La(b) Felipa
Orientacions i suggeriments per l’activitat de mediació
Per elaborar una activitat de mediació que busqui interactuar amb el Poblenou i la ciutadania i
s’inscrigui en el marc del La(b) Felipa, és recomanable que:
•

Promogui el treball en xarxa. Pensar en quines entitats i institucions podem implicar
per organitzar l’activitat (entitats d’acollida a Can Felipa –les trobareu al nostre web >
El Centre > Entitats i grups estables–, altres entitats del barri, centres educatius, etc.),
tenint en compte els interessos i objectius de tots els implicats i la possible aportació
de recursos per al projecte (ja sigui ressò social, recursos humans, coneixements
específics, etc.). El contacte amb les entitats i institucions es farà a partir de la
resolució de la Convocatòria.

•

Afavoreixi la col∙laboració i participació. Generar un espai de creació conjunta per tal
que les persones implicades participin activa i creativament del procés de treball i
presentació pública de l'activitat.

Exemples orientatius
Les activitats poden reforçar els continguts del projecte presentat, generar un contrapunt o
connectar‐se a un altre camp d’interessos. Alguns exemples:
•
•

•
•

Tot el projecte es planteja de bon principi com un procés de treball en xarxa i amb la
implicació de tercers.
Spin off: processos de treball que, prenent com a punt de partida el projecte presentat
a la convocatòria, desenvolupen una variació o nova acció a partir del diàleg i la
col∙laboració amb tercers.
Acció en context educatiu: propostes destinades a desenvolupar‐se en un centre
educatiu de primària, secundària o batxillerat.
Activitats públiques (xerrades, vistes dinamitzades, concerts, projeccions, etc.),
enteses com una oportunitat per al diàleg amb altres entitats i col∙lectius que
afavoreixi una transversalitat més enllà de l'àmbit artístic.

El taller
Els projectes seleccionats tindran l’oportunitat de participar d’un taller conduit per Sinapsis on
es treballaran conjuntament els següents aspectes:
•
•
•
•

Posada en comú de les propostes de tots els seleccionats.
Anàlisi de les propostes i diàleg crític amb estudi de casos i altres exemples.
Planificació realista i evolució de l’activitat.
Mediació, creació de la xarxa i desenvolupament de l’activitat.

