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PRÓLOGO

As desigualdades entre mulleres e homes e as violencias 
machistas, así como todas as vulneracións dos dereitos 
humanos, desvélannos que a nosa sociedade alberga un 
problema sistémico que ten a súa orixe no sistema capita-
lista e patriarcal.

Os Dereitos Humanos atópanse nunha crise, que colocou ao capital por 
encima das persoas, á conta da explotación e dominación de determinados 
grupos oprimidos e das mulleres. Ante iso, cada día máis persoas optamos 
por actuar, por achegar o noso gran de area e articulalo con outros millóns de 
grans de area que transformen este planeta de raíz e construamos un novo 
sistema sociopolítico que teña no seu eixo a vida e a súa sustentabilidade.

Desde InteRed practicamos o denominado enfoque de Dereitos. Este enfoque 
aléntanos a ser titulares de dereitos, o cal implica que os seres humanos 
sexamos considerados suxeitos de dereitos, con poder político, xurídico e 
social para esixir o pleno exercicio da nosa cidadanía. O enfoque de dereitos 
aléntanos a posicionarnos tendo en conta a seguinte distinción:
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 • Ser titulares de dereitos implica que os seres humanos pasemos a  
   ser considerados suxeitos de dereitos, con poder político, xurídico e  
   social para esixir o pleno exercicio e goce dos Dereitos Humanos.

 • Doutra banda, os titulares de deberes teñen a responsabilidade de  
   remover todos os obstáculos e buscar as medidas necesarias para  
              garantir a plena realización dos dereitos humanos.

Segundo a súa natureza distínguense:

  TITULARES DE OBRIGAS: Os Estados son os suxeitos destas  
  obrigas políticas, morais e xurídicas.

  TITULARES DE RESPONSABILIDADES: Toda a cidadanía, 
  empresas, medios de comunicación e todos os axentes non 
  estatales cuxas accións teñen efectos sobre os dereitos 
  humanos, son titulares de responsabilidades.

Este enfoque de dereitos que nos interpela  e nos convida a actuar, conta hoxe 
en día cunha fórmula que se apoia nas novas tecnoloxías, como ferramenta 
de comunicación e de incidencia política e social, á que denominamos 
“ciberactivismo”.

Así, a presente guía e os vídeos que incorpora pretenden facilitar algúns 
elementos básicos de ciberactivismo, promovendo capacidades comunica-
tivas con poder transformador.

 

Teresa Pineda Sánchez-Garrido 

Técnica de Coeducación de InteRed Andalucía.
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 CONTEXTO

Fai menos de 25 anos, internet era unha palabra que non formaba parte 
do vocabulario cotián da humanidade. As redes sociais estaban lonxe de 

existir! Os medios de comunicación acaparaban a maioría -senón a totali-
dade- da escena da comunicación. Eran os únicos intermediarios dentro 
do proceso comunicacional de masas. Hoxe as aplicacións e produtos en 
liña irrompen e modifican o fluxo informativo, impactando na velocidade, 
distribución e no contido mesmo que chega á audiencia.

Ata entón, as e os defensores dos Dereitos Humanos contaban con estra-
texias de mobilización social e incidencia política nas rúas, nas institucións, 
na Comunidade Internacional.

Que é o ciberactivismo?

É o uso estratéxico das plataformas da internet e das ferramentas dixitais 
para xerar procesos enfocados ao exercicio da cidadanía global, crítica, ac-
tiva e participativa e en defensa dos Dereitos Humanos. Devan dito isto, 
non hai ciberactivismo completo sen accións offline, entendendo isto non 
só como accións de rúa senón como a xeración e interacción de redes hu-
manas.
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Estes son os elementos fundamentais do triángulo virtuoso do ciberactivismo:

  • Accións dixitais.
  • Accións presenciais.
  • Ámbalas accións deben buscar captar a atención dos
   medios de comunicación, para asegurar así unha chegada  
   máis ampla.

Que elementos caracterizan ao ciberactivismo?

  Aposta polos procesos máis que polas accións meramente
  conxunturais.

  Debe ser dinámico e participativo. Apóiase na intelixencia 
  colectiva.

  Debe xerar ou impulsar o movemento de comunidades.

  Debe fundamentarse en narrativas transmedia. É dicir, sosterse  
  no uso de diferentes formatos (audio, texto, imaxe e vídeo) e 
  diversas plataformas (Youtube, Facebook, Instagram, TikTok,  
  Twitter).

  Debe saír da comodidade da internet e as redes sociais.

  Non se move polo azar, require de estratexia, planificación, 
  constante medición e adecuación ante novos contextos.

  Require saír da caixa, sempre experimentar e non temer o 
  fracaso.

  O ciberactivismo non se pecha en guetos. A e o ciberactivista  
  móvense no mundo dos Dereitos Humanos e, polo tanto, é 
  sensible e actúa ante temáticas que saen do seu ámbito de 
  interese.

É importante empaparse do último en tecnoloxía dixital. Pero as ferramentas 
non son o principal dentro do ciberactivismo. As ferramentas pasan. O que 
queda son os procesos. O que queda son as redes humanas que logremos 
afianzar a partir das nosas accións comunicacionais.

