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Taller en línia de podcasts  
Iniciació al llenguatge sonor  

amb Mona León Siminiani 
22 i 23 de setembre de 2021 

 
Organitzat per: 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

DESTINATARIS: 

Escriptors, guionistes, dramaturgs i creadors de contingut amb certa experiència interessats 

en altres mitjans. 

 
OBJECTIUS: 

Iniciar-se en el llenguatge sonor en format podcast: sèrie, documental, true crime i podcast 

clàssic. Entendre les característiques d’un guió que no es «veurà» i les formes d’interacció 

efectiva amb l’oient. 
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PROGRAMA: 

 

Durant el taller, veurem les maneres més eficaces de fer servir el llenguatge sonor i de crear 

formats nous en un mitjà que a l’Estat espanyol encara està per explotar. Es duran a terme 

petites pràctiques. 

 

 
PROFESSORA: 
  

Mona León Siminiani  

Directora, guionista, actriu i realitzadora. Pionera del podcast a l’Estat espanyol, ha creat 

diversos formats sonors, entre d’altres l’emblemàtic Negra y criminal (ara ¿Hablas miedo?, a 

Audible), Cronoficciones de SER Historia, Extra fantástica o Una novela criminal. Directora 

del tradicional Cuento de Navidad de la SER fins al 2018 i col·laboradora habitual de Carles 

Francino fins al 2019. El 2019 va fundar la seva productora, La Sonora Podcasting, 

especialitzada en àudios i podcasts d’alta qualitat, amb la qual ha produït i dirigit fins al 

moment, per a Audible, ¿Hablas miedo? (continuació de Negra y criminal), Muy de Sherlock 

Holmes, amb Pepe Viyuela i Enrique Martínez, i la sèrie de podcasts Jodidísimas, amb guió de 

María Dueñas i interpretació de Lolita Flores, Cayetana Guillén Cuervo, Anne Igartiburu, 

Mariola Fuentes, Luz Cipriota i Alberto Ammann, entre altres intèrprets.  

 
 
 

DATA, HORARI, DURADA I APLICACIÓ: 
 

 
Dates: 22 i 23 de setembre 
Horari: de 10 a 14 h 
Durada: 8 hores 
Aplicació: Webex 
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MATRÍCULES: 
 

 NOUS ALUMNES ANTICS ALUMNES SOCIS I SÒCIES SGAE  

Cost del curs 80 € 60 € 40 € 
 
 
 

SELECCIÓ DELS ALUMNES: 
 

S'admetran inscripcions fins a completar l'aforament o fins al dia anterior a l'inici del taller. 
La realització del taller està subjecta a un mínim d'inscrits. 

 
 
INFORMACIÓ: 
 

BARCELONA 
Fundació SGAE 
Sílvia Pérez  
Tel. 93 268 90 00 ext. 2234  
sperez@fundacionsgae.org  
 
www.fundacionsgae.org 
www.sgae.es  
www.sgae.cat  
 
 
 
NOTA: La Fundació SGAE es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte del programa si 
les circumstàncies ho exigeixen. 
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