Acta de la Comissió de Selecció del projecte “En residència a l’àrea Tallers”, reunida el
dia 8 de novembre del 2019, constituïda per:
El president,
El professor Jordi Balló Fantova, degà de la Facultat de Comunicació de la UPF i
coordinador del projecte per fomentar la innovació en nous formats audiovisuals
a les indústries creatives i culturals.
Els vocals,
La directora del campus del Poblenou, Anna Belchi Divisón
La responsable dels antics alumnes (Alumni), Maria Escrivà Izquierdo
La dinamitzadora de l`àrea Tallers, Teresa Roig Sitjar
El director del CLIK, Manel Jiménez Morales
La secretària de la comissió, Montse Fabregat Abellán

Han seleccionat els següents projectes per a formar part de la residència de l’àrea Tallers
atès que s’inclouen de forma clara en l’àmbit d’interès de la convocatoria, són
transversals, són viables i fomentaran la interacció interna i la creació de sinergies :
Artificio, de Anna Giralt Gris i Jorge Caballero Ramos. És un projecte de recerca i
creació, que explora la intersecció entre la intel·ligència artificial i l’art.
Ethical Time, de Ignasi Eiriz Alonso, Eduard Martin Peguero, Anna Labarias Bedmar i
Natalia Eiriz Alonso. És una plataforma digital que té com a objectiu potenciar la moda
ètica i sostenible, disponible en format web-app.
Latentes, d’Adrian Rodríguez Ortiz, Mireia Aragón Rodríguez i Anna Cuesta Pujol. És
un projecte de ciència ficció distòpica, en un primer moment com a TFG va ser un
curtmetratge i posteriorment un espectacle teatral interatiu (dins del projecte Starting
Lab). Dins la residència es vol crear com a sèrie.
Me-Loc, d’Alba Bresolí Aliberch, Tom McClean i Aida Bresolí Aliberch. És un
projecte que desenvolupa una plataforma útil que ofereix tot tipus d’espais privats per
rodatges i sessions de fotos.
Observatori de Processos de Transformació Urbana i Periurbana (OPTUP), de Pau
López Gaitán i Todor Radostinov Kolev. L’objectiu del projecte és elaborar un estudi
sobre els principals processos de transformació urbana i periurbana d’una selecció de
ciutats del territori català, amb especial atenció al 22@.

One Tap, de Miquel Martí Mestres i Daniel Alcaide Martin. És un projecte d’innovació
i emprenedoria que vol iniciar una start-up que condueixi a la creació i sortida al mercat
d’un dispositiu electrònic basat en tecnologia WIFI amb el propòsit que gent propera
físicament pugui accedir a informació exclusiva.

Per últim, la comissió vol agrair la participació i lloar la qualitat dels 12 projectes
presentats en l’edició d’enguany.
Signat
El president,
Jordi Balló

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs d’alçada davant el rector, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent
al de la seva notificació, de conformitat amb el que preveuen els articles 121 i 122 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