ÍNDICE
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APOIOS AUDIOVISUAIS 
DA GUÍA  

Esta guía compleméntase cun material audiovisual práctico que nos permite 
achegarnos a esas estratexias de ciberactivismo, para o seu uso a nivel indi-
vidual, grupal ou na aula:  

       Vídeo 1: 

             Introdución ao Ciberactivismo. 
 
Como destacar no medio do ruído dixital? Cada día millóns de mensaxes loitan 
por captar a nosa atención. Neste vídeo explicaremos como o ofrecer contido 
de valor e coñecer as novos paradigmas da comunicación e da información, son 
claves para que as nosas mensaxes teñan a posibilidade de destacar.

   Vídeo 2: 

                     O poder do vídeo. 
 
Compartimos alternativas de uso do formato vídeo para producir material 
comunicacional para a incidencia social. Compartiranse aspectos básicos de pre 
produción, produción e edición de material audiovisual. Compartirase coas e 
os participantes un par de ferramentas de edición de vídeo gratuíto, para a súa 
elección.

 
       Vídeo 3:

           Principios básicos de deseño gráfico.  
 
Compartimos oito principios básicos do deseño gráfico para que poidas aplicalo 
á hora de encarar o deseño de artes, memes ou outros elementos gráficos para 
a túa estratexia de ciberactivismo.

             
  Vídeo 4: 

       Storytelling, a arte de contar historias. 

Unha das claves para que as nosas mensaxes teñan impacto é o de transmitilos a 
través de historias. Neste vídeo veremos os fundamentos do storytelling e como 
incorporalo na nosa creación de materiais de activismo.

https://youtu.be/mUg3ZZcSxzk 
https://youtu.be/UVVTjr_UjG8 
 https://youtu.be/Bc2hbhD1FZY 
https://youtu.be/GfH7AWUpWJA 


1ª
Sección

COMUNICACIÓN,
PODER E
EMOCIÓNS

Nesta sección profundaremos en aspectos 
básicos da teoría social comunicacional, 

o que nos permitirá ter unha base teórica 
sobre os espazos nos que se debe mover o 

ciberactivismo.
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Un mundo feito de historias.

Sabías que o diñeiro tan só ten valor na nosa imaxinación? O diñeiro non é 
unha realidade material, non ten un valor intrínseco, como o tiña, por exemplo, 
o primeiro diñeiro coñecido da historia: os grans de cebada sumeria, os cales 
se podían intercambiar fisicamente por bens e servizos.

O valor dun dólar baséase, pola contra, nun sistema de confianza mútua 
entre os seres humanos. Trátase, en definitiva, dun constructo social que 
foi consensuado e cimentado durante séculos. Constructos como o son os 
límites da paisaxe que chamamos patria ou as cores do equipo deportivo que 
defendemos.

O historiador Yuval Noah Harari explica estas dinámicas ao identificar as dúas 
características que nos diferencian do resto dos animais e que nos levaron a 
dominar o planeta: a nosa capacidade de colaborar en grandes cantidades 
(mesmo con persoas completamente descoñecidas) e nosa habilidade para 
inventar relatos que logo compartimos e alimentamos de forma colectiva.

Si, vivimos de ficcións, o cal non é malo en si, nin significa que vivamos 
sometidas e sometidos en “mundos falsos”. Son construcións de sentido 
que nos permitiron construír complexas sociedades e habitar con “o outro” 
en relativa harmonía. Claro, non todo é cor de rosa. Tan forte é o poder 
dos relatos que se vivísemos durante o século XVII, o máis probable é que 
estivésemos dacordo coa escravitude das persoas racializadas ou a favor de 
que as mulleres e as persoas indíxenas non sexan consideradas cidadás con 
plenos dereitos. Non esquezas que fai non moito atrás a homosexualidade era 
oficialmente considerada unha enfermidade ou que as persoas racializadas 
eran consideradas inferiores, baixo unha suposta “evidencia científica”.

Trátase de relatos e hai que coñecer as súas dinámicas para desenvolver 
calquera estratexia de ciberactivismo.

O ciberactivismo desenvólvese dentro das esferas do 
poder.

É importante desposuírnos da idea de que o poder só ten que ver coas esferas 
política ou económica. Non. As relacións de poder maniféstanse en todas as 
relacións do ser humano. Por exemplo, dentro de nosas relacións de parella, 
dentro das nosas familias, as nosas amizades e dentro das aulas do colexio.
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  Quen dominan as relacións de poder teñen a capacidade de impoñer  
 con maior facilidade os seus relatos e estruturar así as nosas vidas, en  
 función aos seus intereses e valores.

 Exemplo: as relixións estruturan normas de comportamento para quen  
 rexe a súa vida segundo os seus sistemas de crenzas.

 Dito isto, podemos concluír que as batallas de poder xóganse nas nosas  
 mentes que é onde os relatos se validan.

