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Roquetes Fashion & Food & Wood Week celebra 10 anys
de desfilades
»

Grups de dones dissenyadores del barri de Roquetes confeccionen vestits, i elles
mateixes i veïnes del barri desfilen per la ja consolidada passarel·la

»

L’èxit organitzatiu i l’enxarxament dels comerços i les associacions del barri fan
possible la iniciativa. Barcelona Activa hi participa en la cogestió i l’exposició del
photocall, que ha immortalitzat l’esdeveniment durant tota la dècada

Dins del marc de la Festa Major de Roquetes, el proper dissabte 18 de juny, a les 18.30 h, tindrà
lloc el 10è aniversari de la Roquetes Fashion & Food & Wood Week, una ja consolidada desfilada
de moda, amb tallers de costura, bricolatge i cuina, també coneguda com a 08042, codi postal
del barri.
L’organització és a càrrec del projecte del teixit associatiu Més amb Menys, amb participació del
consistori i amb el suport de comerços de proximitat del barri. Barcelona Activa ha participat en
la cogestió de l’esdeveniment i ha confeccionat el photocall, que ha esdevingut un símbol de les
desfilades, immortalitzades amb fotografies de personalitats i assistents que omplen les xarxes
socials.
Les desfilades de la Roquetes Fashion Week es caracteritzen perquè els vestits a les
passarel·les --alguns d’ells són tradicionals vestits de núvia-- són fets per cosidores i veïnes del
barri, i a la vegada són les mateixes dissenyadores i talleristes les que desfilen i mostren les
seves creacions tèxtils i novetats d’estil i moda. Cada any, l’esdeveniment ha estat una crida
perquè barcelonins i barcelonines presenciïn les desfilades i, fins i tot durant l’any de pandèmia,
les mascaretes van ser part de l’exhibició, de conjunt amb la roba exposada.
Després
d’una
dècada
organitzant
l’esdeveniment, enguany RFW oferirà
desfilades sorpresa. L’esdeveniment va
començar fa 10 anys per empoderar les dones
del barri, amb el suport de botigues i
comerços
que
se
encarreguen
del
maquillatge, la perruqueria, les flors i els
complements. A la desfilada i tallers de
costura, s’hi van afegir després les sessions
de cuina i bricolatge.
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A les darreres edicions també s’ha rebut la col·laboració de prestigioses firmes del sector, com
ara Rosa Clarà i Gratacós, que també han participat tradicionalment amb formació per a les
cosidores i amb idees per dirigir l’espectacle de moda de Roquetes.
Consultar el cartell Festes de Roquetes aquí.
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