CONSELL DE LA FiC
ACTA COMISSIÓ DE PROCESSOS COl·LECTIUS
Grup Tardor
8/10/2019, 12h. Fabra i Coats
ASSISTEIXEN
-

Victor, Bitlab
Laura, Ludoteca Casa Bloc
Rosa, KònicLAB
Tiago d’Aalbers
Elisabeth, la Nave Va
Mertixell, Osmologies
Maria, equip FiC

COORDINA
-

L’Ordit

ORDRE DEL DIA
1- Actualització ECOSS
En el marc d’ECOSS, BitLab coordina un taller sobre mapes sonors del districte de Sant
Andreu el 15 d’octubre de 17h-20h i 16 d’octubre de 17h-20h. Es proposa treballar amb els
joves de la Ludoteca Casa Bloc per alimentar el mapa sonor de Sant Andreu iniciat en el
marc del Calidoscopi 2019. El primer dia de taller s’enregistrarà:
- com sona la casa bloc a dia d’avui
- com volem que soni la casa bloc en el futur
El segon dia de taller es composaran creacions de paisatges sonors d’1 minut a partir de les
gravacions de camp.
Per tal de nodrir el material de context, es compartiran els arxius d'àudio que es van gravar
en el marc de les accions de LoRelacional durant el casal d’estiu a la Ludoteca Casa Bloc.
el dia 15 d’octubre de 17h-20h hi haurà 2 grups treballant en paral·lel algunes a la casa Bloc
i d’altres a altres espais de Sant Andreu.
A la Ludoteca Casa Bloc es proposarà a 5 nens i nenes de 8 a 12 anys i del grup de joves
de participar al taller de gravació de sons del 15 d’octubre. També es porposarà al grups de
joves de la ludoteca que participin el 16 d’octubre a la sessió de composició i remescla.
Donat que pel 16 d’octubre cal treballar amb ordinadors, l’ordit contactarà amb L’Harmonia i
amb l’IES Martí Pous i el Victor contactarà amb la Biblioteca Ignasi Iglésias per demanar si
dijous tenen la sala d’informàtica disponible i si es pot instal·lar el software audacity.
Per reforçar la difusió del taller, L’ordit compartirà la informació amb la taula de recinte.

2- Actualització FESC
La comissió de processos col·lectius participarà a la FESC amb 3 propostes.
a) deriva La Nave Va: 27 d’octubre a les 11’30h punt de trobada a L’Harmonia
Caldrà pensar en fer comunicació específica de la deriva Sant Andreu prèvia amb:
- joves ludoteca casa bloc
- comissió ambiental L’Harmonia
- IES Martí Pous i Sagrera
- web FESC
La deriva és una proposta pensada per 15 persones màxim. Caldran:
- 15 auriculars (BitLab els posa a disposició)
- Telèfons dels participants o mp3 on instal·lar els sons
S’obre convocatòria amb inscripció al web de la FESC o via eventbrite, el Victor s’encarrega
de gestionar-ho.
La deriva es documentarà a partir de:
- fotos (fetes per les participants i potser fetes per nosaltres)
- so de les converses (enregistrat com a so d’ambient)
- gràfic (per escrit, dibuixat): es proposa posar en contacte la Carmela Márquez amb
La Nave Va per produir un quadern de notes partint del model del quadern
d’exploradors fet durant el procés participatiu. Cal que aquest quadern serveixi
també per la segona deriva de desembre.
b) concert Aalbers i Sara Fontán: 27 d’octubre a les 13h a l’espai Joan Verney, exterior
zona restauració
Bitlab ha compartit contingut audiovisual i sonor del mercat i de la casa bloc per tal que
comencin a treballar-hi. A mesura que es vagin enllestint els materials que sorgeixin
d’ECOSS, s’incroporaran al procés.
c) taller de postals audiovisuals amb Melez i Teleduca: 26 d’octubre de 10h a13h
Aquestes dues entitats comparteixen el pressupost de la FESC per recollir testimonis i
històries de dones cooperativistes de Catalunya en format de postals audiovisuals. Es
proposa que després de la FESC s’acabi el procés d’edició de les peces juntament amb
escoles de Sant Andreu. Ja s’ha contactat amb el CRP per canalitzar aquesta proposta però
cal reprendre aquest fil a través de la Laura de l’equip FiC.
3- Aclarir els crèdits de comunicació
La frase de referència per comunicar totes les accions que es duguin a terme en el marc de
la comissió de processos col·lectius és:
Amb logos quedaria així: Un procés realitzat per ....... (logo de les entitats que el
desenvolupen: en el cas de tardor Nave Va, Konic, BitLab, Aalbers) en col·laboració
amb (logo de les entitats amb qui es col·labora: en el cas de tardor FESC, Ludoteca
Casa Bloc) com a part del programa (logo L’Ordit) de (logo de FiC)

4- Número expedient:
Ja està disponible el número d’expedient del procés de tardor: C190003298 - projecte ciutat
habitable. Un cop s’hagin realitzat les accions, des de l’equip FiC i l’Ordit s’avisarà de quan i
com facturar.
5- Socialització d’hivern:
Tot i que s’havia previst fer un segon moment de socialització del procés de tardor en el
marc de la Tardor Solidària el 10 novembre,s’ha desestimat perquè es tracta d’un
esdeveniment que requereix un treball en continuïtat i acull propostes d’espectacles i no tant
de processos.
Es proposa explorar el marc de la “Fàbrica en Obert” que tindrà lloc el 30 novembre. Es
comenta que des de l’equip FiC que el format s’està replantejant respecte de les edicions
anteriors i canviarà. Enguany la “fàbrica en obert” es planteja més aviat com espectacle
artístic, tot i que potser en paral·lel es poden proposar accions.
Es proposa la possibilitat de programar-ho i comunicar-ho com una activitat pròpia de la
Fàbrica de Creació en el marc de la Festa Major de Sant Andreu.
Per aquest darrer moment de socialització del procés de tardor es proposa poder fer una
nova deriva amb la Nave Va i una socialització del procés d’investigació amb plantes de
Konic.
6- Propera reunió de processos col·lectius:8 de novembre 2019 a les 12h a la zona de
sofàs de la segona planta

