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1. INTRODUCCIÓ: 20a edició de la 080 Barcelona Fashion

Del 26 al 30 de juny, el Recinte Modernista de Sant Pau serà novament l’escenari de
la nova edició de la 080 Barcelona Fashion, el certamen de moda que impulsa la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya (CCAM).
La passarel·la de moda catalana vol posar en valor dos importants actius: d’una
banda, la tradició de la indústria tèxtil a Catalunya, i d’una altra, el prestigi de
Catalunya, i sobretot de la capital, Barcelona, com a pol de talent del disseny i de la
moda. Conscients de la importància del sector tèxtil-moda català, l’objectiu de la
Generalitat és consolidar Catalunya com a referent de la generació i projecció del
disseny de moda, contribuir a la internacionalització i alhora a la relocalització de la
producció tèxtil a Catalunya.
El 080 Barcelona Fashion celebra aquest estiu la seva 20a edició. Un projecte que va
néixer el juliol de 2007 amb l’objectiu d’esdevenir una cita de referència en el circuit
internacional de la moda. Una dècada més tard, el 080 Barcelona ha aconseguit fer-se
amb un espai propi dins el panorama internacional del sector. De cara al futur,
l’aspiració de la passarel·la catalana és consolidar-se com un projecte a llarg termini,
que ofereixi credibilitat i un segell característic en els àmbits del disseny, de la
producció, de la distribució i de la promoció de la moda, i alhora potenciar la cultura de
la moda i la vinculació d’aquesta al camp de les indústries culturals i creatives.
Per commemorar les 20 edicions, el 080 Barcelona Fashion, no només ha volgut
tornar al Recinte Modernista de l’Hospital Sant Pau per mostrar al món aquesta
magnífica joia modernista —en tot el seu esplendor després de la restauració—, sinó
que també ha previst una programació especial a les 080 Barcelona Fashion Nights,
per fer d’aquesta edició una veritable celebració de la moda.

L’espai: Recinte Modernista de Sant Pau
Per celebrar la 20a edició, el 080 Barcelona
torna al Recinte Modernista de Sant Pau,
que ja va acollir el certamen de moda l’estiu
de 2014. Inaugurat al 1930 i després de
prop de 30 anys de construcció, aquest
equipament, obra de l’arquitecte modernista
Lluís Domènech i Montaner, va acollir durant
prop un segle les instal·lacions de l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau. Amb el trasllat
de l’activitat sanitària al nou hospital, i
després d’un ambiciós projecte de
rehabilitació, s’ha recuperat el valor
patrimonial i artístic del Recinte Modernista
de Sant Pau.
Actualment, el Recinte Modernista —
propietat de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau— ha esdevingut

un nou espai de referència de la ciutat de Barcelona en el qual hi conviuen la història i
la innovació. Sant Pau acull un centre de coneixement format per institucions
capdavanteres en els àmbits de la sostenibilitat, la salut i l’educació, entre d’altres.
Aquestes organitzacions desenvolupen al Recinte Modernista els seus propis
programes i projectes, i també emprenen iniciatives conjuntes amb l’objectiu d’aportar
respostes als reptes de la societat del segle XXI.
D’altra banda, la restauració dels pavellons modernistes, declarats Patrimoni Mundial
per la UNESCO l’any 1997, també ha permès desenvolupar un programa cultural que
té com a objectiu principal la posada en valor d’aquest tresor del modernisme europeu.
La figura de Lluís Domènech i Montaner i la seva aportació al moviment modernista,
així com el valor patrimonial i institucional de Sant Pau i la seva aportació a la
medicina en són les peces clau.
Distribució d’espais
En aquesta 20a edició, el 080 Barcelona Fashion
vol descobrir espais encara inèdits d’aquesta joia
del Modernisme, que fa tres anys encara estaven
en fase de restauració. Així, a la sala de desfilades
s’instal·larà en el Pavelló Antic Convent, amb
capacitat per a 700 persones.

D’altra banda, a l’entrada principal del
Recinte, al hall, s’ubicarà el control d’accés
del públic, el Wellcome Desk, i també
l’exposició de tesines de les escoles de
moda.

El
pavelló
dels
Antics
Quiròfans acollirà la Sala de
premsa i el set del 080 TV
Channel.

El pavelló Sant Rafael acollirà la
inauguració d’aquesta edició del 080
Barcelona Fashion. En aquest espai
també s’instal·larà la Photocall Area.

L’Auditori Sala Francesc Cambó serà l’escenari de
diverses activitats paral·leles com el 080 Investor
Day, el Fòrum Internacional de la Indústria de la
Moda, o el Texmeeting by Texfor 2017

A la Glorieta de Sant Rafael s’instal·larà el set
d’aquesta edició del Neo2 Photo Shoot
Contest. En aquest espai tindran lloc les
sessions fotogràfiques dels equips d’alumnes de
disseny i de fotografia que participen al concurs.
El pavelló de la Puríssima serà l’espai que
acollirà la 4a edició del 080 Barcelona Fashion
Showroom, que impulsen el 080 i el Clúster del
Tèxtil MODACC, i que com a novetat, esdevé
una
fira
que se celebrarà dins la setmana de la
moda, els dies 28 i 29 de juny.
Finalment, als jardins de l’interior del
Recinte s’ubicarà gran part de l’Open Area,
l’espai obert a tots els públics, amb el
Village 080 i el 080 Market Place, entre
d’altres continguts.

2. LA PASSAREL·LA 080
Durant una setmana, la passarel·la 080 acollirà les desfilades de 37 dissenyadors i
marques de moda que mostraran les seves col·leccions en el marc de la 20a edició del
certamen.
D’entre els dissenyadors i marques d’aquesta edició del 080, s’estrenen a la
passarel·la els emergents Mietis (firma de dona que presentarà sobre la passarel·la la
seva primera col·lecció), Jnorig (home), Colmillo de Morsa (home/dona), i AMT (dona).
També desfilaran per primer cop a la passarel·la catalana la dissenyadora Maria Roch
amb les seves propostes per a dona, la creadora Elena Estaun (home/dona), i la
dissenyadora Gema Sach. Així mateix, com és habitual en les edicions d’estiu de la
passarel·la, destaca la presència de firmes de moda de bany com Red Point, Como un
Pez en el Agua, o Guillermina Baeza.
D’altra banda, en la propera edició de la 080 Barcelona Fashion, les firmes Boboli,
Escorpion, Custo Barcelona i les debutants Gema Sach i Maria Roch presentaran
propostes ready to buy.
Custo Barcelona, la firma Sweet Matitos, Amoramargo i Macson, que desfilaran
dins les 080 Barcelona Fashion Nights, dins la programació especial 20a edició de la
passarel·la catalana.
AMT.
Adrià Machado, format a l'escola LCI Barcelona va crear la
seva primera col·lecció càpsula el desembre del 2014. Mesos
més tard s'hi va afegir una línia de joieria en impressió 3D
fent servir materials reciclats. A poc a poc es va fer evident la
necessitat de crear una col·lecció més extensa i va néixer
amt. El juny del 2016 desfila amb la seva segona col·lecció
de Prêt a Porter per a LCI Barcelona, al 080 Barcelona
Fashion dins el marc de joves talents. Crear per una dona
contemporània i decidida és el principal propòsit d´amt. Totes
les peces es dissenyen a Manresa i es confeccionen i
elaboren a Catalunya de manera sostenible, fent servir
únicament proveïdors de teixits europeus.
La proposta de Machado per a l’estiu de 2018 és « Mirage
SS18 ». La col·lecció s'inspira en els miratges, unes il·lusions
òptiques que apareixen sobretot on hi predominen altes temperatures. Principalment
és quan la llum travessa capes d'aire calent amb diferents densitats produint una
imatge invertida d'objectes llunyans, creant il·lusions òptiques. La col·lecció es
concentra en la calor, la pèrdua de la percepció de la realitat i els oasis o el lloc en el
qual ens agradaria ser. Aquest concepte es representa mitjançant teixits com el lli,
cotó, viscoses i encoixinats amb plàstic.
Més info: https://www.amt-studio.com/

