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El FesCamp és un festival anual que conjuga acció i reflexió per activar la mirada dels ciutadans
vers el seu territori. És basa en un procés de treball comunitari que a través de les pràctiques
artístiques col·laboratives promou la reflexió crítica sobre la ciutat difusa de Sant Cugat del
Vallès des del punt de vista de la sostenibilitat i el medi ambient. Actualment ja se n’han desenvolupat 3 edicions.
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Les dues primeres edicions del FesCamp com a Festival d’Art, Comunitat i Medi ambient
s’organitzen per iniciativa de Cíclica [space, community & ecology]. Per a la tercera edició
(Fescamp 2016-2017) i les properes, a part dels canvis que incorpora el mateix projecte ara
sota el nom FesCamp. Art, Comunitat i Sostenibilitat, l’equip organitzador i promotor també es
transforma amb noves incorporacions que intensifiquen la pluridisciplinarietat del conjunt de
l’equip, tant en la seva formació com experiència professional.
En el cas de les dues primeres edicions, el festival té com a objectiu identificar les mancances
i oportunitats sostenibilistes del context periurbà, intensificar la cohesió veïnal i les relacions
socials als barris de Mira-sol, La Floresta i Les Planes i la Vila de Valldoreix. Tots ells, àmbits de
Sant Cugat condicionats pel creixement residencial dispers i característics per la relació directa
amb el mosaic agroforestal de la cara nord de la serra de Collserola.
Tot i la presència del corredor ecològic i l’esforç proteccionista, la pressió de la crisi immobiliària
i el caràcter frontera d’aquest àmbit provoquen dificultats en la cohesió veïnal del teixit residencial; impactes diversos en els espais naturals afectant als boscos i als ecosistemes aquàtics;
i una desconnexió i desconeixement progressiu del capital natural del lloc. Per aquests motius
es fa necessari intervenir d’una forma creativa i sobretot transversal per aconseguir millores
en la relació ciutadà-entorn i ciutadà-ciutadà i cercar solucions a les diverses problemàtiques
detectades.
En aquestes dues edicions, els projectes del FesCamp es basen en el treball per parelles entre
agent local i artista. En una primera convocatòria es presenten i seleccionen agents locals que
proposen un tema relacionat amb els objectius del FesCamp. En una segona convocatòria es
presenten els artistes escollint tema/agent i plantejant un projecte per desenvolupar aquest
tema. Ambdós treballen conjuntament per presentar el resultat del procés el dia del Festival.
Per l’edició 2016-17, el FesCamp canvia esdevenint un nou 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 i els seus barris perifèrics, aquest cop sumant la resta
de barris del 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). A partir
de posar en xarxa diferents agents locals de la ciutat, que van des de d’associacions i entitats
implicades, als veïns i veïnes que hi accedeixen com a públic, es pretén visibilitzar, activar la reflexió crítica i obrir el debat entorn determinades problemàtiques i oportunitats que apareixen
en relació a la sostenibilitat ambiental.
Des d’una aproximació pedagògica i amb la voluntat de fomentar el canvi cap a una major
sostenibilitat dels nostres territoris el FesCamp, com a marc de treball, s’estructura a partir
d’aquests processos col·laboratius que aniran acompanyats d’un programa d’activitats periòdiques obertes i relacionades amb els mateixos processos, així com una jornada de confluència de les diferents propostes. Aquesta diversificació d’activitats permet la possibilitat de que
qualsevol persona interessada, especialment els veïns i veïnes de Sant Cugat del Vallès, puguin
participar al projecte en diferents intensitats i formats al llarg d’un any.
Tres projectes de llarg recorregut es desenvolupen en equips formats per un artista comunitari,
un mediador de l’equip FesCamp i una sèrie d’entitats locals vinculades. El procés culmina amb
una jornada final i festiva a la primavera de 2017.
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