 Exemplo: grazas ao poder da propaganda, gran parte da cidadanía 
 alemá realmente cría o relato nazi sobre a súa superioridade racial.

 Se as batallas de poder se xogan nas nosas mentes, isto significa que  
 todo relato imposto é susceptible a ser modificado. Trátase dunha  
 dinámica de contrapoder, pois alí onde hai poder sempre hai 
 resistencia   ao poder.

 Exemplo: Un gran logro do feminismo está a ser cambiar a    
 autopercepción     das mulleres, mediante o empoderamento feminista.  
 O resultado deste longo e inconcluso proceso está a supoñer un 
 cambio de percepción nas sociedades que dificultan menos que as  
 mulleres sexan recoñecidas como suxeitas, non suxeitadas.

 A resistencia aos relatos que xorden desde os poderes que gobernan  
 ás sociedades líbrana os axentes de cambio (colectivos, movementos  
 sociais, movementos culturais, etc). Os axentes de cambio axudan a  
 unha  sociedade para evidenciar os desatinos do sistema e producen  
 novos relatos e novos proxectos de organización da sociedade.

 Exemplo: Nos anos 60 ninguén, fóra de poucos expertos, falaba de  
 cambio climático. Nos anos 70 os movementos ecoloxistas comezaron a  
 poñer en axenda o tema, en alianza con parte da comunidade científica  
 (e os seus estudos sobre o tema) e os medios de comunicación. Hoxe  
 non hai esfera social na cal o tema da crise climática non sexa motivo,  
 polo menos, dalgún debate de sobremesa.
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Sinto, logo existo. O poder das emocións.

Dixemos que as batallas de poder xóganse nas nosas mentes. Polo tanto, calquera 
campaña que busque xerar un cambio social ten que ter como obxectivo remover 
as mentes das persoas. E para facelo, para cambiar comportamentos, para xerar 
novos costumes, hai que apelar ás emocións.

Corrobórao a neurociencia que sinala que máis que pola razón, https://esp.6se-
conds.org/ os seres humanos rexémonos polas emocións. Somos animais 
emocionais e relacionámonos co mundo a partir do que sentimos.

Sentimos, logo pensamos. E construímos pensamento e organizámonos en 
relación ao que sentimos.
Entender esta dinámica é clave en todo proceso comunicacional. Máis aínda para 
elaborar estratexias de ciberactivismo.

Cales son as principais emocións humanas segundo a neurociencia e que nos 
poden achegar a estruturar e/ou desestruturar comportamentos?

     O medo

     A rabia

     A tristeza

     A alegría

https://media4.giphy.com/media/J4yF0FV16mSjwlGunf/giphy.gif?cid=ecf05e47vhb4w7wo2lmtypl4b997ahtacxb9xwxd4jmb1w4j&rid=giphy.gif&ct=g
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Pensa un momento e identifica en que campañas comunicacionais ou de 
propaganda se empregaron algunha destas emocións.

Comunicación: o proceso central de construción de poder e de 
contrapoder.

Recapitulemos.

 
 As relacións de poder estruturan o noso relacionamiento co mundo.

 Aqueles que dominan estas relacións de poder impoñen normas e
 impulsan constructos sociais a partir de relatos que se converten no 
 tempo en sentido común.

 Os axentes de cambio axúdannos como sociedade a desvelar os desatinos  
 dos constructos sociais que atentan contra os dereitos. Exercen, por así   
 dicilo, o contrapoder.

 As loitas de poder xóganse nas nosas mentes.

 As emocións son as máis efectivas ferramentas nas loitas de poder e   
 contrapoder, pois o ser humano primeiro sente, logo existe.

Estes complexos procesos apóianse na comunicación para poder ser levados 
adiante. A comunicación é o proceso central de construción de poder e 
contrapoder. Se non comunicamos, nunca sairemos da nosa individualidade. O 
colectivo constrúese con comunicación.

Como o resume Castells, a comunicación é central en todo o proceso de actuar 
sobre as mentes, que é onde se xogan as loitas de poder e prodúcese o cambio.

ÍNDICE



2ª
Sección

STORYTELLING,
O PODER DAS 
HISTORIAS

Nesta sección coñeceremos os aspectos 
básicos que se deben tomar en conta para 

incluír o storytelling nas nosas estratexias de 
ciberactivismo.
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“O mundo non está feito de átomos, está feito de historias”. Dicíao o escritor 
uruguaio Eduardo Galeano. E, como vimos xa, as historias, os relatos, as ficcións 
son parte inherente da historia da humanidade.

Sinalamos que para chegar ás mentes das persoas debémonos apoiar das emo-
cións. E para tocar as emocións humanas debemos apoiarnos nos procesos de 
comunicación, xa sexa para desmontar relatos ou para instaurar novos. Para iso, 
nada mellor que facelo contando historias.

Desde sempre, os seres humanos contámonos historias para entender o mundo 
ou para xustificar as nosas accións. As primeiras estruturas de goberno coñeci-
das baseáronse en relatos. Na antiga Mesopotamia, por exemplo, para xustificar 
o poder dos reis sobre o pobo, acudiuse a relatos onde os deuses, daban poder a 
certos homes para que estes estruturen a sociedade a partir de normas e, claro, 
tributos.

