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El projecte FesCamp. Art, Comunitat i 
Sostenibilitat 2016-2017 presenta les 
bases de participació dirigides a artis-
tes per a desenvolupar processos de 
co-creació i col·laboració amb agents 
locals i l’equip de mediació FesCamp a 
Sant Cugat del Vallès durant el període 
juny 2016 - abril 2017.  

El FesCamp és un projecte d’activació 
de processos col·laboratius entre artis-
tes i agents socials locals que es por-
ta a terme en els barris de Sant Cugat 
del Vallès. Els projectes es basen en la 
sostenibilitat ambiental i el treball amb 
la comunitat local. A partir de posar en 
xarxa diferents agents locals de la ciu-
tat, que van des de les associacions i en-
titats implicades, als veïns i veïnes que 
hi accedeixen com a públic, es pretén fer 
visibles determinades problemàtiques 
i oportunitats que apareixen en relació 
a la sostenibilitat ambiental. Es tracta 
de superar la condició perifèrica dels 
barris periurbans per afavorir les rela-
cions ciutat-perifèria-entorn natural. 

Des d’una aproximació pedagògica i 
amb la voluntat de fomentar el can-
vi cap a una major sostenibilitat dels 
nostres territoris, el marc de treball 
del FesCamp s’estructura a partir de 
processos de col·laboració entre ar-
tista, agent implicat i equip FesCamp, 
però també a partir d’una sèrie d’ac-
tivitats periòdiques generades pels 
propis processos i una jornada de con-
fluència dels projectes per estendre 
les reflexions i els resultats obtinguts 
a la ciutadania en general.
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Amb la col·laboració de:
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CONTEXT TERRITORIAL

El FesCamp s’inscriu als barris de Sant Cugat 
que defineixen el cinturó urbà de la ciutat, des 
dels localitzats a l’arc sud-oest, característics 
per la relació directa amb el mosaic agrofores-
tal de la serra de Collserola (Mira-sol, Valldo-
reix, la Floresta i les Planes), fins als barris del 
l’arc nord-oest, marcats pel pas de l’AP7 i el 
cinturó viari de la ciutat (La Guinardera, Volpe-
lleres, Sant Francesc, Can Barata, Turó de Can 
Mates, Coll Favà i Can Magí). Els diferents ba-
rris de Sant Cugat tenen la seva idiosincràsia 
tant des del punt de vista ecològic, com social, 
demogràfic i urbanístic (a nivell de tipologia 
urbana, velocitat de creixement, caràcter pe-
rifèric o de vora dels barris residencials condi-
cionats pel creixement suburbial dispers). Això 
els converteix en espais clau en les relacions 
ciutat - perifèria - entorn natural. El projecte 
pretén superar la dicotomia centre-perifèria, 
en la que hi ha una percepció de que a Sant 
Cugat centre és on es focalitza l’oferta cultural 
i on s’esdevé la vida social i els barris acom-
pleixen una funció merament residencial. En 
resposta a aquesta situació, el FesCamp pre-
tén activar la discussió i el debat sobre te-
rritori i sostenibilitat mitjançant processos 
col·laboratius articulats des dels barris.

Tot i la presència del corredor ecològic i l’es-
forç proteccionista, la pressió de la crisi im-
mobiliària i el caràcter perifèric d’aquest àm-
bit provoquen dificultats en la cohesió veïnal 
del teixit residencial; pobresa energètica en 
les condicions d’habitabilitat; impactes diver-
sos en els espais naturals afectant als boscos 
i als ecosistemes aquàtics; i una desconnexió 
i desconeixement progressiu del capital na-
tural del lloc per part de la ciutadania. Això fa 

necessari que aquestes qüestions s’abordin 
des de la transversalitat, tant en la lectura del 
problema com en la intervenció pràctica i la 
implicació dels agents involucrats. La condi-
ció de perifèria que comparteixen els barris 
els atorga vulnerabilitats i potencialitats co-
munes que, en el marc del FesCamp, es pro-
posen treballar d’una forma creativa i trans-
versal per aconseguir millores en la relació 
ciutadà-entorn i ciutadà-ciutadà.

