Workshop Upcycling:
Disseny i metodologia

PARTICIPANTS

11 -17 de junio de 2021
Horari: 10:00 - 13:00h día 11
10:00 -15:00 días 14 i 17
10:00 – 15:00 i 16:00 – 18:00 días 15 i 16
CRTTT - Eurecat Canet de Mar
Plaça de la Indústria, 1
08360 Canet de Mar, Barcelona
Preu: 0 € (subvencionat per EURECAT I
Impuls Reimagine Textile, amb el suport
de l’ARC)

INSCRIU-TE

OBJECTIUS
El workshop està orientat a dissenyar una
metodologia per a crear una peça a partir
de roba i tèxtil en desús, amb l'objectiu de
sistematitzar el seu procés de confecció.
Aquest procés s'implantarà posteriorment
al Laboratori d'Innovació Tèxtil de Roba
Amiga.
• Conèixer una branca del disseny de
moda/tèxtil basat en la reutilització i el
reciclatge creatiu - upcycling.
• Desenvolupar una metodologia de
treball per crear peces d'upcycling.
• Descobrir les possibilitats tècniques i
creatives del disseny de moda amb
residus tèxtils.
• Comprendre el maneig de tècniques i
eines pròpies del disseny de moda basat
en upcyling.
• Adquirir habilitats tècniques i creatives
d'optimització de recursos.
• Crear sinergies i xarxes entre persones.

El workshop està obert a dissenyadors de
moda i patronistes, professionals i
estudiants. Els participants rebran formació
en metodologies d’upcycling per aprofitar el
tèxtil en desús, que hauran d’aplicar per tal
de proposar creacions innovadores i
dissenys que integrin el valor artístic i
també el valor ambiental. L’upcycling, el
reciclatge de fibres, la dignificació del
residu, la innovació, la responsabilitat, la
perspectiva de gènere, el disseny i la
creativitat seran alguns dels tags d’aquest
exercici creatiu.

PROGRAMA
11 de juny SESSIÓ 0 ONLINE
10:00h a 10:10h: Benvinguda a càrrec d'un representant de
Solidança
10:10h a 12:00h: Presentació del Bloc 1
• Presentació d'Altrapo Lab.
• Objectius i metodologia del curs.
• Presentació del tipus de residu tèxtil amb el qual treballarem.
• Upcycling: definició, origen, aplicació al tèxtil.
• Què s'està fent en upcyling?
• Potencialitats, possibilitats creatives i funcionals de l'upcling:
storytelling, exclusivitat i disseny, aprofitament de recursos i
possibilitat d'utilitzar materials nobles.
• Iniciatives i casos d'èxit: marques i dissenyadors.
12:00h a 13:00h: Bloc 2 - Exploració

14 de juny SESSIÓ 1 PRESENCIAL
10:00h a 10:15h: Benvinguda i presentació dels participants
10:15h a 11:00h: Convidada 1 (per determinar)
11:00h a 14:00h: Càpsules d’exploració
• Diferents enfocaments del disseny en upcycling
• Inspiracions - mostres de treballs, dissenys
• Estudi de casos: exemples de peces d'upcycling i exemples de
creacions d'Altrapo Lab
• Recursos i metodologies més habituals per dissenyar en
upcycling: pinces, frunzits, cintes, tall sense patró, modelatge,
tall clàssic al fil, tall adaptat a les peces
14:00h a 15:00h: Presentació de materials, recursos, material i
patrons

PROGRAMA
15 de juny SESSIÓ 2 PRESENCIAL
10:00h a 11:00h: Convidada 2 (per determinar)
11:00h a 15:00h: Experimentació I
• Definició de la metodologia amb la qual treballarem.
• Treball en grups de 3/4 persones.
• Exercicis curts d'experimentació: provar diferents tècniques en poc
temps.
• Estudi del residu tèxtil amb el qual dissenyarem la metodologia
final.
• Presentació de primers resultats.
• Selecció de tipologia de peça per la fase de sistematització.
16:00 a 18:00: Experimentació II

16 de juny SESSIÓ 3 PRESENCIAL
10:00h a 12:00h: Experimentació II
12:15h a 15:00h: Sistematització I
• Protocol de la feina final: objectius i temporalització.
• Procés creatiu i tècnic - com s'ha sistematitzar el treball,
recursos per formalitzar el procés (temps, necessitats,
materials, aprofitament etc).
• Prototipat i correccions.
• Valor el producte - Característiques i funcionalitats.
Diferenciació.
• Producció en sèrie.
16:00 a 18:00h: Experimentació III
17 de juny SESSIÓ 4 PRESENCIAL
10:00h a 14:00h Sistematizació II
14:00h a 15:00h Avaluació
• Presentació i conclusions
• Avaluació del curs
• Tancament i reflexions finals sobre procés de creació de la peça
d'upcycling

ORGANITZADORS
EURECAT Functional Textiles
EURECAT és el Centre Tecnològic de Catalunya. Proporciona al
sector industrial i empresarial tecnologia diferencial i
experiencia avancada, ofereix solucions a les seves necessitats
d´innovació i augmenta la seva competitivitat en un entorn
accelerat. El departamento de teixits funcionals és molt actiu
en projectes públics d´R+D financats per la comissió de la UE,
així com per les administracions espanyola i catalana.

Solidança
Solidança és una entitat sense ànim de lucre nascuda l'any 1997
amb l'objectiu de construir una societat més justa, solidària i
respectuosa amb el medi ambient. Per assolir aquest objectiu,
l’entitat cerca fórmules innovadores que permetin aportar
noves propostes d'integració sociolaboral per a col·lectius en
risc d'exclusió i ofereix serveis de qualitat vinculats a la gestió
integral de residus i a l’economia circular.

CRTTT-EURECAT: Research Center for Textile
Technology of Canet de Mar
L´activitat principal que es desenvolupa al CRTTT és la
investigación i la formació altament especialitzada. L´equip
d´enginyers i tècnics desenvolupa projectes d´investigación
aplicada en base a un ampli i profund coneixement en
tecnología ´textil i una llarga experiencia en la formació i
assessorament d´empreses.
CRTTT desenvolupa solucions tèxtils per sectors com
l´automotriu, aeroespacial, industrial, mèdic, entre d´altres.

Altrapo Lab
Altrapo Lab és una cooperativa d'iniciativa social que treballa
entorn a el reciclatge i la reutilització tèxtil des d'un enfocament
creatiu, treballant tant amb el disseny i com des del punt de
vista de les persones consumidores. El projecte va començar a
crear-se el 2013, però es va conformar de manera més estable
a 2017 quan es va formar com a empresa cooperativa de
treball. Des de llavors, han treballat i col·laborat en diferents
espais, centres educatius i centres de formació. Realitzant
cursos, tallers i activitats de diferents formats adreçats a
diferents públics (adult, jove i infantil).

