ACTA 23/7/19
Procesos col.lectius CONSELL FiC
Assistents

●
●
●
●
●
●
●
●

Elisa: La Nave va
BitLab / Xes (Victor)
Aalbers Tiago
Lorelacional
Coordinació: Marta (Lafundició), Andrea (Transductores)
Rosa: Konic Lab (escèniques ciència ciutadana)
Nadir: audiovisual i educació
Teleduca:

Ordre del dia
1.

Fites del territori de tardor

Proposta l’Ordit:
Festa de la solidaritat 9 de novembre: Festa final cultura de pau i justicia social; la programació
de la tardor solidària està vinculada al Consell de Cooperació de Sant Andreu i a la Tala de
cultura.
Jornada d’autoformació sobre economia social i solidària i equipaments culturals. FESC 26 o
27, 28 d'octubre?
2. Accions prèvies a tenir presents i propostes grup motor

-

Experimentacions sonores i ciència ciutadana en el marc de Calidoscopi cultural

Es comença a treballar al maig per relitzar al programa al novembre. “Soroll” va ser el tema
d’interès compartit des dels diferents barris i es va plantejar treballar experimentalment el so
per que també hi hagués una proposta des de la creació. Procés 1: Patrimoniar sons
(atrapasons: registres sonors es demanava que s’inventariessin els son del barri, es

relacionessin amb les percepcions) Procés 2: com sonen els equipaments, son molests i
propostes sonores. I creació de paisatge sonor. Procés 3: identificar 4 espais emblemàtics,
amb audio i video 360 que Sara Fontan i Aalbers van fer una sonorització que es consultable.
Hi ha 100 sons en un mapa que es podria ampliar en localitzacions, de Sant Andreu (Plaça can
Fabra / Fabra i Coats / carrer gran Sant Andreu / espai del refugi de l’aigua)

-

Treball sobre el parc amb la Ludoteca Casa Bloc

Relació amb l’entorn i l’espai públic, i els vincles amb les ressistències del barri i amb els
pobles de l’Amazonia.

-

Konic Lab: ecosistemes de l’inesperat perspectiva de gènere / altres

Laboratoris: sobre experimentació textil / de tejidos sensibles o inteligentes, sensados.../
comunicació relacional. Vindrà Maria Castellanos que trabaja sobre el tema de sensar las
plantas.

3. Disseny col·lectiu de la proposta i altres agents a qui volem interpelar.

-

Línia temàtica:
Ressistències i mirada sostenible del territori

-

Recursos:  1
 0.000€ iva inclòs - 3775,20€ iva inclòs ( procés estiu 4x 600€+720€ + IVA)
= 6224 iva inclòs. Es fa una proposta mantenint la col·laboració de 600€+iva per cada
entitat . S’ha d’afinar quina són els recursos disponibles amb entitats que han treballat
en un altre procés.

-

Proposta col·lectiva : Treballem el so i els espais sonors de ressistència? Les plantes a
la ciutat i a l’asfalt com un motiu de ressistència? / La planta com una possibilitat de
desactivar mines / Passeig parant atenció al so / Cercar la memòria dels espais verds a
partir d’imatges antigues.

-

Altres agents a implicar: Escola d’adults sant Andreu? Comissió ambiental de
l’Harmonia?

-

Es proposa una acció performativa + derives com a activitat cultural de la FESC i fer
una recerca prèvia sobre resistències i espais verds al territori.

4. Propera trobada
Data: dimarts 10/9/19 a les 12h

Punts ordre del dia:
-

Posada en comú sobre el procés d'estiu en el marc del casal d'estiu de la Ludoteca i
continuitat tardor .

-

Proposta de comunicació dels processos col·lectius del Consell FiC

-

Detalls del procés de tardor, intervenció en el marc de la Fesc.

