L’ESTENEDOR’19:
IMPULSOR DE
PROJECTES DE
DISSENY TÈXTIL
De l’abril al desembre de 2019
Comandant Benítez, 6

10a edició
ACTE D’INAUGURACIÓ: DIJOUS 11 D’ABRIL, A LES 19 H

Nova CONVOCATÒRIA

Joan Oliver “Pere Quart”

Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”

ESTENEDOR

PERFIL DE LES PERSONES
PARTICIPANTS EN L’EDICIÓ DE 2019
· 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
L’Estenedor és un projecte que recolza iniciatives emprenedores en el món del disseny tèxtil i complements.
Potenciar marques que estan en fase de
creixement, aportar eines, posar recursos
a l’abast de les propostes presentades o rebre assessorament i sessions de consultoria són elements clau d’aquest projecte.
Durant un període de 8 mesos ampliarem
coneixements, aportarem valor afegit als
vostres projectes amb recursos innovadors i descobrirem noves formes de relació
en comunitat que poden ser una oportunitat
eficaç i eficient per les vostres marques.
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 participarhi se’ls convocarà a una petita entrevista a fi de
valorar el punt de desenvolupament del projecte
i escollir els projectes més adients.
Disposar d’un mínim de producció elaborada.
Mantenir el compromís durant tot el període del projecte i assistir a les activitats
proposades.
Col·laborar i participar activament per tal
d’enriquir la comunitat de l’Estenedor’19.
Fotografia portada: depositphotos

LA CONVOCATÒRIA 2019 OFERIRÀ:
· CÀPSULES FORMATIVES
Dirigit a persones emprenedores i dissenyat per Barcelona Activa. Abril-Novembre
2019.
· DOSSIER DE FOTOS
Un retrat i cinc imatges dels productes dissenyats. A càrrec de fotògrafs professionals.
Maig de 2019.
· PLAFONS DIVULGATIUS
En representació de cadascuna de les marques participants. Elaborarem un Roll Up de
presentació del dissenyador o la dissenyadora i dels seus productes. Maig de 2019.
· ESPAI CO-ESTENEDOR
Es disposarà d’un espai físic per a fer les
tutories personalitzades i per a que les
marques puguin reunir-se, el Centre cívic
Cristalleries Planell al barri de les Corts,
a més de ser un espai de trobada dels Estenedors d’aquesta nova convocatòria i que el
grup es consolidi com a col·lectiu, vol arribar
a ser un punt de partida, en aquesta 10ª
edició, per al retrobament amb altres participants d’altres edicions de l’Estenedor.
· 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.
· CLASSES MAGISTRALS
Oportunitat d’assistir a xerrades i pràctiques amb diferents professionals del món
de la moda, treballant en diferents especialitats relacionades amb la costura, el patronatge i el tractament dels teixits des de la
vessant de la tècnica i el respecte amb el
Medi.

ESTENEDOR

· MOSTRES DE COMERÇ DEL DISTRICTE
DE LES CORTS.
Participació en dues mostres de comerç
amb l’Eix Comercial Sants - Les Corts i
l’Associació de Comerciants Les Corts
Comerç 08028
La primera es farà entre el maig-juny i la segona coincidirà al setembre-octubre, per la
Festa Major de les Corts.
· “BOTIGUES CREADORES”
Presentació de productes als aparadors
de les botigues de les Corts, amb la
col·laboració de l’Eix Comercial Sants Les Corts i l’Associació de Comerciants
Les Corts Comerç 08028
Durant dues setmanes de novembre, les
marques exposaran en un aparador o en un
espai especialment habilitat per a cadascuna
d’elles.
· ITINERARI COSEWING
(coworking dels sastres)
Acompanyament en la descoberta de la
nova tendència de treball professional en
el món del coworking. Compatirem experiències i visualitzarem aquest mètode
de treball com una oportunitat. El primer
Cosewing que visitarem serà Muchafibra –
Barcelona: És el més veterà d’Espanya. Va
néixer el 2008 amb el propòsit de compartir
espai, eines i coneixements professionals
entre apassionats de la moda i la costura.
C/ de les carretes, 13. muchafibra.com

· ESPAI DE CO-TEXTIL
Es disposarà d’un espai compartit per tal
d’incentivar la sortida al públic dels seus
productes. En el show room –taller, a més
d’emprovar-se la roba, la gent que el visiti, podrà veure com les marques treballen i com treuen a la llum nous prototips
o col·leccions. L’espai està liderat per un
altre cosewing, l’Upcycling – Barcelona:
associació impulsora d’un corrent de moda
basat en la reutilització, és a dir: Upcycling.
Treballen per promoure la moda i el disseny
basat en la reutilització de tèxtils i roba en
desús a Barcelona. C/ Diputació, 356.
upcyclingbarcelona.com
· BENEFICIS EN LA PRODUCCIÓ
Per la participació activa en l’estenedor’19
es podrà gaudir de descomptes i/o beneficis
econòmics en l’elaboració de certs productes d’enguany.
· EXPOSICIÓ AL CENTRE CÍVIC
Exposició de la convocatòria 2019, trajectòria i dissenyadors/es participants. Sala
d’exposicions del centre. Gener del 2020.
· 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 30 d’abril de 2019. Podràs trobar el formulari al web:
www.ccperequart.com

Amb el suport:
MAPA

METRO: L5 Badal - L3 Les Corts
BUS: H8, 52, 54, 70, V3, D20, N2, N14
BICING: a 50 metres
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HORARIS

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

Horari del centre:
De dilluns a divendres de 9 a 23 h
Dissabtes i diumenges de 10 a 14 h

INFORMACIÓ ADDICIONAL

PER A MÉS INFORMACIÓ

Adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda

@BCN_LesCorts

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

