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A B S T R A C T

Les marques relacionades amb el monopatí han 
contribuït a una homogeneïtzació dels estereotips dels 
patinadors tot i promocionar unes disciplines més que 
altres. En aquest estudi es presenta el longboard com 
una subcultura urbana amb la intenció d’entendre les 
seves necessitats, plasmar-les i reivindicar-les amb la 
creació d’una nova marca.

Perquè això sigui possible es mostra un estudi docu-
mental de diferents aspectes rellevants com la seva 
definició, origen i ideals que situen el longboard com 
quelcom juvenil. El món de l’oci i el consum, la societat 
d’informació en la qual vivim i la transformació urbanís-
tica de la ciutat de Barcelona han afavorit al màrqueting 
relacionat amb el monopatí i a la lluita per a la seva 
normalització.

Ilinx neix a Barcelona de la meva relació amb el món de 
la moda i amb el món del longboard. Es pretén promou-
re la pràctica del longboard i visibilitzar una part del seu 
col·lectiu com són les dones així com potenciar alguns 
valors que ja componen aquesta subcultura.  Aquests 
elements  són plasmats a l’hora de dissenyar les peces 
components de la col·lecció sense oblidar la comoditat 
i versatilitat que permeten la protecció corporal envers 
condicions climàtiques, caigudes i subtraccions.

Las marcas relacionadas con el monopatín han contri-
buido a una homogeneización de los estereotipos de 
los patinadores aunque se promocionen unas discipli-
nas más que otras. En este estudio se presenta el long-
board como una subcultura urbana con la intención de 
entender sus necesidades, plasmarlas y reivindicarlas 
con la creación de una nueva marca.

Para que esto sea posible se muestra un estudio 
documental de diferentes aspectos relevantes como 
su definición, origen e ideales que sitúan el longboard 
como algo juvenil. El mundo del ocio y el consumo, la 
sociedad de información en la que vivimos y la trans-
formación urbanística de la ciudad de Barcelona han 
favorecido al marketing relacionado con el monopatín y 
la lucha para su normalización.

Ilinx nace en Barcelona de mi relación con el mundo 
de la moda y con el mundo del longboard. Se preten-
de promover la práctica del longboard y visibilizar una 
parte de su colectivo como son las mujeres así como 
potenciar algunos valores que ya componen esta 
subcultura. Estos elementos son plasmados a la hora 
de diseñar las piezas componentes de la colección 
sin olvidar la comodidad y versatilidad que permiten la 
protección corporal para con condiciones climáticas, 
caídas y sustracciones

The brands related to skateboarding have contributed 
to a homogenization of skaters’ stereotypes, although 
some disciplines are more promoted than others. In this 
study, longboarding is presented as an urban sub-
culture with the intention of understanding its needs, 
expressing them and claiming them with the creation of 
a new brand.

For this to be possible, a documentary study of diffe-
rent relevant aspects such as its definition, origin and 
ideals, shows the longboarding as something youthful. 
The world of leisure and consumption, the information 
society in which we live and the urban transformation 
of the city of Barcelona have favored the skateboard 
marketing and the fight for its normalization.

Ilinx was born in Barcelona from my relationship with 
the world of fashion and the world of longboarding. 
The aim is to promote the practice of longboarding and 
make a part of its collective, such as women, visible, as 
well as promoting certain values   that already make up 
this subculture. These elements are captured when de-
signing the component parts of the collection without 
forgetting the comfort and versatility that allow body 
protection for weather conditions, falls and subtrac-
tions.

ENG/

CAT/

ES/
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El longboard comparteix la història del skate, 
provinent del surf. L’objectiu per tant és treballar 
el longboard a mode marca obrint certes neces-
sitats específiques de la seva pràctica com la co-
moditat o versatilitat de prendas, la protecció tan 
física del practicant com la protecció de les seves 
pertinences o la visibilització de les dones dins 
d’aquest camp, motiu pel qual interessa enfocar 
la marca a un públic femení.

O B J E C T I U

Spoko és una botiga que neix en el món de la 
moda. En els seus inicis pretenia organitzar una fira 
anual on s’unissin esports de lliscament i moda. 
Els primers anys va mantenir relacions amb la Fira 
de Barcelona i la passarel·la Gaudí. Tot i que no va 
acabar de funcionar, es van iniciar en l’organització 
d’esdeveniments esportius extrems, combinant la 
moda amb la promoció d’un esport no reconegut 
en la societat. Relacionant moda i longboard, con-
sidero rellevant mencionar a Hyojoo, que a més de 
competir en longboard dancing, ha estat model en 
diferents ocasions per a Vogue Japan, Cartier, Dior, 
etc. fusionant moda i longboard.

Una altra rider referent és Giulia Alfeo, per aportar un 
aire fresc i el seu estil diferenciable en el longboard 
dancing, caracteritzat per la seva procedència en 
el patinatge artístic, que ajuda a desenvolupar un 
coordinament i coreografia única entre braços i 
cames, quelcom que l’ha portat a estar en el pòdium 
mundial múltiples vegades. Ambdues longuers, les 
considero referents per mostrar a la societat que el 
monopatí no és només cosa d’homes i la seva pràc-
tica no et fa ni més ni menys “femenina”.

Finalment, els skaters Matt Tomasello i Orange 
Mansion, també són referents per la seva creativitat 
utilitzant elements no propis del skateboard per a 
patinar i les seves transformacions d’aquest que 
reflecteixen la llibertat relacionada amb la pràctica 
del monopatí així com el seu aire humorístic i des-
preocupat.

R E F E R E N T S

De petita, aproximadament als 5 anys d’edat, vaig 
pujar a un skate per primera vegada. Era el skate-
board del meu cosí, que em va animar a probar-lo 
mentre jugàvem a una placeta. Com era d’es-
perar, vaig caure i se’m va escapar el skate que 
desafortunadament va col·lisionar amb la cama 
d’un home que llegia el diari a la mateixa placeta 
infantil. Tot seguit, aquell home es va dirigir a mi 
enfadat. Em vaig sentir culpable d’haver moles-
tat a algú i no va ser fins als 14 que vaig decidir 
deixar enrere aquella experiència i tornar a gaudir 
aquelles sensacions. Va ser una amiga qui s’havia 
comprat un penny (longboard miniatura) durant 
un boom que va haver-hi i qui em va animar a 
tornar a pujar a un monopatí. En aquell moment, 
angoixada perquè no es repetissin aquells fets, 
vaig comprendre que havia estat un accident i 
amb el sentir de l’adolescent que aleshores era, 
vaig arribar fins i tot a la conclusió que en un parc 
infantil no es pot baixar la guàrdia com aquell 
home va fer. Tampoc entenia la seva molèstia per 
allò que havia estat un accident i em vaig plante-
jar si la reacció de l’home hauria estat la mateixa si 
no hagués estat una nena petita. A partir d’aquest 
moment vaig reprendre la pràctica. 

Els anys han anat passant i fa poc vaig descobrir 
la disciplina del longboard dancing, en el qual 
m’he sentit identificada i integrada, però malaura-
dament no sempre es té temps per a dedicar-se 
a allò que permet evadir-te. A causa de l’interès 
per seguir aprenent sobre el longboard he decidit 
fer el Treball Final de Grau sobre la temàtica. 
Considero oportú treballar amb un dels hobbys 
personals com el longboard, que a través del TFG 
em permetrà assolir nous coneixements tant del 
monopatí com del món de la moda.

M O T I V A C I O N S  P E R S O N A L S

P A R A U L E S  C L A U

ILINX, 
LONGBOARD, 
BRAND, FASHION, 
GIRLS
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M E T O D O L O G I A

El mètode d’investigació és el de màrqueting 
centrat en l’ésser humà, de manera que inclou 
producte i valors.

En formar part del col·lectiu longuer, l’entrada al 
camp de relacions personals no ha suposat cap 
obstacle. A través d’amics longuers i de l’observa-
ció participant online i offline s’han pogut formular 
noves hipòtesis sobre les quals s’ha fet una inves-
tigació documental.

Aquesta investigació documental consta de la 
cerca d’informació sobre el longboard i sobre el 
màrqueting a través de llibres, documents acadè-
mics, tèsis doctorals, llibres digitals, articles, webs 
i xarxes socials que han permès l’extracció de 
conclusions per a poder assolir el marc pràctic.

Per a la realització del marc pràctic s’han apli-
cat els coneixements adquirits sobre Marketing 
Strategy & Fashion Product durant el grau en 
disseny de moda, concretament en l’assignatura 
de Màrqueting I.

Tenint en compte en tot moment el marc teòric 
s’ha desenvolupat el marc pràctic fixant objectius 
com la definició del target i valors que es volien 
transmetre.

Una vegada fixats tots els paràmetres del Marketin 
Strategy, s’ ha continuat amb el disseny de les 
peces i la identitat corporativa reflectint ambdós 
marcs pràctic i teòric.
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MARC TEÒRIC

Abans de començar a parlar sobre longboard, és 
necessari aclarir en què consisteix. La pràctica del 
longboard consisteix a utilitzar una taula majori-
tàriament de fusta sobre 4 rodes. Cada parell de 
rodes té un eix (truck) que se subjecta a la fusta 
amb cargols i el seu conjunt en permeten el llisca-
ment i el gir sobre l’asfalt. La taula pot tenir diver-
ses siluetes depenent de la modalitat a realitzar, 
però la principal característica que diferencia el 
skateboard convencional del longboard és la for-
ma i el dimensió. Disciplines diferents amb subca-
tegories diverses que s’aniran posant d’exemple 
i contraposant al llarg del marc teòric per diferen-
ciar ambdues pràctiques. El marc teòric doncs, 
engloba la història del longboard i com a l’època 
en què va sorgir es donava importància al culte al 
jove. Aquests joves, van contribuir a l’aparició de 
les subcultures com ho és el longboard, que s’ha 
considerat quelcom juvenil obrint el debat per a 
definir-ho com a joc o com esport en la cerca del 
seu reconeixement i normalització.

La transformació urbanística de la ciutat de 
Barcelona, juntament amb una societat d’infor-
mació, han contribuït a la pràctica del monopatí i 
a la seva difusió i creació de nous subgrups que 
descobreixen la ciutat i se l’apropien. Aquests 
subgrups es diferencien entre ells i han arribat 
a contradir alguns fonaments de la seva pròpia 
subcultura. Finalment s’exposen les conclusions 

a les quals s’ha arribat analitzant la teoria.

I N T R O D U C C I Ó  A L  M A R C 
T E Ò R I C

0 1

Com moltes altres cultures, el skate va surgir a 
California a finals dels anys 50, coincidint amb un 
context de desenvolupament económic, social 
i polític a EE.UU que va substituïr la tradicional 
ética protestant per una nova ética hedonista i 
consumista on el plaer i el joc van començar a 
desplaçar el treball i la religió com estil de vida 
predominant (Bell, 1977). Per això, en un capítol 
de la novela La banda de la casa de la bomba 
(Wolfe, 1997) destaca la importancia que va ad-
quirir el culte a lo jove i que es va expandir entre 
la població general de manera que ningú volia 
créixer i molts adults duien a la pràctica coses 

H I S T Ò R I A  D E L  L O N G B O A R D0 2

considerades juvenils.

L’skate surgeix del surf en època d’onatge des-
faborable. Els surfistes, ja eren una societat dins 
d’una societat amb les seves propies estructures, 
jerarquíes i sistemes de valors, que hereda el 
skate amb la creació de taules de fusta casolanes 
amb rodes i que a través de revistes, vídeos y 
música nortamericana ha permès desenvolupar i 
difondre mundialment tot un imaginari sociocul-
tural entorn a aquesta pràctica. Només cal mirar 
el vocabulari técnic que s’empra en la disciplina 
que clarament és de parla anglesa.
 
Per a la recreació d’aquesta velocitat obtinguda 
en el surf, descendien pendents creant la cate-
goria avui dia coneguda com downhill  que en 
els 60’s era conegut com sidewalk surfing del 
qual en va deribar el freestyle, estil lliure, a partir 
del qual s’originen diferents estils. Malgrat això, el 
longboard no va començar amb la forma allar-
gada d’immediat com avui dia coneixem. Com 
s’ha esmentat anteriorment, solien ser taules 
curtes i casolanes. Observant el negoci que això 
podia suposar, van sorgir múltiples empreses. 
Una d’elles, la botiga de Surf Val, al nord de Ho-
llywood, on el propietari Bill Richard venia taules 
i eixos de la Chicago Roller Skate Company, una 
companyia de patins roller (de quatre rodes) dels 
quals Val demanava només els eixos per a mun-
tar-los a les taules de fusta i això va ser el que va 
fer nomenar a les taules Rollerderby Skateboard.
Les rodes eren de metall, no absorvien les irre-
gularitats de l’asfalt probocant inestabilitat. Les 
rodes d’argila van substituir a les de metall tot i 
que seguien sent vulnerables dabant de superfi-
cies imperfectes però oferien una major absoció i 
suavitat de deslliçament més semblant al surfing. 
Tot i així, les rodes seguien sense permetre una 
verosimilitat amb el surf, les taules de fusta no 
eren duradores i el conjunt no permetía simular 
els trucs del surf degut al seu pes. Sumant-li a 
més a més les prohibicions dutes a terme durant 
els anys 60 sobre la pràctica de les diferents disci-
plines per ser considerades un perill social  degut 
a l’increment d’hospitalitzacions per accidents de 
monopatí, es va causar una reducció de la seva 
popularitat.

Tanmateix, el juny de 1963, la companyia Makaha 
Skateboards creada per Larry Stevesn considerat 
el pare del skateboarding, va fer taules amb forma 
de zepelí de dues mesures una de 18inch nome-
nada Malibú, com les taules de surf, i una altra de 
29 inch nomenada Standard buscant una major 
estabilitat i és que com més gran la superfície, 
més estabilitat. La comercialització de les rodes 
de poliuterà entre altres innvencions tecnológi-
ques van permetre l’exploració de noves modali-
tats.
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A la década de 1970, es va produir una pro-
gressió. El disseny de les taules llargues va ser 
modificada per a que la conducció fós més 
còmoda y divertida. Es van centrar en la tècnica 
del downhill per a fer les modificacions adients a 
la taula tradicional. Les modificacions en quant 
tamany de les rodes, engrandint-les,li donen 
la seva pròpia identitat, atribuint-li el nom de 
longboard per la seva modificació també en 
llargada i diferenciant doncs per primera vegada 
el skateboard del longboard.

Durant els 80’s i 90’s skate i longboard eren es-
casament diferenciats però poc a poc aquesta 
segona dècada va jugar un paper important en 
l’intercambi de idees i coneixements a través de 
foros online per al desenvolupament de la seva 
pràctica. De manera que l’any 2000 ja es diferen-
ciaben categories de longboard com els actuals 
downhill, freestyle, dancing, carving, cruising  
que depenenen de la seva forma-funció i que en 
2010 van debutar.

La joventut fa referència a la transició que l’indivi-
du experimenta entre la infància i la vida adulta. 
“En un sentit ampli, les cultures juvenils 
es refereixen a la manera en què les expe-
riències socials dels joves són expressades 
col·lectivament mitjançant la construcció 
d’estils de vida diferents, localitzats fona-
mentalment en el temps lliure o en espais 
intersticial de la vida institucional. En un 
sentit més restringit, defineixen l’aparició de 
microsocietats juvenils, amb graus significa-
tius d’autonomia respecte a les institucions 
adultes, que es doten d’espais i temps espe-
cífics, i que es configuren històricament en 
els països occidentals després de la segona 
guerra mundial, coincidint amb grans pro-
cessos de canvi social en el terreny econò-
mic, educatiu, laboral i ideològic” (Feixa, 
2006, p.105).

“No obstant això, la joventut i el concepte 
d’adolescència, com imatge cultural ben 
diferenciada, no apareix fins finals de s. XIX i 
es democratitza a principis del s. XX” (Feixa, 
2006).

Aquests fets van ser donats per la revolució 
industrial, que va comportar avenços tecnolò-
gics que van anar allunyant als menors del món 
laboral industrial. L’ocupació plena i el desenvo-
lupament de l’estat de benestar van afavorir a la 

C U L T E  A L  J O V E0 3

implementació de polítiques dirigides a la joven-
tut, com la prolongació de l’etapa formativa que 
endarreria la inserció en el món laboral fent sorgir 
les cultures juvenils en un context d’oci i consum. 
Aquest desenvolupament econòmic va donar 
certa capacitat adquisitiva als joves afavorint l’ac-
cés al consum d’oci en gran massa per a la classe 
mitjana i la creació del seu propi teenage market.

Més tard, les dècades de 1950 i 1960, van re-
presentar la culminació de l’experiència juvenil 
com un estil de vida diferenciat de la resta de la 
societat. Apareix llavors com una categoria social 
relativament autònoma, capaç de desenvolupar 
una diversitat de formes culturals com la dels pa-
tinadors, on no s’observa una jerarquia de poder 
però sí subgrups dintre la subcultura.

