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Las Naves aposta per les Indústries Creatives i 
Culturals (ICC) amb una programació estable i 
un espai obert al públic i als agents locals que 
alimenten la comunitat innovadora, creativa i 
cultural made in València. 

Com a espai de trobada i col·laboració publicoprivada, fem brillar el valor latent
d’empreses, artistes, autònoms, innovadors socials i actors culturals. Estimulem la
demanda i el consum cultural, també entre les noves generacions, i fem partícip la
ciutadania del fet creatiu a la ciutat de València.

Al centre d’innovació de l’Ajuntament de València, Las Naves, entenem la creativitat com a
eina transversal per impulsar la innovació creuada i oberta entre entitats i organitzacions
de diferents sectors; aprofitem els llenguatges expressius per connectar amb els públics a
través de l’emoció.

A més, com a altaveu i finestra oberta al món, amplifiquem les últimes tendències en
economia circular (moda sostenible, disseny amb impacte positiu) i economia digital
(videojocs i arts visuals) buscant sempre la interacció del sector creatiu amb altres sectors
estratègics de la ciutat. Tot, sense oblidar la comunicació, la publicitat, el disseny o les
plataformes digitals que també potenciem a través de diferents esdeveniments i trobades
sectorials.

Posem en valor la creació local, potenciem 
l’ecosistema cultural i innovador de la ciutat i 
oferim formació especialitzada amb 
programes d’acompanyament per a del sector. 
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Las Naves a Europa amb les indústries 
creatives i culturals.
El centre d’innovació Las Naves dona suport a La Universitat Politècnica de València en
una iniciativa vinculada a l’Institut Europeu d’Innovació (EIT) que agruparà entitats d’arreu
d’Europa per potenciar les indústries creatives i culturals en un entorn obert, inclusiu i
col·laboratiu amb altres sectors.

La iniciativa, anomenada EIT Cultura i Creativitat, començarà a funcionar el 2023 i rebrà
més de 150 milions d’euros de suport de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT) al
llarg de dos períodes de set anys abans de ser autosostenible. La UPV participa en qualitat
d’Associada d’EURECAT, organització que exercirà de coordinador del Centre de
Colocalització per al Sud-oest d’Europa (CLC South West). A més de la UPV, són diverses
les institucions valencianes que donen suport a aquest projecte, entre les quals cal
destacar el centre d’innovació Las Naves de l’Ajuntament de València, així com l’IVACE,
Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial.

Gràcies a esta proposta l’ecosistema valencià de les indústries creatives i culturals podrà
aprofitar la inversió europea en innovació per promoure la digitalització i la sostenibilitat
econòmica. De manera indirecta, la presència de Las Naves, l’IVACE i la UPV permetrà la
creació d’un node valencià d’innovació en cultura i creativitat que impulsarà i fomentarà
iniciatives de formació, investigació i desenvolupament en benefici del sector.
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EL DESTACAT+
Et presentem les 4 grans àrees de la programació de Las
Naves 2022: formació, disseny social, sostenibilitat, i arts
visuals i digitals.

*Novetat! Estrenem newsletter especial mensual amb les
últimes notícies en indústries creatives i culturals. Dona't
d’alta per no perdre-te’n cap detall!

EL NEW+

Ara només hi faltes tu: ens obrim, encara més, al públic en
general. Descobreix totes les propostes i vine a Las
Naves!

EL IMPORTANT+

PROGRAMACIÓ
LAS NAVES
TARDOR 2022
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Les 4 grans àrees de la programació d’indústries 
creatives i culturals de Las Naves 2022 són:

1_FORMACIÓ:
Estrenem CÍCLICC, el nou programa de suport a les
empreses de les indústries creatives i culturals. Un cicle de
formació dividit en 4 sessions temàtiques en format
workshop per a professionals del sector. Sessions gratuïtes
prèvia inscripció (amb aforament limitat).

EL DESTACAT+

4_ARTS VISUALS I DIGITALS:
Organitzem exposicions d’artistes plàstics locals que
presenten les seues propostes que ens ajuden a explicar la
innovació a Las Naves i també promovem el talent artístic
digital del sector dels videojocs, amb especial presència a la
ciutat de València (a través del grup de treball València
Interactive, FemDevs i de l’esdeveniment València Indie
Summit).