ANTONIO MIRO
Antonio Miro, insígnia de la moda amb seu a Barcelona i
més de 35 anys de trajectòria, vesteix l’home i la dona
contemporanis amb una visió pròpia del disseny. La
creativitat, l’autenticitat i l’elegància d’Antonio Miro es
nodreixen del contacte directe amb el seu entorn. L’art,
el cinema o la música impregnen les col·leccions de la
marca. De la mà del director creatiu Albert Villagrasa, i
de la directora general, Andrea Arquero, la firma mostra
la seva visió del disseny a la passarel·la 080 Barcelona
Fashion i proposa contínuament nous llançaments de
línies de moda, de complements i de decoració, entre
d’altres. La firma Antonio Miro va ser reconeguda amb el
Premi a la Millor Col·lecció a la passada edició de la 080 Barcelona Fashion.
“The Crown” és la col·lecció d’Antonio Miro per a la primavera-estiu 2018. El punt de
partida creatiu de la col·lecció és la tendència constatada en els últims anys d’adorar,
idolatrar i estimar de manera incondicional personatges que ens captiven. Seguim
figures que nosaltres mateixos hem convertit en personatges públics a través de les
xarxes socials o del seguiment de reality shows, entre d’altres. Com a societat, els
creem i els donem una fama creixent. “The Crown” reflexiona sobre la coronació
d’aquests personatges, sobre la idolatria i el canvi social que ens fa estimar gent que
ni tan sols coneixem personalment. Un amor incondicional que corona aquests
personatges com a nous reis i reines, gràcies a la influència que tenen en la societat.
Més info: www.antoniomiro.es

AUBERGIN
Aubergin és una marca jove creada el
2014 per les dissenyadores Anna
Uimonen i Nevean Holmes, dues
ments diferents però amb la mateixa
meta: crear uns valors, un estil de vida
i uns dissenys que perdurin en el
temps. Mitjançant els seus dissenys i
sobretot els seus estampats propis,
Aubergin transmet una història en
cada col·lecció. Les peces estan
elaborades amb especial atenció al
detall, basades en l’ètica sostenible i
en l’artesania d’alta qualitat del made
in Spain. El lema d’Aubergin és no rendir-se a la dictadura de la temporalitat de la
moda i fugir del “fast-fashion”.
“Essaouira” és la proposta d’Aubergin per a primavera-estiu 2018, que pren com a
font d’inspiració el colorit món de la cultura marroquina, concretament el poble mariner
d’”Essaouira”. Un total de 24 looks formen la col·lecció: 17 per dona i 7 per home,

entre els quals destaquen 6 peces unisex. Els estampats s’han dissenyat a partir de
l’arquitectura mocàrab, amb formes vegetals i geomètriques, textures de parets
rugoses i ratlles verticals procedents dels vestits tradicionals, les gel·labes. Peces
desestructurades, sastreria masculina, barreja de materials tradicionals i tècnics,
juntament amb colors neutres i saturats, composen la col·lecció.
Més info: www.aubergin-design.com/

BCN BRAND
A Pablo Caralps, nascut a Barcelona fa 45 anys,
economista de formació, des de ben petit li ha agradat
el món de la creativitat i del disseny. A més, és un
apassionat de la ciutat de Barcelona. Ja fa uns anys
que ha unit les seves dues passions a BCN Brand,
marca de roba i de calçat inspirada en la ciutat de la
qual utilitza el nom.
Bcn Brand presenta la col·lecció “Emotion”. Emoció
és el que a BCN Brand sent per Barcelona i el que vol provocar, amb la seva nova
col·lecció, a tot aquell que hi vulgui participar i deixar-se portar. Vol captar l’atenció i no
deixar ningú impassible, estimular... Busca arribar a les emocions de tots aquells que
la vegin, canviar el seu estat d’ànim i, per què no, sobresaltar!
Més info: http://www.bcnbrand.com/

BOBOLI
Boboli és una marca de moda infantil
que ofereix múltiples propostes en les
quals la intensitat de color, els
estampats sorprenents i el tractament
innovador dels teixits són els principals
protagonistes. Color, moda, disseny i
qualitat són la targeta de presentació de
la marca, que s’ha situat com una de les
principals firmes de moda per a nens.
Es tracta d’una firma de moda infantil
completa, que cobreix totes les
necessitats dels nens (0 mesos - 16
anys). La caracteritzen peces funcionals i còmodes amb un disseny modern, divertit,
actual i innovador, amb una gran varietat de teixits, colors, brodats i estampats, així
com màxima qualitat a preus atractius. Presenta dues col·leccions a l’any, amb sis
línies de producte (Newborn, Baby, Kids, Acqua, Soft i Chic) i més de 750 models per
temporada.
“Enchanted Forest” és la col·lecció que presenta Boboli per a la tardor-hivern 2017, i
que se situa en un bosc encantat. Amb la màgia de les fades i els animals, presenta
una col·lecció hivernal però alegre, en la qual els teixits i els estampats abriguen els

nens i els protegeixen del fred del bosc. Amb una proposta més de moda, aquesta
temporada presentem peces clau, com la faldilla, els pantalons de campana i textures
més gruixudes i càlides. Una vegada més, Boboli proposa el “see-now, buy-now”
perquè poder comprar, des de la mateixa passarel·la, els conjunts que més agradin.
Més info: www.boboli.es

BRAIN & BEAST
Brain&Beast neix a Barcelona l’any 2010 de la mà d’Ángel
Vilda. Les seves peces es plantegen com a jocs,
endevinalles, jeroglífics d’aparent senzillesa estructural,
que responen a complexes equacions geomètriques en les
quals el color i la matèria formen part d’uns codis on res no
és aleatori. Així, Brain&Beast proposa conjunts de peces
que combinen emoció i raó, amb una forta influència de la
cultura contemporània, sense oblidar grans dosis de
sofisticació i de sentit de l’humor. Brain&Beast va guanyar
el Premi 080 Barcelona Fashion a la Millor Col·lecció a
l’edició de juliol de 2013.
Brain & Breast presenta la col·lecció “Trilogy, Vol. II /
LABYRINTH /”. Malenconia sense memòria és impossible.
cal recordar l'irrecuperable i això es posseeix per mitjà de
la seva pèrdua mateixa, entrellaçant dolor i gaudi. La tristesa que produeix recordar-ho
retorna el passat al present, tancant a la persona en un laberint sense sortida on
només hi ha sentit pel plaure en el record del que va ser i no serà. No hi ha renúncia ni
dol, sinó dimissió desitjant l'avenir. Segons Lacán, l'humor és una disfressa de l'ésser.
LABYRINTH és el record malenconiós de l'humor perdut retornat al present de manera
necessària per a la perpetuació de la pròpia identitat.
Més info: www.brainandbeast.com

COLMILLO DE MORSA
Colmillo de Morsa està format per Elisabet
Vallecillo (directora creativa) i Javier Blanco
(director de comunicació i màrqueting). La marca
va néixer a Barcelona l'any 2009, i des de llavors
ha participat en nombroses passarel·les tant a
nivell nacional com a internacional, entre elles tres
edicions de l'EGO de MBFWM i Modefabriek a
Amsterdam. Actualment, desenvolupen el seu pla
d'empresa enfocat a la internacionalització i amb
aquest objectiu han participat a la fira Woman a
París. A nivell espanyol treballen des de fa anys
amb el showroom White Line a Barcelona, ampliant
cada any la cartera de tendes multimarca i

compten amb botiga pròpia a Barcelona.
En el seu debut a la passarel·la 080 Barcelona Fashion, Colmillo de Morsa presenta
“Preludis”. La sensibilitat romàntica de Chopin i la relació amb l'escriptora George
Sand són el punt de partida de la col·lecció. La seva estada d'un hivern a Mallorca ens
trasllada a aquest paratge, tan evocador com la seva música.
Més info: https://colmillodemorsa.com

