
CONVOCATÒRIA TALLER DE PODCAST

Creació Jove: Volum 3. Transmissions espirituals

El Pluralisme religiós forma part de la diversitat cultural que
caracteritza la ciutat de Barcelona, però ens preguntem:

- Com és ser jove i formar part d’una comunitat religiosa en un
context de promoció activa de la laïcitat?

- Com valoren les i els joves les llibertats i l'exercici dels drets
religiosos en diferents àmbits on es desenvolupen?

- Com ressonen les vivències del jovent en relació a les formes
d’entendre i viure les tradicions espirituals?

DIRIGIT A: Joves entre 15 i 30 anys vinculades a iniciatives o espais de trobada dins les seves
comunitats confessionals i que estiguin interessades en reflexionar i compartir sobre la seva
vivència religiosa mitjançant els llenguatges artístics de la ràdio i la escolta activa.

PREU: Gratuit. DINAMITZA: Violeta Ospina.

COL·LABORACIÓ: Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona (XRCB) i Oficina d'Afers Religiosos
(OAR).

REQUISITS: Disponibilitat per participar en tres sessions durant el mes de maig (horari de tarda per
definir amb el grup).

● I sessió. Dilluns 10/05. Tarda. Sessió pràctica de mapeig, escriptura i conversació d’experiències
des d’una mirada interior (particular) cap a una més exterior (escola, comunitat, territori), des d’on
s’estan situant els i les joves participants i dificultats.
● 2a sessió. Dilluns 17/05. Tarda. Sessió pràctica de locució, gravació i guió col·lectiu
d’experiències. Presentació d’eines d’edició de so de llicència lliure.
● 3a sessió. Dilluns 24/05. Tarda. Assaig radiofònic i posada en comú del procés la D9Ràdio.

La publicació del podcast/programa de ràdio serà en la setmana del 31 de maig.
Exemples de podcasts elaborats en les passades edicions:

● 21F | Creació Jove | Volum 2 I Polifonies lingüístiques. Prollema
● 21F | Creació Jove | Volum 2 I Polifonies lingüístiques. Ponts
● 21F | Creació Jove | Volum 2: Polifonies lingüístiques
● Creació Jove | Volum 1 I Ludoteca musical romaní
● Creació Jove | Volum 1 I Les fora
● Creació Jove | Volum 1 I Programa de ràdio - JISER
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