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1.- Pretensións previas do traballo. 

Se algo tivemos claro antes de comezar o noso traballo 
era  onde queriamos chegar. Por unha banda, non 
desexabamos tratar temas que se afastasen demasiado 
do noso campo: o xornalismo (polo que pensamos que o 
mellor xeito de facelo non era outro que achegándonos 
ata un medio de comunicación) e, pola outra, pareceunos 
interesante enfocar o tema ó redor da responsabilidade 
social que asumen os medios de hoxe, xa que poden 
chegar a converterse nun método de difusión de ideas 
moi influínte. Así, chegaremos a estudar ata que punto 
existe un círculo comunicativo entre audiencia e cadea.

2.- Obxectivos dos alumnos, obxectivos das 
asociacións ou organizacións: converxencia e 
dinámicas de traballo.

 Como xa explicamos anteriormente, o noso obxectivo 
básico consiste en coñecer o grao de responsabilidade 
social que asume COPE Santiago coa veciñanza 
compostelá. 

Para iso, durante mes e medio realizamos visitas 
periódicas a este medio durante as cales observamos e 
acompañamos ós seus traballadores  durante a súa 
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xornada laboral. Non nos centramos tanto en estudar o 
tipo de fontes que consultan para elaborar a información, 
senón en analizar o tipo de programación que ofrecen á 
audiencia para comprobar se existen relacións de interese 
por parte da cadea coas fontes comunicativas e ata que 
punto inflúen na programación de contidos. Para iso, 
solicitamos dossiers coa programación semanal e fixemos 
entrevistas ós traballadores que máis tratan os temas 
sociais na súa axenda. En canto ós obxectivos da 
asociación, pensamos que neste caso se ofreceron a 
axudarnos sen ningunha contrapartida.

3. A organización interna da asociación e as súas
dinámicas de traballo.
Estas aseméllanse moito ás correspondentes a calquera 
emisora de radio, aínda que a un nivel máis “micro”, por 
tratarse dunha emisora local. Así, hai un director da 
emisora, que xunto cos directores dos programas, decide 
-en varias xuntanzas que teñen lugar ó longo do día- os 
contidos que se van tratar nos mesmos. Iso si, estes 
últimos recalcaron que o seu grao de liberdade é amplo, e 
eles mesmos actúan como redactores das novas que se 
van introducir nos seus programas. Tamén existe un 
director comercial que leva todo o relacionado coa 
publicidade.

Misión da asociación e necesidade da aportación do 
grupo de traballo.
Hai que dicir que COPE Santiago é un medio de 
comunicación, e, como tal, o seu principal cometido é 
informar “en liberdade” -segundo eles mesmos nos 
dixeron- de todo o que aconteza na cidade de Compostela 
e a súa comarca.
O feito de tratarse dunha empresa de comunicación con 
ánimo de lucro, fixo que non tivesen ningunha necesidade 
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das aportacións do noso grupo de traballo, e, por tanto, 
non nos mandaran realizar ningunha actividade concreta 
para o beneficio da emisora. Así, o noso labor na 
“asociación” foi máis ben pasivo -a observación de como 
a programación da COPE responde ós intereses da 
cidadanía- que activo.

ProT na organización. Incidencia das accións 
emprendidas polo grupo.
O ProT, porén, si tivo unha certa incidencia na mesma, ó 
perder varios dos seus empregados tempo en explicarnos 
o funcionamento da emisora, así como “liberdade” no 
xeito de actuar, ó sentírense observados pola nosa 
presenza. Do mesmo xeito, consideramos que o ProT 
fíxolle ver ós integrantes da emisora a importancia da 
responsabilidade social, e que polo tanto a partir de agora 
vanlle prestar máis atención a este tema.

Posibilidades de intercambio futuro co grupo e coa 
materia.
No referido a un intercambio futuro, dende COPE 
Santiago deixáronnos as portas abertas para calquera 
outra ocasión, mais non sabemos ata que punto se pode 
profundar na relación dunha emisora comercial como esta 
e a materia de CIC. Se cadra, cando lle remitamos ó 
director este traballo, e acudamos á sede para darlle as 
grazas pola súa colaboración, poderemos ter a 
oportunidade de intercambiar ideas sobre como se pode 
aproveitar unha posible colaboración futura.

