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El FesCamp és un projecte d’activació i articulació de processos pedagògics i artístics col·lectius 
entre artistes, mediadors i agents locals que es desenvolupa en el context de Sant Cugat del Vallès 
i els seus barris perifèrics.



El nou Projecte Fescamp. Art, Comunitat i Sostenibilitat és un projecte d’activació de pro-
cessos col·laboratius entre artistes i agents socials locals que es desenvolupa en el context 
de Sant Cugat del Vallès i els seus barris, els localitzats a l’arc sud-oest, característics per la 
relació directa amb el mosaic agroforestal de la serra de Collserola (Mira-sol, Valldoreix, la 
Floresta i les Planes), i els de l’arc nord-oest, marcats pel pas de l’AP7 i el cinturó viari de la 
ciutat (La Guinardera, Volpelleres, Sant Francesc, Can Barata, Turó de Can Mates, Coll Favà i 
Can Magí). Els diferents projectes i accions desenvolupats en aquest marc es fonamenten en la 
sostenibilitat mediambiental i el treball amb la comunitat local.

Els objectius principals del FesCamp son visibilitzar problemàtiques i oportunitats en relació 
a la sostenibilitat i al territori; implicar la ciutadania en els debats socials i ambientals que 
els concerneixen en la seva relació amb l’entorn; i intensificar la cohesió veïnal i les relacions 
socials a i entre tots els barris de la ciutat.

Per aquesta edició estrenem nou equip organitzador, i també hem introduit altres canvis. Un 
dels més significatius és que els processos creatius tindran un període de desenvolupament 
d’un any aproximadament, començant el maig del 2016. Així, aquest maig no hi haurà Jornada 
Fescamp com en els dos anys anteriors sinó que els processos culminaran en la Jornada del 
maig del 2017. A més a més, hi haurà activitats periòdiques complementàries als processos 
creatius que facilitaran la visibilització dels processos creatius per part del públic general.

Un any més animem a artistes i professionals sensibilitzats amb temàtiques socials i ambien-
tals a que us presenteu a la nova convocatòria d’artistes, dirigida a persones majors d’edat 
que, de forma individual o col·lectiva, basin el seu treball dins l’àmbit de les pràctiques artís-
tiques contextuals, ja sigui des de l’art, l’arquitectura, la sociologia, l’antropologia, el treball 
comunitari o el medi ambient. Es poden presentar diferents tècniques d’expressió artística 
com ara la creació sonora i visual, les arts plàstiques, les arts escèniques, les instal·lacions, 
les arts del moviment, les accions col·lectives, etc.

Cada un dels projectes artístics comptarà amb una dotació econòmica de 3000€ en concepte 
d’honoraris dels artistes i despeses de producció.

La Convocatòria d’artistes al FesCamp estarà oberta fins el 23 d’abril, presentant un state-
ment i portfoli digital.

Trobareu els detalls sobre la convocatòria a les bases

http://www.fescamp.cat/convocatoria/

OBERTA LA CONVOCATÒRIA D’ARTISTES AL FESCAMP


