
 

CONSELL DE LA FiC 
ACTA COMISSIÓ DE PROCESSOS COl·LECTIUS 

Grup Tardor 
8/11/2019, 12’30h. Fabra i Coats 

 
ASSISTEIXEN  

- Victor, Bitlab 
- Rosa, KònicLAB 
- Elisabeth, la Nave Va 
- Marta, Teleduca 
- Mertixell, Osmologies 
- Noe, Ludoteca Casa Bloc 
- Gemma, Ludoteca Casa Bloc  
- Maria, equip FiC 
- Laura, equip FiC  

 

COORDINA 
- L’Ordit 

 

ORDRE DEL DIA 
- Explicació projecte de les Olors  
- Valoració acció FESC, ECOSS 
- Disseny instal·lació i passejades  de la Fàbrica en Obert : resum de materials 

(documentació accions ludoteca: proposta pedagògica amb continguts sobre l’amazonia, 
experimentació instrumental, i recerca videogràfia, més acció col·lectiva. Petita mostra de 
documentació amb fotos, audios i textos de les accions 

- Comunicació deriva  

 

1. Explicació projecte Osmologies:  

Meritxell, resident amb projecte artístic i projecte participatiu. Les olors com a punt de partida per 
accedir a les identitats i les memòries. Construcció de registre digital (thick data) sobre el procés, 
recol·lecció de dades, sensacions, etc.   



 

 Parteix d’un procés curatorial previ realitzat amb el Museu Etnològic de Catalunya. El 18 
novembre 2019 i el 2 de desembre es duu a terme  taller per adults i adolescents d’exploració 
Sant Andreu a través de les olors per aprendre a descriure-les. 1 dia de presentació del marc 
teòric i durant 15 dies d’exploració individual de llocs específics de matí i tarda, 1 dia de 
tancament i posada en comú de l’experiència. És important que les observacions es facin de 
manera individual per no contaminar-se de les descripcions dels altres.  

L’objectiu a mig termini, en cas de renovar la residència a FiC, seria treballar amb escoles i 
instituts amb adolescents. Pensar de quina manera es podria introduïr aquest contingut al 
currículum educatiu al llarg de l’any.  

Elisabeth: durant la deriva, es podria incloure la dimensió de l’olfacte en l’exercici d’obeservació.  

Victor: hi ha espais de confluència possible entre el so i l’olfacte. En el cas del procés del Museu 
Etnològic, els participants poden endur-se al final de l’etnografia col·laborativa una essència 
elaborada en comú. 

Meritxell: en col·laboració amb Live Media, en el taller “Cinemàtiques de la web” cada dijous hi 
ha una trobada per treballar sobre audiovisual i web, l’11 i   12 de desembre es comparteixen els 
processos en el marc de Code Nowness. Es presentarà una proposta per socialitzar la vinculació 
entre etno-olors i audiovisual. Es farà una passejada per Fabra i Coats per gravar i explicar les 
olors que s’observen.  

Andrea: proposta de participar a la deriva del 30 de novembre, per poder començar a establir un 
vincle amb el que s’ha anat treballant en la comissió i la possibilitat de treballar alguna pregunta 
entorn a les resistències ambientals i el verd.  

2. Valoració acció FESC, ECOSS 

La seqüència del procés de tardor ha estat la següent 

Procés ECOSS: BitLab, KònicLab, Ludoteca Casa Bloc 

espai de socialització i activació dels materials de registre de paisatges sonors realitzat durant 
els tallers del Festival ECOSS. Es van identificar espais que són interessants o rics en termes 
sònics. Sons de natura: Aigua, ocells. Sons humans: plaça, carrer, trànsit. Enregistrar una 
passejada sonora per la Casa Bloc per poder documentar-ne els sons. Exercici de disseny sonor 
per poder generar un document sonor representatiu dels sons que habiten a la Casa Bloc. Es va 
recuperar el contingut de les discussions que apareixien durant el procés d’estiu sobre 
l’Amazonia. 

