
Del gener al desembre del 2018

Comandant Benítez, 6

Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”

ESTENEDOR 2018: 
IMPULSOR DE 
PROJECTES 
DE DISSENY I MODA

Nova 
CONVOCATÒRIA



ESTENEDOR

PERFIL DE LES PERSONES PARTICIPANTS EN A L’EDICIÓ 2018
 

· Persones joves emprenedores que volen iniciar el seu negoci i professionalitzar-se en 
el disseny de moda. 

· Persones adultes que per qüestions de la crisi volen reconduir el seu futur professional 
i obrir-se camí en el sector empresarial del disseny tèxtil i els complements. 

DEFINICIÓ DE LA PROPOSTA 

Tot un any per ampliar coneixements, aportar valor afegit al teu projecte personal i des-
cobrir noves formes de relació en comunitat, així com recursos innovadors que poden 
ser una fantàstica oportunitat per millorar els teus dissenys.

El fet de ser participant de l’Estenedor també comporta formar part d’una comunitat amb 
noves possibilitats i oportunitats futures que es presentin al districte de les Corts o a la 
resta de la ciutat. 

SELECCIÓ DE PROJECTES I REQUISITS MÍNIMS

La selecció de les propostes es farà des de l’equipament i conjuntament amb Barcelona 
Activa. Als projectes susceptibles de participar-hi se’ls convocarà a una petita entrevis-
ta a fi de valorar el punt de desenvolupament del projecte i escollir els projectes més 
adients.

És imprescindible disposar d’un mínim de producció elaborada per portar a les mostres 
de comerç. 

Per poder participar en les mostres és necessari haver realitzar un 70% de l’itinerari 
formatiu.



ESTENEDOR

LA CONVOCATÒRIA 2018 OFERIRÀ:
· ITINERARI FORMATIU (18 hores)

Dirigit a persones emprenedores i dissenyat per Barcelona Activa. Febrer-juliol 2018.

· CÀPSULES FORMATIVES (8 hores)

Programa Obert al Futur de Barcelona Activa. Comerciants i persones emprenedores. 
Abril-desembre 2018.

· DOSSIER DE FOTOS 
Un retrat i vuit imatges dels productes dissenyats. A càrrec de fotògrafs professionals.

· PLAFONS DIVULGATIUS
En representació de cadascuna de les marques participants. Pantalla de presentació del 
dissenyador o la dissenyadora i dels seus productes.

· CAPACITACIÓ I MONOGRÀFICS EN TECNOLOGIA 3D
Coneixement de noves tècniques i nous materials de treball: la tecnologia 3D aplicada al 
disseny de moda, amb la col·laboració de l’Ateneu de Fabricació de les Corts.

· MOSTRES DE COMERÇ DEL DISTRICTE DE LES CORTS. 
Participació en les tres mostres de comerç de l’Eix Comercial Sants - Les Corts i en una 
mostra de comerç de l’Associació Mirall de Pedralbes.

· “BOTIGUES CREADORES”
Presentació de productes als aparadors de les botigues de les Corts, amb la col·laboració 
de l’associació de comerciants Les Corts Comerç 08028.

· EXPOSICIÓ AL CENTRE CÍVIC
Exposició de la convocatòria 2018, trajectòria i dissenyadors/es participants. Sala 
d’exposicions del centre. Gener del 2019.

· NOVES OPORTUNITATS
Altres oportunitats que puguin aparèixer i siguin d’interès per aportar valor afegit als 
projectes personals. 

INSCRIPCIONS 

Si vols formar part d’aquesta convocatòria inscriu-te abans del 9 de febrer de 2018. 
Podràs trobar el formulari al web: www.ccperequart.com



MAPA

METRO: L5 Badal - L3 Les Corts
BUS:  H8, H10, 50, 54, 70, 75, V3, D20, N2, N14
BICING: a 50 metres
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CARRER DEL COMANDANT BENÍTEZ

ADREÇA HORARIS

CENTRE CÍVIC JOAN OLIVER 
“PERE QUART”
Comandant Benítez, 6
Tel. 933 398 261

ajuntament.barcelona.cat/ccivics/
perequart
c/e: perequart@lleuresport.cat
Facebook: Centre Cívic Joan 
Oliver “Pere Quart”
Twitter: @CCPere Quart

Horari del centre:
de dilluns a divendres de 9 a 14 h 
i de 16 a 23 h 
Dissabte i diumenge de 10 a 14 h 

Adaptat per a persones amb 
mobilitat reduïda

PER A MÉS INFORMACIÓINFORMACIÓ ADDICIONAL

@BCN_LesCorts


