro, bolsas de pobreza o de silencio; campos. Pero

se trata aquí de considerar el trato que los colectivos sociales más vulnerables reciben en

los medios de comunicación de masas, esa institución que aparta o separa, que tapa:

los media son el límite de lo permitido. Y si es así, no nos podemos quedar en los me-

dios, en “el análisis de los medios”: el problema será cómo pasar al lado de la realidad

–si acaso está ahí todavía, donde la olvidamos– y procurarnos la manera de contarla,

que a buen seguro es distinta, ha de ser distinta de como se presenta en los medios y

las instituciones. Cómo dar voz a esas bolsas de soledad normalizada.

A lo largo del seminario, propusimos la necesidad de una crítica a la crítica, de refle-

xionar sobre el alcance de la crítica académica y qué rituales comenta; qué insufi-

ciencias  la  aquejan.  Porque  nos  parecía  que  muchos  análisis  quedaban  como

verdades  ensimismadas,  verdaderas  verdades quietas;  que no podían ir  más allá;

aunque tal  vez  sea,  reconozcámoslo,  porque tampoco sabemos dónde se ocultan

esos posibles más allá. Decir y simplificar que el análisis crítico del discurso trabaja
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denunciando  “abusos  de poder” o  “casos  de racismo”  o  “situaciones  machistas”

puede generar la frustración del hecho ensimismado de saber y archivar, como un

corta-y-pega escolar; pensamos con Bourdieu que “El análisis del discurso que estu-

dia el discurso sin estudiar las condiciones sociales no entiende nada”. 

En la bolsa del Orden cuenta como verdad que los medios de comunicación de masas

tienen por referente la sociedad; aunque en la bolsa del Orden no aparezca por qué lo

hacen. Y la imagen-resultado, entonces, en pantalla u on line, como vasta oficialidad

del lugar, como legitimidad donde habita en cascada el significado único; la cruel  co-

herencia del orden. De otro modo: es necesario dudar de esa imagen, se requiere un

alejamiento; y, desde luego que no se pueden oponer a esa imagen tópicos imprecisos,

ideas-comodín, normativas. No deja de ser sospechoso hablar de abuso de poder sin

una teoría del poder, sin practicar una poética del desorden, o disponer de una refle-

xión por lo menos; cómo sin una especificación de qué sea eso que llaman ‘poder’, esa

retórica o contra-poética. Debe de ser muy diferente el valor de ‘poder’ para un juez

que para alguien juzgado; e incluso podemos imaginar acerca del inimaginable valor

que ‘poder’ tiene para un injuzgable. En el significado único también habitan esos tó-

picos, variantes y matices incluidas; el poder se actualiza en el saber e instituye Verda-

des.  No queremos hacer sociología descriptiva,  ser cómplices.  “El reconocimiento

solo es insignificante como modelo especulativo, pero deja de serlo cuando se consi-

deran los fines a los que sirve y adónde nos arrastra. Lo reconocido es un objeto, pero

también valores sobre el objeto (los valores intervienen incluso esencialmente en las

distribuciones realizadas por el buen sentido)” 

A decir verdad, preferiría que habláramos del mundo, o de la imagen del mundo

multiplicada, normalizada, o de sus réplicas en pantalla, más que de análisis textual.

Quizás entonces la pregunta por la que habría de comenzar fuera ¿cómo puedo ha-

cer análisis textual, aquí, para explicar la manera como se construye la imagen del

mundo, para que habláramos del mundo? “La cuestión que plantea el análisis de la
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lengua, a propósito de un hecho cualquiera, es siempre éste: ¿según qué reglas ha

sido construido tal enunciado y, por consiguiente, según qué reglas podrían cons-

truirse otros enunciados semejantes? La descripción de los acontecimientos del dis-

curso plantea otra cuestión muy distinta: ¿cómo es que ha aparecido tal enunciado y

ningún otro en su lugar?” Se trata de indagar qué hegemonías, qué verdades oficia-

les hacen que tal enunciado aparezca expuesto de esa manera en los medios y de su

sintaxis. 

Es el primer problema con el que quiero encontrarme: cómo es, cuál es la perspectiva

del analista  y sus alianzas; en qué y por qué, sometida a lo hegemónico y a los me-

dios, se distancia de la voz de esos colectivos. 

También es una cuestión de estilo. Si nos fijamos, ‘hablar del mundo’ supone un es-

tilo de hacer crítica, una manera diferente al estilo de cualquier ‘análisis del discur-

so’; ‘hablar del mundo’, incluso de manera acalorada, con un cierto desorden tal vez,

supone menos reglas que hacer análisis del discurso, que es algo decididamente más

académico. Hablar del mundo es más amical, paso previo y de proximidad que siem-

pre está en mudanza.

Hablar del mundo, pues, lo proponemos como metáfora apresurada de metodología.

Desde la pobreza siempre se improvisa. Hablar del mundo supone oír la voz de los co-

lectivos más vulnerables, dar preeminencia a oír aquello que no aparece en los me-

dios, que contradice clichés y estereotipos; que expone y no está expuesto. 

Debemos reconocer el valor de las propuestas del Análisis Crítico del Discurso, sin

lugar a dudas. Nosotros añadimos la necesidad de analizar también la forma sintác-

tica, por lo que interviene en el significado y por cómo convierte en a-sintáctico lo

“otro”.  No disponemos aquí  de espacio;  piénsese en el  trato que se da a tópicos

como violencia, democracia, derechos humanos… Resulta singular cómo conviven y

comparten sintaxis con los cuerpos y fuerzas del Orden. 
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Formulamos como punto de partida la necesidad de preguntarnos cómo en cada

instanciación periodística se reterritorializaba la imagen del mundo, cómo se afian-

zaba según hegemonías, cuál era la estrategia de la retórica del orden. Y vimos si esa

estrategia no era consolidar la evidencia banal como realidad. “Te mostraré, si miras

bien, que alguno de los objetos de las percepciones no incitan a la inteligencia al

examen, por haber sido juzgados suficientemente por la percepción, mientras otros

sin duda la estimulan a examinar, al no ofrecer la percepción nada digno de con-

fianza”. 

Nos movemos en la creencia de una imagen del mundo como algo que traduce o ex-

plica, donde sólo es sintáctico lo admitido por la Administración como razonable,

esto es, la apariencia,  esa producción de objetos que no incitan a la inteligencia.

Una especie de acuerdo tácito que acepta el estado de cosas, el orden existente y su

sintaxis, expresión de la realidad, aunque mediada, fundamento de la integración

lógica y de la integración moral en el sentido que tenía para Durkheim: “el acuerdo

que se establece entre personas que tienen las mismas categorías de pensamiento,

de percepción, en la construcción de la realidad; el acuerdo sobre un determinado

número de valores”. 

Más de acuerdo con Platón, preferimos la crítica (incluso o sobre todo la preferimos

en el Ágora) y considerar la multiplicidad de voces no oficiales, retenidas en régi-

men de bio-pobreza; contrastarlas con la Gran Voz Constante de los medios y la ofi-

cialidad  de  sus  imágenes.  Es  urgente  empezar  a  entender  cómo  nos  afectan  los

medios, qué afecciones causan, qué tristezas, cómo producen verdades de manteni-

miento como cómplices necesarios de la bio-política, cómo mantienen expuestos a

colectivos sociales vulnerables, como mera imagen, reducida siempre a noticia-sin-

causa; la nueva sintaxis. La objetividad siempre va en contra del nativo, denuncia

Franz Fanon. ¿Cómo dar la palabra, oír la palabra del otro, cómo reconocer al otro

cuando se halla expuesto a/bajo la eficacia del decir oficial? “¿Qué pasa cuando el
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explotador impone su vocabulario  al  explotado,  cuando el  indocumentado se ve

obligado a declinar su estado civil con las palabras escogidas por el funcionario de la

Prefectura, y solo con ellas?”

Aquello que nos es media-dado solo es la apariencia, una despectiva verdad única,

un calabobos que no cesa. Por ello propusimos ir detrás de esa imagen, más allá de

las imágenes oficiales y sus palabras. 
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Seminario Conceptos chave nas ciencias sociais e humanas

Beatriz Blanco

Co fin de cumprir cos obxectivos expostos, especialmente no que respecta a innova-

ción na actividade investigadora, o grupo coordinador do CIDEC desenvolveu un se-

minario  de  formación  artellado  en  torno  a  cinco  conceptos  considerados  como

altamente relevantes para a actividade da rede, tanto na súa vertente teórica como

práctica. A cada un destes tópicos ou campos problemáticos adicouse unha sesión de

tres horas presenciais, completada con tres horas máis de traballo autónomo por par-

te dos asistentes. Tratábase no seminario de promover a análise e reflexión crítica do

vocabulario das ciencias humanas e sociais na actualidade dende unha perspectiva

transdisciplinar rigorosamente ancorada. Unha esixencia semellante implica pregun-

tarse polos fundamentos teóricos dos conceptos que están aí a operar. Nesa tarefa a fi-

losofía  ten  aínda  unha función,  non  tanto  fundamentadora  como  clarificadora  e

sobre todo crítica, que pode axudar ao xurdimento de produtivas sinerxias no marco

dun proxecto con vocación interdisciplinar. Por ese motivo, o desenvolvemento do

seminario confiouse a expertos en pensamento contemporáneo con acreditada tra-

xectoria en formación.   Os obxectivos foron pois non só a presentación deses con-

ceptos, a narrativa da súa xenealoxía e o trazado dos seus límites internos, senón

tamén a problematización e expansión dos mesmos da man das propostas máis rele-

vantes do pensamento actual, para contribuír a unha clarificación dos presupostos

teóricos e un mellor desempeño das dimensións prácticas do proxecto. 

