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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, 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.

Amplifiquem les últimes tendències en economia circular (moda
sostenible, disseny amb impacte positiu) i creació 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.

Posem en valor la creació local, potenciem 
l’ecosistema creatiu i innovador de la ciutat i 
oferim formació especialitzada amb 
programes d’acompanyament per al sector.
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Las Naves fa xarxa

Des de Las Naves entenem el treball en xarxa com a servei públic. Per això,
treballem per la creació i l'impuls de xarxes sectorials. Connectem agents i
donem suport a les indústries creatives i culturals amb especial incidència
en l'àmbit local i vinculació continuada amb projectes europeus.

El nostre rol és el de facilitar i difondre projectes i iniciatives locals que
contribueixen a la innovació social des de la creativitat i la cultura; que
promouen la participació ciutadana de manera transversal, i busquen
interessos comuns amb les altres àrees d'actuació de Las Naves, com són
l'agroalimentació, l'energia, la mobilitat o la salut.

Com a centre d'innovació de l'Ajuntament de València, som un espai obert
al públic en contacte amb la recerca i la societat civil. A través de
l'organització d'esdeveniments, de la coordinació de grups de treball i de la
conceptualització d'exposicions.
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EL     DESTACAT+
Et presentem les 4 grans àrees de la programació de Las
Naves 2023 d'indústries creatives i culturals:

1. Moda sostenible
2. Disseny
3. Creativitat i publicitat
4. Videojocs i animació

• Formació: 2a edició de CÍCLICC, el programa de suport
a les empreses de les indústries creatives i
culturals. Amb un nou format que combina
sessions presencials i online per reforçar l'atenció
individual.

• Exposicions: t'avancem les exposicions programades
fins a estiu del 2023.

EL TRANSVERSAL+

• Descobreix novetats com Parets Fòrum, un festival
multidisciplinar per atraure nous públics.

• Fes un tastet de Sono·lab, el laboratori
d'experimentació sonora de Las Naves.

I A MÉS...+

PROGRAMACIÓ
LAS NAVES
2023
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Subscriu-te a EL + NEW: la newsletter mensual amb les
últimes tendències en indústries creatives i culturals.
Dona't d’alta per no perdre-te’n cap detall!

EL     NEW+

PROGRAMACIÓ
LAS NAVES
2023
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Les 4 grans àrees de la programació d’indústries 
creatives i culturals de Las Naves 2023 són:

3_CREATIVITAT I PUBLICITAT:
Col·laborem amb el Col·legi de Publicitaris i RRPP i amb
ComunitAD, l'Associació d'Empreses de Comunicació
Publicitària de la Comunitat Valenciana. Las Naves també
és seu d'algunes activitats promogudes per l'escola de
creativitat Brother València, com el hackathon creatiu per a
estudiants d'universitats i centres educatius de publicitat.

EL     DESTACAT+

4_VIDEJOCS I ANIMACIÓ:
Promovem el talent artístic digital del sector dels videojocs
i l'animació, amb especial presència a la ciutat de València
(a través del grup de treball de desenvolupadors/es
de València, i esdeveniments com València Indie Summit,
Global Game Jam o REPLAY). El sector creatiu i acadèmic
de l'àmbit de l'animació, els videojocs i l'art digital té Las
Naves com a lloc de trobada.

2_DISSENY:
Col·laborem amb l’Associació de Dissenyadors de la
Comunitat Valenciana (ADCV) i promovem Pechakucha
València per a la divulgació del disseny social i inclusiu.
També fem tàndem amb la Fundació del Disseny de la
Comunitat Valenciana, amb el Consell del Disseny
(Ajuntament de València) i amb l'Arxiu Valencià del
Disseny.

1_MODA SOSTENIBLE:
Acollim el grup de treball ‘Moda + Sostenible València’ que
visibilitza les marques emergents made in València i
organitza esdeveniments com Upcycling Festival, dedicat
al reciclatge de roba usada i el consum responsable. La
sèrie de diàlegs oberts al públic "Conversem amb..." també
permet conéixer iniciatives destacades de la moda
sostenible local alineada amb la Missió Climàtica.