2_DISSENY SOCIAL:
Col·laborem amb l’Associació de Dissenyadors de la
Comunitat Valenciana (ADCV) i amb Pechakucha València
per a la divulgació del disseny social i inclusiu. També en la
línia de Missions València 2030 i el model de governança
de la innovació basat en missions que milloren la vida de les
persones.

3_SOSTENIBILITAT:
Acollim el grup de treball ‘Moda + Sostenible València’ que
organitza trobades regulars per a la reflexió al voltant de
la sostenibilitat en el món de la moda. També programem
el I Festival Sostenible Las Naves sobre ecologia,
sostenibilitat i innovació: 3 matins de cap de semana
amb tallers, xarrades i actuacions musicals per sensibilitzar
en modes de vida sostenibles i innovadors.

EL DESTACAT+
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1_FORMACIÓ

CÍCLICC Programa de suport a les empreses 
creatives i culturals.

Las Naves presenta CÍCLICC, el nou programa de formació per a les empreses de les
indústries creatives i culturals. És un cicle dividit en 4 sessions temàtiques en format
workshop per a professionals del sector. El programa està repartit de la següent
manera:

Sessió 1 | Model de negoci innovador
15 de setembre de 17h a 20h
Sessió dedicada a definir el model de negocio innovador i a desplegar la
proposta de valor. Impartida per Juan Pastor, Director Adjunt de
Innova&acción.

Sessió 2 | Comunicació
20 d’octubre de 17h a 20h
Sessió per aprendre les claus per comunicar de la manera més efectiva (des
del to fins als continguts) la nostra idea, producte o servei. Impartida por Olga
Broto, Directora de Innova&acción.

Sessió 3 | Digitalització
17 de novembre de 17h a 20h
Sessió pensada per descobrir les eines digitals essencials per agilitzar
processos, transmetre idees i amplificar projectes. Impartida per Ramón
Puchades, Chief Innovation Officer de MONOBO.

Sessió 4 | Finançament i captació de fons
13 de desembre de 17h a 20h
Sessió centrada a facilitar les vies per accedir a la captació de fons i superar
les traves a l’hora de trobar el finançament adequat per al teu projecte.

EL DESTACAT+
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2_DISSENY SOCIAL

Disseny amb impacte positiu.

Des de Las Naves, en col·laboració amb l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat
Valenciana (ADCV) i també amb Pechakucha apostem per la divulgació al voltant del
disseny social i del disseny inclusiu. També en la línia de Missions València 2030 i el
model de governança de la innovació basat en missions que milloren la vida de les
persones.

El disseny social o disseny amb impacte positiu proposa prestar major atenció a les
capacitats del disseny per aconseguir un major grau de benestar més enllà del
benestar material. Suposa un compromís per dissenyar sota estes perspectives
responsables.

Les dues cites destacades a l’agenda són:

Jornada sobre disseny amb impacte positiu
21 de setembre
Trobada per a reflexionar sobre la importància del disseny en el benestar de la
societat. Es destacaran alguns dels projectes guardonats als Premis Impacte
Positiu entregats el passat mes de maig dins dels VI Premis ADCV en les
categories de disseny gràfic (Hoy es el día i Trampolín); en disseny d’espais
(Impacto), i en la categoria de producte (EstudiHac, Nacho Timón, APU’A i
Inma Bermúdez).

EL DESTACAT+
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37ena edició Pechakucha
25 de novembre de 19h a 22h
Esdeveniment promogut per la revista digital DissenyCV amb la col·laboració
de Las Naves. Cita dedicada al disseny innovador que impacta de manera
positiva en la vida de les persones. En la pròxima edició, es parlarà
d’accessibilitat i barreres arquitectòniques, food design i food art que
connecta menjar i persones o reutilització de materials i residus plàstics.

EL DESTACAT+
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3_SOSTENIBILITAT

Moda +Sostenible València i I Festival Sostenible.

L’economia circular és un dels eixos temàtics de la programació de Las Naves, dins del
qual es troba el grup de treball de Moda +Sostenible València. Creadores i empreses
del sector amb base a València programen de manera regular xarrades i
esdeveniments sobre aquest moviment que promou un sistema productiu més
respectuós amb les persones i el medi ambient.