COMO UN PEZ EN EL AGUA
Como pez en el agua és una firma de
moda de bany que aposta per l'artesania
i les peces exclusives. Uns dels segelles
característics de la marca són els tipus
de teixits que s'apliquen. En lloc de les
teles sintètiques i elàstiques, aquestes
peces de bany estan realitzades amb
cotons que li donen un estil molt diferent
sense restar-los comoditat i confort.
Como pez en el agua neix l’any 2010 de
la mà de Raquel Pérez i Sandra Puig i
llança la seva primera col·lecció de bany
el 2011. Ambdues comparteixen la seva passió per la moda, la Raquel en el disseny i
patronatge i la Sandra en la comunicació i desenvolupament d'imatge.
Sota el títol “To beach or not to beach”, la firma presenta una col·lecció que
demostra que l’estil, el glamur i l’originalitat són també per a la platja. Aquesta
temporada les fronteres es difuminen, la llibertat i la creativitat exploten trencant les
normes establertes i la moda de bany conquista el carrer. Els temps on les peces de
bany només servien per banyar-se s'han acabat. Elegants mallots amb volants,
divertits topall estil mexicà, suggerents bralettes de denim,...les formes i tendències
més atrevides es combinen en els teus bikinis i banyadors al més pur "Street style".
Més info: https://comounpezenelagua.com/
CUSTO BARCELONA
Custo Barcelona va ser creada a principis dels anys 80
pels germans Dalmau, Custo i David, després d’un
llarg viatge que els va portar arreu del món. En el seu
camí, no solament van descobrir nous paisatges, sinó
també les més variades manifestacions artístiques,
culturals i filosòfiques. Els va colpir especialment l’estil
de Califòrnia, expressat en el look dels surfistes que
vivien al sud de l’estat, així com l’element psicodèlic de
la part nord. Una innovadora moda plena de color que
els va impressionar, especialment un estil de
samarretes que no existia a l’Espanya de l’època. Amb

aquests elements com a punt de partida, la marca es va llançar amb el nom de Custo
Line. Els germans Dalmau van començar a treballar i van aprendre tot el possible
sobre tècniques d’impressió i els seus acabats, amb una atenció particular en l’àrea
del disseny gràfic. Amb el temps, la investigació en l’ús del color i els estampats es va
convertir en innovació, audàcia i sofisticació. Actualment, Custo Barcelona existeix
com un estil en ell mateix, que suggereix una forma concreta de veure la vida. Una
manera de veure la vida que s’expressa en col•leccions per a dona i home.
“Light Years Cruise” és la col·lecció per FW1718 de Custo Barcelona, una
homenatge a la individualitat que té els teixits brillants com a fil conductor. La firma
presenta diverses sortides de col·lecció Creuer protagonitzades per minivestits festius.
Més info: https://custo.com/es/

DANIEL ROSA
Daniel Rosa, format a LCI Barcelona, crea la seva
marca el 2016, amb peces que generen una
harmònica tangent entre l’artesania i la modernitat,
amb materials innovadors i amb una cura especial
pels detalls. La marca és conscient d’una moda
responsable i sostenible, i confecciona les seves
peces a Barcelona, a través de proveïdors locals. El
2016 debuta, amb la seva col·lecció “Resiliència”
per a LCI Barcelona, a la 080 Barcelona Fashion,
en el marc de “Joves talents” i, a l’octubre, es
proclama guanyador a la passarel·la EFU de
Budapest. A principis del 2017 guanya el Premi
Nacional de la Generalitat de Catalunya al Disseny
Emergent, a la 19a edició de la 080 Barcelona
Fashion, amb la seva col·lecció F/W “Isolation”.
Rosa presenta la col·lecció “Raíces”. La recerca
d’entorns lliures, tranquils i amb una gran qualitat
paisatgística natural han convertit “Raíces” en una
col·lecció que fuig de les metròpolis i del seu
engranatge socioeconòmic per aconseguir un referent rural i arrelat a les tradicions
artesanals, culturals i socials. Els principals conceptes d’inspiració de la col·lecció
s’obtenen del moviment anomenat neoruralisme, que utilitza, en contraposició, els
valors de la paraula rural contra els valors que envolten el cosmopolitisme. Aspectes
que s’han aplicat tant a la tècnica com a l’elecció dels materials de la col·lecció.
Més info: www.danielrosa.es/

ELENA ESTAUN
Elena Estaun és una creativa que plasma les
seves idees en joies conceptuals. S’inspira en
objectes del dia a dia, decideix canviar-los la
funcionalitat i els converteix en obres d’art.
Femelles, claus antigues i fòssils es podrien
considerar les tres fonts d’inspiració. Va estudiar
disseny i màrqueting de moda al Parson’s de Nova
York i diversos cursos de joieria experimental al St.
Martin’s de Londres, i va convertir la seva passió
en professió. Es tracta d’un disseny de joies que
destaca per la seva identitat transgressora, en què
allò industrial, allò urbà i allò ètnic defineixen un
nou concepte d’elegància. Va decidir convertir les
joies en vestimenta i presentar la seva primera
col·lecció de joies per vestir.
Amb “Ethnic Vibes”, Elena Estaun presenta una col·lecció inspirada en la
metamorfosi de la dona a través del temps. Fusiona les nostres joies amb les peces
per crear un nou concepte de vestimenta joia. Fa un salt en el temps, des de l’origen
de la dona primitiva fins a una dona futurista del Manhattan del 2117. Reflecteix
l’adaptació de la dona als canvis històrics amb una mateixa marca i un estil
camaleònic, ètnic, urbà i transgressor, i crea així, un nou concepte d’elegància.
Més info: www.elenaestaun.com
ES COLLECTION
L’afició de Carmen Monforte pel món de la
moda va començar quan era petita, a la
seva Barcelona natal. Durant la seva
infància, ja sentia un gran interès per
transformar els vestits de les seves nines i
posteriorment, per crear els seus propis
vestits. Als 20 anys, un fabricant tèxtil s’hi
va fixar i la va animar a embarcar-se en el
món de la moda. Aleshores quan va
començar a estudiar patronatge, tècniques
de vestir, disseny...Va anar complementant
aquesta formació amb col·laboracions amb
diferents empreses, en les quals va poder realitzar les seves primeres col·leccions. El
2006, ES Collection li va oferir l’oportunitat de posar-se al capdavant d’un projecte molt
més ambiciós: el desenvolupament de línies de roba íntima i roba de bany per a
l’home, innovant en l’estil, en les textures i en els materials, i parant molta atenció en
els acabats i en el valor afegit de cada peça. Des que va començar ja fa més d’11
anys, aquest objectiu s’ha anat acomplint any rere any, i les col·leccions s’han anat
ampliant amb peces d’athletic i casual. Cada temporada suposa un nou repte per a
ella i per al seu equip, i avui en dia pot afirmar, orgullosa, que ES Collection és una de
les marques de referència en aquest sector.

En la seva segona participació a la passarel·la 080 Barcelona Fashion, ES Collection
presenta la proposta “Tropik Glitch”, una col·lecció inspirada en la bellesa tropical de
la selva amazònica com a ecosistema ple de vida. Per això aquesta nova col·lecció és
una explosió de sentits i juga amb la intensitat dels colors i amb els teixits. La
tendència glitch permet desenvolupar un altre concepte d’expressió artística, que es
tradueix en una espècie d’“error” visual i que dóna un toc digital a les peces. El resultat
és una visió molt actual dels estampats tropicals. Tots aquests elements es
reflecteixen en una col·lecció en què els jocs de volums i de textures creen peces de
gran adaptabilitat que, juntament amb la intensitat dels colors, donen com a resultat
una col·lecció fresca, actual i molt elegant.
Més info: www.escollection.es