EL     DESTACAT+
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1_MODA SOSTENIBLE

Moda +Sostenible València

Es consolida el grup de treball de Moda +Sostenible València
amb creadores i empreses del sector amb base a València que
programen de manera regular xarrades i esdeveniments sobre un
moviment que promou un sistema productiu més respectuós amb les
persones i el medi ambient.

Conversem amb Jaime Fons i Gonzalo Villamax
8 de febrer
Jaime Fons és ambientòleg de CIMAS, responsable de projectes de
sostenibilitat, economia circular i ecodisseny. Villamax és una marca que
forma part del programa europeu Worth, amb taller ubicat a València.

Conversem amb Bárbara León
4 d'abril
Bárbara León és la dissenyadora i artesana darrere de la marca Re_ pionera en
la pràctica de reconstrucció de calcer, a l'avantguarda del disseny de calcer
sostenible.

EL     DESTACAT+
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1_MODA SOSTENIBLE

Moda +Sostenible València

2a edició Upcycling Festival
10 de juny
Una de les dates destacades dels esdeveniments organitzats per Moda
+Sostenible València és Upcycling Festival que celebrarà la segona edició el
10 de juny del 2023. Xarrades, tallers de reutilització i customització i market
de marques emergents de moda sostenible.

EL     DESTACAT+
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2_DISSENY

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. Una de les cites marcades al calendari, en col·laboració amb
l'ADCV, serà l'exposició "Made in green" sobre disseny valencià que
arribarà a la tardor del 2023.

També fem tàndem amb la Fundació del Disseny de la
Comunitat Valenciana, amb el Consell del Disseny (Ajuntament
de València) i amb l'Arxiu Valencià del Disseny.

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.

38ena edició Pechakucha
20 d'abril
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.

EL     DESTACAT+
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3_CREATIVITAT I PUBLICITAT

La creativitat com a eina d'innovació social

Entenem la publicitat i la creativitat com a part de les
indústries creatives i culturals. Per això, fem xarxa amb entitats com
ComunitAD, l'Associació d'Empreses de Comunicació Publicitària de la
Comunitat Valenciana o el Col·legi de Publicitaris i Relacions
Públiques de la Comunitat Valenciana.

També promovem el talent emergent de les universitats i escoles
creatives amb qui coorganitzem activitats com el hackathon creatiu de
Brother València.

Hackathon creatiu universitari
17 de febrer, 10 de març
Organitzat pel Col·legi de Publicitaris de la CV i Brother València, amb
estudiants del Grau de Publicitat i RRPP de diferents universitats i centres
com CEU, UJI, UA o ESIC.

Catacrac ComunitAd
7 de març
Anunciants i agències de publicitat s'ajunten per comentar casos d'èxit que
són inspiradors per a les empreses del sector. Format de debat/networking.

Intercanvi BROTHER Escola de Creativitat
12 i 13 de maig
Durant dos dies, diversos equips de creatius i talents del món de la publicitat,
posaran el focus en trobar solucions a reptes socials. L’intercanvi compta amb
un jurat format per tot l’equip acadèmic de l'escola creativa Brother València i
professionals en actiu d'agències destacades.

EL     DESTACAT+
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4_VIDEOJOCS I ANIMACIÓ

Talent artístic i digital

Dediquem especial atenció al sector dels videojocs i l'animació, molt
actiu a la ciutat de València. D’una banda, acollim les trobades regulars
del grup de treball de desenvolupadors/es de videojocs, la cita
mensual per a la comunitat gamer i fan dels videojocs.
Impulsem esdeveniments com els que t'avancem a continuació:

Global Game Jam
Del 3 al 5 de febrer
48h per crear un videojoc en equip. Organitzat per l'Associació d'Estudiants de
Videojocs (AEV). Un exercici tècnic i artístic d’improvisació en què músics, escriptors,
dissenyadors, programadors i artistes gràfics s’ajunten durant dos dies seguits per a
inventar un joc en equip i compartir-lo després a nivell mundial.