No contexto actual a noción de dereito está sendo revisada e estendida, como pode-

mos constatar coa ampliación do eido dos dereitos, e dos seus suxeitos, nos dereitos

de terceira e cuarta xeración. Entre eses “novos dereitos” o dereito a información

ten un papel destacado. A primeira sesión do seminario estivo así adicada aos derei-

tos humanos, concentrándonos nas críticas clásicas aos mesmos e nas resignifica-
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cións e expansións sufridas nos últimos anos.  A mediados do século XX, tras o im-

pacto da segunda guerra mundial e o horror dos campos, as fundamentacións clási-

cas dos dereitos humanos,  tanto a iusnaturalista como a positivista,  sofren unha

grave  crise,  á  que  tentan  responder   análises  xa  canónicas,  como  a  de  Hannah

Arendt a mediados do pasado século. Os dereitos xa non se fundamentan na natu-

reza, nin na historia; senón na vida en común, na consubstancial sociabilidade hu-

mana.  Dese  modo,  revélase  o  carácter  político  e  comunitario  dos  dereitos,

escurecido pola tradición liberal. Atendendo a esta renovada comprensión do fenó-

meno, Arendt considera que o principal dereito é o “dereito a ter dereitos”, esixindo

a participación democrática como unha dimensión esencial da idea de dereito. Nos

últimos anos o concepto de dereitos humanos foi sometido novamente a crítica e as

análises  arendtianas  foron  actualizadas  por  filósofos  como  Balibar  ou  Rancière.

Dende estes desenvolvementos a problemática dos dereitos conéctase coa participa-

ción democrática no proceso da súa definición e constitución. Repolitizar os derei-

tos  humanos  semella  pois  un  imperativo,  compartido  por  autores  diversos,  na

conxuntura actual. A globalización e os novos  imperialismos romperon a confianza

no proxecto moderno e na idea de universalidade que sostiña as declaracións inic-

iais dos dereitos humanos. A superación do carácter eurocéntrico dos dereitos hu-

manos e a súa dependencia do modelo político no que xurdiron, o estado-nación, é

un dos principais retos das actuais reflexións en torno aos dereitos humanos. Para

iso, resulta necesario establecer un pensamento do universal distinto, que non fuxa

da necesidade dun momento crítico. A filósofa norteamericana Judith Butler reco-

lleu e fundamentou filosoficamente unha noción de universalidade á altura destes

retos. A universalidade enténdese nas súas formulacións non como unha categoría

formal  a priori, senón como un proceso dinámico de tradución cultural. Ademais

destas análises butlerianas, compartidas con autores como Zizek, Rancière ou Paul
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Gilroy, analizamos, no mesmo horizonte de problemas, a lista de dereitos humanos

ou ur-dereitos proposta recentemente polo sociólogo Boaventura de Sousa Santos.

Vimos nesa primeira sesión como a noción de dereitos humanos obrigaba a formu-

larse o problema da participación política e daqueles que son excluídos da mesma.

A segunda sesión do seminario estivo adicada á  “subalternidade”, como límite ou

resto dos procesos políticos instituíntes. Na primeira parte da sesión trazouse a xe-

nealoxía do termo e a súa pervivencia nos discursos actuais, especialmente en Amé-

rica Latina dentro do chamado “xiro decolonial”. O termo “grupos subalternos” foi

acuñado por Gramsci  nas primeiras  décadas  do século pasado para dar conta de

todo aquilo que non cadraba nunha análise estrita de clase e posteriormente reela-

borado polo grupo de historiadores indios dos “Estudos subalternos”. A noción de

grupos subalternos indica non cara a un suxeito homoxéneo,  senón cara a unha

identidade en diferenza, e dese xeito instala no corazón do discurso e a práctica po-

lítica unha solidariedade que non se reduce á uniformidade. Os estudos subalternos

propuxéronse como fin descentrar  os   saberes  asumidos,  mesmo “rexionalizando

Europa” na expresión de Dipesh Chakrabarty, e dar voz a eses outros  modos de co-

ñecemento silenciados por unha violencia epistémica que é o dobre da violencia co-

lonial. A noción de subalternidade mostra a obriga teórica e ética de dar conta da

heteroxeneidade irredutíbel de calquera artellamento político; así como a insusten-

tabilidade de certos pares dicotómicos que organizan o pensamento moderno euro-

peo:  desenvolvemento  vs. subdesenvolvemento, oriente vs. occidente, civilización

vs. barbarie, modernización vs. tradicionalismo, global vs. local, público vs. privado.

Dentro dos estudos sobre grupos subalternos foise revelando que non hai unha no-

ción unitaria de subalternidade e que o propio termo establece un campo heteroxé-

neo, onde “os subalternos” non son todos iguais.  Este desprazamento interno da

noción de subalternidade foi elaborado pola crítica literaria deconstrucionista Cha-

kravorty Spivak dende unha perspectiva feminista. As mulleres subalternas do Sur,
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présas entre o discurso patriarcal que se presenta como a única tradición local e a

división internacional do traballo no marco do capitalismo global, resultan dobre-

mente borradas. Spivak insiste no colonialismo epistémico que fai de Europa o Su-

xeito, convertendo ao outro nunha sombra dese único suxeito autorreflexivo. Para

ela, aí se sitúa a función do intelectual ou do investigador: proporcionar unha “re-

presentación” das outras consciente do seu estar-situada. Tentamos pois recuperar

as potencialidades desa crítica na actualidade e en concreto no que respecta a rela-

ción entre prácticas e discursos no seo da institución e a responsabilidade de nós

mesmos como produtores de coñecemento encamiñado á intervención social. 

A terceira sesión do seminario concentrouse nunha cuestión fundamental na filo-

sofía e nas ciencias humanas contemporáneas, a análise do poder. A noción de po-

der  sufriu  no  último  terzo  do  século  XX  da  man  de  Michel  Foucault  unha

reformulación radical, sendo imposíbel esaxerar a importancia deste autor nas cien-

cias sociais actuais. Segundo Foucault, no pensamento contemporáneo hai dúas te-

máticas recorrentes: a cuestión político-xurídica, relativa á estrutura do Estado e a

súa lexitimidade, e a cuestión político-económica, que atinxiría ao xeito específico

de dominación que acompaña ao “libre intercambio de mercadorías”. Foucault con-

sidera que neste esquema quedarían por abordar os procedementos de poder como

campo específico: en relacións individualizadas (que significa ser ou non enfermo,

estar tolo ou non, transgredir ou respectar a lei, adoptar un ou outro modo de se-

xualidade); pero tamén na posibilidade mesma da gobernabilidade das poboacións,

o que el denominou “biopolítica”. Foucault concibe o poder como unha instancia

eminentemente produtiva, mesmo baixo a súa aparencia represiva, en primeiro lu-

gar, dos propios suxeitos sobre os que opera. Na sesión tentamos revisar os distin-

tos momentos do pensamento foucaultiano -entre a produción disciplinaria, como

nivel microlóxico, e a biopolítica- nas súas continuidades e entrelazamentos coa fin

de valorar a súa pervivencia e utilidade nas análises actuais.
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A cuarta sesión adicouse ao concepto de cidadanía, analizando criticamente os seus

fundamentos na filosofía clásica, en concreto na Política de Aristóteles, e as súas re-

definicións na actualidade. A idea de cidadanía é inseparábel nesa longa tradición

de democracia. Coa cidadanía tenta de feito resolverse o conflito inherente ao polí-

tico entre a comunidade como poder constituínte e as institucións de facto. As mu-

tacións ao longo do tempo das condicións requiridas para ser cidadán inciden no

vínculo indisólubel entre cidadanía e participación política, pero tamén revelan as

exclusións constitutivas que ese concepto alberga. Mulleres, traballadores, estran-

xeiros e nenos foron sistematicamente excluídos dende os inicios do pensamento

político da cidadanía á vez que se defendía a lexitimidade dun réxime democrático.

A exclusión, como afirma Balibar, semella así un trazo esencial da cidadanía e revela

a tensión irresolúbel entre cidadanía e democracia. Na sesión cartografamos as apo-

rías ás que conduce a exclusión das mulleres nos textos de Spinoza no XVII e anali-

zamos a redefinición da cidadanía para posibilitar a súa inclusión nos “Dereitos da

muller e da cidadá” redactados por Olympia de Gouges no contexto da revolución

francesa. O propósito era atopar as condicións dun concepto ampliado de cidada-

nía, capaz de transcender o prexuízo androcéntrico do discurso democrático,  de-

nunciado entre outros polo filósofo arxelino J. Derrida, e poñer en crise a distinción

entre o público e o privado e o marco do estado-nación, operativos na predicación

de cidadanía moderna, cara a unha noción de cidadanía efectivamente inclusiva.  