ESCORPION STUDIO BARCELONA
La inspiració d’Escorpion neix de la força
de les dones a qui vesteix des de 1929.
La seva manera d’entendre l’elegància la
converteix en una dona que sedueix per
la seva autenticitat i per la seva
seguretat, que creu i confia en una moda
basada en la seva pròpia experiència. La
recerca de la innovació i l’excel·lència ha
fet d’Escorpion una marca reconeguda
internacionalment per la qualitat del seu
punt. Des de la seva arribada al 2003, la
directora creativa, Sybille Horaist ha
aportat una visió més contemporània,
sempre respectant el llegat de la firma. El
2015 apareix Escorpion Studio Barcelona, una aposta per creacions més sofisticades,
presentades en exclusiva a la passarel·la 080 Barcelona Fashion.
Escorpion Studio Barcelona s’endinsa en el món oníric dels boscos encantats a
“Wonderland”, la seva proposta per a la tardor-hivern 2017/2018. Una història de
conte i de misteri que ens presenta una dona que es mou sense por entre dos mons,
el de la llum i el de la foscor. Les transparències juguen amb el tul, jacquards i textures
sorprenents. Un conjunt de colors de tardor, des dels crus, els grisos, els negres i els
verds, fins a una sensació de colors vius, com els taronges, els blaus, els vermells i els
grocs, que acompanyen una col·lecció màgica “ready to buy”.
Més info: http://escorpion.com/

GEMA SACH
Després de 25 anys dedicats
a la moda dins de l'empresa
familiar, Gema Sach utilitza
tot aquest bagatge per crear
la seva pròpia firma de dona
–Gema Sach-, caracteritzada
pels
seus
teixits
de
primeríssima qualitat i l'estudi
dels seus patrons, versàtils i
atemporals. Vestir a la dona
de forma actual, còmoda,
creant una “moda que no és
moda” és el seu gran repte i
objectiu. La firma neix l'any
2011, amb la seva col·lecció i botiga de Ready-To-Wear i accessoris –Gema Sach
Càpsula 1– (Carrer del Tenor Viñas, 12). L'any 2017 llança la seva segona línia i
botiga –Gema Sach Càpsula 2– , especialitzada en un vestir per a qualsevol tipus
d'esdeveniment que exigeixi una elegància subtil.
La creadora presentarà en la seva estrena a la passarel·la la col·lecció “Eclipsi” la
seva proposta per a la tardor-hivern 2017-18. La versatilitat ha tenyit la nova
campanya de Gema Sach. El vestit llarg no va intrínsecament lligat a la nit, pot ser un
company de dia. Els colors no queden limitats a la calor estival, també poden
contrastar el nostre armari d'hivern. Tot és possible, mentre una se senti ella mateixa.
Aquesta col·lecció busca trencar els estereotips del vestir, sense perdre de vista les
seves màximes; la qualitat i el confort. Sedes variades, velluts tractats, jocs de teixits
engamats. El nom de la col·lecció “Eclipsi” ve donada per la capacitat de dissenyar
unes peces amb personalitat dual, de dia i de nit.
Més info: http://gemasach.com/

GUILLERMINA BAEZA
La dissenyadora Guillermina Baeza va
néixer al protectorat espanyol al Marroc.
Als anys 60 es va traslladar a Barcelona
i als 70, va començar la seva carrera
professional que la va portar als anys
80, a desfilar a les principals
passarel·les de moda europees. La
seva presència continuada a les
passarel·les ha creat un estil propi, que
consolida la màxima de la filosofia de
Guillermina Baeza: “La roba de bany i la
llenceria no són simples accessoris.
Actualment tenen la mateixa importància que les peces exteriors.” El gran mèrit de
Baeza ha estat adaptar-se a les necessitats del mercat, gràcies a la seva intuïció, que
li ha permès abraçar-ne sempre els diferents segments, en funció dels estils, dels

gustos i de les edats. Actualment, al costat de la dissenyadora, treballa la seva filla,
Belén Larruy, com a directora de l’equip creatiu.
“Camino hacia el sol” és la proposta de Guillermina Baeza per a la primavera-estiu
2018. La dissenyadora s’inspira en el següent fragment: “No recordo el meu origen.
Vaig oblidar totes les càrregues del passat. Simplement, vaig obrir els ulls i era allà.
Potser hi vaig arribar en una ampolla, com els missatges importants. En una platja
verge, la sorra, blanca i tèbia com quan apunta el dia, bressola el meu cos mentre el
sol l’acaricia lentament. L’olor d’una natura exuberant il·lumina el meu cor i l’omple; i
m’ajuda a oblidar i a recordar. És estiu, és un somni que rima amb el meu somni. Hi ha
circumstàncies, banyadors, companyies que fan que una oblidi i recordi. Aleshores és
estiu al cor i no s’acaba mai. Un continent ple de contrastos. Natura en estat pur i una
cascada en què submergir-me amb el meu banyador de Guillermina, pur plaer...”
Més info: http://www.guillerminabaeza.es/

JNORIG
Javier Girón, director creatiu de la firma, va
acabar els seus estudis en moda a l’escola IED de
Barcelona el 2012. Posteriorment, va treballar per
a la marca americana Jeremy Scott, en la qual va
ajudar en diferents aspectes i fases de
l’elaboració de la col·lecció “Arabic Spring SS13”,
que es va presentar a la Setmana de la Moda de
Nova York. També va treballar amb els
dissenyadors anglesos Agi & Sam, amb els quals
va començar el seu interès per la sastreria i pel
disseny de moda masculina. Girón va obtenir un
càrrec com a Jersey & Outdoor Designer per a la
marca alemanya S. Oliver. Amb aquest càrrec va
guanyar experiència comercial i industrial, amb el
tracte amb proveïdors internacionals. Va crear fins
a 12 col·leccions a l’any i tenia sota la seva
responsabilitat la correcta elaboració de centenars
de peces.
Girón s’estrena a la passarel·la amb la proposta “Dos mundos opuestos SS18”, una
col·lecció on es barregen dos mons (cultures) i se’n crea un de nou, en el qual es
fusionen dues siluetes en un home modern, actual i avantguardista. La influència de la
cultura asiàtica i de la de l’Amèrica del Nord en els anys 600-1200 dC, l’estètica dels
samurai, dels ninja i dels guerrers indígenes, així com l’ocultisme i els seus ritus
espirituals, són el punt de partida d’aquesta col·lecció. Es combinen teixits, talls i
símbols, i es creen gràfics en les peces, reflectits mitjançant la manipulació dels teixits
i les aplicacions.
Més info: www.jnorig.es

KRIZIA ROBUSTELLA
Krizia Robustella és una firma de moda
autodefinida com a “Sport Deluxe”, que
pren com a referència les peces
esportives de les últimes dècades per
crear un univers propi, en què la
comoditat es fon amb el luxe. I el luxe es
transforma en formes i teixits fins ara
relegats a l’escala de la informalitat.
És diumenge al matí, fa calor i l’ambient
és sec. És dia de vestir-se bé: vestit
jaqueta, corbata i barret. “The Jungle
Brothers SS2018” és la nova col·lecció de la dissenyadora Krizia Robustella,
inspirada en els sapeurs del Congo. Dandis del segle XXI, en els quals l’elegància es
barreja amb l’sport i amb l’street. Els estampats, de la mà de la il·lustradora Fatimorri,
juntament amb teixits i textures, creen barreges que semblen impossibles. Classe,
humor i hip-hop en aquesta col·lecció plena de color, que ens transporta a altres
cultures i països.
Més info: http://www.kriziarobustella.com/

LEBOR GABALA
Lebor Gabala és el projecte
professional de Maite Muñoz, que
va aprendre l’ofici a través de
pioners de la indústria de la moda
d’aquest país, com Pedro Morago,
Rap Diffusion o Mila i Tucho
Balado. Després d’uns anys a
Eivissa, on va dissenyar les seves
primeres col·leccions Adlib, va
instal·lar-se a Barcelona i va posar
en marxa el seu somni: la firma
Lebor Gabala. És la traducció de
Leabhar Ghabhála Erenn, un
conjunt de manuscrits gaèlics del
segle XI que expliquen fundació d’Irlanda a través dels temps. La fantasia de les
històries i el fet que Irlanda estigui tan unida a la tradició llanera, van fer que decidís
adoptar la fonètica del títol, que es pronuncia Lebor Gabala. Tot i que va néixer com a
firma especialitzada en punt, ha anat introduint teixits de seda i de cotó, brodats i
estampats, amb l’objectiu d’arrodonir una proposta de look total. La firma aposta per
les matèries primeres més exquisides: per al punt, se seleccionen fils de caixmir i de
seda, de cotó i de lli, d’alpaca i de llana merina extrafina; per als teixits, sedes i velluts,
batistes i voiles, lli i cotó.
“De sobte, estiu” és la col·lecció de Lebor Gabala per a la primavera-estiu 2018.
Entre teles de cotó, lli, viscosa i setí, i georgette de seda, la proposta de Lebor Gabala

ens transporta, de sobte, al pròxim estiu. Amb el seu característic estil de
superposicions, la profusió d’estampats i cert aire retro, les flors irrompen amb força,
en colors vius, silvestres, fràgils o salvatges: les desitja totes. Vestits senzills,
abriguets de setí, jerseis de finíssimes galgues, samarretes de suau cotó Pima i texans
de tall retro de color blau intens. Una urbanita que passa de l’asfalt a la sorra sense
preocupació i exprimeix l’estiu en totes les seves versions per no perdre’s res.
Més info: www.leborgabala.com

