OCTUBRE

Espai36
Carrer Major, 36
Sant Llorenç des Cardassar
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2019

25
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ÚNICA

09:30 Presentació de la jornada
Mercè Marrero
Periodista i presentadora
Jesús Luna
President de foQua
Representant de l’Administració

09:50 CEIP Sant Miquel: escola de talla única
Sònia Pérez-Herrero i Jeroni Santandreu
Mestres CEIP Sant Miquel

10:20 9 eneatipus, 1 ésser humà
David Domínguez Arús
Coach, educador i formador

11:00 Descans i visualització de pósters
Entitats foQua
10 bones pràctiques

12:00 Presentació bones pràctiques
Entitats foQua
5 bones pràctiques

14:00 Conclusions i fi de la jornada
Rafel Company
President Plena Inclusió Illes Balears
Sonia Castro
Gerent de Plena Inclusió-foQua
COL·LABORA

ORGANITZA:

la revolució de la

TALLA
ÚNICA

La majoria de noltros quan veim que una prenda és talla única,
tot d’una pensam: no m’anirà bé. Ja sigui per grossa o per petita,
la veritat és que enforntar-se a la dictadura de les talles úniques
fins ara era molt decepcionant.
I sí, dic “era” perquè per sort això ja forma part del passat... Com?
això és possible? sí amics i amigues ! Mai una talla única ha donat
més de sí mateixa... i ho dic de forma literal, perquè ara la talla
única és: des de la XS fins a la XL!
Estic convençuda de que encara així i tot no t’ho creus... idò bé,
t’ho explic. Són prendes fabricades amb un nou teixit que s’estira
moltíssim sense deformar-se. Aquest teixit és meravellós perquè
no només ens dóna l’opció de que ho puguin dur gran varietat
d’homes i dones, sinó perquè s’adapta a tu i a les teves corves.
És quasi bé una segona pell, s’ajusta al teu cos però... No marca!
Sé que a hores d’ara estaràs alucinant, però paraula que t’estic
dient la veritat.
No marca per dos motius:
1. El seu teixit revolucionari s’adapta a tu, per tant no oprimeix ni
fa bossa, així que és totalment invisible.
2. Els seus acabats sense costures fan que encara sigui molt més
invisible alhora que ens donen una comoditat inigualable.
(adaptació d’un anunci de lovestore)