Alarcón (2012, citat a Prograsión: un documental 
sobre la subcultura en caracas, p.35) menciona 
que “durant l’adolescència, és gràcies al 
grup - subcultura de joventut- (...) que l’in-
dividu pot introduir valors diferents, noves 
oportunitats, i diferents interessos.”  També 
diu Alarcón, (2012, citat a Prograsión: un docu-
mental sobre la subcultura en caracas, p.36), 
citant als autors Salazar i Jaramillo, que hi ha tres 
raons per les quals els subjectes se senten atrets 
a formar part d’un grup determinat. La primera, 
és el sentit de grup o pertinència per a la diferen-
ciació amb altres, fent èmfasi a la joventut perquè 
és l’etapa on més s’accentua la necessitat de 
sentir-se identificat. La segona, és el sentit de 
territorialitat, l’espai físic, el lloc que freqüenten i 
on es reuneix el grup cobra un sentit de seguretat 
i poder. El tercer i últim, la vestimenta, llenguatge i 
forma d’actuar.

Ser jove es va convertir en una categoria social 
desitjable. S’associava la joventut a un estil de 
vida despreocupat, sense responsabilitats, de-
dicat a l’oci i al consum. Per això, segons explica 
T.Wolfe, ningú volia créixer i molts portaven les 
pràctiques considerades juvenils a la vida adulta.

És en 1950-1960 que el surf i el skate s’associen 
a una pràctica per a joves, per aquells que tenien 
temps lliure i que a més a més la seva pràctica re-
queria d’una exigència física que ho categoritza-
va com “esport extrem”. Al ser considerat també 
estil de vida, manté la seva filosofia al llarg de la 
seva vida sense que l’edat sigui un obstacle i és 
probablement el motiu que ha generat una idea 
infantilitzada dels monopatinadors. En l’actualitat, 
la correlació entre pràctiques i estructura social, 
és menys clara, perquè la sobre informació ha 
introduït l’heterogeneïtat en els diferents grups 
socials i han estat revistes, vídeos, anuncis, pel·lí-
cules, etc. les que han instruït com patinar, com 
parlar, quin material comprar, com vestir-se, com 
comportar-se i què opinar segons la modalitat a 
la qual t’inscrius.
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Com declara Kahn:
“La cultura o civilització, en sentit etnogrà-
fic ampli, és aquell tot complex que inclou el 
coneixement, les creences, l'art, la moral, el 
dret, els costums, i qualsevol altre hàbit i ca-
pacitat adquirit per l'home quant a membre 
de la societat.” (1976, p.29)

Per tant es podria dir que "la cultura és l'acu-
mulació de significats, rituals, normes i 
tradicions compartides entre els membres 
d'una organització o societat" (Solomon 
1997, p.539). No obstant això, la cultura no 
només emmarca aspectes ideològics i fisiolò-
gics, també té a veure amb elements propis del 
grup social com costums, llocs històrics, sím-
bols, etc.

Donada aquesta definició, es podria dir que el 
longboard és una subcultura, és a dir, intenten 
crear la seva pròpia jerarquia dintre de la socie-
tat ja establerta.

La subcultura tractada s'ha caracteritzat des 
d'uns inicis per expressar el seu desafiament 
als models adults, per tant, es caracteritzarà per 
estar formada principalment de joves. Aquests 
busquen mitjançant el monopatí visibilitzar una 
identitat pròpia, proclamar-se part d'un grup que 
busca un lloc en la societat que els caracteritzi 
i els diferenciï de la resta o d'un altre grup. No 
obstant l'actual societat d'informació permet 
l'existència d'una heterogeneïtat. Aquesta ens 
la indica la varietat d'estudis cursats o llocs de 
treball ocupats pels riders, a més de la dificultat 
per a delimitar les edats que oscil·len entre els 
12 i els 35 majoritàriament de gènere masculí.

Les subcultures no sempre existeixen en 
harmonia amb la cultura general predominant. 
“Poden incorporar valors no acceptats en 
la societat global" (Giner, 2010, p.97). Per a 
saber quina relació manté el longboard amb la 
societat se'n va demanar l'opinió a Auri Botines, 
un jove veí del MACBA que viu en primera fila 
aquesta convivència. Explica l'escassetat dels 
longboards a la Plaça dels Àngels i són els 
skaters els que fan soroll al realitzar salts amb les 
taules. Això provoca un malestar als veïns (en el 
seu cas afectant la concentració per estudiar), 
que a vegades han organitzat alguna recollida 
de firmes i altres mesures sense èxit.

Analitzant doncs aquesta opinió, es podria 
dir que els longuers, segons l’Estudio cultural 
del skateboarding en Barcelona (1975-2010) 
(Camino, 2012), que són un 2%, causen menys 
molèsties que els skaters, probablement per 
diferents raons:

1. En ser una minoria produeixen menys soroll.

S U B C U L T U R A  L O N G U E R0 4 2. Els materials, utilitzats per a patinar són lleuge-
rament diferents dels dels saktes convencionals. 
Les rodes són més toves i les taules més flexibles, 
el que contribueix a una reducció sonora.

3. És considerat de menys risc, per tant la varia-
ció de trucs disminueix que es produeixin tants 
impactes amb la taula al mobiliari urbà o terra.

Per molts membres de la cultura general, no exis-
teix una diferència entre longuers i skaters, hi ha 
qui els admira i hi ha qui sent rebuig. Tanmateix, 
com bé s'ha aclarit, hi ha 3 diferències principals 
que separen aquestes dues modalitats i que 
fan plantejar una necessitat de diferenciació de 
grups.

La història del longboard ens mostra com long-
board i skate comparteixen origen i del qual se'n 
genera un ampli debat sobre si només compar-
teixen origen i van emprendre camins diferents o 
si un deriva de l'altre.

El col·lectiu skater considera el longboard com 
part d'una moda i per tant, no es pot considerar 
skate. La manca de duresa i el fet de ser consi-
derat més fàcil, caracteritzen el longboard com 
quelcom destinat per al passeig i el transport. Una 
excepció és el longboad downhill, que en com-
peticions s'anomena Skateboard downhill, el qual 
consideren que és respectable pel seu treball 
tècnic que el situa al mateix nivell que el skate 
convencional. En canvi, els longuers són més 
flexibles a l'hora d'opinar si es consideren skaters 
o longuers.

El Pol, un noi aficionat al longboard es considera 
longuer justificant que les taules eren planes i a 
partir de la seva evolució se'n va crear la forma 
còncava del skate convencional, per tant opina 
que el long és una subcategoria del surf i el skate 
una subcategoria del longboard perquè el long-
boad per ell és el que millor imita els moviments 
del surf.

L’Eloi Pujol en canvi, un adult longboarder que 
s’hi dedica profesionalment  al sector impartint 
classes tant de longboard  dancing com skate-
board i competint en modalitat longboard down-
hill, diu:
“per a cada disciplina, les taules van evolu-
cionar d’una manera (...), diferenciant-se en-
tre elles. Doncs bé, longboard és skateboard? 
Anem a definir... Sóc del corrent que pensa 
que no, que el longboard forma part del que 
és skateboard. Skateboard no és només la 
taula curta per fer trucs sinó que englobaria 
un cruiser, una taula de slalom, una taula de 
dancing, etc. Algunes disciplines del skate 
com el streetstyle, el skateparck o inclús 
el downhill renegaran les disciplines més 
“fancys”, menys violentes. L’eina però, és 
la mateixa, tu a un skate, li poses unes rodes 
de longboard i no es pot dir cruiserboard, 

VS
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llavors què estàs utilitzant? Un skateboard 
o un longboard? (...) Tot és skateboard i dins 
d’aquest hi ha diferents disciplines.”

“Me’n recordo quan feia només downhill, 
em fixava amb la gent que feien dancing 
i em costava prendre-me’ls seriosament. 
També era més jove i més impulsiu, però ara 
respecto totes les disciplines per igual. De 
fet el dancing és molt més ric a nivell creatiu 
que no pas el downhill, que és més tècnic 
(...). Opino que totes s’enriqueixen entre 
elles.”

Davant de la incertesa de com catalogar el long-
board, es dirà que juntament amb el skateboard 
comparteixen múltiples característiques i que 
moltes d’elles depenen del hàbitus de cada 
practicant. En aquest cas, se centrarà a esmen-
tar les característiques dels longuers contrapo-
sant en algun moment diferències amb l’skate 
convencional.

A part de la lluita subjectiva sobre la seva possi-
ble o no relació de la subcultura del longboard i 
la seva admiració o rebuig de diferents individus 
de la societat, es caracteritza per uns codis com 
la relació del grup-individu, nivell adquisitiu, 
sexe i gènere, indumentària, música, comunica-
ció i localització. Aquesta última explicada en 
l’apartat de Longboard a Barcelona.

A priori el longboard és quelcom que es practica 
individualment. L’objecte té un propietari i per 
tant és utilitzat per aquell propietari. No obstant 
a l’ajuntar-se amb altes individus de la mateixa 
subcultura, es poden compartir taules durant 
alguns jocs inventats per a passar-ho bé o 
simplement per a provar diferents estils de taula 
i saber quina s’adapta millor tenint doncs un ús 
més social. És estrany patinar sol, per això ne-
cessites la comunitat, per sentir-te més protegit 
i seguir construint la identitat mitjançant el reflex 
de l’altre.

04.1  Relació Grup-Individu

04.2  Nivell Adquisitiu

Els preus dels longboards oscil·len ente els 
100 i els 600 euros limitant la seva pràctica 
als que tenen un mínim nivell adquisitiu per a 

comprar-se una taula. Aquestes taules són més 
cares que les d’un skateboard convencional, 
però en ser una pràctica més relaxada tindrà 
una vida més llarga que no pas un skate. El preu 
del longboard és més elevat per dues raons. 
Una és la utilització de més material per a la seva 
construcció a causa del format i l’altra, perquè 
els fabricants han d’obtenir un benefici que els 
permeti una economia més estable davant les 
fluctuacions de les vendes (recordem que al 
tenir major durabilitat, les vendes són inferiors a 
les dels skates).

Algunes marques, com Goat, han contribuït 
mitjançant donacions, per exemple destinant 
una part del preu de les vendes al projecte 
benèfic “A Future on Wheels”. Aquest consisteix 
en portar longboards als nens d’una aldea de 
Cambodja, perquè “puguin desenvolupar 
els seus valors personals. Només amb la 
participació del projecte, ells tenen l’opor-
tunitat d’aprendre altres habilitats que no 
estan connectades amb el longboard. Ells 
aprendran a tenir paciència, augmentar 
la concentració, el respecte i sobretot a 
compartir les coses amb els altres. A part de 
la felicitat, amor i energia positiva que els 
participants del projecte guanyen.” (Goat 
Longboard, 2018)

Malauradament tot i l’esforç, no tots els nens po-
dien obtenir una taula durant les classes i és el 
reflex més evident que indica la necessitat d’un 
nivell econòmic mínim que permeti l’obtenció 
del material per a la seva pràctica i per tant no 
tothom en pot tenir accés.

04.3  Sexe i Gènere

Aquesta subcultura ha estat predominada pel 
sexe masculí. Se li ha atribuït valors com la va-
lentia, potència, agressivitat, contacte corporal, 
treball en equip, lideratge, sacrifici, èxit social, 
etc. Aquestes atribucions es remunten als inicis 
de l’esport, que va ser considerat quelcom per 
a homes. Amb la diferència però, que altres 
esports com el ball, patinatge artístic o gimnàs-
tica rítmica han sigut considerades quelcom 
per a dones per les seves característiques més 
“lights” o de creativitat i no tan tècniques així 
com la necessitat d’una certa flexibilitat corporal, 
equilibri o la coordinació més característica del 
sexe femení, separant doncs als sexes per força 
o duresa i flexibilitat o coordinació.

En el cas del longboard, hi ha una categoria 
com el longboard dancing, consistent en ballar 
sobre una taula. Podria ser gràcies a aquesta ca-
tegoria que s’hagi afavorit a un major èxit femení 
en el longboard que no pas en l’skateboard. 
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Segons l’Estudio cultural del skateboarding en 
Barcelona (1975-2010) (Camino, 2012) en l’skate 
convencional al 2010 hi havia 1 noia per cada 15 
nois. En longboard, en canvi, després d’analitzar 
l’assistència femenina a quedades, tot i seguir pre-
dominant el sexe masculí, hi ha 3 noies per cada 
10 nois. Durant l’entrevista amb Eloi Pujol i ana-
litzant algunes victòries femenines, s’opina que 
depenent de la modalitat, la constitució del cos 
és important per al desenvolupament d’aquests i 
jugarà a favor o en contra tant en homes com en 
dones.

Ambdues modalitats (Longboard i Skateboard) 
en general han estat marcades estèticament 
per unes marques com Vans, Nike, Quicksilver, 
Etnies, etc. que han contribuït en la reagrupació i 
homogeneïtat d’aquestes dues modalitats. En els 
darrers anys s’està experimentant l’emergència 
de models alternatius de la “femenitat” skater a 
través de quedades exclusivament per noies com 
la que van organitzar Docksession juntament amb 
Babesandskate, una empresa que es dedica a fer 
classes i campaments de skate exclusivament per 
dones a Barcelona, i plataformes com Girlsskate-
network o Longboardgirlscrew que publiquen i 
promocionen un reconeixement del sexe femení.

04.4  Indumentària

La vestimenta entre nois i noies no varia gaire. 
Segons explica Solange, una botiga que va existir 
en l’època dels punks i dirigida a skater-punks, les 
noies estaven més obertes a sortir de les marques 
dirigides al públic skater. Probablement marques 
com Vans, Roxy, Nikita Girl o Alai van veure la ne-
cessitat d’una moda per a noies riders i van apro-
fitar l’ocasió. Tot i no comprendre una normativa 
en relació amb la vestimenta dels longuers, es pot 
observar un estil urbà on predominen les parts 
superiors amples de punt com ara samarretes o 
dessuadores sense caputxa. No obstant també 
s’hi troben en menor quantitat camises i sobre ca-
mises de franel·la amb botonadura. La majoria de 
parts superiors, siguin internes o externes, solen 
anar acompanyades de gràfics com logotips o 
estampats.

A la part inferior hi trobem texans i sarjes tan 
amples com ajustats i en el cas de ser llargs es 
repeteix el “dobladillo”. En menys quantitat també 
s’observa algun legguing o short esportiu dut per 
noies.

En quant els complements, són clarament espor-
tius, com ronyoneres i motxilles. Un altre comple-
ment, són els mitjons alts que deixen a la vista, tret 
característic de la seva estètica i que és possible 
que siguin duts per resguardar els turmells de 

cops. Les vambes solen ser planes de marca Nike 
sb o Vans.

Finalment, els auriculars i un reproductor de música, 
que sol ser el mòbil, són essencials per a deixar-se 
portar sobre rodes al ritme de la música.

04.5  Música

A principis de la dècada de 1990, el desenvolupa-
ment del mercat musical va evolucionar introduint 
noves imatges culturals en l’skateboarding surgint 
varietats intra-subculturals. Durant el desenvolu-
pament del patinatge, han hagut etapes marcades 
per estils de música com el punk o el hip hop. 
Actualment a través del Girlskateclub challenge a 
instagram, s’ha pogut comprendre que els gustos 
musicals dels longuers són transversals però majo-
ritàriament contemporanis com el hip hop, rap, pop, 
dance, electrònic, rock o metal que són els més 
escoltats. En algunes categories de longboard com 
el dancing o freestyle, la música sol ser essencial per 
a la seva pràctica formant una coreografia al ritme 
del so.

04.6  Comunicació

S’ha desenvolupat tot un vocabulari verbal i ges-
tual propi del longboard que el caracteritza com a 
subcultura. Les salutacions gestuals consisteixen 
en una combinació de joc de mans i xoc de punys 
entre els individus o picar amb la taula a terra repe-
tidament en gest d’aplaudir o fins i tot en gest de 
protesta. Per altra banda, el vocabulari verbal és més 
evident pel seu contingut tècnic majoritàriament de 
parla anglesa que denomina els diferents trucs o 
expressions. Alguns seran compartits entre skaters 
i longuers, com ara grindar, encara que s’ estili més 
en l’skateboard convencional; engorilar-se, que 
vol dir animar-se; planxar un truc, com sinònim 
de realitzar-lo amb èxit; mongo pusher, el que es 
dóna impuls amb el peu davanter en comptes del 
posterior; pro, per a designar professional, o poser, 
per a descriure algú que només utilitza la taula per 
fer postureig. En canvi, el llenguatge que descriu 
trucs, ja és més complex o variant. En alguns casos 
es coincideix en el nom i realització dels trucs com 
ara fer un manual, consistent en aixecar les rodes 
davanteres, o un shove it, que consisteix en girar 
la taula de manera que la part de darrere queda a 
davant mitjançant un salt. I altres, en canvi, només 
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són característics d’una disciplina en concret com 
el peter pan, donat en el longboard dancing i que 
consisteix en anar creuant de manera paral·lela 
els peus sobre la taula, truc que, per exemple, 
en skateboard convencional no es realitza i per 
tant el més probable és que no coneguin aquest 
vocabulari.