As persoas sentímonos atraídas polas historias, porque é algo no que podemos 
sentirnos relacionadas. Engánchannos as historias e buscamos coñecer como 
termina a travesía dos protagonistas.

Pensando en estratexias de ciberactivismo, é importante dominar a arte do sto-
rytelling para buscar enganchar coas emocións das persoas.

Que NON é storytelling?
 
• Non é unha sucesión de información (enumerar datos ou presentar unha simple 
a sucesión de imaxes).

• Non é un tópico. Un tópico non é unha historia. A abolición da prostitución é un 
tópico, non é unha historia.

Que é storytelling?
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• É unha experiencia emocional. Contar historias para conectar co público e xerar 
empatía a través das emocións.

• Axúdanos, a través dunha historia, a que se comprenda mellor o noso punto de 
vista, a nosa organización ou campaña.

• Humanizar as marcas. Por iso se usa tanto en publicidade; para volver unha 
marca máis próxima e próxima.

• Ten un arco que achas en películas: Crea tensión, crea conflito, leva a un climax.

• Á hora de incorporar o storytelling en calquera estratexia comunicacional 
debemos tomar en conta os seguintes elementos:

Estrutura

Calquera destes dous tipos de estruturas che axudaran a construír de mellor 
maneira as historias:
  
  Estrutura narrativa

  — Introdución: Contexto + Protagonista 
  — Nó: Conflito + Problema por resolver 
  — Desenlace: Resolución do conflito

  Estrutura xornalística

  — Que
  — Quen 
  — Como
  — Onde
            — Cando 
  — Por que 
  — Para que

Tipo de historia

Trátase de elixir un tipo de historia.

• A miña historia: É a narración persoal que facemos para expresar o noso mundo 
e o seu impacto nos demais.

• A historia do noso colectivo, grupo ou organización: Desde un colectivo 
pequeno ata unha organización de alcance mundial: Por que existimos? Cal é o 
noso obxectivo?
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• A historia dunha idea: É a historia dunha posibilidade, unha visión de futuro, un 
novo camiño e da meta cara á que queremos chegar.

• A historia dos nosos resultados: Trátase de narrar os nosos resultados e a 
diferenza real que estamos a ter no mundo ou que esperamos alcanzar

Compoñentes dunha historia

Toda historia debe ter, polo menos, tres dos seguintes compoñentes.

• Había unha vez…: É a apertura dramática, o set do contexto e do escenario.

• Percepción do mundo: É o ángulo co cal entendemos, encaramos e visualizamos 
o mundo.

• Grandes personaxes: Heroínas e heroes, viláns e vilás e personaxes auxiliares, 
serán a voz da nosa historia.

• Situacións desafiantes: Enfrontamos retos, desafíos que buscamos sobrelevar.

• Conflito: Son os obstáculos que poderían deternos ou frearnos en realización 
dos obxectivos.

• Drama: As emocións e sensacións ás que nos vemos enfrontados.

• Leccións aprendidas: A travesía levounos a coñecer novos paradigmas.

• Novas posibilidades: Case todas as historias comparten este punto. Pois buscan 
abrir novas miradas sobre cousas das que non pensaramos antes.

• E viviron felices…: As historias preséntannos problemáticas e/ou déixannos 
ensinanzas, o por que da súa importancia para o mundo.
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Arquetipos

Toda boa historia, todo bo heroe ou heroína, conta cun arquetipo que nutre a súa 
historia. Estes son os tipos de arquetipos tradicionais.

• Madurar: Baseámonos en reflectir que pasamos por experiencias que nos 
fixeron máis fortes.

• Superar obstáculos: Refórzase a habilidade de recomenzar, de superar 
obstáculos no camiño.

• Constante evolución: Para probar adaptabilidade, capacidade de cambio ante 
os desafiantes cambios da contorna.

• Renacer: Eramos así e agora somos distintos, porque o noso é mellorar e 
facémolo aínda que haxa que virar.

• Valores constantes: Sempre estamos atados ás nosas raíces, volvemos a elas e 
iso fainos únicos.

ÍNDICE



Nesta sección entenderemos o estado de 
situación da comunicación a través das 

plataformas da internet de ciberactivismo.

3ª
Sección

COMO DESTACAR 
NO MEDIO DO RUÍDO 
DIXITAL?
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Cando falamos de comunicación en tempos dixitais, é necesario comprender 
o contexto no que nos movemos. Pasa que vivimos nunha paradoxa. Por 
unha banda, este é o período da humanidade máis excitante en termos 

da comunicación. Nunca antes na nosa historia como agora contamos coas 
ferramentas e a posibilidade de poder comunicar e informar o mundo, sen 
que para iso teñamos si ou si a necesidade de contar con mediadores como os 
medios de comunicación. E, con todo, nunca antes fora tan difícil o lograr captar 
a atención da xente coas nosas mensaxes, debido ao ruído dixital ao que estamos 
sometidos a cotío.