4. Actividades emprendidas e relación coa materia
A cadea de comunicación interpersoal  exprésase no 
noso traballo a través da interacción dos membros do 
grupo tanto para expoñer as hipóteses coas que 
partiríamos para analizar a responsabilidade social da 
COPE como para confeccionar conclusións. Cada 
membro aportaba a súa idea, que era comentada e 
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valorada polo resto do grupo. Por outra banda, a cadea de 
comunicación comunitaria levouse a cabo ó convivir 
esas 15 horas cos traballadores desta comunidade 
informativa. Nós chegabamos con preguntas claras e 
eles, na medida do posible, tentaban contestalas.
Os actores implicados  foron, principalmente, dous 
traballadores: Alberto Varela e Patricia Iglesias, dos que a 
través de entrevistas e charlas coloquiais puidemos sacar 
moitas das conclusións, debido á súa asistencia diaria á 
COPE e ó seu triple labor como enviados locais, 
redactores e locutores.
O contexto espacial máis importante do noso traballo foi 
a sede da Cadea COPE en Santiago, na que puidemos 
presenciar as rutinas produtivas e acudir en directo ó 
informativo das 19:30 e á charla de veciños dos xoves, 
cos que despois puidemos intercambiar pareceres.
A nosa dieta relacional  levouse a cabo nunha semana 
neutra se ben é certo que a maioría das nosas visitas 
tiveron lugar pola tarde, dada a pouca dispoñibilidade de 
tempo pola mañá dos traballadores. Aínda así, quixemos 
ampliar un pouco o marco e decidimos facer un 
seguimento do tratamento da COPE na folga xeral do 
29M. 
O ritmo de contacto  con esta comunidade informativa 
non foi rutinario senón que se levou a cabo axustándose 
sobre todo ós horarios dos traballadores e a aqueles 
espazos que esta radio lle dedica á cobertura social. 
Aínda que o maior grao de comunicación e relación  do 
noso grupo foi cos traballadores, o director quixo intervir 
para darnos o consentimento para a nosa dieta de medios 
a cambio da lectura do noso traballo final antes de 
entregalo ó profesor. Tamén, o director comercial, 
supervisaba con gran interese o noso labor durante a 
estancia na COPE.

5.- Aproveitamento grupal das accións.
Cando decidimos escoller a cadea COPE Santiago como 
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medio no que realizar o noso traballo ProT, pensabamos 
estudar simplemente cales eran as rutinas produtivas 
desta emisora e como traballaban os xornalistas xa que 
pensabamos que, como futuros profesionais da 
comunicación, isto nos beneficiaba máis. Pero logo 
pensamos que era mellor orientalo doutra maneira: 
estudar a responsabilidade social desta cadea e ver en 
que medida atende ós intereses dos cidadáns. Despois 
de rematar o traballo podemos concluír que foi un cambio 
de rumbo moi acertado.
Desta maneira puidemos observar a importancia que ten 
a comunidade no proceso de alimentación de noticias e 
na confección da axenda do xornalista. Un dos 
traballadores, Alberto Varela, explicounos que a meirande 
parte das noticias corresponden a chamadas de cidadáns. 
O traballo dos xornalistas da COPE consiste en ir ó lugar 
dos feitos para poder construír a noticia, pero as fontes de 
información son os cidadáns, que ademais son oíntes. É 
obvio que a audiencia agradecerá en maior medida 
escoitar informacións máis próximas ó seu entorno que 
informacións meramente institucionais.
Por outra banda, puidemos asistir tamén a unha tertulia 
de veciños na que se debatiu sobre a unión de concellos. 
Nela, puidemos escoitar a opinión dalgúns representantes 
veciñais, xa foran do centro, dos barrios ou do rural. Estas 
opinións contrapuxéronse coas declaracións de Alberto 
Núñez Feijoó e outros cargos políticos: contrapúxose o 
querer institucional co querer cidadán. Pero ademais, 
tivemos a oportunidade de falar cos representantes 
veciñais tras a tertulia. Eran tres e os tres xa viñeran falar 
máis veces. Explicáronnos que a cadea COPE funcionaba 
en gran medida como voceiro dos seus intereses.
Polo tanto, esta orientación do traballo permitiunos 
estudar o grao de representatividade e interacción que ten 
a comunidade coa cadea COPE. Pero ademáis fixo que 
nos plantexáramos preguntas como a seguinte: é isto 
posible nun medio de comunicación maior que non opere 
só a nivel local?
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6.- Promoción das accións e do interese da asociación 
na aula e no blog.
Cando decidimos cambiar o enfoque do traballo, pasar de 
estudar as rutinas produtivas a estudar a 
responsabilidade social, os nosos compañeiros 
preguntáronnos no blogue se iamos participar na 
elaboración da información pero como ben lles 
explicamos non imos facer prácticas como xornalistas 
senón a estudar a participación e representatividade da 
poboación. Ademais, os compañeiros apoiáronnos no 
noso proxecto xa que lles interesa ver ata que punto os 
medios son voceiros dos cidadáns ou dos poderes. 
Quizais foi a partir do cuestionario que fixemos xunto co 
profesor Marcelo Hermida onde máis respostas 
atopamos: compromiso da COPE cos cidadáns e 
estudantes, liberdade do xornalista ó confeccionar a 
axenda temática, intereses da emisora e das asociacións 
coas que mantén contacto, axentes sociais máis 
participativos, etc. Un compañeiro cuestionou a entrevista 
que lle fixemos a Alberto Varela e explicou que, na súa 
opinión, a COPE é un voceiro dos poderes políticos. Pero 
explicámoslle que as competencias dun xornalista a nivel 
local son moi distintas ás dun xornalista nacional: no local 
a liña editorial difumínase máis xa que moitas veces hai 
poucas noticias e hai que agarrarse á información do 
primeiro que chame.
Por outro lado, tamén explicamos no blogue a tertulia dos 
representantes veciñais e presentámola como unha 
charla sen censura na que cada representante expoñía os 
seus problemas. Agora ben, eles mesmos nos contaron 
que antes de ir a expoñelos á COPE primeiro intentan 
solucionalos coas canles convencionais: “non poder ir 
queixarte á radio se antes non te queixaches ó concello”. 
Unha das nosas compañeiras explicábamos 
acertadamente que debería ser o xornalista o que fora ó 
lugar do acontecemento e dera voz a eses problemas. 
Así, cremos que o estudo da responsabilidade social na 
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cadea COPE foi un acerto xa que resultou interesante 
para nós e tivo unha boa acollida entre os compañeiros 
no blogue.

