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An na Vi <vilamu.anna@gmail.com>

Hola. Eye-framing

5 mensajes

Albert Gironès <agirones.com@gmail.com>
Para: davidarmengol2@gmail.com, Anna Vilamú Bosch <vilamu.anna@gmail.com>

7 de septiembre de 2020, 14:09

Hola David,
Som l’Anna Vilamú i l’Albert Gironès,
des d’On Mediation 7, i en el marc del projecte Eye-framing, ens han convidat a pensar sobre La
Comunitat de La Capella i el Christian ens ha facilitat el teu correu.
Coneixem La Comunitat per primera vegada ara. Elles ens han contextualitzat una mica i ens han
proposat d’elaborar una mena de “manual de supervivència” pels pròxims 25 anys. La seva posada en
context i proposta ens ha fet pensar amb les figures de l’Oriol Gual (com a ideari) i la del Pedro Hugo (el
programador del web, com a principal executor), com a imprescindibles per a la creació i la
supervivència del tema que ens ocupa: La Comunitat de la Capella.
En aquest sentit, la nostra idea és iniciar generant una correspondència via email a dues bandes amb
l’Oriol i el Pedro Hugo. La idea és pensar sobre la Comunitat de La Capella - indagant sobre la seva
naturalesa i el seu naixement però també sobre les seves possibilitats de futur. És per això que et
voliem preguntar si ens podries passar tots dos contactes (el seu correu electrònic) per poder iniciar
com més aviat millor.
Moltes gràcies,
AA

david armengol <davidarmengol2@gmail.com>
Para: Albert Gironès <agirones.com@gmail.com>
Cc: Anna Vilamú Bosch <vilamu.anna@gmail.com>

9 de septiembre de 2020, 10:53

Bon dia als dos
Encantat de saludar-vos. Com ja us va avançar el Christian, l'Oriol està d'acord en col·laborar en el que necessiteu.
Pel que fa al Pedro Hugo, la veritat és que com ell ha desenvolupat una tasca tècnica, no tinc tan clar que se senti
còmode parlant de qüestions més aviat discursives en relació a la configuració de La Comunitat.
En aquest sentit, us proposo que començeu a parlar amb l'Oriol i comenteu-li amb ell el que espereu del Pedro Hugo.
Ell us podrà dir millor.
Aquí teniu el correu de l'Oriol: gualpermanent@gmail.com
Per altre banda, si necessiteu alguna cosa per part meva - només estic donant suport a l'equip com a extern, és a dir,
no soc institució - ja m'ho dieu.
Abraçada i ànims amb el projecte!
David Armengol
+34 635 807 881
www.davidarmengol.com
[El texto citado está oculto]
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9 de septiembre de 2020, 11:24

Hola David!
Moltes gràcies per la resposta!
Escrivim a l'Oriol i iniciem la correspondència. Respecte el que ens dius del Pedro Hugo; totalment. En realitat el que
ens interessa d'ell i de la seva figura és poder indagar en la part més aviat tècnica de la construcció de la Comunitat,
així que com ens recomanes li hem comentat a l'Oriol a veure què li sembla i si ens pot passar el contacte.
Per altra banda, ara pensavem que per entendre una mica més l'ecosistema de la Capella i per tant, de l'estructura
que crea i d'alguna forma sostenta la Comunitat seria genial si ens poguéssis fer arribar l'organigrama de la Capella o qualsevol document que contingui una mica aquesta informació.
Moltes gràcies de nou, abraçada i molta salut,
AiA
[El texto citado está oculto]

david armengol <davidarmengol2@gmail.com>
Para: An na Vi <vilamu.anna@gmail.com>
Cc: Albert Gironès <agirones.com@gmail.com>

9 de septiembre de 2020, 11:53

Bon dia als dos
Com soc extern a La Capella, la veritat és que aquestes coses d'organigrames i demés les desconec. Parlo amb
l'Anna Urdániz i us dic alguna cosa.
Abraçada
David Armengol
+34 635 807 881
www.davidarmengol.com
[El texto citado está oculto]

Albert Gironès <agirones.com@gmail.com>
Para: david armengol <davidarmengol2@gmail.com>
Cc: An na Vi <vilamu.anna@gmail.com>

9 de septiembre de 2020, 12:26

Gràcies David,
restem a l'espera,
Abraçada,
Albert
[El texto citado está oculto]
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