A derradeira sesión do curso estivo adicada a noción de comunidade. O punto de

partida foi a análise crítica da distinción da socioloxía organicista de Tönnies entre

sociedade e comunidade e dos seus supostos non pensados. Esa visión de carácter tra-

dicional da comunidade asume acriticamente unha radical dicotomía entre natureza e

sociedade, que ten as súas consecuencias máis extremas na postulación do réxime pa-

triarcal e heterocéntrico como condición natural da vida común. Da crítica feminista

á presunta “naturalidade” do traballo reprodutivo puidemos tirar ferramentas con-
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ceptuais para pensar unha noción de comunidade que non se opoña ao político ou á

sociedade, senón que abra novas virtualidades no seu interior. Con esta fin, recorre-

mos aos desenvolvementos sobre a cuestión da comunidade no pensamento francés

do último tercio do XX, en concreto Blanchot e Nancy, considerando -fronte a auto-

ras como Marina Garcés- que neles podemos atopar unha repolitización efectiva da

comunidade, crucial para entender as novas formas comunitarias, moi especialmente,

no eido da comunicación. Esa noción non organicista de comunidade faise efectiva

nos intentos de dar conta da emerxencia de novos bens comúns, xestionados de xeito

colectivo e non centralizado como o software libre, e permite dar conta do renovado

interese nas formas de propiedade mancomunal, presentes aínda a día de hoxe en

Galiza, como impulsoras de futuros. A noción de comunidade, pensada non en opo-

sición senón na intersección coa cidadanía, convida a desprazar as oposicións entre

privado/público e traballo produtivo/traballo reprodutivo, así como a oposición entre

tradición e modernidade para posibilitar o pensamento dunha noción de política am-

pliada e radicalmente inclusiva que englobe, sen as colonizar, formas de participación

diversas e mesmo heteroxéneas. 

Estamos asistindo na actualidade a unha redefinición activa de determinados con-

ceptos herdados da modernidade, coa fin de estender o eido limitado no que xurdi-

ron cara horizontes inclusivos pero non homoxeneizadores. Isto supón romper con

categorías  históricas  ou  normativas  de  carácter  dicotómico,  como

modernidade/post-modernidade, e camiñar cara a unha resignificación do chamado

“proxecto ilustrado” e das nocións europeas de política, tendo en conta a emerxen-

cia nas últimas décadas de novos suxeitos que poñen en crise  moitos dos seus pre-

supostos fundamentais. Nocións como dereitos humanos, cidadanía, comunidade

están sendo reivindicadas por suxeitos políticos en formación que amplían o seu

sentido con esas demandas, cuestionando dese xeito os seus límites. Os estudos su-

balternos e as súas críticas ensínannos que non hai posibilidade de fechar o espazo
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político, nin o discursivo, que hai que estar atentos a aquilo que queda fóra ou fica

invisíbel e non esquecer a propia situación e o carácter localizado e incorporado dos

saberes. Nese senso, as liñas que se foron abrindo nas distintas sesións insistían na

necesidade de pensar a nosa realidade local na conexión con outras realidades lo-

cais no eido do palimpsesto global e de tirar as consecuencias desas solidariedades

non homexeneizadoras para a implementación de proxectos que atendan ao desen-

volvemento e empoderamento de grupos vulnerábeis. 
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Seminário Emancipação cidadã com estratégias de comunicação transmídia

Denis Renó

Realizou-se, entre os dias 09 e 12 de dezembro de 2014, nas dependências da Faculdade

de Comunicação da Universidade de Santiago de Compostela, o seminário Emanci-

pação com estratégias de comunicação transmídia. A discussão foi construída a partir

de atividades expositivas e desenvolvimento prático, com apoio de aulas expositivas e

debates sobre as temáticas abordadas durante os encontros. A realização do seminá-

rio justificou-se pela necessidade de novos cenários comunicacionais, especialmente

no campo da emancipação cidadã e no desenvolvimento social. 

O desenvolvimento cidadão é fundamental para diminuir a desigualdade entre gru-

pos sociais, e neste sentido a comunicação ocupa um importante papel por oferecer

aos  cidadãos  a  oportunidade  de  expressar  suas  inquietudes  e  exigir  a  devida

atenção. Para tanto,  a comunicação contemporânea conta com uma estratégia de

linguagem que oferece maior participação, originária do desenvolvimento da web

2.0, onde conteúdos passaram a ser produzidos e compartilhados pelo cidadão co-

mum – o prossumidor – e retroalimentado por seus pares. Este seminário teve como

proposta a exposição e a capacitação sobre práticas relacionadas à comunicação ci-

dadã a partir da narrativa transmídia.

Aberto a estudantes, professores, comunicadores e representantes de comunidades

da região, o curso teve como propósito o desenvolvimento e a experimentação de es-

tratégias e linguagens para a comunicação cidadã. Para tanto, realizou uma capaci-

tação tecnológica para a produção de conteúdos transmídia por dispositivos móveis e

aplicativos e espaços gratuitos, além do desenvolvimento de projetos de comunicação

cidadã, a partir da criação de grupos organizados entre os alunos. Os grupos, forma-

dos por participantes de origens diversificadas, contou com a presença de represen-
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tantes de comunidades locais, assim como estudantes de comunicação (níveis grado e

doutorado), que seguramente servirão como replicadores das propostas apresentadas.

A estrutura adotada no desenvolvimento das atividades foi de propriedade dos pró-

prios participantes,  pois estes deveriam descobrir  com utilizar  o que possui para

promover a emancipação de sua comunidade,  já que a estrutura tecnológica não

deve ser um obstáculo nestes processos, e sim uma série de possibilidades a serem

descobertas  e  exploradas.  Foram  utilizados  computadores  conectados  à  internet

para o desenvolvimento de canais em meios sociais, assim como dispositivos móveis

com capacidade de produção de conteúdo audiovisual. 

No primeiro encontro, desenvolveu-se uma aula expositiva sobre narrativa transmí-

dia e comunicação cidadã, oferecendo definições a respeito das duas temáticas, as-

sim  como  possíveis  relações  entre  elas.  Também  foram  apresentados  diversos

exemplos de estratégias cidadãs e web 2.0, demonstrando reais possibilidades de de-

senvolvimento. Por fim, no encontro desenvolveu-se uma proposta de trabalho prá-

tico/laboratorial sobre projetos de comunicação cidadã a serem desenvolvidos até o

final do seminário.

O segundo encontro promoveu uma imersão no campo da mobilidade midiática, as-

sim como a produção a partir destes dispositivos.  Para tanto,  apresentou-se uma

aula  expositiva  sobre  produção  de  conteúdos  por  dispositivos  móveis  tendo  em

conta métodos, cuidados e possibilidades, assim como formatos diversos a serem

adotados. Para reforçar o aprendizado, foram apresentados diversos conteúdos pro-

duzidos por cidadãos a partir de dispositivos móveis, originários de diversos países.

Em seguida, os participantes desenvolveram conteúdos audiovisuais a partir de dis-

positivos móveis, aplicando na prática os conceitos apresentados. Vale reforçar que

foram utilizados somente equipamentos de propriedade dos participantes, não im-

portando marca, modelo ou especificação. A única exigência é que fossem dispositi-

vos  com  câmera  de  vídeo  acoplado,  ainda  que,  numa  eventual  necessidade,
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poderiam ser utilizadas câmeras fotográficas com ou sem capacidade de gravação de

vídeo. Para tanto, os participantes também conheceram a linguagem do stop motion

como possível formato narrativo. 

Com os conteúdos desenvolvidos, os estudantes passaram a formatar os espaços a

serem  utilizados,  Para  tanto,  o  grupo  participou  de  uma  aula  expositiva  sobre

criação de espaços colaborativos abertos utilizados em processos de comunicação ci-

dadã. Neste sentido, foram apresentados diversos exemplos de espaços existentes,

relacionados a diversos temas.  Por fim, os participantes  desenvolveram seus pró-

prios espaços colaborativos abertos para comunicação cidadã. 

No ultimo encontro, os grupos finalizaram os projetos propostos no primeiro en-

contro e apresentaram os mesmos aos presentes. As apresentações provocaram dis-

cussões sobre os conteúdos e espaços criados,  assim como possíveis  propostas  a

partir dos mesmos. Dessa maneira, foi possível observar uma diversidade de lingua-

gens e espaços, assim como objetivos diferentes para a construção cidadã. 

Com os resultados apresentados ao final, assim como as discussões durante todos os

encontros, percebeu-se que a programação do seminário, a proposta pedagógica e o

 conteúdo apresentado foram eficazes na construção de novos olhares voltados ao

desenvolvimento e ao fomento da cidadania,  especialmente a partir  de cidadãos.

Dessa maneira, ofereceu-se à sociedade conhecimento e liberdade comunicacional,

papel, aliás, da universidade frente às necessidades sociais.
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Seminario  La elaboración  de  un índice  de  medición  de  contenidos  discriminato -

rios, una experiencia entre la Academia y la ciudadanía

Palmira Chavero

A menudo el investigador se sume en centenares de páginas y archivos digitales y su

mirada –y con ella su mente– acaba perdiéndose entre palabras, números y codifica-

ciones dirigidos a comprobar – ¡qué miedo nos da eso de refutar! – las hipótesis de

trabajo con las que iniciamos la andadura. Entre marco teórico, preguntas de inves-

tigación, hipótesis de trabajo y resultados estadísticamente significativos se nos pa-

san las jornadas y poco a poco se va así forjando un anhelo –a veces una obsesión–

que da continuidad (¿sentido?) a nuestro trabajo. Eso hace que, con demasiada fre-

cuencia, nos olvidemos del verdadero significado de la academia: mancharse los pies

de barro; y es que poco sentido tendría la investigación si no trasciende los muros

infranqueables de esa suerte de monstruo llamado Academia; de poco servirían las

horas de trabajo y obsesión si nos olvidamos de que nuestra responsabilidad de en-

tender y explicar el mundo cobra verdadero sentido cuando sirve para ayudar al ciu-

dadano de una u otra manera. 