Aquí algúns datos para comprender o panorama.

  60 billóns: É a cantidade de mensaxes que se mandan ao día 
            no mundo a través de internet. Entre películas de Netflix, correos,                           
  mensaxes de WhatsApp, a competencia por captar a atención da   
  xente é todo un reto.

  3 segundos: É o tempo que temos para captar a atención da 
  xente en redes sociais. Son datos de Facebook, os cales lle permiten  
  a esta plataforma definir cando cobrar por publicidade. Se unha     
             persoa se detén tres segundos nalgunha publicación, recén cobra.  
   Isto implica que o primeiro reto das nosas publicacións é lograr que   
  unha persoa deteña o scroll ao ver a nosa proposta.

Como destacar? Vexamos que sinalan os profesionais do márketing dixital, un 
deles, Brendan Kane. O recoñecido estratego estadounidense sinala estes puntos:

  Gaña a primeira parte da conversación. Capta a atención cun
  gancho (non clickbait).
  Domina a arte do storytelling (contar historias que emocionen, que  
  motiven).
  Cumpre a promesa que lanzaches para captar a atención. Isto,   
  ofrecendo contido de valor.
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Dentro do márketing dixital enténdese por contido de valor a información 
relevante que se brinda ó público meta. Datos que, máis aló (a pesar) das bondades 
dos servizos ou produtos que se presentan, sexan de utilidade para as persoas 
interesadas na temática.

Importantes pasos previos

Antes de iniciar a estruturar calquera estratexia ou acción de ciberactivismo, é 
recomendable tomar en conta algúns detalles.

  Investiga que funcionou e que non funcionou ao redor de movidas  
  relacionadas ao que queres levar adiante. Quizais che sorprenda,   
  pero apréndese máis dos erros que das historias de éxito.

  Non temas copiar cousas que si funcionasen, só ponlle o teu selo e  
  menciona a orixe ou autoría, no seu caso.
  
  Á hora de deseñar campañas ou mensaxes hai que tentar non
  facelo tan só e exclusivamente baseados en como nós percibimos o  
            mundo, baseados no que queremos conseguir. Poñernos nos 
            zapatos daqueles a quen quero chegar e convencer, é importante.

  
  Responde estas preguntas Quen somos? Que nos diferencia? 
  Define con claridade esas preguntas e namórate con paixón daquilo  
  que fai auténtica ao teu colectivo ou organización. Atopa, a partir   
  desta análise, que tes en común coa audiencia á que queres chegar.  
  E que non. Que valores teñen en común. E máis importante, que   
  emocións os une e cales os separa. Así, o primeiro paso é contarnos
  e crer a nosa historia. A primeira historia, a máis importante historia,  
  é a propia. Dalí, hai que comunicala a outras persoas.

  Se tiveses que titular a revista da túa comunidade, organización ou  
  da movida ciberactivista que queres realizar, que titular lle poñerías  
  para destacar no medio de tanto ruído?

 

ÍNDICE



4ª
Sección

10 PASOS PARA CREAR UNHA 
ESTRATEXIA DE COMUNICACIÓN

Nesta sección compartiremos os elementos 
básicos que se requiren para armar unha 

estratexia para levar adiante unha acción ou 
campaña de ciberactivismo.
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PASO 1
IDENTIFICAMOS A 
PROBLEMÁTICA

 Cal é a problemática á que te enfrontas?
 Cal é a historia desa problemática?
 Cales son os elementos que compoñen a problemática?
 Cales son as causas e cales os efectos desa problemática?

Análise ás partes involucradas na problemática

 Quen están directamente involucrados na problemática?
 Quen son os grupos ou persoas a favor?
 Quen se vería beneficiadas e beneficiados se a problemática se resolvese  
 ou se continúa sen resolverse?
 Quen son os grupos ou persoas en contra?
 Quen se vería ou sentirían afectadxs se a problemática se resolvese ou   
 continúa sen resolverse?
 Cales son os intereses de cada grupo de persoas?
 Cales son os problemas e potenciais solucións que identifican quen están  
 involucradas e involucrados?

 Como sería a vida se o problema que reivindicas se resolve?
 Existen normatividades ou leis novas ou modificadas?
 Existen organizacións ou institucións que cambiaron a súa forma de operar?
 Algúns grupos de persoas actúan significativamente distinto?
 Hai diferentes niveis de educación e sensibilización sobre a problemática?



27

PASO 2
IDENTIFICAMOS 
OS NOSOS OBXECTIVOS

Obxectivo de cambio:

Responde basicamente á pregunta „que cambios queres lograr na comunidade 
ou con respecto a unha problemática?“. Son a base da túa estratexia de cambio e 
os que guiarán as túas accións e tácticas comunicacionais.

Exemplos:

– Xerar conciencia social sobre o impacto da minería ao descuberto.
– Deter as modificacións a unha lei que permitiría máis proxectos extractivos 

en zonas protexidas do país.