N O R M A L I T Z A C I Ó  D E L 
L O N G B O A R D

0 5

La pràctica del longboard, que ha sorgit recent-
ment, té unes connotacions similars a les del seu 
origen, l’skate.

Entre el deplaçament del treball com única font 
social i l’aparició del temps lliure del qual n’esde-
vé l’oci, fa que el skateboard i les seves variants 
siguin considerades infantils i relacionar-les 
doncs amb el joc.

Per als infants i molts altres  l’skate és una jogui-
na, però hi ha altres visions al respecte que han 
generat polèmica al no saber on situar aquesta 
pràctica degut que per als adolescents és un estil 
de vida i per als adults practicants, un esport. A 
aquests fets se’ls suma una problemàtica social 
de ser considerat una pràctica incívica relacio-
nada amb el perill i estorb als que l’envolten 
així com les malversacions del material públic. 
Consequentment ha comportat restriccions que 
desfaboreixen a la percepció d’aquest com a un 
esport o fins i tot una feina.

Es considera oportú definir el joc i l’esport per 
entendre aquest confrontament: 

05.1  Joc

L’adaptació de les regles llocs i accions del lon-
gboard fan que es situi en un pol més lliure i per 
tant impedint encasillarla com un esport. Aa més 
de la no intitucionalització mundial de la pràctica 
i el caràcter fortament no competitiu, l’ubiquen 
a un lloc més lúdic així com ho era l’skate en un 
principi.

El joc és una forma de recreació i de socialització 
que el pensador francés Caillois (1986) delimita i 
classifica en 4 tipologies: Mimicry, considerat joc 
de rol; Alea,  caracteritzat per la rivalitat;Agón ,con-
sistint en l’azar i Ilinx, com estabilitat i en la que 

encaixaría més el longboard. Tot i que l’observació 
d’altres components de la tribu urbana com reproduir 
els trucs d’un altre skater el colocaria en Mimicry i la 
comparació de qui ho fa millor, en Alea. el qual el situa 
una vegada més més aprop del joc que  de l’esport.  

05.2  Esport

El terme d’esport va surgir a anlaterra al segle XVII per 
a designar pràctiques recreatives entre l’alta societat 
a manera de passatemps. Hi havia una naturalesa per 
competir combinant força i agilitat muscular, aquesta 
era un sinònim de baralla, amb unes normes que es 
van haber d’implantar, per a demostrar un estatus 
de manera pacífica. Al XVIII la burgesía ja els imitava 
de manera que van començar a sorgir clubs depor-
tius restringits socialment i només per a homes que 
funcionaben com espais de socialització i pràctica 
esportiva. Amb aquesta pràctica se li va atribuir al 
sexe masculí virtuts com el treball en equip, lideratge, 
valentía, sacrifici, éxit social, etc.

Al s.XIX s’introdueixen les pràctiques esportives entre 
els joves de l’aristocràcia i alta burgesia com forma 
d’entreteniment i de destençar el cos en temps lliure 
que posteriorment al s.XX acabarà per expandir-se 
mundialment. 

Actualment els elements tradicionals que han definit 
l’esport modern es troben en decadència. Segons 
X.Camino  (2012,pp. 46-47) ha hagut un augment  del 
74% en les pràctiques esportives no competitives en-
tre la població espanyola d’entre 15 i 65 anys dabant 
del 66% de l’any 2000. A més d’haber augmentat un 
45% la pràctica d’esport en espais oberts i públics 
comparant amb el 19% de 1990 de manera que els 
cambis socials del s.XX han determinat la naturalesa 
de l’àmbit de l’esport. A la necessitat de competir 
se l’hi han afegit altres com l’oci, el turisme, la salut i 
l’amistat associant-se doncs amb el benestar  i dificul-
tant la definició d’esport.

Els skaters tenen en comú la búsqueda d’una apro-
bació o normalització que els atribueixi uns drets i res-
tricció d’abusos. Una de les maneres d’aconseguir-ho 
tot i no representar els orígens de  l’skate amb l’ausèn-
cia de les normes ha esat l’institucionalització a través 
d’entitats i competicions regides per una normativa.

Amb l’auge de la popularitat dels esports de risc ca-
racteritzats per poder ocasoinar accidents greus o fins 
i tot la mort i considerats derivació de l’esport tradi-
cional,  han surgit competencies a nivell mundial amb 
una serie de protocols i normes que han aconseguit 
institucionalitzar d’aluna manera l’skate i aconseguint 
l’entrada d’aquest per primera vegada als Jocs Olím-
pics de Tokio 2020 que, juntament amb els X-Games 
han afaborit que sigui considerat un model d’espec-
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L O N G B O A R D  A  B A R C E L O N A0 6
06.1  Transformació urbanística

En l’últim quart de segle XX les ciutats occiden-
tals industrials a causa d’un canvi en l’economia 
capitalista global, experimenten també un canvi 
en les transformacions de l’espai urbà afavorint 
la pràctica i expansió del skateboarding. La crisi 
a finals de la dècada 1960 va comportar que les 
ciutats s’haguessin de reinventar per a poder tirar 
endavant, millorant el sistema de xarxes i benefi-
ciant a la dispersió i fragmentació de mercats de 
consum.

Barcelona doncs durant tot aquest procés de 
transformació urbanístic va tenir molt a veure en 
el desenvolupament de la pràctica del skate com 
avui dia la coneixem. La ciutat de Barcelona entre 
les dècades 1980 i 1990 va condicionar la ciutat 
al nou ordre econòmic en tal de reactivar-lo i po-
der ser competent amb altres ciutats. Aquest fet 
es va donar amb l’entrada a la Comunitat Euopea, 
de la qual es van poder disposar de fons per aju-
dar a la reactivació.

En un principi es van destacar els petits projectes 
i intervencions de barri que més tard, en 1980, es 
converteixen en importants projectes de ciutat 
amb la idea de crear una ciutat compacta buscant 
un creixement urbà d’utilitats múltiples. La qualitat 
del paisatge urbà va ser considerat de tal impor-
tància que es va voler uniformitzar l’arquitectura i 
el disseny del mobiliari urbà.

Els projectes eren adaptats a la històrica estruc-
tura de la ciutat i pensant en formes i significats 
més que en la funció de manera que es pretenia 
recuperar la llibertat i democràcia després dels 40 
anys de dictadura. Això va ser possible amb els 
espais amplis pensats per a passejar i contemplar, 
la creació de nous barris i les vies de comunica-
ció van permetre que mitjançant les Olimpíades, 
Barcelona fos coneguda mundialment.

06.2  Descobrint la ciutat

Semblava que mai hagués existit l’skateboarding, 
ja que les noves generacions van descobrir el 
skate com una joguina, remuntant per tant als 
seus inicis dels anys 50. Aquests nens van créixer 
i l’skate en va passar a formar part de la seva ado-
lescència formant grups de skaters associats als 
diferents barris i territoris.

“Tenia uns 14 anys, no recordo si me’l van 
comprar o amb els estalvis de reis, aniversari, 
etc me’l vaig comprar. El que sí que recordo 
que en vaig tenir un perquè estava de moda. 
Quedàvem els nens del barri i anàvem al 
carrer de Sant Quintí, on hi ha ara l’entrada 
d’urgències de l’Hospital de Sant Pau, i ens 
tiràvem carrer avall. Al principi baixàvem 
asseguts, després ens animàvem a veure qui 
era el més atrevit i baixàvem fent esses fins a 
arribar a casa. 
Un dia baixant de peu em vaig estampar con-
tra un cotxe aparcat. Vaig aixafar la carrosse-
ria i tot. El pitjor va ser el mal que em vaig fer. 
Anava ple de morats i no podia explicar-ho a 
casa perquè em cauria bronca segura. “ Expli-
ca Santiago Cid, qui considerava l’objecte com un 
pasatemps o joc amb amics, desinteressant-se de 
formar part d’una subcultura.

L’augment de la seva pràctica va fer aparèixer en 
1990 botigues especialitzades important material 
nord-americà fent desaparèixer quasi per complet 
la producció local. “La pràctica del skateboard 
unia més que separava, generava llaços de 
solidaritat entre practicants. No obstant això, 
en el fons, ningú oblidava a quin grup pertan-
yia,(...) “(Camino, 2012)

En 1990 es genera una sensació d’insegure-
tat pels conductors i vianants, a més de rebre 
queixes pel soroll que produïen els monopatins, 
comportant això a una decadència d’aquests i la 
dificultat de la seva compra-venda.

“Em vaig fer gran, tenía altres interesos i 
vaig deixar de patinar. Els meus cosins més 
petits amb els quals em porto uns 15 anys de 
diferència volien un skate, així que els vaig 

tacle, fent referència als esports que es regeixen 
per les lleis del mercat, propies de una societat de 
masses arribant a exercir una important influencia 
en l’economía, societat i política posant en dubte 
si han aconseguit el seu propòsit.

Per altra banda, com s’ha esmentat els esports de 
risc son quelcom relativament nou i del qual no 
en paren de sortir varietats com el cas del long-
board el qual podría estar seguint la trajectòria 
de l’skate degut a la seva necessitat de competi-
cións com Newtons IDF World Cup o So.. You Can 
Longboard Dance? World Cup en tal de tenir un 
reconeixement social dins i fora l’àmbit skate.

“A principis del 2000, Barcelona va desta-
car entre altres ciutats renovades pel pla 
d’extensió, continuïtat i uniformització de 
la ciutat i del seu paisatge urbà “ (Camino, 
2012). Aquest conjunt va resultar favorable per al 
streetstyle deixant en segon pla la idea principal 
del passeig per al vianant.
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regalar el meu.” (S.Cid)

A la segona meitat del 1990 aquests adolescents 
ja tenien uns 20 anys i el fet de treballar o estudiar 
els permetia viatjar a USA a patinar. Es creaven 
vincles d’amistat i eren els nord-americans els que 
posteriorment venien a Barcelona. Es destaca que 
es van barrejar amb una nova generació de ska-
ters, iniciant el segon onatge del skateboarding. 

La Plaça dels Àngels, inaugurada en 1995, prete-
nia regenerar socialment el barri i atraure a un nou 
grup social. La nova immigració de 1990 resident 
al Raval utilitzaven la plaça per a jugar a criquet o 
a pilota. Alguns skaters també es van començar 
a desplaçar fins allà per a practicar, ja que l’espai 
ampli amb rampes i bancs de granit facilitaven 
la pràctica del streetstyle oferint la possibilitat de 
difondre una nova imatge del barri. El museu i 
l’ajuntament van utilitzar la imatge per a promo-
cionar el barri com zona d’oci, consum i diversitat 
cultural, que a poc a poc convertiria el MACBA en 
un punt de trobada més que un spot on patinar.

A principis del 2000, amb la popularització d’in-
ternet com s’explica en l’apartat de longboard en 
societat d’informació, es van crear llocs emblemà-
tics dins la ciutat en els quals patinar, de manera 
que la distribució i reproducció de material online 
van portar el turisme skater a Barcelona. No 
només les companyies enviaven als seus equips 
professionals a enregistrar les seves sessions de 
skate sinó també ho varen fer els aficionats. La 
seva idea principal era immortalitzar els trucs en 
aquests llocs emblemàtics, per fer constància 
d’alguna manera que havien estat allà i havien fet 
quelcom. Com més informació compartida a la 
xarxa, més turisme skater va començar a arribar 
afavorint el reconeixement internacional de la 
ciutat com lloc idoni per al streetstyle.

A causa de la popularització de certs espais, els 
skaters locals van ser desplaçats en busca de 
nous espais menys massificats on poder patinar. 
Conseqüentment va comportar una ruptura en 
la convivència amb alguns veïns que es queixa-
ven de la inseguretat, soroll i malversació d’ele-
ments públics com anteriorment ja havia succeït. 
Aquesta vegada en canvi, l’ajuntament va prendre 
cartes en l’assumpte aplicant ordenances munici-
pals, vigents en l’actualitat, de manera que el seu 
incompliment comporta sancions d’entre 750 i 
1500 euros.

La nova normativa semblava no ser suficient. Es 
volien crear nous espais habilitats per als skaters i 
colocar skatestoppers (unes peces que es col·lo-
quen en el mobiliari urbà, per a dificultar el grindar 
de les taules en els espais no permesos per a 
aquesta pràctica) en tal de resoldre els conflictes. 
No obstant, la crisi del 2009 va considerar que la 
inversió dels diners havia de ser destinada a unes 
altres necessitats no vinculades amb el skateboar-
ding.

06.3  Apropiació de la ciutat

A causa de l’aglomeració a la Plaça dels Àngels, 
més coneguda com MACBA, els skaters locals es 
van desplaçar a altres espais i es van instal·lar a la 
plaça dels Països Catalans, un lloc on es percep 
clarament l’apropiació de l’espai. Com explica 
Estudio cultural del skateboarding en Barcelona 
(1975-2010) (Camino, pp 252-260) el sostre de 
les marquesines col·locades al llarg de la plaça, 
es van convertir en un cementeri de skates, ja 
que es llençava al sostre tot el material que havia 
quedat obsolet durant la pràctica del skateboard 
a la plaça. Un altre acte de territorialitat clara, és el 
fet de reunir diners per a crear ells mateixos una 
barana de metall sobre la qual grindar i que la 
seva col·locació fos desapercebuda pels urbanis-
tes durant un temps. En canvi hi ha altres maneres 
de marcar el territori. Les zones territorialitzades 
acostumen a mostrar símbols de desgast en les 
cantonades del mobiliari així com pintura que ha 
quedat impregnada per les taules al grindar.

Com bé s’ha explicat, la transformació urbanísti-
ca que va rebre Barcelona, ha permès que gran 
part d’aquesta ciutat sigui “patinable”, trobant 
elements que indiquen una territorialitat per part 
d’aquest grup. El desplaçament dels locals i 
l’aparició de noves modalitats com el longboard, 
que va començar a créixer entre la població l’any 
2005, i que l’any 2013 va tenir un augment consi-
derable, han contribuït en la cerca i apropiació de 
nous espais.

El longboard, com a subcategoria del skate, 
també ha trobat els seus territoris en la ciutat, 
molts compartits amb l’skate, com el MACBA,  
tot i que l’spot de predilecció és la Barceloneta, 
probablement pel seu vincle amb el mar i el surf, 
a més de l’espai ampli i diàfan. Cada vegada és 
més freqüent trobar longuers en aquest punt de 
manera que a poc a poc, igual que el MACBA, 
s’està convertint en un punt de reunió més que en 
un spot. Sembla que el longboard està guanyant 
practicants principalment de dancing i freestyle. 
Això fa que la Plaça del Mar sigui més destacada 
com punt de referència en comparació a Pearson, 
un altre punt a destacar. Aquest últim és més fre-
cuentat per una minoria de riders que practiquen 
el descens. Seguint doncs el model del skate, 
han sorgit a poc a poc clubs, botigues i punts de 
reunió per a la modalitat del longboard.

No obstant es considera el longboard quelcom 
menys agressiu que l’skate, el qual fa mostres 
evidents com la falta de degradacions físiques 
al mobiliari urbà. Tot i ser més respectuós amb 
el mobiliari, no es deixa enrere la identificació 
i apropiació de l’espai. Un exemple en pot ser 
l’utilització d’esprais per a marcar la distància 
recorreguda derrapant de cada participant durant 
competicions oficias i no oficials. Un altre exemple 
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Els processos de transformació tant de l’skate 
com el longboard han anat lligats a les transfor-
macions globals de la societat. Actualment vivim 
en una societat d’informació i d’avanços tecnolò-
gics, s’escau mencionar que l’skate actual és tant 
físic com digital. En un principi la difusió es limita-
va a la informació, principalment visual en forma 
d’imatge, per la premsa. Més tard als anys 1990 
i 2000 amb l’aparició d’internet es va afavorir un 
increment en la compartició d’imatges i vídeos 
que juntament amb les transformacions urbanís-
tiques, econòmiques i avanços de transport van 
fomentar el turisme skater.

La realització d’imatges ha estat sempre present 
per immortalitzar moments o èxits realitzats amb 
la taula. El que provenia de nou era el mitjà que 
en facilitava el seu enregistrament i difusió. A me-
sura que les tecnologies digitals han avançat, ha 
estat més accessible l’obtenció d’un mitjà, com 
per exemple els mòbils per a produir, distribuir i 
rebre material a qualsevol hora i lloc.

La importància de la societat de la informació 
ha tingut un paper important en el longoard. Ha 
permès donar-lo a conèixer, interactuar i observar 
per després intentar reproduir un truc o organitzar 
esdeveniments com les Dock Sessions. Normal-
ment les empreses organitzadores de quedades, 
com ara les Dock Sessions, utilitzen les platafor-
mes per promocionar productes sigui digital o 
físicament. Així doncs per entendre millor la rela-
ció del skate online i offline és convenient posar 
com a exemple aquestes quedades. Les Dock 
Sessions van néixer a França de la mà del longuer 
Loofti com una eina a través de la qual poder 
conèixer gent. Tot seguit es va convertir també en 
eina de màrqueting per als espònsors del rider i 
més endavant altres marques també han utilitzat 
la plataforma per a promocionar-se. Conseqüent-
ment l’expansió d’aquesta per diferents capitals 
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del món com ara Barcelona permet promocionar 
longskaters i productes locals que s’enregistren 
durant les reunions i que posteriorment es publi-
quen a xarxes socials combinant doncs online 
i offline. S’ha generat un significat de comunitat 
que permet identificar-se i posar-se en contacte.