Es por ello que una se siente gratificada cuando tiene la oportunidad de descender

de los cielos académicos a la realidad, de achicar ese espacio que a menudo separa la

vida real de los muros universitarios, cuando puede trabajar los temas que interesan

al ciudadano con el propio ciudadano, cuando el objeto de estudio es también com-

pañero de viaje. Con una perspectiva ciudadana, la investigación se torna más cer-

cana, más pragmática y acaso más amable, porque es ahí donde un académico siente

que puede responder a ese para qué inicial que tanto puede llegar a asustar. Es por

eso que el proceso de elaboración del Índice de Vulneración de Derechos en los

Medios de Ecuador se construyó a partir de una premisa fundamental: había de ser

una herramienta para el ciudadano desde el ciudadano. Así que la participación de
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los distintos colectivos sociales de Ecuador se convirtió en algo más que un criterio

académico, pasó a ser uno de los pilares de la investigación, tanto que las relaciones

entre la universidad de posgrado y los colectivos de participación ciudadana esta-

ban institucionalizadas en el proyecto mismo. 

El objetivo era desarrollar una herramienta capaz de medir los contenidos que vul-

neraban derechos ciudadanos de los colectivos desfavorecidos. Con esta tarea, ha-

bía  un consenso de base:  la  perspectiva  de cada uno de los  grupos de atención

prioritaria y colectivos en situación de especial vulnerabibilidad (infancia, adoles-

cencia y juventud; víctimas de violencia de género; adultos mayores; personas con

discapacidad; personas migrantes; población montubia, indígena y afrodescendien-

te;  personas con enfermedades  catastróficas  y personas privadas  de libertad)  era

condición imprescindible para caminar hacia una comunicación inclusiva, diversa y

participativa, y el trabajo con estos grupos llegó a ser una experiencia profesional y

humana de un valor difícilmente cuantificable. 

El seminario “El análisis de los medios a través de índices de medición y el empode-

ramiento ciudadano”, que celebramos en Santiago de Compostela en diciembre de

2014, se realizó con el objetivo principal de transmitir a investigadores y colectivos

sociales la necesidad de trabajar juntos bajo una mirada compartida, aprovechando

las fortalezas y experiencias de cada uno de ellos. En este sentido, cabe destacar –

tanto para el caso ecuatoriano como para el español– la implicación y tradición de

los distintos colectivos sociales en cada una de sus áreas reivindicativas, lo que faci-

lita la tarea del investigador y permite que el trabajo final resulte más fructífero. Este

empoderamiento ciudadano posibilita el acercamiento al objeto de estudio no sólo

desde una perspectiva del ser, sino también una aproximación al deber ser basada

en la experiencia propia. Desde una academia con perspectiva ciudadana, por tanto,

el acervo y la voluntad social son elementos fundamentales. 
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Otro de los aspectos importantes para esta investigación –en especial en la expe-

riencia ecuatoriana– fue el marco legislativo con el que se cuenta.  En el caso de

Ecuador, la nueva Ley Orgánica de Comunicación (2013) prohíbe, en su artículo 62,

“la difusión a través de todo medio de comunicación social de contenidos discrimi-

natorios que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento,

goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los

instrumentos internacionales”. Sobre la Ley Orgánica de Comunicación está la pro-

pia Constitución de Ecuador (2008), que reconoce el “derecho a una comunicación

libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la in-

teracción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios

símbolos”    [Art.  16.1.  CE].  Además de estas legislaciones superiores,  Ecuador re-

fuerza las acciones afirmativas  hacia  los  ciudadanos con otros textos  normativos

como el Plan Nacional del Buen Vivir o el Plan plurinacional para eliminar la discri-

minación racial. Esta protección (al menos teórica) del ciudadano es sin duda una

ventaja para el caso ecuatoriano, por cuanto permite partir de un suelo más sólido

en beneficio de la sociedad civil; sin embargo, es también una motivación –así se

puso de manifiesto durante el seminario– para el caso gallego, ya que los propios co-

lectivos sociales tomaron consciencia de la importancia de reivindicar este tipo de

protecciones legislativas en su propio contexto. En este sentido, se dedicó una parte

del seminario a analizar las políticas públicas latinoamericanas y, en especial, ecua-

torianas, en materia de comunicación, a fin de extraer iniciativas e ideas que pudie-

ran ser válidas para el contexto gallego. 

Si bien el conocimiento del contexto es un elemento fundamental para la elabora-

ción y aplicabilidad de los proyectos e iniciativas (de ahí la importancia de comparar

los contextos ecuatoriano y español/gallego),  la parte fundamental del  seminario

giró en torno a la metodología utilizada para la construcción del Índice de Vulnera-

ción de Derechos en los Medios (IVDM) de Ecuador y su aplicabilidad al contexto
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gallego. El IVDM se construyó a partir de algunos parámetros extrapolables al caso

gallego, a saber: es una herramienta que pretende ayudar en la creación de una co-

municación inclusiva, no sancionar; nace desde el ciudadano pero conserva el rigor

académico; es un índice de máximos: más allá de la ley; se enmarca en un contexto

local, pero tiene proyección internacional (adaptabilidad) y tiene la suficiente flexi-

bilidad. Para el caso de Ecuador, el IVDM está compuesto por 27 dimensiones y 154

indicadores. En su aplicación, el investigador debe identificar cuántos de los indica-

dores (en relación a las dimensiones a las que pertenecen) se dan en las informacio-

nes mediáticas que se están analizando; el resultado final se traduce en una escala de

0 a 1, en la que 0 es ausencia de discriminación y 1 es total vulneración de derechos

ciudadanos. 

En el seminario se compartió el proceso de construcción del índice, buscando ele-

mentos que pudieran ser válidos para el caso de Galicia y tratando de dar insumos

que faciliten la labor para los investigadores y colectivos locales. En ese sentido, se

trataron tanto elementos metodológicos para los investigadores como insumos de

participación ciudadana válidos para la identificación de contenidos discriminato-

rios. El trabajo investigativo con los ciudadanos requiere tener en cuenta ciertos

problemas metodológicos habituales, que se dan en la selección y reclutamiento de

la muestra, la ejecución y el análisis e interpretación de los datos obtenidos. En los

días del seminario se trabajaron todos ellos, buscando puntos en común y analizan-

do la casuística propia de Galicia. 

La ponderación de los indicadores construidos como medidores de los conteni -

dos discriminatorios fue otra de las tareas a las que se le dedicó especial aten -

ción en el seminario, por cuanto en este proceso es más importante la destreza y

experiencia de los investigadores. En esta fase del proceso, se trata de buscar la

conexión  entre  los  argumentos  y  demandas  de  los  grupos  sociales  (de  calado
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cualitativo) con las metodologías y diseños experimentales académicos, de corte

más cuantitativo y riguroso. 

Otra de las partes importantes del seminario fue el análisis de los sistemas mediáti-

cos español y ecuatoriano, abordando con ello la influencia que la configuración de

un tipo u otro de sistema tendrá sobre la relación de los medios con el poder y con

la propia ciudadanía. En este sentido, resultó de gran interés el conocimiento de los

participantes en el seminario de las lógicas de los medios de comunicación gallegos.

Asimismo, el análisis de la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador y su aplica-

ción práctica fueron objeto de debate e interés en el seminario, sobre todo en su in-

terpretación en relación a la posibilidad de una ley similar para España, tal y como

han declarado algunos líderes políticos del país. Las fortalezas y debilidades de la ley

y de su ejecución sirvieron por tanto para tener un mejor conocimiento de las polí-

ticas públicas en comunicación en América Latina y realizar una aproximación crí-

tica para el caso español. 

Por último, una parte del seminario se centró en analizar los mecanismos de partici-

pación ciudadana existentes en Ecuador y en Galicia (tanto los institucionalizados

como los no institucionalizados), así como diferentes herramientas para realizar una

lectura crítica de los medios. Las rutinas periodísticas, la formación profesional, los

intereses de los medios, los factores de noticia o las diferentes formas de discrimina-

ción fueron algunos de los ejes en torno a los cuales se debatieron estas iniciativas.

A partir de estos postulados se trabajaron diferentes mecanismos ciudadanos para

una postura activa y analítica frente a los medios, que pasa por el análisis, discusión

e interpretación de los textos mediáticos. 