Obxectivo de incidencia comunicacional:

Responde ao que a túa audiencia debe experimentar, saber, reflexionar, sentir ou 
presenciar para cambiar. Consideras que debes iniciar un proceso de información, 
sensibilización, vixilancia, denuncia, implicación, visibilización, posicionamento 
ou mobilización? Estes obxectivos fortalécense a través do uso estratéxico da 
información e a tecnoloxía.

Lembra, debes elixir un obxectivo por campaña:

Exemplos:

- Informar sobre os danos ambientais, económicos e de saúde que causaron os 
proxectos de minería ao descuberto noutras comunidades.
- Denunciar a corrupción detrás das institucións que se están posicionando de 
forma positiva ante o proxecto.
- Deter as modificacións a unha lei que permitiría máis proxectos extractivos en 
zonas protexidas do país.

• Informar
• Sensibilizar
• Visibilizar
• Involucrar
• Posicionar
• Denunciar
• Vixiar
• Mobilizar
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Obxectivo operativo:

Son accións específicas que nos axudarán a lograr os nosos obxectivos de 
incidencia comunicacional e poden ser actividades relacionadas coas tácticas ou 
os medios que utilices.

Exemplos:

- Xerar maior interacción en redes sociais para que se convertan nun centro de  
   información sobre as accións contra o proxecto mineiro.
- Elaborar un vídeo que mostre as cinco formas de sumarse á defensa da terra  
   ante o proxecto mineiro.

PASO 3
IDENTIFICAMOS AS
AUDIENCIAS

Identificar a postura que teñen estes grupos fronte á túa causa.

ALIADAS E ALIADOS: 

Xa coñecen e están organizados e loitando pola mesma causa, nalgúns casos 
mesmo xa se coordinan accións con eles.
• Cambio que buscamos: Que promovan a causa organizando eventos e 
difundindo información nas súas comunidades.

PASIVAS E PASIVOS: 

Non están en contra da túa causa, mesmo a coñecen, pero non se involucraron 
para defendela ou promovela.
• Cambio que buscamos: Que tomen unha postura ou realicen unha acción 
informada.

CONFUNDIDAS E CONFUNDIDOS: 

Recibiron información nula ou parcial sobre a causa que defenden. Non teñen 
unha postura ou a súa postura non ten sustento.
• Cambio que buscamos: Que amplíen a súa visión da problemática.

ADVERSAS E ADVERSOS:

Están en contra da túa causa, é dicir, opóñense á túa visión e accións.
• Cambio que buscamos: Que coñezan os argumentos que nos moven.
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Unha vez se identifiquen as audiencias clave (non necesariamente todas o 
sinaladas no cadro de arriba), débese realizar unha caracterización das audiencias 
clave.

 

 Quen son?

  - Idade
  - Sexo
  - Ocupación
  
 Onde están?

  - Cidade
  - Espazos dentro e fóra
     da internet que frecuentan

 Que saben da problemática?
 Cal é a súa percepción sobre a causa?

 
  - Ideoloxía
  - Postura
  - Coñecemento da situación do problemática
  - Valor que lle dan

  - Que solucións expoñen

Plantilla para construir o perfil

  

ACTORES
INVOLUCRADOS

POSTURA QUE SABEN, 
FAN E LLES 
INTERESA DA 
PROBLEMÁTI-
CA?

QUE DEBERÍAN 
DE SABER OU 
FACER CONTOR-
NA Á PROBLE-
MÁTICA?

É UNHA AU-
DIENCIA ESTRA-
TÉXICA PARA 
LOGRAR O 
CAMBIO QUE SE 
BUSCA?

ALIADAS/OS

PASIVAS/OS

CONFUNDIDAS/OS

ADVERSAS/OS

Que información consomen?

 - Medios tradicionais
 - Redes ou comunidades nas  
    que participan
  
 Que fan?

       - Hábitos
 - Actividades persoais
 - Actividades laborais

https://drive.google.com/drive/folders/1qC-4xxVqTeT9QQGw2H6Pl1yVKFmcNRA-
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PASO 4
CONECTAMOS
OBXECTIVO CON AUDIENCIA

 Enlistamos as audiencias clave.

 Enlistamos os obxectivos (Informar - Sensibilizar - Visibilizar - Involucrar   
 -Posicionar - Denunciar - Vixiar - Mobilizar).

Etapa 1. OBXECTIVO 
DE INDICENCIA 1.

Etapa 2. OBXECTIVO 
DE INDICENCIA 2.

Etapa 3. OBXECTIVO 
DE INDICENCIA3.

Audiencia A
Audiencia B

PASO 5
IDENTIFICAMOS O ONDE E COMO

En ocasións, o primeiro que facemos é crear un perfil nunha rede social cando 
podería ser máis estratéxico facer contidos que se transmitan en programas 
ou comunidades onde xa está a participar activamente esa audiencia. Todo 
dependerá do que busquemos lograr, o tipo de audiencia e os recursos que 
teñamos.