LITTLE CREATIVE FACTORY
El 2011, Cristina Fernández,
arquitecta, acaba de ser mare, i
l’Ona, la seva filla, esdevé font
d’inspiració. Dissenya un capell
per a ella i la marca es posa en
marxa. Des de llavors, ha
presentat 5 col·leccions amb
segell 100% Barcelona. Ha
participat a les fires més
importants de París, Nova York i
Tòquio, on la seva proposta per
a primavera-estiu 2017 va ser
guardonada per Milk Magazine.
El 2016 va desfilar a Nova York
i recentment ho ha fet a
Melbourne. És present a més de 30 països i exporta un 90% de la producció. Al
desembre va obrir botiga al Born de Barcelona, per donar a conèixer localment el seu
segell i esdevenir un laboratori creatiu. Al gener va debutar a la 080 amb la col·lecció
tardor-hivern 17/18.
“L’edat de la innocència” és la proposta de la firma per a la primavera-estiu 2018. La
dansa sorgeix de la necessitat de l’ésser humà d’expressar desitjos, sentiments i
emocions. El ball és l’esperança i la il·lusió per evadir-se d’una realitat i assolir un
objectiu. Regnen els colors naturals com el node o els crema, en contrast amb el
negre. Teixits naturals nobles i volàtils com el tul, la reixeta i el cupro, atorguen
moviment a les peces. Una fusió entre materials de sempre, com el cotó o el lli, i la
introducció de teixits nous però respectuosos amb el concepte sostenible de la marca,
com el cupro o l’etamina. Un joc de volums i textures que conviden a expressar la
creativitat.
Més info: https://www.littlecreativefactory.com/

LOA BY LIDIA AGUILERA
LOA és el nom de la firma de la dissenyadora catalana
Lidia Aguilera. Després de molts anys de formar part
d’importants empreses de moda internacionals,
decideix emprendre la seva carrera professional com a
creadora independent. En 3 anys, la marca es
consolida en més de 80 punts de venda de
seleccionades boutiques a Espanya, als Estats Units, a
Tòquio i a Beirut, amb base a importants showrooms
de Nova York i de Los Angeles. Pròximament, a
França, a Bèlgica i al Regne Unit. Essència
mediterrània, matèries naturals, processos artesanals,
tendència i feminitat formen part de l’ADN de les seves
delicades peces. Recupera tècniques del passat per
vestir la dona del present.
Loa by Lidia Aguilera presentarà la col·lecció “Myanmar”, que pren com a font
d’inspiració l’amant i musa del poeta Pablo Neruda, Jossie Bliss. Segons paraules de
la firma, Bliss és la gran amant sense veu, aquella que va i ve en el món poètic de
Neruda i nodreix les fantasies orientals. Tenia la pell fosca, els peus petits, adornava
els seus pentinats amb flors grogues, vestia de blanc, portava anelles als dits i a la
boca i fumava grans cigars. Ens traslladem a la Birmània colonial de 1928 guiats per
Neruda, per fusionar la inspiració i el vestuari amb les tendències actuals.
Més info: www.loa.eu.com

LOLA CASADEMUNT
Lola Casademunt va iniciar la seva activitat
l’any 1981 al garatge de la seva casa
particular.
Va
començar
a
realitzar
personalment complements per als cabells.
Amb el pas dels anys, la petita empresa
familiar va començar a créixer, i no només va
ampliar els seus punts de venda, sinó que
també va ampliar la seva línia de productes,
amb el disseny també de complements, de
roba i de bijuteria per a la dona. Actualment,
la direcció de l’empresa és en mans de Mar i
Maite Gassó, filles de la fundadora. Temporada rere temporada, totes les seves
col·leccions segueixen el mateix criteri: oferir una gran gamma de productes que
segueixen les últimes tendències, mantenint la identitat i el caràcter propis de Lola
Casademunt.
“Grand Hotel” és la nova proposta de Lola Casademunt, una col·lecció inspirada en
el glamur dels Grans Hotels a l’estiu, els romàntics passadissos adornats amb flors
reflectits en els tons roses empolsats que es barregen amb beiges i el vermell. La
gama de tons vius es basa en els seus salons de té, amb deliciosos pastissets de
color maduixa ,llimona i verd. Les vistes a la costa de la Riviera i el Mediterrani ens

aporten la gama de blaus. Els colors especiats del capvespre abans de que el sol
s’amagui. La llum del sol ens porta un blanc pur ple de textures. A les nits, els salons
s’il·luminen de llum de canelobres i els hostes es preparen per les festes als jardins,
on brillaran les pedreries i brodats.

Més info: http://www.lolacasademunt.com/

MACSON
Macson és una empresa familiar
que va néixer l'any 1942 amb el
propòsit de confeccionar la millor
camisa del país. L’esforç i
dedicació els ha portat a fabricar
més d'un milió de camises anuals.
La tercera generació va decidir
integrar un model de negoci
vertical i obrir el seu primer punt de
venda a principis dels anys 70 al
cor del barri de Gràcia, oferint una
col·lecció per vestir a l'home en la
seva
totalitat.
Macson
s'ha
convertit en una marca consolidada i en tot un referent de moda que s'ha anat
adaptant, renovant l'estil de les seves botigues i les seves col·leccions. Actualment,
Macson compta amb 70 punts de venda.
Per commemorar el 75è aniversari de Macson, torna a la seva essència d'inspiració
britànica i 'expertise' tradicional i contemporani amb la col·lecció “The last exit”.
Siluetes que combinen estampats de príncep de gales, tartan, rombes pel dia, siluetes
fosques i elegants per la nit.
Més info: https://www.macson.es/

MIETIS
Nascuda al 1992 a Igualada, Maria Fontanella és la jove
dissenyadora darrera de la firma Mietis. El tennis i la
competició van tenir un paper rellevant en la seva
adolescència, aportant-li valors com la constància,
disciplina i esforç. El 2010 marxa a Milà a estudiar a
Fashion Design a l’Instituto Marangoni. Posteriorment,
patronatge i confecció a l'Istituto Secoli, on es gradua
amb honors. La tradició adobera familiar la va impulsar
a tornar a Igualada per obrir el seu Atelier, on la pell de
qualitat és la seva base i ve reinterpretada en clau
moderna.