Con todo, el seminario celebrado permitió abrir un espacio de debate en el que in-

vestigadores y colectivos sociales de la comunidad gallega pudieron compartir expe-

riencias,  inquietudes  y  propuestas,  ya  que  no  se  trata  de  extrapolar  las

investigaciones realizadas de un contexto a otro, sino de analizar en conjunto las ne-
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cesidades, particularidades y posibilidades que cada uno de ellos ofrece y permite, a

fin de que la investigación se impregne de una perspectiva ciudadana y, al tiempo,

las reivindicaciones sociales en pro de una sociedad más justa e igualitaria entien-

dan que los aportes teóricos y metodológicos son, o pueden ser, un compañero de

viaje.
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Seminario Educomunicación e Investigación-Acción Participativa

Luis Ogando Des

Partindo da base de que a Educomunicación é unha das principais ramas sobre as

que se asenta o proxecto CIDEC, a relevancia deste seminario impartido por Carme

Mayugo na segunda semana de xaneiro de 2015 é indubidable. Por unha banda, de

cara a asentar os principais conceptos teóricos do eido da educomunicación, e pola

outra, para facer unha panorámica das prácticas educomunicativas que se están xa a

realizar con éxito, e así dotar a investigadores/as e organizacións sociais das capaci-

dades necesarias para poder desenvolver proxectos educomunicativos. Como con-

secuencia  destes  dous obxectivos,  o  seminario  combinou achegas  teóricas,  unha

selección de experiencias,  e unha análise das mesmas,  fornecendo o pensamento

crítico e reflexivo.

A educomunicación estivo articulada, historicamente, en torno a dúas tradicións. Por

unha banda, a anglosaxona, cuxo principal teórico foi Alen Masterman, e que empre-

gaba o concepto Media Literacy. Por outra banda, a latinoamericana, liderada por Ma-

rio Kaplún, baixo o concepto Educación para los medios. Mentres a primeira contaba

con numerosas publicacións científicas,  a segunda dedicábase maiormente á unha

riquísima produción de experiencias. No congreso da UNESCO en Sevilla no 2002,

as prácticas latinoamericanas, ata ese momento invisibilizadas, foron tamén recoñeci-

das, igualándose desta forma as dúas tradicións dende o ámbito institucional.

O ámbito de acción da educomunicación non se limita á analise crítica de mensa-

xes, a dotar á cidadanía dos coñecementos e ferramentas necesarias para analizar as

mensaxes dos chamados medios de comunicación, senón que avoga porque a mes-

ma cidadanía poida xerar as súas propias mensaxes. De aí que poidamos deseñar un

triángulo no que nun vértice estaría a educomunicación, noutro a comunicación

comunitaria e no terceiro a mediación artística, ligada ao emprego e fomento da cre-
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atividade. Estas tres áreas comparten dinámicas, sinerxias, ámbitos de traballo e ob-

xectivos. De tal forma que moitas veces se solapan unhas ás outras na posta en mar-

cha  de  proxectos  que  buscan,  a  través  da  comunicación,  a  aprendizaxe  e  a

creatividade; en definitiva empoderar á cidadanía. 

De feito,  podemos completar  ese triángulo imaxinario que acabamos de esbozar,

cun in-put, as necesidades socioeducativas de determinada comunidade, que son de-

tectadas e que constitúen os problemas que a propia comunidade percibe no seu

seo e que poden ser abordados dende as tres áreas en cuestión. E cun out-put, que

sería o empoderamento da comunidade. Así, máis alá de se se pon en marcha un

proxecto educomunicativo, un de comunicación comunitaria ou un de mediación

artística, o relevante é que se faga dende e no local, coa participación activa da co-

munidade, de cara a fornecer á mesma.

Para iso, a educomunicación debe fomentar a aprendizaxe significativa, aquela que

move ás persoas por dentro á hora de experimentala, e que permite, dende a comu-

nidade, recompoñerse a si mesmas. Partindo das necesidades de cada persoa e das

necesidades da comunidade, a educomunicación permite polas todas en común, e

traballar a bagaxe de cada quen, tanto a nivel individual como colectivo, tanto no

plano meramente persoal, como no da comunidade á que se pertence, e coa que se

está a interrelacionar.

Tendo en conta isto, de cara a pór en marcha un proxecto educomunicativo, é fun-

damental en primeiro lugar definir as necesidades ás que se pode atender, dentro de

todas as necesidades ou demandas que se declaren dende a comunidade. En segun-

do lugar, hai que elaborar unha serie de ideas de acción, de iniciativas e actividades

que se poden pór en marcha no seo da comunidade en cuestión. Posto que o pro-

xecto debe estar enraizado fortemente no local, debe ser desenvolto dende o local e

para o local. De xeito que as ideas de acción que poden ser interesantes e/ou viables

para unha determinada comunidade, non teñen por que ser válidas e/ou posibles
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para outra. E en terceiro lugar, teñen que deseñarse modos de intervención, a partir

desas ideas de acción e das necesidades rexistradas e que poden ser atendidas den-

tro dun proxecto educomunicativo, tendo as características da comunidade e os me-

dios cos que se contan.

Os proxectos educomunicativos deben cimentarse sobre a idea de aprender facen-

do, de incluír ás persoas participantes, aos membros da comunidade ao longo do de-

senvolvemento do proxecto, de tal forma que poidan experimentar a aprendizaxe

significativa da que falamos con anterioridade. Sen embargo, aínda que sexa unha

idea central, e un obxectivo en si mesma, non ten que darse coa mesma intensidade

nas distintas fases. 

Tamén é propia dos proxectos educomunicativos a existencia dunha tensión entre

cooperación e colaboración. Así, no tocante á preprodución, a fase de xeración de

ideas de acción e modos de intervención, primará o traballo cooperativo, no que

unha persoa exercerá  o rol de coordinación, distribuíndo o traballo entre as demais

persoas, que cooperarán entre si a partir desa distribución. Mentres que na fase de

produción, na que se levan a cabo as ideas, primará o traballo colaborativo, no que

todo o grupo de produción comparte as tarefas que se deben desenvolver, colabo-

rando abertamente uns con outros. Esta tensión supérase transitando entre a coo-

peración  e  a  colaboración,  en  función  das  necesidades  e  especificidades  do

proxecto. 

Unha terceira característica dos proxectos educomunicativos sería contar coa crea-

tividade como base de todas accións. A creatividade tanto das persoas mediadoras

como, sobre todo, dos membros da comunidade na que se está a actuar. Ligada di-

rectamente á creatividade, teríamos a necesidade de construír un relato. De fiar un

discurso que nos guíe ao longo do proceso, dende as necesidades socioeducativas

detectadas ata o empoderamento da comunidade en cuestión. Que dote de sentido

ao traballo realizado e que nos axude a entender mellor o funcionamento da comu-

93



nidade, e que sobre todo sirva para que esta sinta que conta cun relato propio no

que todas as persoas se poidan sentir incluídas. 

Tendo en conta o que relatamos ata o de agora, e de cara a facilitar a posta en mar-

cha de proxectos de índole educomunicativa, o cal é un dos obxectivos do proxecto

CIDEC, podemos salientar, en primeiro lugar, que todo proxecto educomunicativo

debe articularse arredor da tensión entre o traballo puramente educativo e as ac-

cións comunicativas, aproveitando o mellor de cada unha destas áreas das ciencias

sociais, de cara a atender da mellor maneira posible as necesidades detectadas. E en

segundo lugar, que é importante equilibrar a relevancia que ten o proceso, baixo o

postulado do aprender facendo, coa relevancia que pode ter a obtención dun resulta-

do final, dun produto, que visibilice o traballo que se levou a cabo. Tanto o proceso

como o produto son importantes, así que as persoas mediadoras deben saber equili-

bralos de cara a cumprir os obxectivos marcados.

A partir de todas estas reflexións podemos salientar, a modo de conclusión, as prin-

cipais fases que se poden detectar dentro dun proxecto educomunicativo, e que fa-

cilitan a articulación do mesmo, ao permitir sistematizar o traballo que se debe levar

a cabo. O proxecto arrancaría cunha exploración das demandas e necesidades da

comunidade coa que se vai traballar. A continuación realizaríase unha diagnose de

ditas demandas e necesidades, así como da propia comunidade e dos medios cos

que se conta. Tras estes dous primeiros pasos, de documentación e indagación, che-

gariamos á terceira fase que sería o deseño do proxecto, cimentando o mesmo sobre

a documentación xerada anteriormente. O cuarto paso sería xa a implementación

do deseñado para atender as demandas e necesidades. Estaríamos na fase central do

proxecto, na que se traballa coa comunidade e se poñen en marcha as accións e ide-

as planificadas. A carón da implementación teríamos a difusión, de cara a facer par-

tícipes  da  experiencia  educomunicativa  non  só  as  persoas  que  participan

activamente na mesma, senón a todos os membros da comunidade no seu conxun-
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to. De aí que xerar produtos teña tamén importancia. En último lugar, e tras rema-

tar o proxecto, teríamos a fase de avaliación, na que observaríamos os resultados ob-

tidos, as debilidades rexistradas e as oportunidades que se poidan abrir de cara a un

novo proxecto. A avaliación permite reflexionar sobre as dinámicas e accións, de

cara a xerar unha bagaxe que facilite a posta en marcha de novas experiencias edu-

comunicativas. 
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Seminario  Comunicación,  ciudadanía y justicia social:  nuevos  paradigmas  para

la reflexión y la acción

Alejandro Barranquero

Pensar la relación entre comunicación, ciudadanía y justicia social nos lleva a dis-

tinguir entre los dos universos mediáticos paralelos que históricamente han coexis-

tido en la mayor parte del planeta. Nos referimos, en primer lugar, a una estructura

dominante de medios públicos y, sobre todo, privados, que dicen representar el ser-

vicio público, pero que, por lo general, acaban descuidando esta función, guiados

por el criterio de maximizar los beneficios (los medios privados), o por intereses de

ciertos grupos de presión de carácter político o corporativo. En segundo lugar, y

