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FESTIVAL DEL TALENT EMERGENT

CONFERÈNCIES
ALTRES ACTIVITATS
LOCALITZACIONS
MASTERCLASS
WORKSHOP
CONDICIONS DE LA
COMPRA D’ENTRADES
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LATENT ÉS UN
PROJECTE QUE BUSCA
PROMOCIONAR I
EMPODERAR EL TALENT
EMERGENT DINS L’ÀMBIT
DEL DISSENY I LA
CREATIVITAT

LATENTFEST

.COM

CONFERÈNCIES

LATENTFEST

.COM

06 NOV
DISSABTE MATÍ

Aforament limitat

ENTRADA GRATUÏTA

11.30 - 14.00

PRESENTACIÓ
WINDOWSIGHT
LACASAMIRA
TERRASSA WALLS
DIÀLEGS LATENT
LA ESQUINA
Teatre Alegria. Carrer de Gaudí 15 / Terrassa

LATENTFEST

.COM

06 NOV
DISSABTE TARDA
Aforament limitat

ENTRADA 19€

16.00

18.15

20.00

15.45 - 21.30

LA RECTORIA
GIMMEWINGS
INGRID PICANYOL
— PAUSA 30’
XAVI MARTÍNEZ
CONRAD ROSET
JAVIER JAÉN
— PAUSA 10’
ÁLVARO STUDIO
HEY STUDIO
DESILENCE & IHHH
Teatre Alegria. Carrer de Gaudí 15 /
Terrassa

LATENTFEST

.COM

ALTRES
ACTIVITATS

LATENTFEST

.COM

05 NOV – DIVENDRES
GRATUÏT

MARIA
DIAMANTES

Inauguració 17.00

EXPOSICIÓ PORTRAITS
DEL 5 AL 21 DE NOVEMBRE
Plaça de les Teixidores

GRATUÏT

EL
CORRALITO

Aforament limitat
18.30 - 22.30

ESPAI D’ART IMMERSIU
El Corralito. Carrer de Sant Leopold 63 / Terrassa
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.COM

LOCALITZACIONS
RENFE / FGC
Estació del Nord
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MASTERCLASS
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10 NOV – DIMECRES
ENTRADA 20€

Aforament limitat

COM FER
UN DISSENY
MÉS SOSTENIBLE

17.00 - 19.00

NÚRIA VILA + JOSEP AMAT
Com fer un disseny més sostenible i no morir en l’intent és una
masterclass enfocada a aquelles persones amb inquietuds en
el disseny i la sostenibilitat. T’ha passat alguna vegada que volguent presentar un projecte el més sostenible possible acabes
sense saber ben bé com plantejar-ho? Quins materials utilitzar… Si és viable… El cost…Oi?
Doncs vine al nostre taller de sostenibilitat en el disseny -amb
Núria Vila- i producció gràfica -amb Josep Amat-. Posem una
mica de llum i criteri alhora de plantejar projectes sostenibles.
Carrer del Puig Novell 6, 2-2 / Terrassa
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18 NOV – DIJOUS
GRATUÏT

FRACÀS
ÈPIC

Amb reserva prèvia
18.30 - 20.30

RUN DESIGN

Xavi Roca parlarà de perdre i de trobar. Projectes que no han
vist mai la llum, projectes rebutjats, idees al calaix. Idees a les
escombraries. el fracàs com a sistema d’experimentació, el fracàs com a laboratori de l’estudi de disseny.
Escola Municipal Art i disseny.
Edifici Vapor Universitari, Carrer de Colom, 114 / Terrassa
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WORKSHOP
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20 NOV – DISSABTE
ENTRADA 30€

VIDEO
BRANDED
CONTENT

Aforament limitat
10.00 - 14.00

LA RECTORIA
Un workshop amb la intenció d’acostar-vos al món de l’audiovisual, de fer-vos viure en primera persona el fet de rebre un
encàrreg d’una agència i realitzar tot el procés creatiu fins a
arribar a la peça final.
En aquest taller treballarem el llenguatge del documental creatiu,
realitzarem una peça audiovisual per al seu ús a xarxes, buscant
tot l’atractiu que demanden. Passarem pel procés creatiu i com
l’apliquem al l’audiovisual. Plantejarem un rodatge amb càmeres
de vídeo professional i una darrera fase posterior de postproducció amb els software d’edició que utilitzem.
Carrer de la Rectoria, 30 / Terrassa
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25 NOV – DIJOUS
ENTRADA 20€