FESC: BitLab, La Nave Va 

http://ajuntament.barcelona.cat/fabraicoats/es/actividad/osmologies-presenta-el-taller-%E2%80%9Csmellsmap-sant-andreu%E2%80%9D
http://ajuntament.barcelona.cat/fabraicoats/es/actividad/osmologies-presenta-el-taller-%E2%80%9Csmellsmap-sant-andreu%E2%80%9D


 

Es produeixen peces de remescla sonora i reinterpretació musical produïdes a partir d’aquests 
registres per Aalbers i Sara Fontan. Aquestes peces es fan servir durant la deriva i es toquen en 
directe en un concert. 

Victor: la col·laboració amb la Ludoteca i amb KònicLab ha estat molt enriquidora. La 
comunicació va ser fluixa 

Elisabeth: la deriva va anar molt bé, però era un repte poder arribar a prou gent. El marc de la 
FESC segurament no era òptim per proposar un exercici d’escolta profunda. Caldria repensar els 
temps de la deriva.  

Col·lectius als quals interpelar per la deriva del 30 de novembre:  

- Fer partíceps als pares i mares de la ludoteca per la següent deriva.  
- Enviar la convocatòria de la deriva del 30 de novembre a l’Aula Ambiental. 

La capacitat de convocatòria és un dels reptes principals. Analitzat com ha funcionat el procés de 
convocatòria de les famílies de la ludoteca per venir a la presentació del laboratori sonor que es 
va fer a ECOSS.  

A nivell de comunicació, cal poder definir segments i objectius concretsper difondre les accions.  

Valorar si els moments rellevants al calendari del barri i de la ciutat (Festa Major, FESC, etc.) són 
els millors per fer espais de taller i espais de presentació.  

3. Fàbrica en Obert: 

30 de novembre. Compartir els materials que s’han generat tant el procés d’estiu com en el 
procés de tardor. Realitzar accions del procés de tardor que encara queden per realitzar.  

Materials disponibles: 

KonicLab: té una estació de plantes aromàtiques. Identificar els elements comuns entre les 
accions que ja s’han fet. Totes passen per la dimensió perceptual (escolta, tacte, observació, 
etc.). Reflexió sobre les dificultats del cultiu en espais urbans. Aniria millor poder fer la instal·lació 
en un espai de laboratori, controlat.  

Durant el matí a la planta baixa (polivalent 1, 2 i vestíbul) s’està fent el muntatge tècnic del 
concerts de l’Exploding Fest 

11h deriva la Nave Va 

12h-18h instal·lació, mostra de processos col·lectius 

11h-14h tallers oberts de projectes visuals 2a planta FiC 

11’30h visita Fàbrica FiC (planta baixa, altell 1a planta, assaig obert 3a planta) 



 

18h-20h espectacle itinerant “El present no està escrit” Kike Bela, Edu Pou, altres residents (3a 
planta, 2a planta, planta baixa) 

20h-23h Exploding fest planta baixa 

Es valora ubicar la instal·lació a l’espai 0 o al porxo.  

Estructura de presentació i instal·lació per la Fàbrica en Obert: 

- Espai laboratori: opció A- Instal·lació KònicLab: Molses, càmeres, so, acompanyat per 
KònicLab i material explicatiu / opció B: mantenir la instal·lació a l’estudi en el marc de 
tallers oberts. 

- Espai d’escolta: tele, auriculars, mapa sonor BitLab + Aalbers 
- Espai audiovisual: video Teleduca + cançó Aalbers i Arran del cel 
- Espai documentació: Lo Relacional + Irma Marco 

Proposta de comunicació: 

A les 11h passejada, 13h activació del laboratori de plantes i de KònicLab i la mostra de processos 
col·lectius, d’11h a 18h mostra de processos col·lectius.  

4. Propera reunió  

Amb l’objectiu de treballar les accions de Fàbrica en Obert el 12 de novembre de 2019 a les 13h 
a la zona de sofàs de la segona planta.  

 

 

 

 