Aquest contacte facilitat pot ser digital o presen-
cial i facilita la informació generada sobre el dia 
i l’hora de les quedades o l’enllaç que permet a 
riders i espònsors visitar una ciutat, per enregistrar 
i promocionar algun producte a més de crear 
noves amistats.

menys bandàlic és el banc de la Barceloneta. 
Els longuers, utilitzen sempre el mateix banc de 
fusta per deixar totes les pertinences, així com per 
descansar i socialitzar. A vegades es troba ocupat 
per membres no pertanyents a la cultura longuer 
ni skater, però la seva dimensió permet començar 
parcialment  la seva invasió. Aquesta invasió con-
sisteix en deixar les pertinences en els seus espais 
vuits i practicar al  volant d’aquest banc, marcant 
territori. Quan els primers ocupants marxen s’aca-
ba invaïnt la totalitat del banc, convertint-se en 
punt de referència i marca de territori que delimita 
l’espai per a una pràctica més lliure i segura.

En l'estructura del màrqueting de la moda hi conviuen 
"quatre segments diferenciables segons el nivell 
d'exclusivitat, tecnologia de producció i preu del 
producte de moda; grans marques de luxe, ca-
ses de moda prêt-à-porter, cadenes de botigues i 
marques globals i petites botigues i joves dissen-
yadors”(Palma, 2016) . Qualsevol d'aquests processos 
de màrqueting impliquen un conjunt de tècniques que 
ajuden a l'empresa a cobrir aquests desitjos i necessitats.

Primer però, cal "conèixer el comportament i el 
nou entorn d'on es mouen les audiències. Això no 
obstant, cada dia observem que el veritable repte 
al qual ens enfrontem en l'era digital és a no obli-
dar-nos de la importància d'elaborar estratègies de 
màrqueting que connectin emocionalment amb les 
persones" (Kotler, 2016).

El màrqueting doncs,  és una filosofia comercial i una 
manera de pensar de les empreses respecte el mercat. 
Aquesta visió implica una orientació cap a la satisfacció 
del consumidor. Per tant es pot definir el màrqueting 
segons Kotler com un "procés d'intercanvi de béns i 
serveis gràcies al qual les empreses i consumidors obte-
nen el que necessiten".  Sense aquesta satisfacció dels 
clients, l'empresa no trobaria una justificació de la seva 
existència i beneficis.

Per cridar l'atenció dels clients hi ha diferents estratègies 
de màrqueting com atraure pel producte, pel màrque-
ting centrat en el consumidor i finalment el màrqueting 
centrat en el ser humà. Aquest últim es dirigeix a éssers 
"humans integrals, amb intel·lecte, cor i ànima" per tant, 
és igual d'important el producte que els valors.

L'encarregat de la gestió intel·ligent, estratègica i 
creativa de tots aquells elements diferenciadors de la 
identitat d'una marca (tangibles o intangibles) i que 
contribueixen a la construcció d'una promesa i d'una 
experiència de marca distintiva, rellevant, completa i 

M À R Q U E T I N G0 8



16

sostenible en el temps és el brànding. De manera 
que el concepte de marca simbolitza no només 
un producte amb la seva procedència i qualitat 
sinó un conjunt de significats i experiències. El 
que pretén el brand engagement és relacionar 
els clients amb la marca a través del seu producte 
que simbolitza un estil de vida, una manera d'en-
tendre el món o uns valors amb els quals el client 
se sent identificat.

Segons Philip Kotler (2016) quan una marca 
roman fidel al seu ADN i sempre es dirigeix de 
manera coherent al seu segment objectiu, pola-
ritza el mercat. Hi haurà consumidors que l'adorin 
i altres seran ferms detractors. Per tant es pot dir 
que es crea una segmentació creativa per part 
de la marca on la física i la psíquica determinen el 
tipus ideal de consumidor.

Actualment la inclusió fa que l'exclusivitat es que-
di enrere. Aquest canvi que se sol atribuir al perfil 
demogràfic de la població dels nous mercats 
emergents que generen una demanda de pro-
ductes i serveis. La tecnologia també ha contri-
buït a l'economia horitzontal canviant les marques 
de consum massiu i generalitzant a produccions 
més reduïdes dirigides a petits nínxols de mercat 
a més d'evitar les limitacions logístiques d'aques-
tes empreses més petites i que aquestes puguin 
competir amb les grans empreses. És més, la 
inclusió consisteix en saber viure en harmonia a 
pesar de les diferències, per tant la mercantilitza-
ció online no exposa cap límit demogràfic.

Per altra banda productes que abans es conside-
raven exclusius, ara estan disponibles de manera 
massiva per a la població mundial. Això compor-
ta una decadència de la innovació que només 
podien oferir les empreses d'alt rang en el mercat 
vertical i que com substitut ara han de tenir una 
infraestructura d'investigació i desenvolupament. 
Part d'aquesta investigació inclou la segmentació 
racional, que pretén conèixer de manera objecti-
va la part geogràfica, demogràfica, socioeconò-
mica i psicogràfica del tipus de públic al qual es 
vol dirigir en tal d'adaptar-se.

Una altra part de la investigació, és el marketing 
mix, que s'encarrega d'investigar la part de pro-
ducte. Engloba un anàlisi DAFO, consistent en un 
recull d'aspectes positius i negatius tant dins com 
fora de l'empresa que ajuden a diagnosticar la 
situació i situar-se en un mapa de posicionament 
per comparar-se amb la competència i així deter-
minar els seus objectius a assolir.

Com marca de moda, cal deixar constància en el 
marketing mix diferents aspectes com l'amplitud 
de marca, que fa referència als estils de producte 
que s'ofereixen (cosmètica, home, dona...,; solen 
ser els més comuns) i l'amplitud de línia que és 
determinar quants i quins productes s'hi troben 
dins d'aquests grups (samarretes, pantalons...).

C O N C L U S I O N S0 9
El procés de transformació que ha experimentat 
el camp del monopatí, té correspondència amb 
les transformacions globals de la societat, de 
manera que a través de la història del monopa-
tí es poden entendre transformacions que ha 
experimentat la societat, com l'heterogeneïtat 
intra-subcultural donada avui en dia. És a dir, din-
tre de cada subcultura els diferents membres han 
estat sotmesos a una societat d'informació que ha 
ajudat a sentir-se identificats i a pertànyer a més 
d'un grup social o a diferenciar-se dins d'aquests.

El terme que millor descriu la pràctica del long-
board, seria el quasi-joc. Aquest es caracteritza 
tant per tenir unes normes generals, com en el 
cas de les competicions esportives, així com per 
tenir unes normes variants que depenen de les 
circumstàncies i dels practicants com si es tractés 
d'un joc on aquestes es fan i es desfan segons 
convé a més d'adoptar també el terme d'esport.

És considerat un esport extrem per ser una deri-
vació de l'esport tradicional, ja que s'entén com 
quelcom nou i el qual té un grau de dificultat o 
perillositat major a la dels esports convencionals 
que resulta atractiu per als joves.

Els esports extrems, estan caracteritzats per la 

Igual que la marca té els seus propis valors i con-
ceptes, cal determinar la temàtica de la col·lecció, 
anàlisi de target i quantes peces formaran la 
dimensió de la col·lecció a més de pensar el per-
centatge de les peces segons el CBMI, que deter-
mina si la peça és clàssica, bàsica, moda o imatge 
de la marca. Una peça Clàssica no presenta modi-
ficacions de patró i és característica de la marca; 
la Bàsica és una peça més comuna i habitualment 
també present en les col·leccions com ho poden 
ser els pantalons denim dels longuers; Moda, és 
un clàssic o un bàsic modificat per ajustar-se a 
les tendències; i una peça d'Imatge, és una peça 
promocional de la marca que normalment no 
és comercial per les seves característiques més 
estrambòtiques. A part de determinar la tipologia 
de les peces, cal agrupar-les en històries segons 
els conceptes o diferents idees que es presenten 
en la col·lecció, així com una carta de color i mate-
rials que determinaran la composició d'aquesta.

El conjunt esmentat anteriorment, ha de tenir 
una coherència amb els valors principals de la 
marca que faran que tant consumidors informats 
(coneixen la marca i se senten identificats), com 
consumidors distrets (senten atracció) vulguin 
adquirir el seu producte i el que antigament ana-
va de boca en boca, es converteixi en una bona 
valoració i recomanació a les xarxes.
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seva duresa i per tant, es requereix certa capacitat 
física més característica dels joves, cosa que jun-
tament amb la necessitat de sentir-se identificat 
i esdeveniments com la revolució industrial, han 
comportat que aquesta pràctica sigui considera-
da quelcom per a joves esdevenint una subcultu-
ra. Aquesta subcultura ha estat creada per l'homo-
geneïtzació en la qual han contribuït les marques 
més exitoses relacionades amb el monopatí.

El debat de si longboard és skate o no s'ha 
comparat amb si una pilota de futbol i una de 
voleibol són el mateix. La conclusió extreta sobre 
el longboard per tant, és que la base és la mateixa 
que un skate, és a dir un monopatí que té les 
seves variants en funció de les diferents discipli-
nes. Dit d'una altra manera, el skate engloba tant 
el lonboard com el skateboard convencional i el 
que s'hauria de fomentar és l'acceptació i dife-
renciació de les diferents categories (lonboard 
i skateboard convencional o estàndar com avui 
dia el coneixem) i les subcategories de cadascú. 
Com en el cas del lonboard, que està composta 
per múltiples disciplines, algunes de més tècni-
ques com el downhill i altres més creatives com 
el dancing i cada disciplina ha trobat el seu espai 
dins la ciutat i són respectades entre elles. Fins i 
tot es podria dir que majoritàriament la convivèn-
cia entre longuers i altres individus és bona. El fet 
d'ocupar una plaça com la de la Barceloneta, més 
aïllada dels veïns, la seva pràctica més artística 
dins la ciutat i el seu civisme o caràcter menys 
destructor permet una millor convivència amb 
la cultura general, fomentant un major respecte i 
millor convivència entre cultura i subcultura.

Una de les entrevistes a l'Eloi Pujol, m'ha portat a 
una reflexió rellevant que podria desestructurar 
els esquemes de la ideologia d'un skater conven-
cional. La història mostra com les taules de long 
i skate han anat evolucionant des d'un principi 
adaptant-se a les seves necessitats. No va ser fins 
als anys noranta que va sorgir la taula skateboard 
com avui dia coneixem. Els skaters convencionals 
creuen no estar influenciats per sistema i l'econo-
mia global, però la difusió més gran d'un esport 
més agressiu i destructor que el longboard es 
deu principalment a l'interès econòmic. El motiu 
és que una taula de skateboard té una vida més 
curta que no pas una de longboard, la qual cosa 
aportarà major nombre d'ingressos a la marca, 
desfavorint a les marques de longboard que 
tenen grans alts i baixos econòmics a conseqüèn-
cia de la dependència de la pràctica menys 
destructora. Per tant, qui més aconsegueix sortir 
del sistema són els longuers.

Aquesta reflexió ha comportat a la conclusió que 
l'skate està ple de contradiccions.

09.1  Contradiccions

La pràctica d’aquest hobby, estil de vida o esport, 
es realitza de manera individual. Es manté una 
relació amb la taula, no obstant es patina en grup 
com es pot comprovar amb les quedades com els 
cruisings. Al ser autodidàctic, el seu aprenentatge 
es basa en l’observació i per tant és necessari un 
grup que permeti accions com la superació.

El fet de sentir-se part d’un grup però diferen-
ciar-se amb els companys o amics en altres 
àmbits generals, forma una contradicció. Aques-
ta dualitat entre la comunitat i l’individualisme 
comporta a una homogeneïtat i alhora una 
heterogeneïtat en el seu procés de globalització 
i la seva representació davant la societat. És una 
cultura considerada juvenil però l’àmbit d’edats 
compresa és amplia. En ser considerada juvenil, 
s’emmarca en un context d’oci i de consum que 
la vinculen amb la indústria i comercialització 
contrarestant aquesta llibertat individual.

La normalització de la pràctica tant de longboard 
com skateboard desafavoreix a les sensacions 
que transmet com la llibertat. La cerca d’un reco-
neixement social mitjançant la institucionalització 
i la cerca de normes que puguin avaluar i posi-
cionar en un pòdium als practicants juntament 
amb la delimitació de l’espai, fa que es perdin els 
valors considerats originals com la llibertat que es 
presenta en anar improvisant davant els diferents 
obstacles durant la pràctica fora de competició.

La subcultura del monopatinador anava en con-
tra de la globalització, però marques com Vans, 
Santa Cruz, Element, Independent o Etnies han 
contribuït a la mercantilització de la imatge skater 
i les seves variants homogeneïtzant aquesta estè-
tica o subcultura a més d’atraure altres persones 
que a priori no encaixen amb els estàndards 
establerts, sigui per edat, sexe, posició social o 
simplement per no ser practicant del monopatí. 
Les marques han homogeneïtzat aquesta visió, 
però dins aquesta subcultura es pot observar que 
és heterogènia. Tot i que se’ls agrupa socialment, 
cada individu té els seus propis gustos que els 
fan diferenciar també entre ells. Aquest desenvo-
lupament de gustos, tant grupal com individual, 
no ha sigut lineal. L’increment d’aquesta pràctica 
o el fet de sentir-se identificat amb aquesta, ha 
estat influenciada per “onades de moda”, en les 
quals intervenien interessos econòmics i avanços 
tecnològics entre altres. 

Es categoritza al skateboard convencional com 
anticapitalista, però és possible que les pràctiques 
del streetstyle o skateparcks siguin més patroci-
nades que no pas el longboard, ja que és més 
freqüent que es trenqui el material i per tant hi ha 
major negoci que no amb una pràctica menys 
destructora. El clar exemple està en les marques 
de roba que tenen el seu propi equip de skaters 
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i són promocionats, però en canvi no és tan 
habitual promocionar equips de longboard. Per 
altra banda, els cruisings (quedades per passe-
jar amb longboard per la ciutat)que es realitzen, 
solen estar organitzats per les empreses amb el fi 
d’enregistrar la quedada, donar a conèixer el seu 
producte i incrementar la compravenda d’aquest. 
En menys freqüència es realitzen quedades per a 
reivindicar els seus drets, per tant aquests fets ens 
indiquen que és difícil no ser predominats per la 
cultura popular mainstream.
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MARC PRÀCTIC

“Els jocs que es basen en el vertigen són 
classificats per l’autor Caillois en 1986 com 
Ilinx (nom grec del remolí d’aigua). Busquen 
destruir encara que sigui per un instant “l’es-
tabilitat de la percepció”. (Saraví, 2007)

També Ilinx es descriu com “la pirueta, la caigu-
da o la projecció en l’espai, la rotació ràpida, 
el lliscament, la velocitat, l’acceleració d’un 
moviment rectilini o la combinació d’un 
moviment giratori” (Caillois, 1986). La descrip-
ció anterior, podria encaixar perfectament amb 
la pràctica del longboard. A més a més, es pot 
prendre el remolí d’aigua com referència a una 
tipologia d’onatge per a surfejar, del qual prové el 
longboard.

Ilinx, per tant, neix a Barcelona l’any 2020 amb la 
missió d’ajustar-se a les necessitats de la sub-
cultura longboarder com la comoditat i la visibi-
lització del sexe femení dins d’aquesta pràctica 
caracteritzada per la moda urbana. Així doncs, es 
descriu com una marca propera i despreocupada 
dirigida a una comunitat de persones amb esperit 
jove i de superació amants d’aquesta pràctica 
classificada com quasi-joc per les seves carac-
terístiques lúdiques que deixen en segon pla la 
competitivitat.

Busca inspiració als carrers de la ciutat a més 
d’integrar tendències de la moda street. Fabricant 
a Barcelona, s’aposta per un comerç de proximi-
tat amb ganes d’expandir-se sense deixar de ser 
sostenible.

Per a Ilinx la moda és una manera d’expressió que 
permet identificar-se, cobrir necessitats actuals i 
manifestar-se actuant per a un món més sosteni-

ble i igualitari.

C A S E  I  A N À L I S I

01.1  Descripció de la Marca

0 1

01.2  Comunicació

Per a comunicar-se s’utilitzen xarxes socials com 
instagram, twitter, facebook exposant els nous 
productes, filosofia de la marca o activitats d’in-
terès relacionades amb aquesta. 
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20

01.3  Distribució

Al viure en una societat d’informació i lluitar per a 
una moda sostenible, es considera oportú la ven-
da en línia per a poder arribar a un major públic. 
Les confeccions són principalment sota comanda 
tot i produir-se un petit stock per a ser fotografiat 
donant-lo a conèixer per les xarxes socials i també 
per donar a conèixer el producte físicament en 
Pop Up Stores situades tant a esdeveniments de 
moda com esdeveniments de longboard. 
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M À R K E T I N G  M I X

02.1  Amplitut de Marca

0 2

Dones

02.2  Amplitut de Línia

1/7
Jaquetes, dessuadores, samarretes, camises, pantalons i 
granotes, bodies, complements.