En el seu debut a la passarel·la, Fontanella presenta “Cosmic Cinderella” una
col·lecció per a la primavera-estiu 2018 composta per dissenys que troben fortes i
definides referències als mons de la fantasia, el cinema, el futurisme i el motor. Els
jocs de volums fets amb pell donen força a la fragilitat i delicadesa de la nostra Cosmic
Cinderella. La bellesa idealitzada convergeix així amb influències desenfadades
pròpies de les Flappers dels anys 20. Les línies futuristes són presents a través d’una
influència directa de l’arquitectura, el disseny del Palais Bulle de Pierre Carden i el
disseny dels anys 60. D’una forma molt especial, es fa homenatge al món del motor
amb les jaquetes i els pantalons. Al llarg dfe la col·lecció, MIETIS uneix diferents
mons amb harmonia.
Més info: www.mietistudio.com

MARIA ROCH
Nascuda al 1985 a Barcelona, i llicenciada
per l’Escola Superior de Disseny (ESDI) i
per la universitat de Southampton, la
dissenyadora Maria Roch s’ha fet un lloc en
el panorama de la moda. Al 2006 ModaFAD
va guanyar el Premi al Millor Concepte de
Col·lecció i el 2009 el Premi a Millor
Col·lecció. Posteriorment, va participar a
Bread&Butter, i Cibeles Ego. Després de
treballar per a Antonio Miro, la darrera
aventura de la dissenyadora ha estat crear
la seva pròpia marca i obrir botiga a
Barcelona, al Born. Les seves col·leccions
són fidels als materials nobles, gràcies als
quals seus dissenys es caracteritzen per
acabats vaporosos. Roch aposta per moda
de qualitat i assequible, que siguin per “sempre” en contraposició al fast-fashion.
En el seu debut, Roch presenta la proposta “FW 2017” que s’inspira en el kintsugi, l’art
de reparar la ceràmica amb or i plata, ajuntant les peces i entenent que la peça és més
bella per haver-se trencat. Es tracta d’una filosofia japonesa que planteja que les
ruptures i les reparacions formen part de la història, i que aquestes han de mostrar-se
en lloc d’ocultar-se per embellir l’objecte i mostrar la seva transformació. FW17 és una
col·lecció intimista, influenciada per la cultura japonesa. Pretén mostrar que la bellesa
de les “imperfeccions” de cada dona són part de la seva història, la seva evolució i de
la seva personalitat i això les converteix en belles i úniques. Els colors amb paleta
brillant recorden els colors predominants als antics dibuixos japonesos.
Més info: http://mariaroch.com/

MIQUEL SUAY
Nascut a Xàtiva (València), ciutat dels
Borgia, Miquel Suay és el director creatiu
de la firma que porta el seu nom. El seu
compromís amb el desenvolupament i
consolidació d'una estètica masculina
pròpia dins de la moda espanyola, li ha
portat a desenvolupar des de l’inici de la
seva carrera dues col·leccions anuals de
prêt-à-porter per a home. Al juliol de 2016,
'Cinetic', inspirada en el llegat de
l'arquitecta Zaha Hadid, va rebre el Premi
Nacional de la Generalitat de Catalunya a
la Millor Col·lecció en el marc de 080 Barcelona Fashion. Per a la seva marca, seguint
la tradició familiar, Miquel Suay desenvolupa diferents línies de cerimònia per a dona,
home i nena. Els dissenys de Miquel Suay estan disponibles online, en establiments
multimarca de cinc països i a la seva pròpia xarxa de botigues, entre les quals destaca
la seva boutique/showroom, al centre de Barcelona. Des de 2016, Miquel Suay
presideix DIMOVA, l'associació de dissenyadors de moda de València.
“Coratge” és la proposta de Miquel Suay per a la primavera-estiu 2018. Coratge és la
disposició amb la qual cor i ànima s'enfronten als reptes, és la fermesa davant el perill i
les dificultats. Significa valor, valentia i esforç. És la condició sine qua non per
transcendir. Els Borgia, la nissaga valenciana més influent de tots els temps, són
exemple d'aquesta determinació. Per sobre de la seva llegenda negra, Lucrecia,
Calixto, Alejandro i els seus van impulsar als majors genis del Renaixement: Miguel
Ángel, Tiziano, Leonardo... El seu llegat és universal. Suay reivindica aquest
mecenatge i la petjada Borgia a les ciutats que van marcar el seu pas a la Història:
Xàtiva, Gandia i València. Aquesta és una proposta d'avantguarda que emana del
classicisme.
Més info: www.miquelsuay.com

MIRIAM PONSA
Miriam Ponsa és diplomada en disseny de moda
per la Universitat de Southampton (RU) i s’ha
especialitzat en disseny i en tècniques de punt a
Igualada. Ponsa dissenya totes les col·leccions al
seu taller de Manresa i les produeix en tallers
catalans. Valors com l’esforç, el treball en equip,
l’autenticitat i la recuperació de tècniques
artesanals formen part del seu manifest. Les seves
col·leccions
estan
rebent
nombrosos
reconeixements. El darrer d’una llarga llista és el
premi a “Dones Mula” a la Millor Col·lecció de la
Passarel·la 080 Primavera-Estiu 2015, atorgat per
la Generalitat de Catalunya.

Ponsa presenta la proposta “Les dones del Mar / The Sea Women” una col·lecció
per a la primavera-estiu 2018.
Més info: http://www.miriamponsa.com/

NAULOVER
Des de la seva creació, el 1957, sempre
ha apostat per no deslocalitzar la seva
producció. Artesà i d’avantguarda, aposta
per una dona elegant i una roba de
qualitat, còmoda i versàtil. Carmen
Noguera és l’administradora i la directora
artística de la firma. És nascuda a
Barcelona i filla del fundador. Va estudiar
empresarials i es va iniciar a l’empresa des
de molt jove. El punt de Naulover té un
ADN que permet als creadors fer peces
exclusives i estudiades, de llarga durada i
de qualitat. Look total, basat en el punt, i barrejat amb seda, brodats, estampats,
bruses, jaquetes, twin-sets, pantalons i faldilles. Disposa d’una botiga en línia
(www.naulover.com/shop) i de flagship store al carrer del Rosselló, a Barcelona.
Botigues a El Corte Inglés, als magatzems Pyrénées, a Andorra, i als magatzems
Coin, a Itàlia. La firma també està present en països de la UE, com Alemanya, França,
Bèlgica, Polònia i Portugal, i a la resta del món, a països com Mèxic, amb 2 corners
dins dels exclusius Department Stores PALACIO DEL HIERRO en els seus centres de
Polanco i Satélite, Xina, Dubai i Xile. Un 25% de la seva producció anual és
exportació. Naulover ha incrementat un 10% les seves vendes el 2016.
“Dark Lido” és la proposta de la firma Naulover. Flors, ratlles, lunars….el lido dels
anys 20, revisitat d'una manera moderna, amb grans volums, maquillatge extravagant,
cares molt maquillades,….sedes, punts llisos i amb relleu, grans espatlles per un lido
del nou segle, mescla de textures i teixits, amb la tradició de Naulover.
Més info: http://www.naulover.com/ca

OSCARLEON
Oscar León és llicenciat en patronatge,
disseny, estilisme i en assessoria d’imatge
integral. Crea la seva primera col·lecció l’any
1996, i des de llavors no ha deixat de crear
per a la seva pròpia marca, tasca que ha
compaginat amb el disseny de col·leccions
per
a
altres
empreses
estatals
i
internacionals, com la línia YS de Mandarina
Duck de Yohji Yamamoto. Ha presentat els
seus treballs a la Passarel·la Gaudí i a la 080

Barcelona Fashion i ha estat present a showrooms internacionals d’alt nivell a Londres
i a París. El 2005 va crear el projecte “Trash Lifestyle”, al qual va donar continuïtat
amb el projecte “Trash Lifestyle_2.0_el disseny de moda amb la docència (professor a
l’ESDi, a la URL i a Idep), també col·labora com a estilista per a editorials de moda, i
és comentarista de moda a mitjans de comunicació. Les col·leccions d’Oscarleon es
caracteritzen per la seva enorme identitat i la seva elaboració complexa. A la passada
edició de la passarel·la 080, va obtenir el Premi Nacional 080 a la Millor Col·lecció
Tardor-Hivern 2017/18, i recentment ha obert l’espai oscarleon_concept Store a
Barcelona.
El guanyador de la passada edició de la passarel·la 080, presenta “Love smells like a
rose”. En paraules del creador, “si no inverteixes temps en alguna cosa que et pugui
trencar, no et trencarà mai…” Les col·leccions Oscarleon tenen una continuïtat tant en
els negres i blancs bruts que dialoguen amb un color convidat, com en la destinatària:
una dona molt dura però amb una forta base femenina. Ara, Love smells like a rose
s’inspira en les sensacions de l’amor i fa un salt endavant conceptual amb un especial
protagonisme del color i uns estampats i patronatge que evolucionen el traç sense
sortir del terreny netament d’autor.
Més info: www.oscarleon.com

