
CONSELL DE LA FiC 
AGENDA PLENARI 
19/12/2019, 12:00h-13:30h 

ASSISTENTS 
Equip FiC: Joana, Oriol, Asun, Maria 

ICUB: Dani 

CAC: Clara 

Ordit: Javier, Andrea, Marta 

Yolanda 

Sara Fontán 

Kònic Rosa, ? 

BitLab: Victor 

Teleduca: Marta 

The good good: Rita 

Pedra: Sofia, Marina 

Basket Beat: Muntsa 

Fundació Goteo 

? 

Aldo Aranda 

Blood quartet: Mark 

Explicant Dansa 

Live Media: Maria 

DUAE 

Osmologies 

Radio Fabra: Cristian 

L’Afluent: Artur, Sergi 

Ciut’Art 

Za!: Edi, Pau 

Idensitats: Ramon 



Hans  

ORDRE DEL DIA 
 
1. Benvinguda, breu resum què és el Consell,  ronda ràpida de presentacions (15 min) 

 

2. Històric del treball sobre a la nova convocatòria de residència al Consell FiC fins a dia d’avui ( min) 

 

3. Proposta de l’executiva dels passos a seguir per a treballar les bases de la nova convocatòria al                                   
Consell FIC  (20 min)  
cal ser curosos amb el contingut dels esborranys per respectar la convocatòria. no filtrar info. el                
que és rellevant és la seqüència de treball, les dates són orientatives,  

- 19 desembre : comissió executiva de presentació del calendari I enviament de            
l’esborrany de bases de la convocatòria a la comissió executiva 

- 8 gener 15’30h - 17’30h ICUB: comissió executiva de debat de les bases 
- 15 gener 15’30h - 17’30h: plenari amb debat de la proposta (compartir ESBORRANY de              

les bases in situ) 
- 21 gener 9’30h - 11’30h: esmenes i tancament a executiva → enviament a gerència i               

posteriorment a serveis jurídics 
- 2 març: publicació de les bases i inici de la presentació de projectes 
- 17 març: sessió informativa sobre la convocatòria 
- 20 abril: finalització del termini de presentació de projectes 
- 12 maig: publicació dels projectes seleccionats 
- mitjans de maig: entrada progressiva dels nous residents 
- 31 juliol: fi de l’activitat de les residències no seleccionades 
- 14 agost: recollida del material i altres elements dels residents no seleccionats  
- 1 setembre: entra de de nous residentstotes les noves residents estan completament            

instal·lades 
Un cop resolta la convocatòria, si hi ha nous residents que voldrien començar a instal·lar-se               
abans de l’1 de setembre, es prepararan espais provisionals on poder allotjar-se.  
Es prepara un nou document de protocol per totes les residents actuals que actualitzi les dates                
d’estada fins al 15 d’agost. 

4.  Torn obert de paraula (40 min)  

Els projectes actualment residents que siguin seleccionats a la nova convocatòria no caldrà que              
buidin els espais que ara ocupen, tot i que és possible que s’ubiquin en nous emplaçaments en                 
funció de les necessitats dels perfils de les noves residents. 



Cal preveure aclariments específics respecte dels compromisos concrets que els diferents           
residents que ja han anat preveient el seu any amb la perspectiva de la seva relació amb FiC i                   
que cal prendre en consideració. De cara a aquests casos, es convocarà una reunió específica               
per preveure solucions. 
Es podria accelerar el procediment per accedir a l’ús d’espais i programació proposada pels              
residents? Caldria aclarir el procediment i els temps necessaris per poder organitzar-se.            
Implicar-se a les comissions de treball del consell és una de les vies des d’on canalitzar les                 
propostes i col·lectivitzar-les amb altres residents.  
Tenir clares les condicions de partida que impliquen l’ús dels espais FiC, facilitarà             
l’organització. 
és important reflexionar conjuntament sobre les maneres de perpetuar les relacions amb el             
territori que ja s’han anat teixint durant els temps de residència. donar visibilitat a allò que ja                 
s’ha assolit i com donar continuïtat a aquestes dinàmiques. Una de les possibilitats és la figura                
del projecte col·laborador, encara en procés definició.  
Seguir duent a terme propostes a FiC no està estrictament condicionat a ser residents, la               
convocatòria de residències és una de les vies, però n’hi ha d’altres i caldrà explorar-les. però                
és imprescindible tenir informació clara respecte als recursos disponibles i les limitacions            
existents (hores, espais, recursos tècnics, assessoraments, etc.). és important pensar les           
propostes de les residents des d’una perspectiva col·lectiva, d’ecosistema.  
Les convocatòries de subvencions apreten i requereixen respostes ràpides pel que fa a la              
disponibilitat d’espais, etc. s’està treballant en un aplicatiu de gestió d’espais que pugui             
agilitzar aquestes demandes. es vol prioritzar les propostes que vinguin de les residents a l’hora               
de generar contingut propi de FiC, éssent clares amb els recursos disponibles.  
Serà imprescindible aclarir quin és el circuit i des de quina posició es sol·liciten els espais de                 
FiC. En aquests sentit, la comissió de programació havia elaborat un marc i uns criteris a partir                 
dels quals organitzar les programacions de propostes externes d’ús de FiC. tenir squesta             
informació amb antelació, possiblement al document i de procés de benvinguda de residents,             
permetrà respondre a la diversitat de perfils de residents. No tenir espais de relació acaba               
conduint a una comprensió utilitarista de l'espai que no és desitjable.  
Actualitzacions de l’evolució del projecte de direcció després de 6 mesos: es manté l’aposta per               
un projecte de fàbrica de creació multidisciplinar. Les modalitats de la convocatòria de             
residències depenen d’allò que cada projecte explicita com necessitat, no tant de la disciplina              
artística que es practiqui. les obres d’instal·lació de climatització es tornen a endarrerir             
després de l’estiu 2020. Els nous veïns s’han instal·lat als edificis d’habitatge de protecció              
oficial, les comunitats de veïnes s’incorporaran a la taula del recinte FiC. més tard de les 23h no                  
hi podrà haver activitat de lleure ni musical, això suposa que els grans festivals ja no podran                 
allotjar-se al recinte FiC. Des de FiC s’ha encarregat un estudi sonomètric.  
 
 

5.  Match funding Fundació Goteo. 



els projectes que passen per goteo han de tenir un caràcter social molt marcat i acullen                
contribucions que van més enllà de les contribucions monetàries. goteo i icub es posen d’acord               
per elaborar unes bases de convocatòria de projectes per residents fic. els projectes rebran              
formacions i acompanyament per part de goteo per elaborar campanyes de suport i un cop               
finalitza la campanya,  

els 4 projectes seleccionats que han de tenir 4000€ de pressupost, si assoleixen 2000€ de              
donacions amb 50 donants diferents, la institució aportarà 2000€ més. 

Proposta de calendari: convo 7 gener a 7 febrer, selecció 10 a 14 febrer, assessorament 18 a                 
28 febrer, 1a ronda 9 març a 17 abril i 2a ronda 18 abril a 27 maig.  

 

6. Tancament de la sessió i recordatori de la data del proper plenari  (5 min)  

15 gener 15’30h FiC  

 

 