02.3  Concepte de la Marca

SUPERACIÓ
La superació és una constant de provar, equivo-
car-se, caure i aixecar-se. El longboard va estre-
tament relacionat amb la progressió i l’abast de 
noves metes. La reproducció dels trucs a base de 
l’observació fa que es consideri quelcom autodi-
dacta a més de facilitar les relacions socials. L’ajut 
i l’intercanvi de coneixements entre aquells qui 
saben més i els qui saben menys, permet elevar 
el nivell. Quan es vol dur a terme una maniobra, a 
part de posar en pràctica les habilitats, cal ser per-
severant. El treball i el sacrifici així com la pacièn-
cia i la constància són el que permet evolucionar 
en el que es considera un progrés lent i difícil, ja 
que els objectius fixats difícilment seran acon-
seguits als pocs intents. Per tant, l’aprenentatge 
de quelcom nou requereix els valors esmentats, 
altrament no es pot obtenir una superació que 
esdevé a un plaer.

PLAER
Els practicants de longboard realitzen moviments, 
salts i desplaçaments que posen en funciona-
ment tot el cos i, d’aquesta manera, activa les 
hormones que segreguen les substàncies place-
bo. Aquest plaer està vinculat estretament amb 
la satisfacció d’haver realitzat quelcom de risc. 
És una activitat que, tot i realitzar-se de manera 
individual, es tracta d’una porta per a socialitzar 
i entaular connexions amb altres persones amb 
interessos similars i sentir-se identificat, el que 
també és favorable per a la salut mental.
Els diferents espais o obstacles fan desenvolu-
par la imaginació i creativitat per a la pràctica 
del longboard assolint noves utilitats i significats 
relacionades amb la sensació d’evasió i llibertat, 

formant una vàlvula d’escapament o teràpia 
d’alleujament. Es considera per tant el plaer com a 
valor de marca pel fet de permetre aquest cúmul 
de sensacions, juntament amb la diversió o el fet 
recreatiu, que contribueixen a un benestar tant 
físic com psicològic.

AMISTAT
Malgrat la pràctica del longboard es realitza 
de manera individual, hi ha una necessitat de 
relacionar-se i identificar-se que permet a base 
de l’observació als companys, l’aprenentatge 
autodidàctic, una porta que obre a noves con-
nexions amb altres membres. Tot i no conèixer 
la totalitat dels membres del grup, les relacions 
dins de la comunitat són flexibles, dèbils i inesta-
bles, el que afavoreix una sensació de llibertat i 
de no compromís. La companyonia o solidaritat 
entre practicants, proporciona una seguretat i 
pertinença a un grup social. L’excusa d’aquesta 
pràctica permet socialitzar i conèixer gent nova 
a partir de la qual a més de sentir-se identificats i 
tenir un tracte d’amistat sense conèixer-se, també 
es creen vincles d’amistat que perdura dins de la 
comunitat.

RESPECTE
Al ser considerat esport o pràctica agressiva per 
part de la societat a causa de les sensacions d’in-
vasió i d’inseguretat, s’ha etiquetat a la comunitat 
longuer com transgressora des dels seus orígens. 
Aquesta etiqueta ha desencadenat una lluita 
constant per a ser reconeguts i respectats pels 
mateixos individus que han posat l’etiqueta. Per 
tant és important fomentar un respecte tant cap 
als membres d’aquesta comunitat com cap als 
d’una altra. Dins de la subcultura longuer ja hi han 
unes normes bàsiques establertes que engloben 
el no obstaculitzar-se dels uns als altres, facilitar 
que tothom pugui assolir la seva meta i evitar la 
humiliació sigui verbal o física. Aquestes normes 
doncs són aplicables a altres grups socials o 
individus. Petits gestos que poden permetre un 
reconeixement positiu de la subcultura longuer 
que faciliti la convivència entre tota mena de 
diversitats.
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Ilinx dissenya la col·lecció Reflex amb una lon-
gitud de 25 peces. S’escull aquesta manera en 
comptes de dissenyar looks, per tal de combinar 
amb major llibertat les creacions.

02.4  Concepte  de Col·lecció

Reflex és la primera col·lecció d’Ilinx. Se li 
atribueix aquest nom per reflectir els concep-
tes que formen la marca com ara l’amistat o 
el foment cap al respecte i la diversitat que es 
troba en els estampats així com la superació i el 
plaer de la pràctica del longboard que no seria 
possible sense una roba còmoda i versàtil. El 
nom de la col·lecció fa referència a la marca Ilinx 
i el seu canvi de la percepció. Ilinx, en la seva 
descripció reflecteix el longboard que te la ne-
cesitat d’enregistrar visualment la seva pràctica, 
com un reflex de la realitat.
El significat de la paraula reflex tant en català 
com en anglès és el mateix. El que es vol refe-
renciar amb aquesta paraula, és l’argot provi-
nent de la llengua anglesa que serà comprès 
pels membres d’aquesta subcultura indepen-

dentment de la seva llengua materna.

02.5  Longitut de Col·lecció

16-1806 TPX 19-4006 TPX11-0601 TPX19-3910TPX 14-0848TPX

02.6  Carta de Color
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02.6  Materials

TEIXITS

Proveïdor: Stock Textil
Nº Referència: 02.1
Composició:  Poliamida
Preu: 10,55€/m
Ample: 1m
Color Pantone: 16-1806 TPX
Wash Formula:

Proveïdor:Stock Textil
Nº Referència: 04
Composició:  Polièster
Preu: 4,15€/m teixit + 10,03€/m sublimat
Ample: 150m
Color Pantone:  11-0601 TPX; 19-4006 TPX i 19-3910 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Stock Texil
Nº Referència: 05
Composició:  Sintètica
Preu: 6€/m teixit + 10,03€/m sublimat
Ample: 150m
Color Pantone:  11-0601 TPX i 16-1806 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Stock Textil
Nº Referència: 02.2
Composició:  Poliamida
Preu: 10,55€/m
Ample: 1m
Color Pantone: 19-3910 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Stock Textil
Nº Referència: 02.3
Composició:  Poliamida
Preu: 10,55€/m
Ample: 1m
Color Pantone: 11-0601 TPX
Wash Formula:

Proveïdor:Ribes i Casals
Nº Referència: 03.1
Composició:  Cotó
Preu: 7,50€/m
Ample: 1,50m
Color Pantone: 11-0601 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Ribes i Casals
Nº Referència: 10
Composició:  100% Polièster
Preu: 5,85€/m
Ample: 1,50 m
Color Pantone:  11-0601 TPX
Wash Formula:

Proveïdor:Ribes i Casals
Nº Referència: 03.2
Composició:  Cotó
Preu: 7,50€/m + 10,03€/m sublimació
Ample: 1,50m
Color Pantone: 11-0601 TPX i 14-0848 TPX
Wash Formula:

Proveïdor:Ribes i Casals
Nº Referència: 03.3
Composició:  Cotó
Preu: 7,50€/m 
Ample: 1,50m
Color Pantone: 14-0848 TPX
Wash Formula:

Proveïdor:Ribes i Casals
Nº Referència: 03.4
Composició:  Cotó
Preu: 7,50€/m 
Ample: 1,50m
Color Pantone: 16-1806 TPX i 11-0601 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Encants
Nº Referència: 01
Composició:  Poliamida
Preu: 3€/m
Ample: 1,50m
Color Pantone: 19-3910 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Julian Lopez
Nº Referència: 06
Composició:  Polièster
Preu: 22€/m 
Ample: 1,50m
Color Pantone: 14-0848 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Encants
Nº Referència: 07
Composició:  Polièster
Preu: 3€/m 
Ample: 0,40m
Color Pantone: 11-0601 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Ribes i Casals
Nº Referència: 08
Composició:  65%Polièster i 35% Cotó
Preu: 5,85€/m
Ample: 1,50 m
Color Pantone:  11-0601 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Ribes i Casals
Nº Referència: 09
Composició:  100% Cotó
Preu: 4,15€/m
Ample: 1,50 m
Color Pantone:  11-0601 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Ribes i Casals
Nº Referència: 03.5
Composició:  Cotó
Preu: 7,50€/m
Ample: 1,50 m
Color Pantone:  11-0601 TPX
Wash Formula:
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Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 01.1
Composició:  Plàstic
Tamany: 5mm ample
Preu: 3,30€/m

FORNITURES

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 01.2
Composició:  Plàstic i Metall
Tamany: 5mm ample
Preu: 3,30€/m + 2,50 carro

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 02
Composició:  Plàstic
Tamany:  60cm llarg
Preu: 6,35 €

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 03
Composició:  Plàstic
Tamany:  05mm ample
Preu: 0,75€/0,50m

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 04.1
Composició:  Plàstic
Tamany:  4cm ample
Preu: 1,85€/m

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 04.2
Composició:  Plàstic
Tamany:  4cm ample
Preu: 1,85€/m

Proveïdor: Encants
Nº Referència: 07.1
Composició:  Goma
Tamany:  4cm ample
Preu: 0,50€/m

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 06
Composició:  Plàstic
Tamany:  4cm ample
Preu: 4,40 €/u

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 05
Composició:  Plàstic
Tamany:  4cm ample
Preu: 5 €/u

Proveïdor: Encants
Nº Referència: 07.2
Composició:  Goma
Tamany:  4cm ample
Preu: 0,50€/m

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 08
Composició:  Cordó
Tamany:  15
Preu: 1,90€/m

Proveïdor: Encants
Nº Referència: 10
Composició:  Goma
Tamany: -
Preu: 0,20€/m

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 09
Composició:  Cordó
Tamany:  1cm ample
Preu: 0,75€/m

Proveïdor: Encants
Nº Referència: 11
Composició:  Goma
Tamany: 05mm ample
Preu: 0,30€/m

Proveïdor: La Merceria dels Encants
Nº Referència: 12
Composició:  Plàstic
Tamany: -
Preu: 0,30€/u

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 13
Composició:  Plàstic
Tamany: 14
Preu: 0,45€/u

Proveïdor: Gasel 2000
Nº Referència: 16
Composició:  Metall
Tamany: -
Preu: 2,37€/u

Proveïdor: Gasel 2000
Nº Referència: 18
Composició:  Metall
Tamany: Petit
Preu: 0,37€/u

Proveïdor: Amazon
Nº Referència: 17
Composició:  Metall
Tamany: 20mm
Preu: 1,56€/u

Proveïdor: Amazon
Nº Referència: 20
Composició:  Metall
Tamany: 74cm
Preu: 13,65€/u

Proveïdor: Sebastià. A.
Nº Referència: 19
Composició:  Metall
Tamany: 74cm
Preu: 3€/u
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5,50cm

5,50cm

19-4006 TPX 11-0601 TPX18-4005 TPX

SUBLIMACIÓ LINEAL

30cm

5,50cm

SERIGRAFIAT POSICIONAL

02.7  Recursos Tècnics

Estampat serigrafiat posicional del 
logotip de la marca Ilinx. Aquest estam-

pat permet identificar al tipus de con-
sumidores facilitant l’agrupació entre 

elles alhora donar a conèixer la marca a 
mode publicitat perquè altres possibles 

consumidores se sentin atretes i comprin 
el producte.

Estampat sublimat de quadres amb 
il·lusió òptica. S'ha escollit el motiu del 

quadre per ser característic entre la roba 
d'aquesta subcultura. Alhora els punts 

d'unió entre quadres formen una il·lusió 
òptica percebent-los tant blancs com 

negres. Aquest estampat fa referència al 
nom d'Ilinx i la percepció de l'estabilitat 

tant en la pràctica del longboard com en 
la inestabilitat econòmica dels comerços 

relacionats.

19-4006 TPX
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SUBLIMACIÓ O SERIGRAFIAT LINEAL

Grup:
Finalment, la multiplicació del gràfic mostra el sentit del grup-in-

dividu tan característic de la pràctica del longboard.

Pau i llivertat: 
Colom com símbol de pau 

entre individus tant de la 
mateixa com de diferent 

subcultura. Aquest colom, 
també simbolitza la sensa-
ció de llibertat amb la qual 
s’identifiquen les longuers. 

Longuer: 
Persona que patina en 

longboard.

+ =
Individu

Aparell reproducció femení:
L’individu reflectit horitzontalment forma l’aparell de reproduc-

ció femení amb l’objectiu de visibilitzar el col·lectiu de les dones 
en aquest camp. 

19-4006 TPX

11-0601 TPX

16-1806 TPX
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+Preu

02.8  Anàlisi de Peces per Target

Dedicat a un públic 100% urbanwhere

02.9  Product Stories

La col·lecció Reflex s’ha pensat en diferents 
tipologies de peça que mostren 3 històries 
diferents, les quals es poden unir en algunes 
ocasions com en el cas dels pantalons divisi-
bles impermeables. Les històries són:

- La versatilitat en la cerca de la comoditat i 
estabilitat de la patinadora envers les diferents 
condicions climàtiques, facilitant posar i treure 
peces depenent de la sensació tèrmica.

- La protecció tant de possibles col·lisions com 
la protecció de les pertinences facilitant poder 
portar-les sempre al damunt.

- La visibilització de les dones en el món del 
longboard.

Ilinx destina el 50% a productes de moda, per a 
atraure un major nombre de curiosos i descarta 
els productes d'imatge perquè el seu propòsit 
és una moda portable que s'expliqui i identifiqui 
a la marca sense necessitat d'un producte es-
trella que la promocioni. No obstant això, peces 
com el body-camisa s'escullen com clàssics de 
la marca amb la intenció de ser considerada 
com un distintiu característic d'aquesta. Final-
ment el 45% es destina a productes ja coneguts 
que asseguren un percentatge de les ventes.

02.10  CBMI

CLÀSSIC

BÀSIC

MODA

IMATGE

5%

50%

45%

0%

02.11  Preus per Tipologia de Peça

02.11  Consumidors, Competència, 
Mercat global/local

Ilinx pretén expandir-se mundialment, pel que es 
considera oportú analitzar les competències tant 
locals com globals. S’han escollit les marques 
Kaotiko, Tactic i Hydroponic per ser fundades a 
Barcelona i considerar-les competència local. 
Tactic i Hydroponic són competents per dedi-
car-se al món del skateboard i longboard tant 
amb la producció de moda com la producció de 
material considerant-les marques tècniques rela-
cionades amb aquest esport. En canvi Kaotiko, és 
escollida per dirigir-se més àmpliament al gènere 
urbà englobant al longboard a més de fabricar 
línies de moda tant per home com per dona, cosa 
que en el cas d’hidroponic se centra només en 
homes. Tactic també es dirigeix al públic masculí 
en gran part tot i tenir alguns productes unisex 
o dirigits a les dones. De totes elles Kaotiko és la 
marca que ofereix major diversitat de productes.

Per altra banda Ilinx, en voler expandir-se mundial-
ment analitza també competències globals com 
Element, Nike SB o Palace. Exceptuant Nike SB, 
que només es dedica a la roba i calçat, les altres 
dues es dediquen també al material per a patinar. 
Element s’ha escollit per ser una marca dedicada 
única i exclusivament al monopatí, igual que Pa-
lace, amb la diferència que aquest segon destaca 
més en el sector de la moda i els seus dissenys, 
igual que Nike SB.

Posicionant en un mapa la relació qualitat preu 
dels productes de les marques mencionades, 
s’observa com les marques locals intenten com-
petir amb les internacionals pel que fa al preu. El 
preu mitjà oscil·la entre els 51 € i els 119 € desta-
cant les marques locals per ser més econòmiques 
que les internacionals. Està clar que la qualitat és 
un requisit essencial per aquest tipus de marques. 
D’altra banda, la varietat o inversió en dissenys i 
nous materials situen a les internacionals per da-
munt. En algunes ocasions, maques com Palace, 
es poden permetre preus més elevats arran del 
seu prestigi.

En els inicis d’Ilinx, la producció i materials hauran 
de ser més modestos, sense deixar de ser òptims, 
per a poder competir en quant a preu. A mesura 
que augmentin les seves vendes, es podrà invertir 
en productes de major qualitat elevant el seu 
prestigi i reconeixement.

-Qualitat

-Preu

+Qualitat

25/60

SUPERIOR INFERIOR TOTAL LOOK
Interior /Exterior

Màxim

Mínim

45/80 70

30

150

80
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02.12  DAFO

INTERN EXTERN
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- Sistema de produc-
ció sota comanda 
per a evitar residus i 
contaminació.
- Fomentar valors 
necessaris en la 
disciplina. 

- La venda online 
permet arribar a un 
major públic
- Preu assequible

- La no experiència 
de la botíga física 
que permet mirar, 
emprovar i comprar 
fora l’àmbit d’esde-
veniments. 