Una de les dates destacades dels esdeveniments organitzats per Moda
+Sostenible València és el Festival Upcycling (26 de novembre durant tot el
dia) amb xarrades, tallers de reutilització i customització i market de marques
emergents de moda sostenible.

•

EL DESTACAT+
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També en la línia de l’estratègia d’innovació Missions València 2030 i dins de la Missió
Climàtica, que vol fer de València una ciutat climàticament neutra, s’ha organitzat:

El I Festival Sostenible Las Naves, una proposta lúdica per conscienciar sobre 
l'emergència climàtica. Tres matins de cap de setmana amb temàtiques
diferents:

Dissabte 17 de setembre: Amb xarrada de Climabar i concert de 
Maluks.
Diumenge 16 d'octubre: Disco Sopa amb la xef Cristina Ruiz i música 
en directe de Los Fresones Rebeldes.
Dissabte 12 de novembre: Amb l'ambientòloga María Sánchez i 
concert de la banda Reina Roja.

•

Es tracta d’unes jornades disteses per donar a conéixer l’ecologia, els valors de la
sostenibilitat i la innovació, amb l’objectiu de sensibilitzar en modes de vida
sostenibles i innovadors. Tres matins de cap de setmana on aprendre i gaudir de la
gastronomia, la música i els tallers pensats per a tots els públics.

EL DESTACAT+
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4_ARTS VISUALS I DIGITALS

Talent artístic: plàstic i digital.

Dins de la programació, alimentem l’espai expositiu de Las Naves amb propostes
d’artistes plàstics locals que ens ajuden a explicar conceptes i tendències relacionats
amb la innovació.

Aquesta tardor, amb la mostra Beyond the plastic wave (del 6 d’octubre al 25 de
novembre). Una instal·lació immersiva que pretén donar a conéixer la problemàtica de
la contaminació dels residus plàstics als oceans, i en particular, a la mar Mediterrània.
Una obra d'Héctor Serrano i Carmen Baselga.

També hi ha previstes tres intervencions artístiques comissariades a la façana de
l’edifici de Las Naves, a partir de la temàtica de la sostenibilitat.

EL DESTACAT+
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Finalment, relacionat amb el talent artístic, dediquem especial atenció al digital i al
sector dels videojocs, molt actiu a la ciutat de València.

D’una banda, acollim les trobades regulars del grup de treball València Interactive, la
cita mensual per a la comunitat gamer i fans dels videojocs. De l’altra, impulsem,
conjuntament amb el Cercle Valencià dels Videojocs, el València Indie Summit, la cita
anual que busca posar en valor el videojoc com a sector de referència de l’oci digital
valencià, nacional i internacional.

EL DESTACAT+
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Estrenem EL +NEW, la newsletter mensual de les 
indústries creatives i culturals de Las Naves.
Hi trobaràs:

EL NEW+

EL NEW+

1_AGENDA A LA VISTA
Amb els esdeveniments més destacats del mes de la programació de Las Naves.

2_ET RECOMANEM
Plans per vindre a Las Naves en família, amb amics/gues, amb qui vulgues! També en cap 
de setmana.

3_PER SI T’HO VAS PERDRE
Recuperem continguts i vídeos destacats d’esdeveniments passats que val la pena 
recordar.

4_CONVOS OBERTES
Et posem al dia de línies d’ajuts,  subvencions i convocatòries interessants si et dediques al 
sector de les indústries creatives i culturals.
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Tot això és per a tu! Vine a Las Naves i participa a 
les activitats, esdeveniments, tallers i sessions 
formatives que t’acabem de descobrir.

EL     IMPORTANT+

Des de Las Naves, el centre d’innovació de l’Ajuntament de València, treballem de manera 
decidida i continuada en una programació inclusiva, feminista, amb perspectiva de gènere i 
alineada amb els valors de l’economia social i solidària. Permeable a l'exterior i en diàleg 
constant amb la ciutat de València i les persones que l’habiten.

EL IMPORTANT+
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C. de Joan Verdeguer, 16  •  46024 València •  T. 963 910 477

www.lasnaves.com •  prensa@lasnaves.com

#LasNavesICC #CiutatCreativa
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