


ASC Districte Apatxe



Comunicació Comunitària

Forma de pensar els 
processos de canvi social i 
democràtic d'avall cap a 

amunt

Cerca per enfortir 
l'espai social 

Intent per construir 
espais de diàleg i de 

debat ciutadans 

Els mitjans multimèdia 
poden ser noves “places 

de trobada”. 

Potenciar vincles i 
capacitats d'acció per 

donar autonomia i 
iniciativa a la 

comunitat 

Ciutadans/es actius i 
creadors, productors 

compromesos i participants 
d’un projecte comú. 

Quines eines són bàsiques?
Les TIC i la paraula

El terme “Comunitari” lligat al camp comunicacional



Què és el Projecte Coco?

El Projecte Coco és un projecte de comunicació 
comunitària que parteix del model radiofònic 
comunitari, el qual està basat en la creació i la 
implementació d’accions pròpies de les produccions 
sonores no comercials. Per tal de dinamitzar un 
espai del Casal Cívic de Pomar que es trobava en 
desús i, aprofitant la seva utilització anterior (estudis 
de ràdio), des de Districte Apatxe es va impulsar 
l’elaboració una sèrie d’activitats destinades a 
potenciar la participació ciutadana, la cerca de 
vincles i el desenvolupament i apoderament social 
fent servir les TIC i la paraula.



COMUNITAT QUE COMUNICA 

1. Crear un espai d’expressió on totes les veus s’escoltin i participin.
2. Comunicació multidireccional, intercanvi d’idees, aprenentatge mutu i 

construcció col·lectiva.
3. Paraules públiques i compartides.

Objectiu General



-Facilitar un espai en el qual els participants produeixin els seus propis missatges; creïn i experimentin a 
través de diverses eines.

-Aconseguir que els usuaris participin en decisions i accions que transformin i millorin la vida de la seva 
comunitat.

-Afavorir el desenvolupament de pensaments crítics respecte del consum dels mitjans de 
comunicació i les maneres en els quals representen la realitat.

-La comunicació com a  pretext per a fomentar el treball intergeneracional.

-Valorar el procés de creació, de recerca, de producció i d’expressió més enllà del resultat. Ser 
autocrítics.

Objectius Específics



Metodologia
Activa i participativa

Si ens fixem en els quatre pilars de l’educació proposats per Jacques Delors (1994) optem per 
fer especial. 

Aprendre a conèixer Aprendre a fer Aprendre a ser Aprendre a (con)viure

Metodologia



És un software lliure d’enregistrament multipista.

● Gravació d’àudio en temps real.
● Edició arxius d’àudio tipus Ogg Vorbis, MP3, 

WAV, AIFF, AU, LOF I WMP.
● Conversió entre formats de tipus àudio.
● Importació d’arxius de format MIDI, RAW i 

MP3.
● Edició de pistes múltiples.
● Afegir efectes al so (ressò, inversió, to, 

etc.).
● Possibilitat d’utilitzar plugins per augmentar 

la seva funcionalitat.



- Xarxes Socials: 

- Plataformes podcasting:

Compartim les produccions



- Sessions de capacitació
- Tallers:

- Taller d’introducció al podcasting
- Gravació de programes de diferents temàtiques
- Ràdiomaleta
- Col·laboració amb altres entitats

Activitats



Temàtiques treballades

Indicatius

Gènere musical

Poesia

Falques boges

Ràdioteatre I

Ràdioteatre II

Informatius

Falques promocionals cóctels musicals

Magazine I

Magazine II

*Coco a la fresca
*Pròximament al Badiu del CC 
Dalt la Vila i espai B2O

Taller d’Introducció al podcasting



Tallers d’Introducció al Podcasting a l’app d’iVOOX

 Àudio

https://drive.google.com/open?id=1-b-Frwg8Vr9LbstYOC9bWiO09CavbUxI


Taller d’Introducció al podcasting



Taller d’Introducció al podcasting



Taller d’Introducció al podcasting



Recursos Humans

- Responsables del projecte
- Monitor@s voluntari@s de Districte Apatxe
- Capacitador@s
- Persones d’altres entitats
- Relació administracions



Recursos Materials



Avaluació
- Avaluació contínua

Reunions i bitàcola-fitxes de 
seguiment dels tallers. 

- Memòria anual

Informe d’activitats anuals.