- Grans marques 
multinacionals que 
ja es dediquen al 
sector del monopatí.

02.13  Diagnòstic de la Situació

Ilinx procura ser una marca sostenible optant per 
la producció local i sota comanda, però la web en 
fa de la marca quelcom positiu i alhora negatiu. 
És positiu els valors que es volen transmetre, però 
la venda a escala mundial del producte fa que es 
requereixi un servei de transport que contraresta 
el fet de produir de manera local a Barcelona. Per 
tant a mesura que la marca creix caldria reformar 
aquest punt per a intentar ser el més sostenible 
possibles i no perdre aquests valors que fan la 
marca destacable entre el públic femení.

Aquest target es veu limitat per la poca abun-
dància de dones en la pràctica del longboard en 
comparació d'homes. No obstant en ser peces 
versàtils i d'estil urbà es pretén arribar a un públic 
més ampli. A poc a poc s'espera anar creixent
fins al punt que les multinacionals del sector no 
suposin una amenaça, ja que la producció sota 
comanda comporta una certa exclusivitat del 
producte, cosa que les grans marques els és més 
difícil oferir per la seva producció en sèrie.
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0 3S E G M E N T A C I Ó  R A C I O N A L

G
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fia
Ciutat, Regió

Densitat 
BCN 15.867 persones km² 
Muncial 42 persones per km² 

Barcelona, Espanya

Clima Mediterrani

BCN 102,2 km²
Mundial 530418500 km² Tamany població 

D
e
m

o
g
ra

fic
aEdat

Gènere  Femenní amb l’intenció de visibilitzar-lo.

12-35 anys

Cicle de Vida
Estudiants d’institut a universitat
Primeres feines
Món laboral

 Altura mitjana
 Físic atlètic
 Tallatge XS-XL

Característiques 
antropomètriques 

-
S

o
c
io

e
c
o
n
o
m

icNivell d’ingresos anuals

Nivell sociocultural 

Analfabets 58,6
Estudis primàris incomplets 173,6
Estudis primàris complets 464,3
Educació secundària 1a. etapa 681,1
Educació secundària 2a. etapa, excepte FP 288,6
Formació professional de grau mig 204,0
Formació professional de grau superior 222,1
Educació superior universitària 630,2

Treballador 9438,05€
No treballador 500€

Nivell Socioeconòmic Mig

-
P

si
c
o
g
ra

fic
aEstil de vida

Personalitat 

Estudiant/Treballant
Senzilla
Urbana
Esportista
Treballadora
Extrovertida
Arriscada
Sociable

-
O

c
a
si

o
 d

’u
s-

- Es pretén que els dissenys puguin ser duts tant en la pràctica del 
longboard com a diari.
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LOGOTIP

Tipografia:  Archivo Black Regular. 
Dimensió: 10pt. 
Escala vertical: 77%
Interlineat: 12pt
Tracking: 5 
Escala horitzontal: 71,14%. 

Ilinx: el caragol forma part del lon-
gboard i simula en la seva col·lo-
cació el moviment descrit per ilinx.

Extrem: La figura del cargol des-
taca la X d’extrem, per la conside-
ració del longboard com un es-
port extrem. 

Relació Grup-Individu: 
Tot i ser un esport individual, es 
practica en grup. Això és plasmat 
amb la unió de colors i formes dife-
rents.

Moviment:
X: s’extreu de la forma d’un 
caragol, moviment giratori.

L: Respecta la tipografia  de 
moviment rectilini Archivo 
Black Regular, i se’n mo-
difica la curvatura prenent 
exemple de la X.

Passió: 
El color vermell simbolitza el 
dinamisme, la felicitat, l’ex-
troversió i atreviment i que 
comporta el Longboard.

Inclusió:
Principalment dirigit al  co-
lectiu femení, que és mi-
noritari, dins la subcultura  
Longuer.

Extrem i Individu: 
Simbolitza la perillositat que 
comporta patinar i la seva 
pràctica individual perso-
na-longboard.

2035 C

663 XGC

2336 C

0 5I D E N T I T A T  C O R P O R A T I V A
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ETIQUETA PENJANT

60mm

118,50mm

100mm

7,85mm

40,55mm

34,734mm

67,226mm

- Cercle: 5,56 x 5,56mm

- Tipografia: Helvetica Neue Condensed Bold 15,87pt

- Dècimes: Helvetica Neue Condensed Bold 56,3pt
- €: Helvetica Neue Condensed Bold 33,98pt

- Centèssimes: Helvetica Neue Condensed Bold 12pt

- Cercle: 30,873 x 30,873mm

INI

40mm

20mm

ETIQUETA BORDADA

* Marc bordat en negre

13mm

10mm

35mm

90mm

35mm

2mm

* Tipografia talla Helvetica Neue Bold 9,56pt

ETIQUETA COSIDA
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0 7P I R À M I D E



35

La caputxa es guarda dins del coll a 
través d’un sistema de velcro 

i de la no unió de les peces 
interiors i exteriors del coll per 

la part posterior.

Butxaca  interior amb ober-
tura   oculta en la unió del 

davanter amb la 
botonadura.

0 8D E S G L O S S A M E N T
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Denim
Denim

Guata

Caputxa extraïble mitjançant botons
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Denim
Denim

Guata

Denim
Denim

Guata

Butxaca de viu integrada en la butxaca 
més gran.

Butxaca 
integrada en el 

canesú davanter.
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Sarga
Punt
Guata

Cremallera a les peces 
del coll exterior que 
permeten guardar la 
caputxa
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Butxaca accessible per ambdós costats mit-
jançant una cremallera reversible

Sarga
Sarga
Guata

Sarga
Sarga
Guata

Butxaca  interior amb ober-
tura   oculta en la unió del 

davanter amb la 
botonadura.
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Teixit
Teixit
Sivella

Teixit
Teixit
Guata
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Teixit
Teixit
Guata

Butxaca  interior amb obertura   
oculta en la unió del davanter 

amb canesú posterior.
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0 9F I T X E S  T È C N I Q U E S

36 Punt i Sarja

Samarreta de tirants amb trau per als auriculars tapat amb etiqueta de la marca.

Samarreta P 01 - S 01



TALLA

TEMPORADA MODEL

TEIXIT

DESCRIPCIÓ

Primavera-estiu 2021

36 Punt i Sarja

Samarreta de tirants amb trau per als auriculars tapat amb etiqueta de la marca.

1,50cm

1cm
2mm

3cm

5c
m

3cm

MESURES EN CM
Ample coll 1,50
Contorn coll 42, 7
Contorn pit 66
Contorn cintura 77,2
Contorn baix 66
Contorn sisa 40,50
Llarg prenda 49
Contorn colzera 20
Llarg colzera 20
Llarg parxe colzera 16

Ample parxe colzera 10

Ample viu 1,50

ACABATS/FORNITURES
- Costures laterals i colzeres Overlock
- Pespuntes coll 0’2mm
- Baixos i recubridora a 1,50cm i coll amb recubridora

- Baix camiseta i colzeres amb recubridora 5fils a 2cm

OBSERVACIONS
- Guata entre colzera i parxe colzera. 
- Trau al centre dabanter, tapar-lo amb l’etiqueta cosida 
només pels laterals a 0,2cm
- Tapa costures cordó pla al coll esquena
- Fil blanc

Teixit
Teixit
Guata

Samarreta P 01 - S 01
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TEIXIT

DESCRIPCIÓ

Primavera-estiu 2021

36

Samarreta de tirants amb trau per als auriculars tapat amb etiqueta de la marca.

Proveïdor:Ribes i Casals
Nº Referència: 03.1
Composició:  Cotó
Preu: 7,50€/m
Ample: 1,50m
Consum: 0,60m
Color Pantone: 11-0601 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Ribes i Casals
Nº Referència: 10
Composició:  100% Polièster
Preu: 5,85€/m
Ample: 1,50 m
Consum: 0,20m
Color Pantone:  11-0601 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Encants
Nº Referència: 07
Composició:  Polièster
Preu: 3€/m 
Ample: 0,40m
Consum: 3cm
Color Pantone: 11-0601 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Ribes i Casals
Nº Referència: 08
Composició:  65%Polièster i 35% Cotó
Preu: 5,85€/m
Ample: 1,50 m
Consum: 0,20m
Color Pantone:  11-0601 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Sebastià. A.
Nº Referència: 19
Composició:  Metall
Tamany: 74cm
Preu: 3€/u
Consum: 1u

TEIXITS FORNITURES

Punt i Sarja

Samarreta P 01 - S 01
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Primavera-estiu 2021

36

Samarreta de tirants amb trau per als auriculars tapat amb etiqueta de la marca.

Punt i Sarja

Samarreta P 01 - S 01

Modelo:  20/05/2020   1/2 

Comentarios Nada
Nada

Estado Modelo Nuevo
Opciones Defecto:  Nada
Diseño Nada
Tabla Tejido fabric Table.csv

Tejido Categoría Nombre Imagen
PUNT
CANALÉ
FARCIT

Nombre Pieza Imagen Pieza Categoría Pieza Descripción Pieza Pegar TejidoTejidoTejidoTejido EncararEncararEncararEncarar Media
Pieza

Nombre Pieza Imagen Pieza Categoría Pieza Descripción Pieza Pegar TejidoTejidoTejidoTejido
-- X Y X,Y

Media
Pieza

CSIN MANGAS PUNTO-ESP SAMARRETA-ESP No Punt 1 0 0 0 Nada

CSINMANGAS PUNTO-DEL SAMARRETA-DEL No Punt 1 0 0 0 Nada

CSINMANGAS PUNTO-CUELLO COLL RECTANGLE No Canalé 1 0 0 0 Nada

CSINMANGAS PUNTO-COD1 COLZERA RECTANGLE No Punt 1 1 0 0 Nada

CSINMANGAS PUNTO-COD2 COLZERA2 RECTANGLE No Punt Farcit 2 2 0 0 Nada

Total = 5
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TEIXIT

DESCRIPCIÓ

Primavera-estiu 2021

36

Samarreta de tirants amb trau per als auriculars tapat amb etiqueta de la marca.

TEIXITS

Punt i Sarja

Samarreta P 01 - S 01

PREU CONSUM TOTAL

03.1
07
08
10

7,50€/m
3€/m

5,85€/m
5,85€/m

0,60m
0,40m
0,20m
0,20m

4,50€
1,20€
1,17€
1,17€

8,04    TOTAL

FORNITURES

09
19

0,75€/m
3€u

0,22m
1u.

0,17€
3€

3,17   TOTAL

CONFECCIÓ

1h 5€

 5   TOTAL

FILS

1u 2,30

2,30   TOTAL

Fil blanc 2,30€/u

5€/h

TOTAL €

18,51

P.V.P

28,51
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36

Pantalons divisibles amb estampat matriu.

Impermeable

Pantalons Divisibles P 02 - S 01
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TEIXIT

DESCRIPCIÓ

Primavera-estiu 2021

36

Pantalons divisibles amb estampat matriu.

Impermeable

Pantalons Divisibles P 02 - S 01

MESURES EN CM
 - Ample butxaca 18
- Profunditat butxaca 28
- Llarg total cinturilla 99
- Contorn baix pantaló curt 58

- Contorn baix pantaló llarg 69

ACABATS/FORNITURES
- Els 3 pespuntes de la cinturilla a 1,3cm cadaun.
- Baix en dobladillo
- Goma 70 cm llarg i 4 d’ample.
- Costures a 1cm

OBSERVACIONS
- Fil gris

4cm

3cm

3cm

44cm

48cm
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36

Pantalons divisibles amb estampat matriu.

Impermeable

Pantalons Divisibles P 02 - S 01
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Primavera-estiu 2021

36

Pantalons divisibles amb estampat matriu.

Impermeable

Pantalons Divisibles P 02 - S 01

ACABATS/FORNITURES
- Serigrafía 1 tinta

OBSERVACIONS
- Centrar al dabanter pantaló curt. Fer coincidir al màxim 
amb la butxaca. La resta de patrons, estampat vertical de 
lliure posició.

60cm

80cm

17,60cm

16-1806 TPX
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36

Pantalons divisibles amb estampat matriu.

Impermeable

Pantalons Divisibles P 02 - S 01

Proveïdor: Stock Textil
Nº Referència: 02.2
Composició:  Poliamida
Preu: 10,55€/m
Ample: 1m
Consum: 2m
Color Pantone: 19-3910 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 02
Composició:  Plàstic
Tamany:  60cm llarg
Preu: 6,35 €
Consum: 1u

Proveïdor: Encants
Nº Referència: 07.2
Composició:  Goma
Tamany:  4cm ample
Preu: 0,50€/m
Consum: 70cm

TEIXITS FORNITURES
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TEMPORADA MODEL

TEIXIT

DESCRIPCIÓ

Primavera-estiu 2021

36

Pantalons divisibles amb estampat matriu.

Impermeable

Pantalons Divisibles P 02 - S 01

Modelo:  20/05/2020   1/2 

Comentarios Nada
Nada

Estado Modelo Nuevo
Opciones Defecto:  Nada
Diseño Nada
Tabla Tejido fabric Table.csv

Tejido Categoría Nombre Imagen
IMPERMEABL

Nombre Pieza Imagen Pieza Categoría Pieza Descripción Pieza Pegar TejidoTejidoTejidoTejido EncararEncararEncararEncarar Media
Pieza

Corte
Dinámico

Nombre Pieza Imagen Pieza Categoría Pieza Descripción Pieza Pegar TejidoTejidoTejidoTejido
-- X Y X,Y

Media
Pieza

Corte
Dinámico

PDIVISIBLE-BUTXACA BUTXACA-DEL No Impermeabl 1 1 0 0 Nada 0

PDIVISIBLE-DEL INF P-DEL-INFERIOR No Impermeabl 1 1 0 0 Nada 0

PDIVISIBLE-DEL SUP P-DEL-SUPERIOR No Impermeabl 1 1 0 0 Nada 0

PDIVISIBLE-ESP INF P-ESP-INFERIOR No Impermeabl 1 1 0 0 Nada 0

PDIVISIBLE-ESP SUP P-ESP-SUPERIOR No Impermeabl 1 1 0 0 Nada 0

PDIVISIBLE-CINT CINTURILLA RECTANGLE No Impermeabl 1 0 0 0 Nada 0

Total = 6
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TEIXIT
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36

Pantalons divisibles amb estampat matriu.

Impermeable

Pantalons Divisibles P 02 - S 01

TEIXITS

PREU CONSUM TOTAL

02.2 10,55€/m 2m 21,10€

21,10    TOTAL

FORNITURES

02
17.2

6,35€/u
0,50€/m

1u
0,70m

6,35€
0,35€

6,70   TOTAL

CONFECCIÓ

1h 5€

 5   TOTAL

FILS

1u 2,30

2,30   TOTAL

Fil gris 2,30€/u

5€/h

TOTAL €

45,10

P.V.P

55,10

TÈCNIQUES

500g 10€

10  TOTAL

Serigrafiat lineal 10€/500g
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Body-camisa estampat cuadres d’efecte òbtic.

Sarja viscosa

Body-camisa P 03 - S 01
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36

Body-camisa estampat cuadres d’efecte òbtic.

Sarja viscosa

Body-camisa P 03 - S 01

MESURES EN CM
- Ample coll centre: 7,50
- Ample coll punta 5
- Contorn coll: 37
- Llarg màniga: 24
- Ample baix màniga 4
- Contorn cisa 46
- Ample botonadura 3
- Creuament botonadura 1,50
- Contorn pit 104
- Contorn cintura 44
- Contorn camal 69
- Ample viu 11
- Ample calça 7

ACABATS/FORNITURES
-  Costura a 1cm
- Acabat Overlockat
- Acabat remalladora amb engomat a la calça
- Botons a 6 cm
- Dobladillo al baix màniga

OBSERVACIONS
- Fil gris
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36

Body-camisa estampat cuadres d’efecte òbtic.

Sarja viscosa

Body-camisa P 03 - S 01

OBSERVACIONS
- Estampació sublimada linial

5,50cm

5,50cm

19-4006 TPX 11-0601 TPX18-4005 TPX
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36

Body-camisa estampat cuadres d’efecte òbtic.

Sarja viscosa

Body-camisa P 03 - S 01

Proveïdor:Stock Textil
Nº Referència: 04
Composició:  Polièster
Preu: 4,15€/m teixit + 10,03€/m sublimat
Ample: 150m
Consum: 1,50m
Color Pantone:  11-0601 TPX; 19-4006 TPX i 19-3910 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Encants
Nº Referència: 11
Composició:  Goma
Tamany: 05mm ample
Preu: 0,30€/m
Consum: 0,69m

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 13
Composició:  Plàstic
Tamany: 14
Preu: 0,45€/u
Consum: 10u.

TEIXITS FORNITURES
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36

Body-camisa estampat cuadres d’efecte òbtic.