PABLO ERROZ
Pablo Erroz és una marca de moda
“ready to wear” per a l’home i per a la
dona,
fundada
el
2010
pel
dissenyador que dóna nom a la
firma. La marca es defineix per l’ús
de materials de primera qualitat, així
com per una gran atenció al detall i
un sentit del gust refinat, que barreja
conceptes clàssics i modernitat. El
seu producte és creat a Espanya en
la seva totalitat. Pablo Erroz compta
amb diferents premis durant la seva
trajectòria, entre els quals hi ha el
Premi Onda Cero 2014 al Disseny, a Barcelona. El 2016 és seleccionat pel prestigiós
premi The Woolmark Company com a millor dissenyador de menswear espanyol per
representar Espanya en les regionals europees.
Erroz presenta la col·lecció “Leave to Live”, la seva proposta per a la primavera-estiu
2018. Barbados, any 2000. Un grup d'amics creatius busquen escapar dels estereotips
a través d'unes eixelebrades vacances, plenes de color, frenesí i èxtasi. Una simbiosi
entre realitat i ficció, fugint de les normes i embarcant-se en aventures que els ajuden
a escapar entre palmeres, ones del mar i un món ple de color, donant cabuda a tot
tipus de mescles i excentricitats vàries que alimenten una apassionada creativitat així
com una ona a la vida lliure i sense prejudicis, lluny dels estereotips diaris, buits
d'estímuls que els permetin créixer professional i personalment. Amb aquest punt de
partida, Erroz presenta una col·lecció on els teixits són el denim, la napa, el cotó, el

lamé i els rasos; els estampats són prints de serp, palmeres i ratlles; i els colors són el
beige suau, el rosa fosc, el blanc, el negre pirata i el blau marí.
Més info: http://www.pabloerroz.com/

PILAR DEL CAMPO
Després d’haver estudiat disseny de moda i d’haver
seguit perfeccionant el seu ofici, Pilar del Campo s’ha
permès obrir-se a la inspiració, i ha deixat que la inundi i
la guiï, sense pensar on la troba. Pilar del Campo
dissenya roba per al dia a dia de dones que miren cap al
futur, i els permet reflectir la complexitat, l’estil i
l’elegància que posseeixen al seu interior.
La creadora presenta la col·lecció “Noveau”. El concepte
de canvi significa “desprendre’s d’una cosa i rebre’n o
agafar-ne una altra en lloc d’aquesta”. Actualment, el
canvi en què vivim és constant, i més si ens referim a la
moda i a les tendències. La col·lecció primavera-estiu
2018 de Pilar del Campo, “Nouveau”, està inspirada en el
canvi sofert, sobretot en el món de les arts, entre els
segles XIX i XX, a causa del moviment de l’Art Nouveau, i
més específicament del Modernisme català. “Nouveau” se centra pràcticament en un
look urbà, en què la part estètica té una importància vital. Els volums, les formes
ondulades i, per descomptat, la natura, són alguns dels conceptes que defineixen la
col·lecció de la propera temporada.
Més info: www.pilardelcampo.com

PUNTO BLANCO
Des de 1948 Punto Blanco es dedica a la fabricació de mitjons d’alta gamma i, des de
1953 és present als mercats internacionals. Punto Blanco Underwear neix el 1996,
amb l’objectiu de satisfer la necessitat d’incorporar l’element de la moda a la roba
interior. Les seves peces, fabricades amb matèries primeres de màxima qualitat, han
fet evolucionar la roba interior. Aquesta passa de ser una commodity oblidada a ser un
producte actual, al qual s’exigeixen unes característiques de patronatge i de disseny
que el converteixen en l’actor principal del món de la moda. La firma és líder del sector
en el món dels mitjons i ofereix una col·lecció específica per a cada situació, amb
materials de primera qualitat i tecnologia punta, per proporcionar al mercat mitjons i
roba interior que satisfacin l’usuari més exigent.
En la propera edició de la passarel·la 080 Barcelona Fashion, la firma presenta la
col·lecció “Naughty SS18”, col·lecció Aquawear per a l’estiu 2018 inspirada en els
anys 90 i el seu estil més urbà. Blocs de color i estampats descarats amb un
llenguatge directe comparteixen espai per afavorir un eslògan més honest, aquesta és

una tendència clau per a les tribus emergents. Les peces retro aporten una actitud
moderna i rebel, redissenyades amb una paleta de colors bàsics i frescs.
Més info: https://www.puntoblanco.com/

RAFAEL AMARGO
En la nova aventura en el món de la moda, el
coreògraf, ballarí i model Rafael Amargo es
defineix amb aquestes paraules: “He satisfet a
molts amants d’allò que és nou i de l’excentricitat
amb idees que sorgien a la meva ment i que, com
menys s’entenien, més apreciades eren. Divertintme amb aquest joc, he pogut crear aquest
projecte. Però, quan em trobo sol amb mi mateix,
no tinc el coratge de considerar-me un artista,
potser només un boig que comprèn el temps en
què viu i que gaudeix de la vanitat i del narcisisme
dels seus contemporanis. El meu nom és
AMARGO, però tothom em diu AMOR AMARGO.”
Aprofitant l’adjectiu amb el que tantes vegades s’ha descrit el seu creador, la primera
col·lecció d’Amoramargo rep el nom d’“Ecléctico”. Una col·lecció per a home, per a
dona i per nen, basada en colors bàsics forts, com el negre, el vermell, el blanc i l’or.
Pelfes i samarretes plenes es combinen amb jeans de patró excepcional i peça fetitxe
d’Amoramargo. La nit es vesteix amb vestits llargs per a elles i amb jaquetes de sastre
per a ells. A la vegada, els llargs dies d’estiu conviden a lluir banyadors i biquinis.
Més info: info@amoramargo.moda
RED POINT
Red Point és una empresa familiar nascuda
el 1982. Des dels seus inicis ha apostat pel
control de la cadena de valor i manté la
seva filosofia d’integrar els processos
creatiu i productiu, de manera que el
resultat final garanteix els més alts
estàndards de qualitat. Malgrat el
creixement dels últims anys, Gemma
Torrent, la seva dissenyadora, ha sabut
mantenir l’esperit artesanal i personal, que
reflecteix, any rere any, en les seves
col·leccions de bany. Sorprendre i
il·lusionar és el repte de cada temporada.
La marca presenta la col·lecció “Mediterrani, unió de cultures”, una visió que
reflecteix com han influenciat a la dona, les distintes civilitzacions que han poblat les

diferents illes a través de la història. Un passeig per Sicília, Còrsega, Eivissa, Rodes o
Xipre, de la mà dels grecs, fenicis, cartaginesos i romans.
Més info: https://redpointbeachwear.com/es/

SWEET MATITOS
Sweet Matitos neix del somni i del lifestyle
d’una parella, Matías Jaramillo i Tito Maristany,
dos joves però experimentats empresaris
dedicats a diferents sectors de la moda. La
seva passió per aquesta, per l’elegància i per
la bellesa els porta a crear la seva pròpia
marca per a la dona. El seu coneixement del
món de la moda i l’amor d’en Matías i en Tito
(familiarment anomenats Matitos) per la vida,
per la família, per la natura i per la feina ben
feta es reflecteix en cada detall del naixement
de la col·lecció i en “la dona” Sweet Matitos. Sweet Matitos representa una dona amb
classe, autèntica, femenina, sensible, lliure i amant del luxe en el seu sentit més ampli.
La col·lecció de presentació de la firma és “Sweet Life”, una proposta per a la
primavera-estiu 2018 que s’inspira en el romanticisme, la pau, la natura i la família.
Tots aquests elements són representats en cadascuna de les seves peces. Dins la
col·lecció la línia “Romantic Beauty” proposa teixits fluids, com la bambula i la seda,
en estampats romàntics i brodats florals de tons suaus. La línia “Serenity” la integren
peces en tons granats i beixos, inspirats en la pau que ens aporta el contacte amb la
terra. I blaus que reflecteixen la serenitat del mar, mentre que la línia “Nature Lover”
inclou la bambula i el crepè en vestits, tops i shorts, en diferents tonalitats de verd, en
particular el caqui i la mescla d’estampats jungle en tons dolços, amb incrustacions en
pedreria que aporten el toc de luxe. La família i la llinatge inspiren la quarta línia,
“Heritage”, amb teixits al cos, com tuls brodats, i altres més fluids, com crepes en
blanc, negre i daurat, que es combinen aportant elegància, estil, i majestuositat.
Més info: http://sweetmatitos.com/
TORRAS
Fundada al 1951, TORRAS ha creat un concepte innovador
de moda en pell i punt. La marca dissenya per seduir amb
estil propi, més enllà de les peces bàsiques de vestir; una
manera d’entendre la moda que passa per incorporar els
materials de la més alta qualitat en pell, cotó, seda, lli, llana,
caixmir o teixits funcionals. Les col·leccions de TORRAS,
nascudes a Caldes de Montbui, són presents avui a top stores
de 40 països, en ciutats com Barcelona, Nova York, Londres,
Moscou o Xangai. TORRAS té una taxa d’exportació d’un
70%, showrooms a Milà i a Nova York, i participa a les
principals fires internacionals de moda.