como desafío a esta estructura hegemónica, nos encontramos con un sinfín de ex-

presiones,  medios  y  prácticas  comunicativas  a  las  que  podríamos  enmarcar  de

acuerdo a la denominación genérica del Tercer Sector de la Comunicación. Este

ámbito se caracteriza por facilitar vías para la participación de la ciudadanía en ge-

neral o de colectivos que se agrupan por razones de etnia o geografía (ej. medios de

asociaciones vecinales; medios gestionados por y para migrantes, etc.), o por intere-

ses y problemáticas específicas que aparecen infrarrepresentadas en la agenda de los

medios mainstream, como es el caso de los múltiples espacios y programas a cargo de

jóvenes, mujeres o colectivos con algún tipo de disfuncionalidad mental o física. En

este caso, y desde la propuesta de autores como Nick Couldry (2010), estamos ha-

blando de experiencias comunicativas vinculadas a la recuperación de la  voz de la

ciudadanía, que rebasan los estrechos límites de la representación y en los que se ac-

tivan procesos en los que la ciudadanía reflexiona colectivamente, descubre su ca-

pacidad narrativa y se dota de los mecanismos más adecuados para expresar aquello

que le preocupa y afecta. 
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De hecho, la desconfianza con respecto a los medios tradicionales ha provocado que

en los últimos años se esté dando una revitalización sin precedentes de grupos y or-

ganizaciones que abanderan la lucha por el derecho a la comunicación y apuestan

por transitar  desde  un paradigma  comunicativo  meramente  representacional a  un

nuevo modelo de carácter  participativo. En este sentido, la gestión de la comunica-

ción es muy distinta a la que caracteriza al paradigma unilineal de los medios masi-

vos, en el  que unos pocos especialistas  determinan qué es lo importante para la

sociedad sin siquiera haberle tomado el pulso previo. En el Tercer Sector de la Co-

municación, el proceso comunicacional no comienza en el acto de hablar o transmi-

tir ideas o informaciones sino en el proceso mismo de la escucha activa. En otras

palabras,  nos remitimos al  concepto de “prealimentación” (feed-forward)  acuñado

por Mario Kaplún (1985), que alienta a que los profesionales de la comunicación in-

vestiguen previamente cuáles son las necesidades últimas de las comunidades, pre-

guntándoles y haciéndolos partícipes del proceso de la comunicación social. De esa

manera, las poblaciones asumen un papel activo en las distintas fases que atañen a

la vida de un proyecto periodístico, desde su concepción inicial a la evaluación de

los  beneficios  sociales,  o desde el  diseño de un programa o contenido a labores

como la búsqueda de financiación o la toma diaria de decisiones. 

La propiedad e impulso de estos proyectos suele corresponder a organizaciones y

colectivos  sin  ánimo  de  lucro,  entre  los  cuales  cabe  citar  a  actores  tan  diversos

como: ONG y ONGD; asociaciones juveniles, culturales y vecinales; movimientos

sociales; y cooperativas y empresas de economía social. Desde esta perspectiva, co-

bra sentido que muchas de estas iniciativas empleen formas de organización asam-

blearias y horizontales para la gestión diaria y las labores de intervención social. Por

otra parte, las premisas antes descritas garantizan que el Tercer Sector de la Comu-

nicación acabe disponiendo de una mayor independencia con respecto a grupos de

interés, o que manifieste un mayor “pluralismo interno”, entendido como la polifo-
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nía o diversidad de voces y perspectivas que integran el contenido de cada medio o

proyecto. Por otro lado, y de acuerdo a los autores de la anterior definición, Hallin y

Mancini (2004), la participación de las comunidades también dota de mayor “plura-

lismo externo” al sistema de medios de un país o una región, si entendemos que

este implica multiplicar el número de individuos, colectivos y organizaciones que

toman parte en el escenario comunicacional, más allá del binomio tradicional de ca-

rácter público o privado. 

En suma, estamos hablando de un extenso trabajo en torno al eje de lo comunitario y

de la diversidad cultural, que en muchos puntos geográficos está contribuyendo al fo-

mento del pluralismo, la multiplicación de las esferas públicas y la generación de sen-

tido de pertinencia a determinadas comunidades y entornos físicos o virtuales. Sin

embargo, y más allá de su ya larga historia en regiones como Europa, Latinoamérica o

EE.UU., los medios ciudadanos siguen estando invisibilizados en las ciencias de la co-

municación de buena parte del planeta, más preocupadas por la investigación de los

medios dominantes o por estudios que refuerzan una visión mecanicista, lineal y en

exceso profesionalizante de la comunicación. Empero, en los últimos años se están

dando avances sustanciales en su teorización y en la descripción de experiencias para-

digmáticas. Y esto es así porque el Tercer Sector demuestra mayor riqueza y compleji-

dad que la que define a los medios tradicionales (Downing, 2010), por lo que requiere

de instrumentos teóricos y metodológicos refinados que se adapten a las singularida-

des e idiosincrasias de cada localidad o región. 

En el caso de España, estamos hablando, al menos, de las siguientes expresiones: 

1-. Medios comunitarios que, de acuerdo a definiciones consensuadas por sus prin-

cipales organizaciones y redes (ej. la Asociación Mundial de Radios Comunitarias-

AMARC en el ámbito internacional o la Red de Medios Comunitarios-REMC en el

contexto estatal), se definen por la inexistencia de ánimo de lucro ni proselitismo
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político o político; la apertura a la participación de la ciudadanía; y la orientación

hacia el cambio social. 

2-. Medios libres que, frente a los comunitarios y conforme a la tradición consen-

suada en el Manifiesto de Villaverde (1983), enfatizan, sobre todo, el funcionamiento

autogestionario y horizontal, y el rechazo de toda forma de publicidad o ayuda pú-

blica a fin de mantener su independencia.   

3-. Emisoras escolares, universitarias y educativas de tipo diverso, que, más allá de

sus funciones de representación o promoción de la entidad gestora (instituto, uni-

versidad, etc.), abren una vía de participación a la comunidad educativa para que

pueda volcar sus inquietudes y problemáticas, garantizando, en paralelo, la exten-

sión de la actividad académica al resto de la sociedad. 

4-. Cooperativas y empresas de economía social, que son propiedad de sus socios

 trabajadores y/o usuarios; se rigen por criterios asamblearios de toma de decisiones;

y se dotan de mecanismos éticos para mantener su soberanía y atender de forma

prioritaria a temas de interés ciudadano. 

5-. Otros medios de tipología diversa en los que priman objetivos de visibilización

mediática  y  justicia  social,  como  medios  de  centros  penitenciarios,  plataformas

hacktivistas, colectivos de videoactivismo y cine comunitario, etc.   

Por otra parte, a este universo cabe añadir un buen número de asociaciones y organi-

zaciones que emplean la comunicación como herramienta emancipatoria, así como

ONG y ONGD y movimientos sociales que, sin tener en la comunicación su eje prin-

cipal de trabajo, promueven programas de concientización y sensibilización. En estos

últimos casos, reivindicamos el trabajo de aquellas organizaciones que trascienden de

la visión convencional y modernizadora del marketing social y transitan hacia el ideal

de la comunicación para el cambio social. Este último significa planificar la comunica-

ción de manera participativa con ayuda de los colectivos objeto de la cooperación

(que con esto devienen sujetos), por lo que la información difundida no solo se dirige

99



a captar nuevos donantes o mejorar la imagen de la organización, sino, y sobre todo, a

fomentar los lazos sociales, mejorar las condiciones de vida de una población, o esta-

blecer nuevos proyectos y redes más allá de las entidades promotoras. 

En la concepción del Tercer Sector, prima entonces la misión de redistribuir el capi-

tal simbólico y extender el ideal del derecho a la comunicación, que no pasa en ex-

clusiva, y como tradicionalmente se ha entendido, por un acceso a una oferta rica y

plural de medios, sino por la participación efectiva de la sociedad civil en el sistema

comunicacional.  En otro orden de cosas, conviene señalar que los proyectos del

Tercer Sector de la Comunicación no son un territorio de supuesta bondad o pure-

za al margen de los medios convencionales, sino más bien un espacio en el que se

observan imbricaciones con respecto a lo masivo y en el que a veces persisten las

mismas relaciones de desigualdad e injusticia que se perciben en los medios tradi-

cionales. Sin embargo, este ámbito se caracteriza por fuertes procesos de autorrefle-

xividad y suele promover estrategias dialógicas que fomentan la innovación y la

creatividad, y en las que se ensayan fórmulas que en un futuro podrían ser fuentes

de inspiración para mejorar el proceder de los medios públicos o privados. 

Por último, y dado que sus fuentes informativas suelen estar determinadas, no tanto

por los actores de la esfera política-institucional, sino por los ciudadanos y sus orga-

nizaciones, los medios del tercer sector se caracterizan por situarse a la vanguardia

de la problematización y divulgación del pensamiento crítico contemporáneo. Ex-

presado de otra manera, en estos medios y proyectos comunicacionales no es difícil

encontrar contenidos y discursos que desafían al imaginario capitalista-productivis-

ta o a una idea de democracia que se agota en lo representativo. En este último caso,

nos referimos a saberes contrahegemónicos que implican una manera-otra de construir lo

social, lo político, lo económico o lo comunicacional y que tienen que ver con el refuerzo

de los bienes comunes (commons), la necesaria transición hacia paradigmas holísticos y de

preservación del ser humano y el medioambiente (filosofía de los cuidados, buen vivir, de-
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crecimiento, justicia ambiental, etc.) u otras maneras de gestionar el tiempo unilineal y

acelerado que impone la modernidad (ej. filosofías slow).  

