
El FesCamp és un Festival d'Art, ComunitatiMedi ambient obert a tota la
ciutadania. És una jornada creativa que mostra un procés de treball
comunitari a través de pràctiques artístiques col·laboratives. Té com a
objectiu generar reflexió crítica sobre el barri des de el punt de vista de la
sostenibilitati el medi ambient. Al llarg de la jornada es mostraran els
resultats de tot un procés de treball entre artistes i agents locals
combinats per parelles. A través de tallers oberts, accionsparticipatives,
intervencions musicals, dibuix i pintura mural, actuacions de dansa,
lectures literàries, instal·lacions i exposicions s´exploraran els conceptes
de biodiversitat, carrers, places i descampats, rieres i aigua, alimentació,
espi domèstic, residus i memòria rural.

Participen Núria Beneti Eduard Viver amb l'Escola Catalunya; Vince van
Geffen amb la AAVV Can Mates; Adolf amb l'AVP Mas Gener; Anna
Recasens amb l'Escola Turó de Can Mates; Cristina Curto amb l'Escola
Ciutat d'Alba; Renadivola amb l'Institut Leonardo da Vinci; Lawu amb
l'AAVV Sant Joan de Mira-sol; Marta Cabré; Pablo Fraguas; Eva Sanchez;
La Batuescola i Xicòria.

www.fescamp.cat

Organitza:

Festival d'Art, ComunitatiMedi ambient

Mira-sol, Sant Cugat del Vallès, 24 de maig 2014, Casal Mira-sol, de 11:00h a 20:00h

11:00-13:00h FesCamp matí

14:00h FesCamp migdia

17:00-19:30h FesCamp tarda

#1 Caixes Niu

Pensar sobre Can Mates

Pintura Mural i Literatura

Topografia sensible: Caminant Mira-sol

Urban sketching

L’espai públic és casa de tots

La terra ens mou

Taller d’Elaboració de mobiliari amb palets reciclats.
Taller de Reciclatge de roba fent bosses i complements.
Taller Tastet d’hort en família.
Acció Urban Sketching.
Acció Pensar sobre Can Mates .
Acció L’espai públic és casa de tots.
Muntatge i preparació de la resta de projectes.

·
amb Núria BenetiEduard Viver i l’Escola Catalunya.

Vince van Geffen i la AAVV Can Mates.
·

Adolfi l’AVP Mas Gener.
·

Anna Recasens i l’Escola Turó de Can Mates.
·

Cristina Curto i l’Escola Ciutat d’Alba.
·

Renadivola i l’Institut Leonardo da Vinci.
·

Lawu i l’AAVV Sant Joan de Mira-sol.

(de 10:00 a 14:00h)

Dinar popular ecològic a càrrec de Xicòria.
7€ tiquet anticipat abans 15 de maig al Casal Mira-sol, a la Casa de Cultura i a
fescamp@mirasol.cat, 8€tiquet al moment.

Itinerari de presentació de 7 projectes artístics col·laboratius amb intervencions
musicals a càrrec de LaBatuescola.
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16:40h Intervenció musical amb la Batuescola.
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Biodiversitat

Places, carrers i descampats

Rieres i aigua

Alimentació

Habitatge i espaidomèstic

Residus

Memòria rural
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#7

PROGRAMACIÓ DE LA JORNADA SITUACIÓ DE TALLERS I ACCIONS AL CASAL DE MIRA-SOL

FesCamp matí

FesCamp tarda

Taller hort en família

Taller reciclatge de roba

Taller mobiliari amb palets

entrada

Acció l´Espai públic
és casa de tots

Acció Pensar
sobre Can Mates

#1
biodiversitat

#2 carrers, places, descampats
#3

rieres i aigua

#4alimentació
#6

residus

#5
l´espai domèstic

#7memòria rural

(dinar)Acció Urban sketching



Donem sortida a roba que no utilitzem, aprenem a veure la roba en

desús com un material en potència per fer altres peces de vestir i

objectes d’ús quotidià, obrir la ment i despertar l’enginy. Convidem a

transformar pantalons, camises, samarretes en coixins, bosses o estoigs.

onar sortida als palets de fusta,

un material residual del transport de materials. L´aprofitament

d´aquesta fusta ofereix múltiples possibilitats a l’hora de fer el nostre

propi mobiliari i a l´hora de generar un procés de treball cocreatiu.

Desmuntar, serrar, collar i polir permet d

Des del joc ens apropem a l´hort. En família explorem les llavors que

tenim a la vora, així com els tipus de terra i la seva biodiversitat.

Preparem un planter d’hortalisses de temporada, amb plantes

aromàtiques aprofitant recipients reciclats per endur-nos-ho a casa.

Construcció i col·locació de caixes niu com a mesura per afavorir la

presència d’aus insectívores al nostre barri. Aquesta acció en els arbres

permet millorar la biodiversitat local tenint cura de la fauna autòctona,

tot potenciant la nostra convivència amb d’altres éssers vius del barri.

Reflexió crítica sobre l’espai públic del barri de Can Mates (Mira-sol) per

cercar un espai comú, de trobada i socialització. A través d’un taller

d’urbanisme interactiu amb passejades i disseny de maquetes, els veïns i

l´artista activen l´anàlisi de l´entorn amb propostes de millora urbana.

El disseny d’una pintura mural genera un espai comunicador sobre la

realitat de l’aigua al barri de Mas Gener. El procés de reflexió vincula

l´experiència dels veïns a través de la redacció de textos i fragments

literaris que evoquen la gestió eficient de l´aigua com a recurs propi.

Apropar-se a l’entorn natural de forma atenta permet reconèixer l´espai

més pròxim prescindint d´intermediaris. La identificació d´espècies, la

recopilació del coneixement casolà sobre remeis i receptes i el disseny

d´un hort permet crear nous vincles entre els infants i la natura.

L´esbós urbà convida a dibuixar de forma espontània per activar la

reflexió crítica sobre les tipologies d´habitatge. Els infants exploren la

casa i el carrer a través del dibuix en grup i en família, incitant així a fer

evident la negació de la mirada única sobre l´espai domèstic..

La construcció d´una habitació sense parets ens permet explorar de les

tècniques de la bioconstrucció a partir de la recollida de residus,

objectes i fins i tot mobles. Així es reflexiona sobre l’impacte ambiental i

les barreres entre l´espai privat i el públic tant característiques del barri.

Una acció col·lectiva al solar buit del Casal convida a transformar la

percepció del lloc i a reflexionar sobre la relació entre passat i present

rural de Mira-sol. El moviment, la veu, i un mural sorgeixen d’un procés

de treball col·lectiu a partir de records i relats sobre la memòria del barri.

Taller Reciclem roba fent
bolsos i complements

Eva Sánchez Díaz (nuA creacions)

Taller Elaboració mobiliari
amb palets reciclats

Pablo Fraguas

Taller Tastets d´hort
en família

Marta Cabré

Biodiversitat
Caixes niu

Núria Benet i Eduard Viver amb
Escola Catalunya

Places, carrers i descampats
Pensar sobre Can Mates

Vince van Geffen amb
AAVV de Can Mates

Residus
L´espai públic és casa de tots

Renadivola amb
Institut Leonardo da Vinci

Memòria rural
La terra ens mou

Lawu amb
AAVV Sant Joan de Mira-sol

Espai domèstic
Urban Sketching

Cristina Curto amb
Escola Ciutat d´Alba

Alimentació
Topografia sensible

Anna Recasens amb
Escola Turó de Can Mates

Rieres i Aigua
Pintura mural i literatura

Adolf amb
AAVV i Propietaris de Mas Gener
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