Aforament limitat

FOTOGRAFIA
CREATIVA PER
A MARQUES

17.00 - 19.00

FLUTTER
En aquest workshop exposarem quines son les eines claus
per crear una identitat de marca amb personalitat pròpia a través de la fotografia creativa.
Al workshop ensenyarem i posarem en pràctica el cas de COMAS: Amb una primera part explicativa de direcció artística i
brànding. Una segona part de sessió de fotos amb productes
COMAS. I per acabar cada alumne farà una creativitat amb la
gràfica de la marca i la foto.
Necessitats assistents: Portàtil amb el pack adobe
Carrer de Galvani, 19 / Terrassa
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CONDICIONS DE LA
COMPRA D’ENTRADES
(Adaptació dels termes generals a la situació marcada pel Covid-19)
1. ACCÉS AL RECINTE
Per entrar al recinte hauràs de mostrar la teva entrada que serà escanejada per a la seva verificació. Hauràs
d’identificar-te amb DNI en el cas que l’organització ho sol·liciti.
Just abans d’entrar, al punt de verificació, l’Organització posarà a disposició del públic un dispositiu
per facilitat el compliment de les mesures higièniques. Serà obligatòria la desinfecció mitjançant gel
hidroalcohòlic i la presa de temperatura per a tots els assistents. Si la temperatura es igual o superior a 37,5º
no es podrà entrar al recinte.
L’Organització es reserva el dret d’admissió a l’esdeveniment. Tanmateix, l’exercici d’aquest no comportarà,
en cap cas, la denegació d’accés al portador per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat,
orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra circumstància o condició personal o social.
2. TERMES I CONDICIONS GENERALS DE LA COMPRA DE TIQUETS
Totes les entrades són numerades i amb seient propi assignat prèviament.
L’ús de la mascareta és obligatori en tot el recinte. De la mateixa manera, en tots els espais serà
necessarimantenir la distància de seguretat marcada i vigent segons la normativa per al Covid-19.
L’aforament i la disposició dels seients compliran les distàncies de seguretat requerides.
En cas de limitació de l’aforament del recinte a instància o recomanació de les institucions sanitàries, o altres
organismes com a mesura respecte al Covid-19, l’Organització informarà com més aviat possible i retornarà,
en el termini de 14 dies, l’import íntegre abonat.
Un cop adquirida l’entrada, només es podrà tramitar la devolució en cas de cancel·lació o canvi de dates del
festival. Tot i que, es pot exercir el dret al desistiment durant 14 dies després de la compra de l’entrada.
En cas de tramitar la devolució de l’entrada, la devolució serà del cost de l’entrada i les despeses de gestió.
En cap cas inclourà l’import de l’hotel, vols, etc.
En cas de cancel·lació o canvi de dates de l’esdeveniment, el comprador podrà sol·licitar l’abonament en un
termini no superior a 30 dies des de la comunicació pública del fet. Es considerarà motiu de cancel·lació la
suspensió de més del 50% del programa.
La suspensió es donarà per impossibilitat d’assistència de l’artista o artistes concertats per l’Organització.
No es retornarà l’import de l’entrada en cas de cancel·lació del concert per causes de força major no
imputables a l’Organització.
L’Organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no s’ha adquirit en els punts de venda oficials i
tampoc no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de la mateixa.
El portador/a de l’entrada accepta que podrà aparèixer en imatges preses dins del recinte per a la seva
posterior difusió informativa o promocional. Queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual.
L’Organització es reserva el dret de modificar algun dels punts anteriors en benefici de l’usuari per qüestions
ètiques i de satisfacció.
El portador/a de l’entrada accepta i és coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per
la Covid-19 i que accepta les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el
desenvolupament de l’activitat . Així mateix, entén que l’equip de dirigents i l’entitat organitzadora de
l’activitat no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant
l’activitat. Accepta les mesures de prevenció general i actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme si
apareix un cas amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
Que informarà a l’entitat organitzadora sobre qualsevol variació de l’estat de salut compatible amb la
simptomatologia Covid-19 així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar.
En cas de venir amb un menor de 4 anys, s’haurà d’entregar la Declaració responsable en relació amb la
situació de pandèmia generada per la Covid-19.
D’acord amb l’article 10 de la de la Llei 34/2002, del 11 de julio, de Serveis de la Sociedad de la Informació
i el Comerç Electrònic (LSSICE), l’entitat organitzadora és Xavier Lienas Gonzàlez amb localització al Carrer
Canonge Rodó nº29 Escala A Baixos 2 de Terrassa amb NIF 45644699A.
Per a qualsevol consulta, podeu adreçar-vos via mail a: produccio@latentfest.com
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