En suma, el Tercer Sector de la Comunicación está iniciando una transición hacia

una nueva manera de pensar la comunicación humana, no centrada en exclusiva

por los intereses de la rentabilidad económica, sino por la generación autónoma de

conocimientos, estéticas y expresiones culturales apegadas a los ideales de la justicia

social y medioambiental. Es a partir de las historias personales y comunitarias desde

donde sigue conformándose una visión-otra de lo que implica la ciudadanía, y que

apunta a un proceso complejo que se construye y reconstruye cotidianamente a tra-

vés del derecho a la palabra.  
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Glosario CIDEC

O presente glosario de conceptos elaborouse a partir dos seminarios teórico/prácti-

cos impartidos, ao abeiro do proxecto Cidadanía e Educomunicación (CIDEC) na

Facultade de Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela, polos in-

vestigadores Félix Balanzó da Universitat Autònoma de Barcelona, Denis Renó da

Universidade Estadual Paulista,  Carme Mayugo de Teleduca e Alejandro Barran-

quero da Universidad Carlos III.

Aprendizaxe significativa

Un tipo de aprendizaxe que move á persoa, é dicir, que transforma algo nela, tanto a

nivel invidividual como colectivo, é algo que non a deixa fría, senón que despois de

vivenciar iso, de sentilo, ve as cousas doutra maneira. O cal non quere dicir que as

vexa como di  quen está exercendo  de mediador.  Unha aprendizaxe significativa

non quere dicir que as persoas vexan o mundo da forma en que se lles propuxo du-

rante a aprendizaxe, senón que dita aprendizaxe móvelles o corpo, o statu-quo, de

tal forma que se ven a sí mesmas diferentes.

Audiovisuabilidade

Empregar o audiovisual como unha ferramenta para traballar actividades sociais e

necesidades socioeducativas. Darlle ao audiovisual unha ferramenta para xerar ha-

bilidades socioeducativas novas e á vez darlle visibilidade.

Comunicación alterativa

Rafael Roncagliolo (1988) propuxo deixar atrás o concepto de medios alternativos,

para falar de medios alterativos. Dito concepto tería unha dobre vertente: por unha
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banda referiríase á capacidade de alterar; pola outra, estaría ligado á propia raíz eti-

molóxica de alter, de tal forma que estes medios servirían para facilitar a comunica-

ción cos outros, cos demais.

Comunicación comunitaria

Estaríamos ante un tipo de comunicación que se concibe como lugar de encontro,

sexa real ou non, pola parte dialóxica que a mesma implica. Non están definidos os

roles de emisores e receptores, estes intercámbianse. Isto xera unha vivencialidade

da comunicación, na que o encontro, incluso emocional, ten un impacto importan-

te. Así, pódese abordar a comunicación comunitaria dende tres eixos:

- Narración. Que cada quen poida contar o seu propio relato. Autorrepresentación.

- Vínculo. A comunicación comunitaria axuda a escoitar de forma empática. Non

só é sentir polo que se sente, senón tamén sentir polo que sente o outro. A comuni-

cación do ti a ti.

- Performatividade. Pórse no lugar do outro, o cal sería outra forma de vincularse.

Comunicación cidadá

Podemos abordar o concepto de comunicación cidadá a través da propia concep-

ción do cidadán como suxeito de dereitos e discursos, xa que como sostén Cortina

“o cidadán non é vasalo, o cidadán non é servo. O cidadán non é escravo. E é moi

importante construír comunidades de cidadáns, de persoas que non son manexadas

por outras, manipuladas por outras” (2008: 15). De tal forma que a comunicación ci-

dadá sería o camiño a seguir para colocar “a comunicación ao servizo da constru-

ción  de  cidadáns,  cada  día  máis  capaces  de  facerse  cargo  das  súas  sociedades”

(Martín-Barbero, 2008: 37).

Comunicación dialóxica

Entendida de dúas maneiras: ou ben dende a comunicación interpersoal, é dicir, o

diálogo é aquilo que permite encontrarnos co outro, recoñecernos no outro, apren-

der do outro; como traballos sobre o uso da comunicación e do diálogo en procesos
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de liberación colectiva, cara a novas formas de democracia que non se esgotan no

meramente representativo, senón que avanzan hacia unha democracia deliberativa,

radical, dialóxica.

Comunicación para o cambio social

Alejandro Barranquero, a partir de Gray-Felder e Deane (1999) e de Gumucio e Tuf-

te (2006), define a comunicación para o cambio social como o proceso de diálogo

público e privado a partir do cal as xentes deciden quen son, cales son a súas aspira-

cións, qué é o que necesitan e como poden organizarse colectivamente para alcanzar

as súas metas e mellorar as súas vidas. Dita comunicación caracterízase por asentar-

se sobre a participación comunitaria, a participación dos cidadáns nos seus medios

de comunicación e a apropiación da propia comunidade; a pertinencia cultural e

tecnolóxica; o desenvolvemento de contidos locais e contrahexemónicos pero con

mirada global; o cal produce o fortalecemento de redes e da solidaridade (Gumucio,

2001).

Comunidade móbil

Segundo Renó é o proceso comunicacional que emprega como ferramenta tecnoló-

xica os dispositivos móbiles, sexan teléfonos,  tablets ou portátiles conectados a in-

ternet. Dito proceso acentúa a importancia destes dispositivos como ferramentas ao

servizo da cidadanía. Marc Augé (2007) tamén vai por esa liña ao definir a nosa so-

ciedade como móbil e autónoma.

Comúns

Os comúns parten da existencia de determinados recursos que son de todas as perso-

as pero non son posuídos por ninguén. E avogan pola xestión en común deses recur-

sos como a auga ou o solo, pero tamen a comunicación. Dende este paradigma faise

unha diferenciación do público e do comunitario. O público é aquilo que en realida-

de é privado pero que está controlado polas administracións públicas (ex. a enerxía),

adscrito ao Estado, á razón moderna. O comunitario, pola súa banda, está á marxe do
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privado e do público, atópase relacionado co concepto de cercamento por parte dos

poderes privados, de bens que anteriormente eran comúns. A proposta é recuperar

bens que se consideran comúns, ou crear os propios comúns, a través, por exemplo

de internet. No eido da comunicación, céntranse no software libre, nas redes sociais

federadas e libres. Defenden tamén unha diferenciación entre dereitos de autor para

os produtos que se poden reproducir, e patentes para o ámbito biomédico.

Convivencialidade

Este concepto, desenvolvido por Iván Illich (1973), é unha crítica ao capitalismo. Illich

sostén que hai proxectos e situacións convivenciais na medida en que é importante

que pasen cousas para ser, para recoñecer que se é, e non para ter. Este concepto serve

para evitar cohesión social, que procede da xerga institucional e política.

Decrecemento

Segundo este paradigma a clave do problema das nosas sociedades viría a ser a hi-

perproductividade, o crecemento ilimitado ao que nos levou o capitalismo, por enri-

ba das capacidades de absorción e rexeneración da natureza. Avogaríase, dende este

paradigma, por un crecemento sostido, que non supere os propios límites da natu-

reza, un crecemento ligado,  segundo Barranquero, ás necesidades reais humanas,

tanto materiais como de tipo cultural, afectivas, de coñecemento da comunidade, a

comunicación, a liberdade de expresión etc.

Desenvolvemento

Poderíamos definir o desenvolvemento seguindo a Díaz Bordenave (1978) como un

“complexo proceso social, deliberadamente orientado, de transformación do modo

de produción e distribución dos bens, mediante a participación consciente de toda

a poboación no esforzo de construír unha estrutura social xusta, solidaria e inde-

pendente, na cal existen condicións para que todos os seus membros se realicen ple-

namente como persoas”.
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Educomunicación

É un termo que ten dúas tradicións básicas, unha tradición occidental e unha latinoa-

mericana, e xusto agora estase a producir certa converxencia desas dúas tradicións. A

tradición occidental emprega o concepto Media Literacy, literalmente “alfabetización

sobre os medios”, destacando autores anglosaxóns como Len Masterman. As súas

orixes estarían no Concilio Vaticano II (Inter Mirifica), no traballo desenvolto pola

UNESCO e na crítica  benjaminiana e  gramsciana. Dita crítica remataría chegando a

América Latina a través da Teoloxía da Liberación. Xa neste continente, cómpre si-

nalar a relevancia do proxecto DENI do cubano Luís Campos, dos traballos de Gra-

ciela Carbona na Arxentina, de Paulo Freire e a súa educación popular, e de Mario

Kaplún, que dedicou toda a súa vida á acción no terreo e nos últimos anos da súa vida

púxose a escribir. A tradición latina consideraba que era interesante que a comunica-

ción se traballara en contextos educativos, que se utilizara unha comprensión crítica

dos medios e que se fixeran prácticas de produción.

Neste contexto, ao longo dos anos 90, houbo un debate interno entre a xente que

cría que a educomunicación só debería preparar para á análise crítica, para liberar e

converter ás espectadoras en espectadoras críticas, pero sen a intención de erixilas

en produtoras; ese labor quedaba en mans de periodistas/comunicadores. Por outra

banda, outro sector aspiraba a converter a cidadanía en produtora. Todos estes de-

bates, así como as dúas tradicións clásicas, converxen nun documento da UNESCO

que se aprobou en 2002 en Sevilla, que veu a recoñecer as prácticas que se tiñan fei -

to en América Latina. O documento da UNESCO recoñece, ademais, que a Media

Literacy consiste tanto en crear medios como en crear mensaxes e en analizar critica-

mente as mensaxes.