València Indie Summit
Del 2 al 4 de març
La cita anual que busca posar en valor el videojoc com a sector de referència de l’oci
digital valencià, nacional i internacional.

REPLAY
24 i 25 de maig
Un nou festival marcat en negreta al calendari de Las Naves dedicat a l'animació i les
experiències interactives, coorganitzat amb Florida Universitària. Una trobada entre
professionals, empreses i centres educatius.

EL     DESTACAT+
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FORMACIÓ

CÍCLICC
Programa de suport a les empreses creatives i culturals

Arriba la segona edició de CÍCLICC, el programa de formació per a les
empreses de les indústries creatives i culturals. Enguany amb un nou
format que combinarà sessions presencials amb sessions online.

T'avancem com serà CÍCLICC 2023:

20 participants
Professionals del sector
Prèviament seleccionats via entrevista.

4 àrees de coneixement
Amb una sessió presencial (4h) + una sessió online (2h) per cada àrea
L'alumnat adquirirà competències per: dissenyar un pla de negoci,
desenvolupar una estratègia de màrqueting, negociar i aconseguir
finançament, tancar patrocinis i acords de col·laboració publicoprivada i
protegir els seus actius creatius que marquen el valor diferencial de marca.

2 mesos
Maig i juny del 2023
La nova edició de CÍCLICC es presenta més concentrada en el temps, amb una
estructura repartida en només 2 mesos: maig i juny del 2023. Per un millor
aprofitament del curs i una major flexibilitat de cara a professionals en actiu
que disposen de disponibilitat limitada per compatibilitzar la formació fora de
la jornada laboral.

EL     DESTACAT+

EL TRANSVERSAL+
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EXPOSICIONS

Sobre los aires, aguas y lugares
Del 9 de març al 21 d'abril
Una exposició fotogràfica comissariada per Jorge Alamar amb
obra de Selen Botto, Mati Martí i Mario Zamora, tres artistes
residents a València. El títol del projecte està basat en un dels
tractats més rellevants d’Hipòcrates, que als inicis del segle
IV a.C ja parlava de com els canvis ambientals de la terra, l’aire i
l’aigua, afectaven l’estat de salut de la població.

EL     DESTACAT+

EL TRANSVERSAL+

Sono·Art
Del 15 de juny al 31 d'agost
Una exposició sobre art sonor i la seua evolució històrica. La
mostra inclourà objectes i aparells dels segles XVIII, XIX i XX de
la col·lecció privada de Domingo Fragiel Tremps i Carlos Javier
Ramos. Es completarà amb cessions de persones
col·laboradores de Sono·lab dels anys 80 a 2000.
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Festivals multidisciplinars

I A MÉS...+

Festival Sostenible
25 de març
Una iniciativa de Missió Climàtica València 2030. Una proposta lúdica per conscienciar
sobre l'emergència climàtica i sensibilitzar en modes de vida sostenibles i innovadors. Amb
tallers, xarrades i concerts per a tota la família.

Parets Fòrum
Del 5 al 7 de maig
Un esdeveniment multidisciplinar que combina instal·lacions, street art,
fotografia i concerts. Un recorregut per diferents activitats per traccionar públics
potencials d'unes disciplines a d'altres. Amb imatge creada per l'estudi de disseny
T.O.T. Palace, d'Ausias Pérez, representant de disseny d'avantguarda creat amb
Intel·ligència Artificial.

I A MÉS...+
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Sono·lab, el laboratori sonor de Las Naves

I A MÉS...+

Sono·lab és el laboratori sonor experimental de Las Naves que
fomenta la innovació social i democratitza el coneixement de les
noves tendències de creació i producció musical. A més, dóna
visibilitat i suport a la creació de música electrònica entre les
persones joves; dota la ciutat d'un espai col·laboratiu, divers i
inclusiu i fomenta col·laboracions entre entitats i centres
educatius de la Comunitat Valenciana.

I A MÉS...+
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EL +NEW és 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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