  Medios propios: Son espazos nos que nós podemos controlar a   
publicación de información. Por exemplo: os nosos espazos físicos como oficinas, 
revistas ou publicacións que fagamos impresas, o noso sitio web, as nosas contas 
ou perfís de redes sociais, boletíns electrónicos, entre outros. En ocasións, é 
común que os nosos medios atraian a persoas que xa están sensibilizadas co 
tema ou causa.

  Medios pagos: Son aqueles espazos onde podemos facer 
publicaciones e que nos permiten mesmo segmentar a quen queremos que 
chegue a nosa mensaxe pero que se deben investir recursos económicos. Por 
exemplo: anuncios en buscadores ou redes sociais na internet.
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  Medios prestados: Son medios ou comunidades que “pertencen” a 
outras persoas ou iniciativas pero que xa teñen unha comunidade construída e 
que poderían facer unha mención á túa causa permitíndolle ter exposición nunha 
comunidade á que ti polos teus propios medios non terías acceso. Por exemplo: 
un programa de radio, unha páxina de comunidade en redes sociais, a conta de 
redes sociais dunha persoa líder de opinión.

MEDIOS PROPIOS MEDIOS PAGOS MEDIOS PRESTADOS

Audiencia A
Audiencia B

 OBXECTIVOS DE INFOACTIVISMO
MEDIO/

FORMATO
Mobilizar Denunciar Involucrar   Vixiar Sensibilizar Posicionar Visibilizar Informar

WEB
RRSS
EMAIL
PETICIÓN EN 
LÍÑA
GRÁFICO
VIDEO
AUDIO
MAPA
APP MÓBIL
INTERVENCIÓN 
NA RÚA

PASO 6
IDENTIFICAMOS 
AS TÁCTICAS

Unha táctica é o método que utilizas para conseguir algo. Xa exploraches o que 
buscas lograr, con quen terías que interactuar para logralo e en que espazos 
terías esas interaccións. Agora, falaremos das accións e a forma en que as levarás 
a cabo.
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Falar de tácticas infoactivistas require que pensemos nos detalles do que e o 
como:

  Acción: intervención en rúa, mural comunitario.
  Tono: humorístico, disruptivo, testemuñal.
  Formato: vídeo, audio, gráfico, texto.
  Técnica: podcast, mural, memes, teatro rueiro, vídeo mapping.
  Medio ou espazo dixital ou físico (en liña ou offline): parques,   
  muros, redes sociais, páxina web.
  Periodicidade: diario, semanal, mensual, reacción ante conxunturas  
  ou oportunidades.

Texto clave sobre marcos mentais e discursos de odio.

PASO 7
CONSTRUÍMOS AS 
MENSAXES CLAVE

Pensa en que é o que a túa audiencia debe saber? Que información lle permitiría 
facer ese cambio?
Non estamos a falar de tuits ou de lemas para postais impresas. Senón que 
estamos un paso atrás, expondo que mensaxes debes presentar á túa audiencia 
en cada etapa. Estas mensaxes son os que se van a desenvolver da forma que 
establecemos anteriormente nas tácticas infoactivistas. Deberán ser traducidos 
despois a tuits ou a un anuncio de radio ou frases para carteis impresos, por poñer 
exemplos.

  Escribe as túas audiencias estratéxicas.

  Inclúe os teus obxectivos de infoactivismo en cada unha das etapas.

  Identifica cales son as mensaxes que debes de compartir ou 
  transmitir á túa audiencia en cada unha das etapas para lograr o 
  teu obxectivo de cambio.

Narrativas

Narrativa alternativa: pretende difundir unha visión da sociedade baseada 
nos dereitos humanos e a interculturalidade. En concreto, promove unha 
interpretación diferente da sociedade, na que a base da convivencia social son os 
valores democráticos como o respecto pola diferenza, a liberdade e a igualdade. 
Ten por tanto, unha natureza propositiva.
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Contranarrativas: son unha resposta ao discurso de odio que adoita tomar de 
mensaxes que ofrecen unha alternativa positiva ao mesmo ou que o pretenden 
deconstruír ou deslexitimizar. Son pois reactivas.
 

PASO 8
ARMAMOS CALENDARIO

CALENDARIO

DATA AUDIENCIA TÁCTICA MENSAXE MEDIO 1 MEDIO 2 COMENTARIOS

Cando? Para quen? Que? Que informa-
ción?

Por 
onde?

Por 
onde?

PASO 9
PREPARÁMONOS PARA AS REACCIÓNS

As reaccións son accións que non planificaras pero que sería estratéxico 
implementar xa que aportarían aos teus obxectivos.

  En resposta a conxunturas.
  Para participar en conversacións que se xeran en redes sociais.    
  De resposta a posicionamentos públicos relacionados á túa causa.

Estas reaccións levarante a:

  Consultar a túa planificación de incidencia para confirmar se é   
  estratéxico ou non reaccionar.

  Facer adecuacións no teu plan para dar lugar a estes eventos que   
  non puideses anticipar e onde é clave a túa participación.
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PASO 10
MEDÍMOLO TODO 

Como saberás se funcionan ou non as tácticas comunicacionais de incidencia? 
Como saberás se os estás facendo ben ou que poderías mellorar? O mecanis-
mo chave para saber se as túas tácticas están aportando ó cumprimento dos 
obxectivos, é avaliar o seu desempeño e que todos eses resultados se traduzan en 
aprendizaxes para mellorar as seguintes accións.