Folkcomunicación

É unha teoría desenvolvida polo brasileiro Luiz Beltrão (1980) que propón compren-

der os procesos de comunicación popular. Neste marco, Dancosky e Renó (2014: 49)
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sosteñen que “co xurdimento de novos espazos e narrativas, o papel do activista - e

dos seus discursos folkcomunicacionais – asumiu unha nova condición”. De tal for-

ma que “cada cidadán que compartilla coa súa comunidade nestes espazos, pasa a

ser un líder folk fronte aos seus amigos, e estes asumen o seu papel ao compartillar

novamente”. A consecuencia disto, sostén Renó, é que nos procesos folkcomunica-

cionais contemporáneos, o poder mediático da cidadanía vese ampliado.

Mediación artística

É unha ferramenta de expresión para empregar en traballo comunitario, xerar auto-

expresión dos colectivos sociais, facilitar a autorrepresentación da xente e crear un

espazo onde se produza comunidade. No eido da mediación artística, sostén Carme

Mayugo que as persoas facilitadoras recoñecen que a creatividade está nas comuni-

dades, e xuntos, facilitadores e comunidades, traballan polo cambio social.

Medios comunitarios

John Downing (2010) insiste na idea de que os medios comunitarios son un tercei-

ro sector mediático. Para el estes medios poñen en práctica o que el denomina co-

municación  radical  e  que  se  plasma  nunha  extrema  variedade  de  formatos  e

experiencias, moito máis variada que a dos medios mainstream de carácter comer-

cial, público ou estatal.

Como consecuencia de dita variedade, os medios comunitarios non se deben definir

pola súa esencia, por unha natureza especial, senón polo tipo de relacións que esta-

blecen coa sociedade e co resto de actores sociais. O que define os medios comuni-

tarios  non son  tanto  os  textos,  senón  os  contextos  aos  que  fan  fronte  o  que  é

alternativo hoxe, pode ser hexemónico mañá. Os medios comunitarios estarían re-

lacionados, neste último senso, coa formación de bloques contrahexemónicos.

A partir destas reflexións e das definicións dadas polas redes de medios comunita-

rios e as institucións públicas, Alejandro Barranquero, propón os catro piares que

virían definir a un medio comunitario: son medios privados de organizacións sen
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ánimo de lucro e sen reparto de beneficios; articúlanse arredor do acceso e da parti-

cipación cidadá nas tarefas do medio; teñen como obxectivos a xustiza social, a de-

mocratización e a visibilidade; neles non hai proselitismo relixioso ou político.

Medios cidadáns

Clemencia Rodríguez (2001) propón a definición de medios cidadáns como oposi-

ción ao termo medios alternativos, porque denuncia que a visión do alternativo (a

algo), atrapou o debate nesa dicotomía entre David (sector de medios pequeniños) e

Goliath (medios privados e públicos). De tal forma que todo o debate xiraba exclu-

sivamente sobre que o alternativo tiña que ver coa mensaxe, articulando este tipo

de medios como opostos ou suplementarios aos contidos dos medios dominantes. 

Modernidade/Colonialidade

É un concepto dobre, artellado por un grupo de teóricos, na maioría latinoamerica-

nos, como Arturo Escobar, Walter Mignolo ou Enrique Dussel. Estes autores cues-

tiónanse que é o que veu antes, se o colonial, é dicir o afán expansivo do ser humano

sobre os demais e sobre os recursos da terra, ou se primeiro veu a razón moderna. Eles

sosteñen, segundo Barranquero, que a colonialidade é o reverso da modernidade, a

outra cara, de tal forma que van unidos, non se poden entender un sen o outro. Fron-

te a isto propoñen colonizar o ser e o saber. A globalización sería unha fase evolutiva

da colonialidade. A saída estaría en armar unha nova teoría dende o sur global, enten-

dido este concepto non só como o conxunto de territorios marxinados pola moderni-

dade,  senón  tamén  incluíndo  aos  grupos  invisibilizados.  Esta  teoría  serviría  para

descolonizar todo aquilo colonizado pola razón moderna: saberes, seres, corpos. 

Movemento Slow

Un dos grandes problemas das nosas sociedades actuais é a cultura do tempo úni-

co que impuxo a  modernidade.  Unha concepción do tempo como eficiencia,  o

tempo asociado ao capital e a produtividade. Limitando desta forma o tempo que

necesitamos para ser libres, para compartir coas persoas que nos rodean. Desde o
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Movemento Slow proponse desacelerar, repensar os nosos tempos, recuperar a ca -

lidade fronte á cantidade, o creativo fronte ao estandarizado, as relacións de proxi-

midade,  as  redes.  Dentro  deste  movemento,  xurdiu  nos  últimos  anos  unha

corrente chamada slow-media, ligada ao terreo das experiencias prácticas. Fronte á

sobresaturación, ao torrente mediático, estanse xerando moitas alternativas reac-

tivas a ese panorama. O slow-media reclama un consumo máis moderado de ferra-

mentas tecnolóxicas e medios.

Narrativa transmedia

Segundo Denis Renó, transmedia é unha linguaxe contemporánea desenvolvida pola

sociedade a partir dos procesos e ambientes interactivos e que ten como característica

a difusión de mensaxes distintas, a partir de plataformas diversas, por redes sociais,

ambientes facilitadores de retroalimentación e en dispositivos móbiles. Os contidos

transmedia caracterízanse por ser autónomos, relacionados, complementarios, inte-

ractivos, empregar multi-linguaxe, circular polas redes sociais e estar dispoñibles por

e para dispositivos móbiles de cara a garantir unha mellor accesibilidade. 

O bo vivir

É unha cosmovisión de orixe indíxena, un sistema filosófico, un sistema de crenzas.

O bo vivir articúlase en torno a catro tipo de relacións dos humanos. En primeiro

lugar, a relación cun mesmo. En segundo lugar, a relación cos demais. En terceiro

lugar, a relación coa natureza. E en último lugar, a relación co propio cosmos, o cal

implica que o bo vivir ten unha dimensión espiritual, intanxible, non só unha di-

mensión meramente física. Todos (os humanos, os animais, a natureza) formamos

un continuum natural conectado co cosmos. 

Observatorios de comunicación

Fiscalizan a actividade dos medios de comunicación, fan análise de contido e de dis-

curso para ver como son representados determinados colectivos ou como se fala dos
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movementos sociais. Non hai moitas experiencias deste tipo de ferramentas de con-

trol social nos medios en Europa, pero si en América Latina.

Prealimentación

É un concepto desenvolvido por Mario Kaplún, e constitúe a súa achega máis radi-

cal e innovadora. Segundo Kaplún (1998), prealimentación é o contrario de retroali-

mentación.  Os emisores parten, para elaborar as súas mensaxes, dos coñecementos

previos que teñen. A prealimentación parte de que todos e todas temos unha baga-

xe, estamos cheos, estamos cargados de formas de ser, maneiras de entender o mun-

do,  experiencias  previas.  Experimentemos esa  bagaxe  como algo  que lle  vai  dar

forma á experiencia que deseñemos no eido educomunicativo. A prealimentación é

tan interesante a nivel individual como colectivo, o cal é difícil de conxeniar. Hai

que dirimir entre a prealimentación de cada un dos individuos, que se sintan reco-

ñecidos, e a colectiva.

Razón cosmopolita

É un concepto de Boaventura de Sousa Santos (2003), que ten empregado nos últimos

anos e que propón que temos que pasar da razón moderna a unha razón cosmopolita,

descentrada, concreta e do presente. Estamos a falar dunha razón que xa non soa-

mente é ecolóxica, senón que está construída a partir do diálogo entre saberes, disci-

plinas e rexións. Ditos saberes moitas veces están demasiado arraigados na lóxica do

territorio, de tal forma que hai que conseguir que trascendan e se alíen entre sí en

proxectos comúns e comparados. Dende o rescate destes saberes invisibles, subalter-

nos, poderiamos armar un marco común non totalizante, que non teña a intención de

explicar o mundo e que parta das experiencias que xa existen.

Socioloxía das ausencias e das emerxencias

É un concepto dobre desenvolvido por Boaventura de Sousa Santos (2005). Segun-

do el as  ausencias virían a ser todo aquilo que a modernidade deixou a un lado, os

saberes excluídos,   invisibilizados. Mentres que as emerxencias son todas aquelas
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experiencias posibles que hoxe en día xa se están a facer, como os diálogos interre-

xionais e/ou interculturais.

Videoactivismo

As prácticas videoactivistas,  “posúen un carácter transformador pois entenden o

audiovisual como un instrumento de denuncia e loita política, social ou didáctica”

(Rodríguez, 2014: 10). A produción de contidos videoactivistas por dispositivos mó-

biles esixe técnicas e formatos específicos, como consecuencia das limitacións de

gravación e exhibición do material, o cal se produce e visualiza en gran parte a tra-

vés de micropantallas. De tal forma que os cidadáns se transforman en “seres me-

dios” (Gillmor, 2003), capaces de combater os medios tradicionais.
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