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El període de recepcions de propostes restarà obert entre el 4 de març i el 30 
d'abril de 2016. Per a participar en la convocatòria cal enviar una carta 
expressant interès i explicant la idea a desenvolupar a:

FERTILITZACIÓ CREUADA +5
PROGRAMA DE FERTILITZACIÓ CREUADA+5  INVITACIÓ A PARTICIPAR

Us convidem a participar del programa de Micro-residèncias FERTILITZACIÓ CREUADA +5
A realitzar en el marc del Laboratori Social Metropolità i amb la col·laboració de l'Estruch i 

Cal Gras, els mesos de maig i juny de 2016.



LABORATORI SOCIAL METROPOLITÀ

Un projecte ideat i coordinat per Anna Recasens amb seu al Taller1 de NauEstruch. Es tracta d'un espai obert i permanent per a la col·laboració comunitària 
i un laboratori per a la producció de xarxa local i extra local. Línies d'actuació del LSM - Espai de treball, recerca i reunió. - Espai d'arxiu i allotjament de 
projectes. - Espai d'informació, difusió, consultoria, intercanvi de coneixements. - Espai de relació amb residents i els àmbits de l'Estruch, amb col·lectius i 
iniciatives locals i  extra locals: - Producció i desenvolupament de propostes.

A qui va dirigida la convocatòria: Aquesta convocatòria es dirigeix a artistes, gestors culturals, estudiants, col·lectius, plataformes de caràcter 
social, amb els qui es vol compartir un objectiu d’activació cultural, aprofitant l'’espai del Laboratori Social Metropolità com a lloc de trobada 
oberta a la creació i la participació. La convocatòria està oberta a tot tipus de propostes artístiques, donant prioritat a projectes que posin en 
relació la pràctica artística, l'espai urbá i l'àmbit social, o que explorin la construcció del comú en el marc de les necessitats i conflictes actuals. 
Les micro-residències tindran una durada mínima d'una setmana, fins un màxim de 8 setmanes, segons el tipus de necessitat i proposta.

El programa: Les micro-residències estan pensades com un entorn per a desenvolupar i posar en pràctica idees, engegar activitats col·lectives, 
experimentar, reflexionar des de la creativitat. Les propostes participants al programa de Fertilització Creuada +5 gaudiran d'espai per a treballar 
i recursos tècnics. Es facilitarà la relació amb possibles col·laboradors dins la comunitat de l'Estruch i de la ciutadania per a les propostes que 
ho demanin. Les micro-residències són ofertes amb el compromís de realitzar almenys una activitat oberta al públic, de formació, presentació i/o 
relació cultural, que actui com a retorn a la ciutadania. 
*Es convidarà als artistes residents a una estada de dos dies a la Residència d'artistes Cal Gras d'Avinyó, amb l'objectiu d'intercanviar 
experiències artístiques i de convivència (el programa d'activitats es detallarà més endavant segons els participants).

Presentació: El resultat del desenvolupament de les micro-residències es presentarà publicament en una jornada oberta el dia 25 de juny, i 
s'obrirà una exposició col·lectiva a l'espai expositiu de L'Estruch que restarà oberta fins el dia 23 de juliol. 

Continuïtat: De les propostes presentades a la convocatòria es triaran fins a 3 que podran desenvolupar el seu treball a l'espai del Laboratori 
Social Metropolità entre el maig 2015 i maig 2016. Aquestes propostes podran utilitzar LSM com a espai de treball, amb els recursos tècnics 
disponibles i dins de les dinámiques de relació, formació i difusió que s'estableixin prèviament.
* Durant el periode de Fertilització Creuada, LSM organitzaran activitats obertes per tal d'afavorir l' intercanvi de coneixements i les relacions 
entre els participants, per tal d' ampliar les possibilitats de col·laboracions transversals amb altres artistes i col·lectius.

 Algunes consideracions: Al final de la micro-residència caldra presentar una crònica de l’experiència.

- Des del LSM posem tots el recursos dels que disposem per tal de fer una amplia difusió, de fer un seguiment de les residències i de facilitar el 
desenvolupament de les iniciatives. El material es va recollint en un blog i a les xarxes socials i s'impulsen activitats paralel·les que puguin 
sumar a les idees presentades. 
- A més dels recursos tècnics disponibles ( per a projectar, enregistrar so ...etc.), altres recursos com: serveis de traducció, disseny gràfic, 
difusió, informàtica, servei fotogràfic...es poden gestionar per intercanvi amb la XIS. Xarxa d'Intercanvi de Sabadell.
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