DATO INDICADOR DE:

Número de persoas que participan nun evento.
Hai unha clara necesidade de información so-
bre ese tema ou de que unha alianza de difu-
sión foi moi exitosa.

Ingresos a unha plataforma web desde unha 
cidade.

A estratexia de difusión con contactos desa ci-
dade está a funcionar ou fíxose unha boa se-
lección de palabras clave nas publicacións.

ÍNDICE
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Organizacións que comparten 
publicacións dixitais para a inci-
dencia social e a seguridade dixi-

tal en internet

   1. Infoactivismo

   2.       SocialTic

   3.  Tocaigualdade
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 FERRAMENTAS DIXITAIS PARA 
CREAR CONTIDO

TRANSMISIÓNS EN 
VIVO EN VARIAS 
PLATAFORMAS

StreamYard

FOTOS

Para editar fotos en línea 
LunaPic

ARTES

Para deseos: Canva

MEMES

Para crear memes: 
Memegenerator

INFOGRAFÍAS

Infogram

GIFS

Giphy
Ezgiff

 VIDEO
 
 Para editar vídeos: CapCut/Filmora
 Música libre de dereitos de autor para vídeos:   
 Biblioteca de audio Youtube
 Imaxes, vídeos e recursos audiovisuais libres de   
 dereitos de autor: Pexels/Pixabay

AUDIO
 
Para producir e editar audios de podcast: Audacity
Para aloxar podcast: Anchor

https://www3.lunapic.com/editor/
https://www.canva.com/es_es/
https://www.memegenerator.es
https://infogram.com
https://giphy.com
https://ezgif.com
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  1. Manual de uso de los Medios Sociales (Redes Sociales)
   SocialTic

   Autores e autoras: Haydee Quijano, Indira Cornelio, 
   Jessica Esculloa, Juan Manuel Casanueva.
   
        

  2. Construyendo ciudadanía desde el activismo digital
   Crue Rebium.

   Autores e autoras: Leticia Barrionuevo Almuzara (Universi  
   dad de León) Eva Estupinyà Pinyol (Universitat de Lleida)
   M. del Carmen Martín Marichal (Universidad de Las Palmas  
   de Gran Canaria) Helena Martín Rodero (Universidad de 
   Salamanca) Javier Mezquita Acosta (Universidad CEU San  
                      Pablo) Brigit Nonó Rius (Universitat de Girona) Cristina Va- 
   quer Suñer (Universitat Oberta de Catalunya)

   

 

BIBLIOGRAFÍA
e lecturas recomendadas.

 https://socialtic.org/guias/GuiaIA_Digital.pdf
 https://socialtic.org/guias/GuiaIA_Digital.pdf
 https://www.rebiun.org/sites/default/files/2017-11/IIIPE_Linea3_Ma						nual_Buenaspracticas_redes_sociales_2014.pdf
 https://www.rebiun.org/sites/default/files/2017-11/IIIPE_Linea3_Ma						nual_Buenaspracticas_redes_sociales_2014.pdf
https://www.intered.org/sites/default/files/guia_didactica_cuidar_es_otra_historia.pdf 
https://www.intered.org/sites/default/files/guia_didactica_cuidar_es_otra_historia.pdf 


38

  3. Ciberespect. Guía práctica de intervención online para 
   ciberactivistas. Institut de Drets Humans de Catalunya

   Autores y autoras: Edoardo Bazzaco, Almudena Díaz, Ana    
   García Juanatey, Anna Palacios y Laia Tarragona.

  
  4. Tendencias del marketing 2021
   Cyberclick, Agencia de Marketing Digital Manual de uso de    
   los Medios Sociales (Redes Sociales)
   
  

  5. Hook Point
            Brendan Kane

   

  6. Sapiens, de animales a dioses 
   Yuval Noal Harari

   
  7. La política 2.0 la impulsan los ciudadanos
   Javier Badani Ruiz
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https://www.idhc.org/arxius/recerca/1579268292-CIBERESPECT_Guia_					practica_2019.pdf
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https://hookpoint.com/the-book/?utm_campaign=hookpointbook&utm_				medium=organic&utm_source=bjkanesite&_gl=1*rex4ao*_ga*MjEzOTUxOT					M0OS4xNjQyNTUxMjgz*_ga_9BFWRZQSZH*MTY0MjU1MTI4Mi4xLjEuM						TY0MjU1MTI4Mi4w
https://www.youtube.com/watch?v=hHsq7hcBvLc
https://www.youtube.com/watch?v=hHsq7hcBvLc
https://www.livebinders.com/play/play?id=2106345
https://www.livebinders.com/play/play?id=2106345
https://www.intered.org/sites/default/files/guia_didactica_cuidar_es_otra_historia.pdf 
https://www.intered.org/sites/default/files/guia_didactica_cuidar_es_otra_historia.pdf 