7.- Estimación da intervención do GOBE no traballo.
Alberto Román, que é o membro GOBE ó que lle 
corresponde supervisar o noso traballo, acudiu connosco 
a entrevistar a Alberto Varela, traballador de COPE 
Santiago.

Asemade comentou algúns dos nosos post en Común e 
Persoal.
MEMORIAS INDIVIDUAIS: 
Cruz Portela, Soraya
A- Aproveitamento persoal: coñecemento da 
experiencia.
Esta inmersión en cadea COPE Santiago permitiume 
coñecer o funcionamento dunha emisora local e o grao de 
participación e representatividade que ten a cidadanía. A 
finais do verán estiven colaborando en Radio Oleiros, a 
emisora do meu concello, onde xa me decatei da 
importancia que teñen os cidadáns na conformación da 
axenda temática. Evidentemente non podemos comparar 
ámbalas dúas radios xa que unha está presente no 
panorama nacional e a outra existe só a nivel local. Os 
traballadores da COPE explicáronnos que eles conseguen 
moitas noticias grazas ós cidadáns e que moitas veces 
son estes os que conforman a axenda temática. Non sei 
ata que punto se cumpre isto, é dicir, ata que punto a 
verba se corresponde coa facta. Aínda así, o que si é 
certo é que tódalas semanas levan a representantes 
veciñais da zona para que falen sobre temas de 
actualidade e ver como estes inflúen na poboación. Aquí 
creo que aprendín bastante xa que asistimos ó debate 
entre tres representantes veciñais e logo tivemos a 
oportunidade de falar con eles. Así, contrastamos o que 
nos dixeron os traballadores da COPE coas palabras dos 
representantes e neste caso ámbalas partes estaban 
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encantadas.
B- Propostas de mellora: persoal, na interacción co a 
asociación, na interacción e dinámica grupal ProT.
No estudo do tema, tardamos un chisco en centrarnos e 
iso nos restou algo de tempo. Na cadea COPE sempre 
responderon ben pero quizais, igual que pensa algún 
compañeiro, penso que á última pregunta da entrevista 
que lle fixemos a Alberto Varela debería ter respondido el 
e non o director comercial da COPE que apareceu nese 
momento. E no referente á dinámica grupal sempre foi 
moi boa: traballamos xuntos, fomos á COPE xuntos e nos 
dividimos ben os comentarios do blogue.