Sarja viscosa

Body-camisa P 03 - S 01

Modelo:  22/05/2020   1/2C:\NOEMí\BODY CAMISA

Comentarios Nada
Nada

Estado Modelo Nuevo
Opciones Defecto:  Nada
Diseño Nada
Tabla Tejido fabric Table.csv

Tejido Categoría Nombre Imagen
CUADROS

Nombre Pieza Imagen Pieza Categoría Pieza Descripción Pieza Pegar TejidoTejidoTejidoTejido EncararEncararEncararEncarar Media
Pieza

Corte
Dinámico

Nombre Pieza Imagen Pieza Categoría Pieza Descripción Pieza Pegar TejidoTejidoTejidoTejido
-- X Y X,Y

Media
Pieza

Corte
Dinámico

BODYC-CALÇETA-DEL CALÇA 1XG No CUADROS 1 0 0 0 Nada 0

BODYC-COLL COLL 2XG No CUADROS 2 0 0 0 Nada 0

BODYC-DEL COS DAVANTER No CUADROS 1 1 0 0 Nada 0

BODYC-ESP COS ESQUENA No CUADROS 1 0 0 0 Nada 0

BODYC-MÀNIGA MÀNIGA No CUADROS 1 1 0 0 Nada 0

Total = 5
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36

Body-camisa estampat cuadres d’efecte òbtic.

Sarja viscosa

Body-camisa P 03 - S 01

TEIXITS

PREU CONSUM TOTAL

04 4,15€/m 1,50m 6,23€

6,23   TOTAL

FORNITURES

11
13

0,30€/m
0,45€/u

1,38m
10u

0,42€
4,50

4,95   TOTAL

CONFECCIÓ

1h 5€

    TOTAL

FILS

1u
1u

2,30
2,30

4,60   TOTAL

Fil gris
Fil blanc

2,30€/u
2,30€/u

5€/h

TOTAL €

35,78

P.V.P

45,78

TÈCNIQUES

1,50m 15€

15  TOTAL

Sublimació lineal 10€/m
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Pantaló ciclista amb butxaca al canseú davanter i genolleres

Punt

Pnataló ciclista P 04 - S 01
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38

Pantaló ciclista amb butxaca al canseú davanter i genolleres

Punt

Pnataló ciclista P 04 - S 01

Teixit
Teixit
Guata

Butxaca integrada en 
el canesú davanter.

MESURES EN CM
- Ample c.del butxaca 6, 77
- Ample butxaca lateral 4
- Contorn baix  pantaló 39,14
- Contorn genollera alt 33,83
- Contorn Baix genollera 29,88
- Ample protecció costat 15,26
- Alt protecció costat 28,25
- Ample protecciógenoll 12, 38
- Llarg protecció genoll 18,55

ACABATS/FORNITURES
- Goma cinturilla
- Cremallera invisible 36,60 cm
- Unió de peces amb overlock
- Acabats baix recubridora a 1,50 cm

OBSERVACIONS
- Costures d’unió amb recubridora
- Fil negre
- Proteccions amb capa de guata entremig de les dos capes de punt i texà
- Butxaca abdominal

3cm

5c
m

3cm
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38

Pantaló ciclista amb butxaca al canseú davanter i genolleres

Punt

Pnataló ciclista P 04 - S 01

Proveïdor: Ribes i Casals
Nº Referència: 10
Composició:  100% Polièster
Preu: 5,85€/m
Ample: 1,50 m
Consum: 0,40m
Color Pantone:  11-0601 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Encants
Nº Referència: 01
Composició:  Poliamida
Preu: 3€/m
Ample: 1,50m
Consum: 0,40m
Color Pantone: 19-3910 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Ribes i Casals
Nº Referència: 03.5
Composició:  Cotó
Preu: 7,50€/m
Ample: 1,50 m
Consum: 1m
Color Pantone:  11-0601 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 03
Composició:  Plàstic
Tamany:  05mm ample
Preu: 0,75€/0,50m
Consum: 0,30m

Proveïdor: Encants
Nº Referència: 07.2
Composició:  Goma
Tamany:  4cm ample
Preu: 0,50€/m
Consum: 0,30m

TEIXITS FORNITURES
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Primavera-estiu 2021

Modelo:  22/05/2020   1/2 

Comentarios Nada
Nada

Estado Modelo Nuevo
Opciones Defecto:  Nada
Diseño Nada
Tabla Tejido fabric Table.csv

Tejido Categoría Nombre Imagen
PUNT
FARCIT

Nombre Pieza Imagen Pieza Categoría Pieza Descripción Pieza Pegar TejidoTejidoTejidoTejido EncararEncararEncararEncarar Media
Pieza

Corte
Dinámico

Nombre Pieza Imagen Pieza Categoría Pieza Descripción Pieza Pegar TejidoTejidoTejidoTejido
-- X Y X,Y

Media
Pieza

Corte
Dinámico

CICLISTA-BUTXACA BUTXACA No Punt 2 0 0 0 Nada 0

CICLISTA-CINT CINTURILLA RECTANGLE No Punt 1 0 0 0 Nada 0

CICLISTA-ENOLL-FARCIT FARCIT GENOLL RECTANGLE No Farcit 2 0 0 0 Nada 0

CICLISTA-GENOLL-PEGAT GENOLLERA PEGAT RECTANGLE No Punt 2 0 0 0 Nada 0

CICLISTA-GENOLLERA GENOLLERA No Punt 1 1 0 0 Nada 0

CICLISTA-PANT LEGGING No Punt 1 1 0 0 Nada 0

CICLISTA-PANT-FARCIT FARCIT LEGGING No Farcit 1 1 0 0 Nada 0

CICLISTA-PANT-PEGAT LEGGING PEGAT No Punt 1 1 0 0 Nada 0

Total = 8
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Pantaló ciclista amb butxaca al canseú davanter i genolleres

Punt

Pnataló ciclista P 04 - S 01
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Sobrecamisa amb colzeres

Sarja

Sobrecamisa P 05 - S 01
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Sobrecamisa amb colzeres

Sarja

Sobrecamisa P 05 - S 01

MESURES EN CM ACABATS/FORNITURES
- Costures a 1 cm
- Pespunts a 0,2cm
- Costura inglesa al canesú
- Baix dobladillo d’1 cm
- Botons a 6cm

OBSERVACIONS
- Butxaca de viu integrada a la butxaca parxe.
- Colzeres amb guata entre les 2 capes de tela
- Tires de motxilla de cordó plà a l’interior cosits a costura 
lateral a 0 cm de la sisa i a 7 cm del centre esquena

- Llatg total 90
- Ample coll 5
- Ample tirilla 3
- Creuament de botonadura 1,50
- Llarg canesú 20
- Ample màniga 50
-  Contorn baix 160
- Contorn pit, cintura i cadera 152
- Profunditat pala 4
- Sardineta 25
- Ample puny 6
- Contorn puny 26
- Ample viu butxaca 2
- Alt viu butxaca 15
- Alt i ample butxaca parxe 20
- Ample colzera 20
- Llarg colzera 25
- Llarg tapeta butxaca parxe 9

Denim
Denim

Guata

Butxaca de viu integrada en la butxaca més gran.

3cm

5c
m

3cm
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Sobrecamisa amb colzeres

Sarja

Sobrecamisa P 05 - S 01

Proveïdor: Julian Lopez
Nº Referència: 06
Composició:  Polièster
Preu: 22€/m 
Ample: 1,50m
Consum: 2,50m
Color Pantone: 14-0848 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 06
Composició:  Plàstic
Tamany:  4cm ample
Preu: 4,40 €/u
Consum: 1u

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 05
Composició:  Plàstic
Tamany:  4cm ample
Preu: 5 €/u
Consum: 1u

Proveïdor: Amazon
Nº Referència: 17
Composició:  Metall
Tamany: 20mm
Preu: 1,56€/u
Consum: 7u

TEIXITS FORNITURES

Proveïdor: Ribes i Casals
Nº Referència: 10
Composició:  100% Polièster
Preu: 5,85€/m
Ample: 1,50 m
Consum: 0,50m
Color Pantone:  11-0601 TPX
Wash Formula:
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Sobrecamisa amb colzeres

Sarja

Sobrecamisa P 05 - S 01
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Samarreta llarga anti auricular penjant amb estampat matriu

Punt

Sobrecamisa P 06 - S 01
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Samarreta llarga anti auricular penjant amb estampat matriu

Punt

Sobrecamisa P 06 - S 01

MESURES EN CM
- Llarg total 90,44
- Contorn baix 126,84
- Llarg màniga 22,71
- Contorn bocamàniga 35,64 
- Contorn pit, cintura i cadera 126, 84

ACABATS/FORNITURES
- Unió de peces amb remalladora

- Acabats amb remalladora a 1,50 cm 

OBSERVACIONS
- Trau al centre dabanter, tapar-lo amb l’etiqueta cosida 
només pels laterals a 0,2cm
- Tapa costures cordó pla al coll esquena
- Fil blanc

1,50cm

1cm
2mm
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Samarreta llarga anti auricular penjant amb estampat matriu

Punt

Sobrecamisa P 06 - S 01

60cm

17,60cm

19-4006 TCX

MESURES EN CM
- El estampat sublimat linial
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Samarreta llarga anti auricular penjant amb estampat matriu

Punt

Sobrecamisa P 06 - S 01

Proveïdor:Ribes i Casals
Nº Referència: 03.1
Composició:  Cotó
Preu: 7,50€/m
Ample: 1,50m
Consum: 1,50m
Color Pantone: 11-0601 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Encants
Nº Referència: 07
Composició:  Polièster
Preu: 3€/m 
Ample: 0,40m
Consum: 3cm
Color Pantone: 11-0601 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Sebastià. A.
Nº Referència: 19
Composició:  Metall
Tamany: 74cm
Preu: 3€/u
Consum: 1u

TEIXITS FORNITURES
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Samarreta llarga anti auricular penjant amb estampat matriu

Punt

Sobrecamisa P 06 - S 01

Modelo:  22/05/2020   1/2 

Comentarios Nada
Nada

Estado Modelo Nuevo
Opciones Defecto:  Nada
Diseño Nada
Tabla Tejido fabric Table.csv

Tejido Categoría Nombre Imagen
CANALÉ
PUNT

Nombre Pieza Imagen Pieza Categoría Pieza Descripción Pieza Pegar TejidoTejidoTejidoTejido EncararEncararEncararEncarar Media
Pieza

Corte
Dinámico

Nombre Pieza Imagen Pieza Categoría Pieza Descripción Pieza Pegar TejidoTejidoTejidoTejido
-- X Y X,Y

Media
Pieza

Corte
Dinámico

SAMARRETAV-COLL COLL RECTANGLE No Canalé 1 0 0 0 Nada 0

SAMARRETAV-DEL SPUNT-DAVANTER No Punt 1 0 0 0 Nada 0

SAMARRETAV-ESP SPUNT-ESQUENA No Punt 1 0 0 0 Nada 0

SAMARRETAV-MÀNIGA SPUNT-MÀNIGA No Punt 1 1 0 0 Nada 0

Total = 4
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Mono divisible amb genolleres i butxaca oculta a la botonadura.

Sarja

Sobrecamisa P 07 - S 01
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Mono divisible amb genolleres i butxaca oculta a la botonadura.

Sarja

Sobrecamisa P 07 - S 01

3cm

5c
m

3cm

Sarga
Sarga
Guata

Butxaca  interior amb obertura   
oculta en la unió del davanter 

amb la botonadura.

MESURES EN CM
- Contorn coll 44
- Ample coll 8
- Ample botonadura i pretina 3
- Llarg part superior 42
- Llarg hombro 11,50
- Contorn sisa 43,50
- Llarg màniga 60
- Contorn bocamàniga 27
- Ample baix màniga 4

- Cinturilla 74cm
- Ample cinturilla 4,50
- Ample canesú centre 5,50
- Ample canesú lateral 4
- Llarga pantaló 90
- Ample baix pantaló 3
- Ample dobladilllo a ma 6
- Contorn baix 52
- Alt butxaca interior superior 20
- Fons butxaca superior 21,50

- Butxaca pedaç superior 10x14
- Butxaca pedaç inferior posterior 12x13
- Butxaca pantalons 18x23,50
- Genollera 26x16
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Mono divisible amb genolleres i butxaca oculta a la botonadura.

Sarja

Sobrecamisa P 07 - S 01

OBSERVACIONS

- La butxaca amb cremallera invisible de la part superior delantera va fins la sisa per a subjectarla i que no crei una bossa.

- Dobladillo del acabat en mànigues i baix,però les voltes per arremangar, NO van cosides.

ACABATS/FORNITURES
- Principi i final cremallera divisible al centre davanter.
- Llengüeta en la cinturilla per la part interior de la cremallera
- Les genolleres es coloquen per la part posterior del davanter de la prenda i contenen farcit entre amdós peçes de 
tela.
- Unió de peces amb overlock + costura a 1cm
- Acabats baixos dobladillo 3cm
- Unió canesú al pantaló i costura pantaló interna amb costura inglesa
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Mono divisible amb genolleres i butxaca oculta a la botonadura.

Sarja

Sobrecamisa P 07 - S 01

Proveïdor: Ribes i Casals
Nº Referència: 10
Composició:  100% Polièster
Preu: 5,85€/m
Ample: 1,50 m
Consum: 0,50m
Color Pantone:  11-0601 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Encants
Nº Referència: 01
Composició:  Poliamida
Preu: 3€/m
Ample: 1,50m
Consum: 5m
Color Pantone: 19-3910 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Ribes i Casals
Nº Referència: 09
Composició:  100% Cotó
Preu: 4,15€/m
Ample: 1,50 m
Consum: 1m
Color Pantone:  11-0601 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 03
Composició:  Plàstic
Tamany:  05mm ample
Preu: 0,75€/0,50m
Consum: 0,20m

Proveïdor: Gasel 2000
Nº Referència: 16
Composició:  Metall
Tamany: -
Preu: 2,37€/u
Consum: 10u

Proveïdor: Amazon
Nº Referència: 20
Composició:  Metall
Tamany: 74cm
Preu: 13,65€/u
Consum:1

TEIXITS FORNI-
TURES
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Mono divisible amb genolleres i butxaca oculta a la botonadura.

Sarja

Sobrecamisa P 07 - S 01

H
ilo

H
ilo

H
ilo

H
ilo

H
ilo

H
ilo

H
ilo

/lo
m

o

H
ilo

H
ilo

H
ilo

H
ilo

H
ilo

H
ilo

H
ilo

H
ilo

H
ilo

H
ilo

H
ilo

H
ilo

Coll x 2

Màniga x 2

Esquena x 1

Davanter x 2

B
o

to
n

ad
u

ra
 x

 2

B
u

tx
ac

a 
su

p
er

io
r

x 
1

B
u

tx
ax

a 
in

te
rio

r x
 2

Cinturila (1) x 2

Cinturila (2) x 2 Canesú pantaló x 2

Butxaca interior 
pantaló x 2

Butxacaexterior  pos-
terior pantaló x 2

Pantaló posterior x 2

Pantaló davanter x 2

V
is

ta
 p

re
tin

a 
x 

1
P

re
tin

a 
x 

1

E
m

b
el

lid
o

r b
u

tx
ac

a 
x 

2

Genollera denim x 2

Genollera guata x 2

H
ilo

Presilla x 6



TALLA

TEMPORADA MODEL

TEIXIT

DESCRIPCIÓ

Primavera-estiu 2021

36

Mono divisible amb genolleres i butxaca oculta a la botonadura.

Sarja

Sobrecamisa P 07 - S 01

TEIXITS

PREU CONSUM TOTAL

01
09
10

3€/m
4,15€/m
5,85€/m

5m
1m

0,50m

15€
4,15€

2,93

22,08   TOTAL

FORNITURES

03
16
20

0,75€/0,50m
2,37€/u

13,65€/u

0,20m
10u

1u

0,15€
23,70€
13,65€

CONFECCIÓ

4h 20€

   20,00   TOTAL

FILS

4u 9,20

9,20   TOTAL

Fil negre 2,30€/u

5€/h

TOTAL €

88,78

P.V.P

98,78

37,50  TOTAL
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Impermeable que es converteix en ronyonera. La caputxa es pot guardar dins del coll.

Impermeable

Cangur P 08 - S 01
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Impermeable que es converteix en ronyonera. La caputxa es pot guardar dins del coll.

Impermeable

Cangur P 08 - S 01

Cremallera a les peces del coll exterior que 
permeten guardar la caputxa

MESURES EN CM
- Ample coll alt 8
- Ample coll dividit per cremallera 3
- Alt Caputxa 52
- Llarg coll esquena 20
- Contorn sisa 48,50
- Llarg màniga 50
- Ample cinturilla 4
- Ample puny 4
- Llarg tapeta butxaca 29
- Ample tapeta butxaca 4
- Alt canesú del 25, 50
- Ample hombro tall 6
- Ample baix tall 13
- Alt tall davanter 21,50
- Llarg part inferior davantera 29
- Contorn pit, cintura i cadera 122
- Llarg hombro 24
- Alt tall esquena 30

- Ample tall esquena 10

- Profund riñonera 12,50

ACABATS/FORNITURES
- Costures a 1 cm
- Costura màniga, sisa, espatlla i pit amb costura anglesa 
- Cremallera coll 22cm
- Caputxa unida al cos inferior fins al piquet.
- Goma puny 22 cm
- Goma baix 100cm

OBSERVACIONS
- La caputxa es guarda dins del coll
- Les costures de la riñonera com a butxaca van per fora
- La riñonera es subjecta a la obertura per la cremallera de 
més amunt de doble cara.
- Fil del color adient per cada costura
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Impermeable que es converteix en ronyonera. La caputxa es pot guardar dins del coll.

