
 

FITXA 4. Rius de vida. Confluència de cultures  

Àmbit: Interculturalitat                                                                                    Destinataris: Públic en general  

Objectiu 
Fer un programa radiofònic setmanal de durada mitjana o llarga (entre 3 i 10 mesos) per mostrar als radi-
ooients la riquesa cultural que aporten els nouvinguts i la importància que vell-estants i nou-estants confi-
gurem junts el futur del nostre país essent fidels a les arrels. 

Descripció 
Programes d’uns 20-30 minuts consistents en entrevistes a persones oriündes de diversos llocs del món 
(resta d’Espanya i països amb població rellevant a Catalunya). Una entrevista individual per programa. 
Cada programa es pot partir en dues parts separades per un motiu musical congruent amb el tema o amb 
el país. 

A continuació es mostra l’esquema d’una programació llarga, de 42 sessions que poden ocupar un any de 
ràdio, de setembre a juny o juliol, per exemple. 

Contingut: Sis tandes de converses sobre temàtiques relatives a l’entorn humà dels entrevistats: com vivi-
en i què feien en els seus llocs d’origen, i com viuen això mateix ara a Catalunya).  

 El sostre que ens aixopluga (com és l’habitatge) 
 Els aliments que ens nodreixen (àpats, horaris, aliments, begudes, postres de festa...) 
 Els veïns amb qui convivim (estructura, serveis i costums dels barris) 
 La natura que ens envolta (relació amb l’entorn natural: camp, bosc, animals, plantes...) 
 Les festes de la família (celebracions que es fan al llarg de la vida) 
 L’expressió de la creativitat (jocs, balls, cançons, músiques, pintures, novel·les, llegendes...) 

Participants 

 Un locutor o una locutora que assumeix l’objectiu del programa i condueix les entrevistes sota el pris-
ma del coneixement de la diversitat i la voluntat de confluència en la construcció del país.  
 Sis persones entrevistades, oriündes de llocs diversos i pertanyents a grups rellevants de població nou-
vinguda. 
 Una persona estudiosa del país que serà entrevistada a la fi de cada una de les sis rondes de converses, 
haurà escoltat les entrevistes i les comentarà aportant-hi els elements mostrats per tal d’obrir camins de 
confluència. 

Indicadors d’avaluació 

- Nombre de programes emesos i nombre de participants 

- Nombre de radiooients (o audiència aproximada) 

- Valoració del programa  

Recursos 

Cal fer un petit guió per a cada temàtica. Hi pot ajudar d’alguna manera el recull de preguntes del projecte 

Xerrem sobre aquestes qüestions (vida domèstica, menjar i el beure, barri i veïnatge, natura, jocs i festes, 

música ball i cançó, etc.). Vegeu material al web de la CAL (Xerrem → Documentació). 

Contactes 

Sants3Ràdio ha estat fent un programa similar durant tres anys. Director: Oleguer Forcades Tel. 

932981919 oleguer@sants3radio.cat C. Constitució, 17. 08014 Barcelona 

Empentallengua FITXA 4 