Díaz Villaverde, Yanire
A.Como experiencia foi totalmente enriquecedora. A 
decisión de entrar en Xornalismo tomeina coa expectativa 
de chegar a ser locutora de radio, por iso, a escolma da 
COPE como comunidade para o noso ProT me resultou, 
canto menos interesante. Se ben é certo que preferiría un 
ente público non movido por intereses económicos e 
políticos, polo menos enriquecinme vendo a rutina 
produtiva do medio ó que quero dedicarme nun futuro.
En canto ó labor social desta cadea debo recoñecer que o 
espazo que lle dedican a temas comunitarios é máis do 
que esperaba. Resultoume curioso que a pesar da súa 
marcada ideoloxía admitan chamadas dos oíntes ó azar 
para facerlle preguntas ó alcalde, agora do PP pero antes 
tamén o facían con Bugallo. 
A verdade é que a axuda que recibimos foi a que 
pensamos que iamos recibir, pois escollemos para o noso 
ProT unha comunidade vencellada ó noso futuro sector 
laboral e, obviamente, deberíamos contar coa súa 
complicidade e colaboración. E así foi. 
B. No tocante ás propostas de mellora creo que as 
entrevistas realizadas ós traballadores ían demasiado 
marcadas “por un guión”. Dixéronnos o que toda 
sociedade quere escoitar e o que querían que 
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transmitíramos pero non sei se en realidade é o que 
pensan os propios traballadores. De todas formas, a 
presenza dun dos seus superiores durante a entrevista 
non creo que axudara moito a que os traballadores se 
sincerasen. 
Asemade, creo que as asociacións locais teñen pouca 
cabida na súa programación xa que a maioría que conta 
con espazo nesta cadea son Cáritas, Cruz Roja, 
UNICEF… todas de carácter máis estatal, aínda que 
posúan sede en Compostela. 
Na dinámica do grupo non teño ningunha queixa. As 
propostas foron sempre escoitadas, argumentadas e 
debatidas; e os días escolleitos para ir á COPE estaban 
sempre coordinados coa dispoñibilidade de tódolos 
membros. 
Fernández Fernández, Emma

A- Dous meses despois de comezarmos a traballar con 
COPE Santiago, podo afirmar que chegamos a coñecer 
moito mellor todo o tipo de programas que versan e 
permiten a participación cidadá nas diferentes radios. Isto 
levoume a plantexar preguntas que de seguro non me 
tería formulado se o noso traballo non consistise en 
investigar a responsabilidade social dun medio de 
comunicación. Comezamos a  cuestionarnos ata que 
punto os medios ceden o seu tempo para que a xente se 
exprese e comunique as súas necesidades á sociedade e 
as reais contrapartidas que iso conleva, xa que nada é 
gratuíto. Así, entendemos que consiste nunha relación de 
favores mutua, posto que a uns lles interesa publicitarse 
e, ós outros, encher a axenda con contidos. 

B- Con respecto ás propostas de mellora son poucas as 
puntualizacións que podo facer. A dinámica grupal do 
ProT foi boa, igual ca interacción, a división das tarefas e 
a posta en conxunto do material que cadaquén foi 
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recollendo pola súa conta. 

Dende logo, debo agradecerlles a súa colaboración para 
facer este traballo de titorizado porque, obviando a 
aprendizaxe académica, puiden aprender de e con eles.

A asociación dende o primeiro momento accedeu a 
responder a tódalas cuestións que lle fomos facendo con 
franqueza. Porén, notábase que ante todo tiñan presente 
o código deontolóxico do xornalista. Por iso, 
recomendaría un uso non tan institucionalizado ou 
sesgado das fontes utilizadas, xa que acostuman a 
recorrer ás mesmas de cotío, o que impide sacar contidos 
orixinais ou diferentes ós que nos teñen acostumados. 

Fernández Lema, Marcos 

A.A nivel individual, coido que esta ten sido unha 
experiencia moi positiva. Hai que ter en conta que a 
asociación elixida foi un medio de comunicación, polo que 
esta traballo trascende da materia e da experiencia 
persoal para converterse nunha aprendizaxe de gran valor 
dende o punto de vista profesional, ó poder coñecer cal é 
o funcionamento interno dunha emisora de radio local, na 
que, quen sabe, podería estar traballando nun futuro. 
Porén, e malia ser unha emisora comercial, o enfoque que 
lle demos ó traballo fixo de COPE Santiago unha 
“asociación” máis, polo que puiden aprender moito sobre 
como os medios de comunicación tratan o tema da 
responsabilidade social, algo que está tan en voga nos 
últimos tempos. Así, e malia as múltiples horas que lle 
dedicamos ó traballo ó longo de varias xornadas, creo que 
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o aproveitamento persoal da experiencia foi moi positivo.

B.A nivel persoal, creo que podería mellorar moito neste 
traballo, pois posiblemente a miña implicación non foi tan 
importante como a que puideron ter outros compañeiros e 
como a que unha tarefa tan interesante coma esta esixía.
Nun senso máis global, creo que o grupo funcionou dun 
xeito positivo, ó tratarse de apenas catro persoas 
traballadoras, que vivimos preto -e preto da asociación- e 
que xa nos coñeciamos amplamente de antes. Así, a 
coordinación foi a axeitada, e, quitando os habituais 
agobios polo tema dos prazos –á hora de mandar o 
formulario, o cronograma etc.- creo que apenas habería 
puntos que mellorar neste senso.
Por último, no que á interacción coa “asociación” se refire, 
cómpre dicir que ó mellor non foi tan fluída como se esta 
fora unha ONG, por exemplo, o cal é lóxico. Esta 
poderíase mellorar a través dunha mellor comunicación 
coa emisora, e dun reforzamento da confianza mutua. 
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