OBJECTIU DE LA  
CONVOCATÒRIA

Aquesta convocatòria té com a finalitat oferir 
la possibilitat a artistes interessats en els àm-
bits social i mediambiental de desenvolupar 
projectes artístics col·laboratius que promo-
guin la reflexió, l’anàlisi i/o la proposta respec-
te problemàtiques ambientals en col·laboració 
amb agents locals de Sant Cugat del Vallès. El 
FesCamp adopta la visió sostenibilista com a 
horitzó on encaminar la reflexió-acció a par-
tir dels següents objectius: 

Visibilitzar problemàtiques i oportunitats en 
relació a la sostenibilitat i al territori: des-
pertar la reflexió respecte l’impacte ambien-
tal del propi estil de vida dels habitants de la 
ciutat; revaloritzar el patrimoni natural local; 
promoure la proximitat als espais naturals i 
entre els diferents barris; activar la lectura 
crítica sobre els processos de desenvolupa-
ment del territori i les ciutats.

Implicar la ciutadania en els debats socials i 
ambientals que els concerneixen en la seva 
relació amb l’entorn: promoure la identifi-
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cació de problemàtiques socio-ambientals 
per part de la ciutadania organitzada; gene-
rar coneixement compartit i oportunitats de 
treball conjunt; i promoure un canvi d’hàbits 
que integri el respecte al medi ambient.

Intensificar la cohesió veïnal i les relacions 
socials a i entre tots els barris de la ciutat: 
afavorir aliances i complicitats entre les enti-
tats que puguin esdevenir estratègiques en el 
marc de les seves activitats quotidianes; po-
tenciar l’art com a eina de creació de vincles i 
d’espais compartits; promoure les iniciatives 
ciutadanes existents, els valors de les enti-
tats; enfortir la implicació dels artistes locals 
en la vida del poble; incentivar la interacció 
entre entitats i residents; potenciar l’ús dels 
equipaments i espais públics dels barris.

PROCÉS DE SELECCIÓ  
D’ARTISTES I FORMACIÓ 
DELS EQUIPS DE TREBALL

Els artistes o professionals interessats en la 
convocatòria es seleccionaran a partir d’un 
statement on indiquin els interessos, mo-
tivacions i metodologia de treball aplicada, 
i d’un currículum visual o portfoli sobre els 
projectes desenvolupats. Així, es selecciona-
ran aquells professionals que tinguin una 
sensibilitat social i un interès en qüestions 
relacionades amb la sostenibilitat ambien-
tal i/o el territori, així com certes compe-
tències per treballar a partir de processos 
col·laboratius. La convocatòria d’artistes és 
d’abast supramunicipal. Es valorarà el co-
neixement de l’àmbit territorial de treball o 

certa vinculació personal o professional amb 
aquest, tot i que no és obligatori. 

Per desenvolupar els projectes i durant tot 
el període que duri el procés creatiu, els ar-
tistes seleccionats formaran equip amb un 
agent o col·lectiu local i un o dos membres 
de l’equip FesCamp que s’incorporaran com 
a mediadors. Durant el mes de maig 2016, 
els mediadors s’encarregaran d’establir el 
contacte i de conformar l’equip triangular 
entre l’artista, agent local i mediador en fun-
ció de la complementarietat del perfil dels 
tres actors. Els mediadors FesCamp acom-
panyaran tot el procés i facilitaran contactes i 
necessitats entre artistes i agents locals. A la 
vegada garantiran que cada projecte i el seu 
desenvolupament s’adeqüï als objectius del 
FesCamp. 

L’equip FesCamp convidarà a participar als 
agents locals tenint en compte la seva moti-
vació i disponibilitat per participar del projec-
te col·laboratiu. Es procurarà que hi hagi un 
equilibri territorial entre els diversos barris 
i hi hagi temàtiques diverses tractades per 
tots ells. Els agents locals podran ser entitats 
socials, associacions de veïns i veïnes, enti-
tats culturals, centres educatius de primària 
i secundària, entitats de lleure educatiu, que 
tinguin interès per desenvolupar una propos-
ta col·lectiva juntament amb un dels artistes 
seleccionats i l’equip de mediació.
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DESENVOLUPAMENT DELS 
PROJECTES

Un cop estiguin seleccionats els artistes 
i en funció del seu perfil, s’obrirà un pro-
cés de trobada i de mediació entre artista i 
aquells agents locals que l’equip organitza-
dor prevegui que poden encaixar. Un cop es 
produeixi l’entesa, es conformarà l’equip 
artista + agent local + mediador per gene-
rar la proposta concreta i el projecte a de-
senvolupar. No es tracta de presentar una 
proposta prèvia, sinó que la mateixa pro-
posta sorgeixi a partir de la col·laboració 
dels membres de l’equip format durant el 
procés de treball. 