Impermeable

Cangur P 08 - S 01

TEIXITS

FORNIURES

Proveïdor: Stock Textil
Nº Referència: 02.1
Composició:  Poliamida
Preu: 10,55€/m
Ample: 1m
Consum: 0,50m
Color Pantone: 16-1806 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Stock Textil
Nº Referència: 02.2
Composició:  Poliamida
Preu: 10,55€/m
Ample: 1m
Consum: 1m
Color Pantone: 19-3910 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Stock Textil
Nº Referència: 02.3
Composició:  Poliamida
Preu: 10,55€/m
Ample: 1m
Consum: 1m
Color Pantone: 11-0601 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 03
Composició:  Plàstic
Tamany:  05mm ample
Preu: 0,75€/0,50m
Consum: 0,49m

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 04.1
Composició:  Plàstic
Tamany:  4cm ample
Preu: 1,85€/m
Consum:1,20m

Proveïdor: Encants
Nº Referència: 07.1
Composició:  Goma
Tamany:  4cm ample
Preu: 0,50€/m
Consum:1,44m

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 06
Composició:  Plàstic
Tamany:  4cm ample
Preu: 4,40 €/u
Consum: 1u

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 05
Composició:  Plàstic
Tamany:  4cm ample
Preu: 5 €/u
Consum: 1u

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 08
Composició:  Cordó
Tamany:  15
Preu: 1,90€/m
Consum: 1m

Proveïdor: La Merceria dels Encants
Nº Referència: 12
Composició:  Plàstic
Tamany: -
Preu: 0,30€/u
Consum: 2u

Proveïdor: Gasel 2000
Nº Referència: 18
Composició:  Metall
Tamany: Petit
Preu: 0,37€/u
Consum: 4u

Proveïdor: Encants
Nº Referència: 10
Composició:  Goma
Tamany: -
Preu: 0,20€/m
Consum: 1,20m
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Impermeable que es converteix en ronyonera. La caputxa es pot guardar dins del coll.

Impermeable

Cangur P 08 - S 01
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Impermeable que es converteix en ronyonera. La caputxa es pot guardar dins del coll.

Impermeable

Cangur P 08 - S 01

TEIXITS

PREU CONSUM TOTAL

02.1
02.2
02.3

10,55€/m
10,55€/m
10,55€/m

0,50m
1m
1m

5,28€
10,55€
10,55€

26,38   TOTAL

FORNITURES

03
04.1
05
06
07.1
10
08
12
18

0,75€/0,50m
1,86€/m

5€/u
4,40€/u

0,50€/m
0,20€/m
1,90€/m
0,30€/u
0,37€/u

0,49m
1,20m

1u
1u

1,44m
1,20

1m
2u
4u

0,74€
2,24€

5€
4,40€
0,72€
2,64€
1,90€
0,60€
1,48€

CONFECCIÓ

3h 20€

   20,00   TOTAL

FILS

1u
1u
1u

2,30€
2,30€
2,30€

6,90   TOTAL

Fil gris
Fil rosa
Fil blanc

2,30€/u
2,30€/u
2,30€/u

5€/h

TOTAL €

73,00

P.V.P

83,00

20,44  TOTAL
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Pantalons bombatxos impermeables

Impermeable

Pantalons bombatxos P 09 - S 01
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Pantalons bombatxos impermeables

Impermeable

Pantalons bombatxos P 09 - S 01

MESURES EN CM
- Llarg pantaló 39 cm
- Llarg butxaca 25
- Ample butxaca 15
- Ample cinturilla 4

ACABATS/FORNITURES
- Unió de peces amb remalladora

- Acabats amb remalladora a 1,50 cm 
- Pespuntes baix a 1,30cm entre ells
- Acabat a oberlock

- Costures a  1cm

OBSERVACIONS
- Trau al centre dabanter, tapar-lo amb l’etiqueta cosida 
només pels laterals a 0,2cm
- Tapa costures cordó pla al coll esquena
- Fil blanc
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Pantalons bombatxos impermeables

Impermeable

Pantalons bombatxos P 09 - S 01

TEIXITS FORNITURES

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 04.1
Composició:  Plàstic
Tamany:  4cm ample
Preu: 1,85€/m
Consum:1,20m

Proveïdor: Encants
Nº Referència: 07.1
Composició:  Goma
Tamany:  4cm ample
Preu: 0,50€/m
Consum: 60m

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 05
Composició:  Plàstic
Tamany:  4cm ample
Preu: 5 €/u
Consum: 1u

Proveïdor: Stock Textil
Nº Referència: 02.2
Composició:  Poliamida
Preu: 10,55€/m
Ample: 1m
Consum: 1m
Color Pantone: 19-3910 TPX
Wash Formula:
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Pantalons bombatxos impermeables

Impermeable

Pantalons bombatxos P 09 - S 01
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Cinturilla x 1

Pantaló davanter x 2
Pantaló posterior x 2

Butxaca x 4

Baix x 2
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Camisa oversize estampat cuadres ilusió òptica i logo serigrafiat

Sarja viscosa

Camisa oversize P 10 - S 01
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Camisa oversize estampat cuadres ilusió òptica i logo serigrafiat

Sarja viscosa

Camisa oversize P 10 - S 01

MESURES EN CM
- Contorn coll 37
- Ample coll 4 cm
- Creuament botonadura 1,50
- Llarg camisa 80
- Llarg hombro 20
- Vista botonadura 10

- Llarg màniga 35

ACABATS/FORNITURES

- Dobladillo 4cm baix màniga
- Dobladillo 1cm baix camisa
- Acabat a oberlock
- Costures a  1cm

- Pespunts a 0,2mm

OBSERVACIONS
- Botons a 6cm entre ells
- Baixos amb dobladillo
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Camisa oversize estampat cuadres ilusió òptica i logo serigrafiat

Sarja viscosa

Camisa oversize P 10 - S 01

5,50cm

5,50cm

19-4006 TCX 11-0601 TCX18-4005 TCX

11-0601 TCX

30cm

5,50cm

SUBLIMACIÓ LINIAL SERIGRAFIAT POSICIONAL

10cm

MESURES EN CM

- El estampat serigrafiat posicional va centrat entre les espatlles
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Camisa oversize estampat cuadres ilusió òptica i logo serigrafiat

Sarja viscosa

Camisa oversize P 10 - S 01

Proveïdor:Stock Textil
Nº Referència: 04
Composició:  Polièster
Preu: 4,15€/m teixit + 10,03€/m sublimat
Ample: 150m
Consum: 1,50m
Color Pantone:  11-0601 TPX; 19-4006 TPX i 19-3910 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 13
Composició:  Plàstic
Tamany: 14
Preu: 0,45€/u
Consum: 9u.

TEIXITS FORNITURES



TALLA

TEMPORADA MODEL

TEIXIT

DESCRIPCIÓ

Primavera-estiu 2021

38

Camisa oversize estampat cuadres ilusió òptica i logo serigrafiat

Sarja viscosa

Camisa oversize P 10 - S 01

Esquena x 1
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Davanter x 2

Màniga x 2
Vista x 2

Coll x 2
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Dessuadora transformable en motxilla amb estampat matriu.

Felpa i canalé

Motxilla-dessuadora P 11 - S 01
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Dessuadora transformable en motxilla amb estampat matriu.

Felpa i canalé

Motxilla-dessuadora P 11 - S 01

MESURES EN CM
- Ample obertra coll 2
- Llarg obertura coll 10
- Ample sisa 73
- Llarg màniga 65
- Ample puny 4
- Contorn bocamàniga 22
- LLarg total 100
- Llarg canesú 25
- Tall hombro a centre esquena o del 3
- Ample baix 4
- Contorn baix 120
- Ample tira protectora goma ajustable 3

- Ample coll 1,50

ACABATS/FORNITURES
- Tall diagonal per a cremallera 130
- Costures overlock
- Pespunts 2mm

OBSERVACIONS
- S’ha de poder transformar en motxilla tancant cremallera i 
unint manigues al baix amb les cibelles de plàstic.
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Dessuadora transformable en motxilla amb estampat matriu.

Felpa i canalé

Motxilla-dessuadora P 11 - S 01

60cm

17,60cm

11-0601 TPX 16-1806 TPX

MESURES EN CM
- El estampat sublimat linial
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Dessuadora transformable en motxilla amb estampat matriu.

Felpa i canalé

Motxilla-dessuadora P 11 - S 01

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 01.1
Composició:  Plàstic
Tamany: 5mm ample
Preu: 3,30€/m
Consum:1,40m

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 05
Composició:  Plàstic
Tamany:  4cm ample
Preu: 5 €/u
Consum: 2u

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 09
Composició:  Cordó
Tamany:  1cm ample
Preu: 0,75€/m
Consum: 25

Proveïdor: La Merceria dels Encants
Nº Referència: 12
Composició:  Plàstic
Tamany: -
Preu: 0,30€/u
Consum: 1u

Proveïdor: Gasel 2000
Nº Referència: 16
Composició:  Metall
Tamany: -
Preu: 2,37€/u
Consum: 3u

Proveïdor: Stock Texil
Nº Referència: 05
Composició:  Sintètica
Preu: 6€/m teixit + 10,03€/m sublimat
Ample: 150m
Consum: 2m
Color Pantone:  11-0601 TPX i 16-1806 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Encants
Nº Referència: 07
Composició:  Polièster
Preu: 3€/m 
Ample: 0,40m
Consum: 0,20m
Color Pantone: 11-0601 TPX
Wash Formula:

TEIXITS FORNITURES
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Dessuadora transformable en motxilla amb estampat matriu.

Felpa i canalé

Motxilla-dessuadora P 11 - S 01

Hilo Hilo

Hilo

Hilo/lomo

Hilo/lomo
Hilo/lomo

Hilo

Hilo

Hilo
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Davanter lteral x 2

Davanter centre  x 1

Màniga x 2
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Baix esquena x 1

Canesú esquena x 2
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Mono amb caputxa que es guarda dins el coll i butxaca integrada en la costura de la botonadura.

Sarja

Mono bombatxo P 12 - S 01
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Mono amb caputxa que es guarda dins el coll i butxaca integrada en la costura de la botonadura.

Sarja

Mono bombatxo P 12 - S 01

MESURES EN CM
- Ample coll 4
- Ample tirilla 4
- Alt caputxa 42 
- Ample cinturilla 4cm
- Creuament botonadura 1,50
- Ample botonadura 3
- Altura tall pechera davantera 12
- Ample baix pechera 12
- Llarg hombro 18
- Llarg màniga curta 20
- Llarg màniga llarga 27
- Ample puny 4
- Contorn Puny 24
- Llarg part inferior 30

- Llarg cremallera butxaca invisilbe 17
- Ample viu butxaca 2

ACABATS/FORNITURES
- Baix màniga curta 4cm
- Costures a 1 cm
- Pespunts a 2mm
- Costura anglesa a l’hombro
- Acabats amb overlock
- No unir el coll exterior a la tirilla entre piquets

OBSERVACIONS
- Mànigues desmontables per mitjà d’una cremallera
- Butxaca de viu integrada a la butxaca parxe

- La caputxa s’ha d’amagar dins el coll

- Profunditat butxaca viu 10
- Ample i alt butxaca parxe 15
- Tapeta butxaca parxe 5
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Mono amb caputxa que es guarda dins el coll i butxaca integrada en la costura de la botonadura.

Sarja

Mono bombatxo P 12 - S 01

La caputxa es guarda dins del coll a través d’un 
sistema de velcro i de la no unió de les 

peces interiors i exteriors del coll per 
la part posterior.

Butxaca  interior amb 
obertura   oculta en la 

unió del davanter amb 
la botonadura.
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Mono amb caputxa que es guarda dins el coll i butxaca integrada en la costura de la botonadura.

Sarja

Mono bombatxo P 12 - S 01

11-0601 TCX

30cm

5,50cm

SERIGRAFIAT POSICIONAL

10cm

MESURES EN CM

- El estampat serigrafiat posicional va centrat entre les espatlles. No afecta a la caputxa
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Mono amb caputxa que es guarda dins el coll i butxaca integrada en la costura de la botonadura.

Sarja

Mono bombatxo P 12 - S 01

Proveïdor: Encants
Nº Referència: 07.1
Composició:  Goma
Tamany:  4cm ample
Preu: 0,50€/m
Consum: 0,80m

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 08
Composició:  Cordó
Tamany:  15
Preu: 1,90€/m
Consum: 1m

Proveïdor: Gasel 2000
Nº Referència: 16
Composició:  Metall
Tamany: -
Preu: 2,37€/u
Consum: 7u

Proveïdor: Gasel 2000
Nº Referència: 18
Composició:  Metall
Tamany: Petit
Preu: 0,37€/u
Consum: 4u

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 01.1
Composició:  Plàstic
Tamany: 5mm ample
Preu: 3,30€/m
Consum:1u

TEIXITS FORNITURES

Proveïdor: Julian Lopez
Nº Referència: 06
Composició:  Polièster
Preu: 22€/m 
Ample: 1,50m
Consum: 4m
Color Pantone: 14-0848 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: La Merceria dels Encants
Nº Referència: 12
Composició:  Plàstic
Tamany: -
Preu: 0,30€/u
Consum: 2u

Proveïdor: Encants
Nº Referència: 10
Composició:  Goma
Tamany: -
Preu: 0,20€/m
Consum: 1,20m



TALLA

TEMPORADA MODEL

TEIXIT

DESCRIPCIÓ

Primavera-estiu 2021

38

Mono amb caputxa que es guarda dins el coll i butxaca integrada en la costura de la botonadura.

Sarja

Mono bombatxo P 12 - S 01
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Peto tirants multiposicions i butxaca accessible tant desde l’interior com de l’exterior.

Sarja

Peto P 13 - S 01
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Peto tirants multiposicions i butxaca accessible tant desde l’interior com de l’exterior.

Sarja

Peto P 13 - S 01

Butxaca accessible per ambdós costats mit-
jançant una cremallera reversible

Sarga
Sarga
Guata

MESURES EN CM
- Llarg pantaló 104,50
-Contorn cintura del. 43
-Contorn cintura tras. 50
-Goma cintura tras. 25
-Ample dobladillo cintura tras.
-Contorn cadera 102
-Contorn genoll 54,50
-Contorn Baix 50
-Ample baix 2,50
-Contorn talle tras.38
-Contorn talle del. 27,50
-Llarg pretina 17
-Ample falsa bragueta 3
-Alt part superior peto 28
-Ample dobladillo lateral part superior peto 
1,50
-Ample dobladillo superior part superior peto 
3
-Ample butxaca superior del. 16,50
-Alt part superior butxaca del. 2,50

ACABATS/FORNITURES
- Costurea s 1 cm
- Acabat amb overlock
- Fil groc
- La butxaca comparteix compartiement tant en l’exterior 
com en l’interior.

-Alt part inferior butxaca del. 13,50
-Llarg tirant 83
-Ample tirant 2,50
-Llarg butxaca pantaló 30
-Ample butxaca pantaló 15,50
-Ample dobladillo butxaca pantaló 1,50
-Tirant del 5,50 llarg x 2,50 ample
-Botonadura esquerra 13 llarg x 2,50 ample

OBSERVACIONS
- Comparteix compartiement tant en l’exterior com en l’inte-
rior.

3cm

5c
m

3cm
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Peto tirants multiposicions i butxaca accessible tant desde l’interior com de l’exterior.

Sarja

Peto P 13 - S 01

Proveïdor: Ribes i Casals
Nº Referència: 10
Composició:  100% Polièster
Preu: 5,85€/m
Ample: 1,50 m
Consum: 0,50 m
Color Pantone:  11-0601 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Julian Lopez
Nº Referència: 06
Composició:  Polièster
Preu: 22€/m 
Ample: 1,50m
Consum: 2,50m
Color Pantone: 14-0848 TPX
Wash Formula:

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 01.2
Composició:  Plàstic i Metall
Tamany: 5mm ample
Preu: 3,30€/m + 2,50 carro
Consum: 0,185m

Proveïdor: Encants
Nº Referència: 07.1
Composició:  Goma
Tamany:  4cm ample
Preu: 0,50€/m
Consum: 0,43m

Proveïdor: Santa Ana
Nº Referència: 05
Composició:  Plàstic
Tamany:  4cm ample
Preu: 5 €/u
Consum: 2u

TEIXITS FORNITURES
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Peto tirants multiposicions i butxaca accessible tant desde l’interior com de l’exterior.

Sarja

Peto P 13 - S 01
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