El procés creatiu entre artista, agent lo-
cal i mediador tindrà una durada d’uns 10 
mesos. Els contactes s’inicien amb l’equip 
FesCamp i agents del territori el maig 2016, 
progressivament es comença a co-dissen-
yar el projecte i desenvolupar-lo fins culmi-
nar en una jornada de confluència el mes 
de maig 2017 per mostrar al públic general 
el treball realitzat. Al llarg del procés es 
requereix que diferents accions/activitats 
-que formin part del mateix projecte- s’o-
brin al públic en general per fomentar la 
visibilització de tot el procés, obrir el debat 
i potenciar l’impacte pedagògic, ja sigui en 
format de tallers oberts, xerrades, docu-

mentals, debats, etc. Aquestes activitats, en 
el conjunt dels diferents projectes, confor-
maran un programa d’activitats periòdiques 
d’acompanyament dels projectes al llarg del 
període de desenvolupament dels mateixos.

A QUI VA DIRIGIDA 
LA CONVOCATÒRIA

La convocatòria s’adreça a totes/tots els pro-
fessionals artistes, arquitectes, sociòlegs, 
antropòlegs, educadors, etc. majors d’edat 
que, de forma individual o col·lectiva, tinguin 
sensibilitat i interès per temàtiques socials i 
mediambientals i fonamentin el seu treball 
dins l’àmbit de les pràctiques artístiques 
contextuals o de l’art comunitari.

Els autors permetran la reproducció dels 
projectes realitzats i del material generat 
a través de la divulgació en pàgina web del 
FesCamp i altres suports si és necessari.

CALENDARI

Els projectes i les diferents accions es de-
senvoluparan segons el següent calendari 
previst:



-6

PRESENTACIÓ DE LES  
PROPOSTES

Cal fer arribar un sol document via correu 
electrònic a fescamp@fescamp.cat:

 – Dades de contacte (nom, telèfon, correu 
electrònic i direcció postal).

 – Statement que defineixi les intencions 
de l’artista en relació a la col·laboració 
comunitària i l’aproximació al territori, 
definint la seva metodologia de treball 
genèrica o estratègies que sovint utilitza 
que puguin ser útils de cara a aquesta 
nova col·laboració. 

 – Currículum/portfoli de l’equip o de cada 
persona física, posant èmfasi i imatges 
d’aquells projectes que guarden relació 
amb els objectius del FesCamp. 

La data límit de lliurament de les propostes 
és el 23 d’abril.

CRITERIS DE VALORACIÓ

Els currículums i statements seran avaluats 
per un jurat format per professionals del 
sector. El jurat es farà públic un cop tan-
cat el termini de recepció de sol·licituds. 
Es valorarà el grau de professionalitat dels 
artistes i la qualitat de projectes destacats 
que puguin ser afins als objectius i metodo-
logia de treball d’aquesta convocatòria. Es 
farà una preselecció i el jurat es reserva el 
dret de contactar els artistes i realitzar en-
trevistes prèvies abans de decidir els artis-

tes seleccionats. Aquests contactes previs 
serviran per concretar possibles dubtes que 
puguin sorgir entre les diferents parts. Es 
considera essencial que la proposta que es 
generi en col·laboració amb l’agent local i 
equip mediador pugui assolir un alt nivell de 
reflexió crítica entorn la sostenibilitat i el te-
rritori i que tingui el potencial de crear una 
dinàmica de treball perdurable en el temps.

La resolució de les propostes seleccionades 
es farà pública a finals d’abril.

DOTACIÓ

La dotació econòmica és de 3.000€ per pro-
posta en concepte d’honoraris i despeses 
de producció. Aquest import es lliurarà en 
dos terminis en format de premi entregat pel 
FesCamp, essent subjecte a la retenció d’im-
postos corresponent. 

CONTACTE

Per consultes o dubtes sobre la convocatòria, 
podeu enviar un email a:
fescamp@fescamp.cat

Nota: L’organització es reserva el dret de poder modi-
ficar les bases sempre garantint el bon desenvolupa-
ment de les diferents propostes.