La proposta de la firma és “Beat Generation”, i s’inspira en la Generació Beat, el
moviment inicialment literari de la dècada dels 50s als Estats Units. Representa l'amor
pel jazz i els cafès, el rebuig cap a la societat clàssica americana, la llibertat i la
sensibilitat cap a la filosofia oriental. La seva estètica va ser adoptada pels joves a
finals dels 50 i va suposar una rebel·lió i el naixement del moviment hippie. Per a
Torras ha estat una font d'inspiració, d’on ha extret l’inconformisme, la llibertat i una
estètica on la jaqueta de cuir agafa un protagonisme únic. La col·lecció beu de colors
foscos i durs, de materials nobles, autèntics i d’un caràcter masculí. Busca créixer en
un inconformisme que ens permet ser únics i reconeixibles.
Més info: www.torras.com

TXELL MIRAS
Txell Miras és llicenciada en
Belles Arts per la Universitat
de Barcelona. Compta amb
marca pròpia des del 2004.
Ha treballat per a la línia
femenina de Neil Barrett del
2003 al 2016. El 2005 va
rebre el Premi Lancôme al
millor dissenyador jove de la
Passarel·la Gaudí. Un any
més tard, va rebre el Premi
“Barcelona és moda” a la
millor professional del sector.
Finalista dels Mango Fashion
Awards “El Botó” al 2007 i
finalista del concurs Gen Art
New York Fashion Awards. El 2008 és inclosa al llibre 100 new fashion designers (Ed.
Laurence King) i al 2009 queda finalista de la LICC (London International Creative
Competition). El 2010, va ser convidada al On/Off de la London Fashion Week. Miras
va ser Premi 080 Barcelona Fashion a la Millor Col·lecció de la 17a edició de la
passarel·la, el febrer del 2016.
Miras presenta per la propera tardor-hivern la col·lecció “Rococont”. El punt de
partida és un rococó modernitzat, un excés mesurat, entre la simplicitat i l’abús. Teixits
carregats com jacquards, entapissats i prisats combinats amb llisos com lycres,
modals o neoprè. Juxtaposicions que dibuixen volums i siluetes. Formes i volums
exagerats i siluetes adherides al cos. Una sobre-ornamentació dins d’un disseny
contemporani que connecta amb el pragmatisme de la dona d’avui, que de l’ornament
en fa ús. Elements moderns, com cremalleres, combinats amb passamaneria barroca.
Siluetes allargades amb butxaques exagerades, símbol de masculinitat, butxaques en
llocs atípics per emfatitzar i fracturar la silueta allargada, presència de tirants
descontextualitzats que serveixen de punts de subjecció i de punts de fuga.
Deconstrucció, jocs entre l’interior i l’exterior, obrir i tancar. Els colors de la col·lecció
són els negres amb textures, grisos, blaus elèctrics i blancs.

Més info: www.txellmiras.eu

WOM&NOW
WOM & NOW és una empresa de moda dedicada al
disseny i a la confecció de peces urbanes en clau
deluxe; una fórmula que sedueix milions de dones.
Peces de tall perfecte, que imprimeixen cert allure i
que, al mateix temps, són còmodes de portar. Amb
més de 50 anys d’experiència professional, impregna
de la seva màgia i creativitat cadascuna de les nostres
peces i aconseguim, així que cada dona se senti única
i especial en cada moment del dia. Peces inèdites a
partir de les teles més exclusives, línies pures i quasi
arquitectòniques, talls exquisits, siluetes perfectament
delineades i originalitat en els detalls. Una tradició que
es renova en cada temporada i col·lecció, sempre sota
els paràmetres i les tècniques del sartorial més refinat,
rigorós, funcional i innovador. Les seves col·leccions
estan dissenyades per a dones dinàmiques,
cosmopolites i exigents, que reinterpreten els seus
outfits quotidians a través de peces i d’accessoris de silueta impecable, altes dosis de
feminitat i amb un twist contemporani.
La firma presentarà la col·lecció “Hypnotic”. La visió dels tons lluminosos, la feminitat
i frescor en les peces provocaran gran fascinació en els atractius looks. Els alegres
estampats sobre sedoses teles, la riquesa en jacquards, laminatges i fantasies
tricotades transmeten estabilitat i profunditat en la col·lecció.
Més info: https://www.womandnow.com/en/

Calendari de la passarel·la 080
Dilluns, 26 de juny 2017
080 Barcelona FashionKids____________________________________________
11:00h
12:30h
13.00h

LITTLE CREATIVE FACTORY
BOBOLI (tardor-hivern 2017)
Inauguració 20a ed. 080 Barcelona Fashion

080Barcelona Fashion_________________________________________________
14.00h

DANIEL ROSA // KRIZIA ROBUSTELLA

16:00h
17:30h
19:00h

OSCARLEON
MIQUEL SUAY
ANTONIO MIRO

11:00h
12:30h
14:00h
16:00h
17:30h
19:00h

Dimarts, 27 de juny 2017
LOA by Lidia Aguilera // MIETIS
PABLO ERROZ //JNORIG
GUILLERMINA BAEZA
LEBOR GABALA
TXELL MIRAS
MIRIAM PONSA

11:00h
12:30h
14:00h

Dimecres, 28 de juny 2017
AUBERGIN // PILAR DEL CAMPO
COLMILLO DE MORSA
ESCORPION (tardor-hivern 2017)

16:00h
17:30h
19:00h

MARIA ROCH (tardor-hivern 2017)
GEMA SACH (tardor-hivern 2017)
BRAIN & BEAST

11:00h
12:30h
14:00h
16:00h
17:30h
19:00h

Dijous, 29 de juny 2017
AMT // COMO UN PEZ EN EL AGUA
PUNTO BLANCO
ELENA ESTAUN
WOM&NOW
TORRAS
NAULOVER

Divendres, 30 de juny 2017
11:00h
RED POINT
12:30h
BCN BRAND // ES COLLECTION
14:00h
LOLA CASADEMUNT
Cloenda i lliurament de Premis 20a ed. 080 Barcelona Fashion

3. PREMIS GENERALITAT DE CATALUNYA 080 BARCELONA FASHION
Divendres 30 de juny de 14 h. 080 Barcelona Fashion. Sala desfilades 080. Recinte
Modernista Sant Pau

Una edició més, la 080 Barcelona Fashion reitera la seva aposta per reconèixer el
talent en el sector de la moda. Donant continuïtat a l’orientació de les darreres
edicions, el Premi 080 manté la seva aposta per potenciar el talent emergent. Així, en
la 20a edició que ara comença, es mantenen els dos guardons: el Premi Nacional de
la Generalitat de Catalunya al Disseny Emergent 080 Barcelona Fashion de l’edició de
juny de 2017, i el Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya a la Millor Col·lecció
de l’edició de juny de 2017 080 Barcelona Fashion.

a) Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya al Disseny Emergent 080
Barcelona Fashion de l’edició de juny de 2017
L’objecte del premi, dotat amb 15.000 euros, potenciar l’estratègia empresarial de la
marca pel que fa a la consolidació de la fase de creació d’empresa: constitució de la
societat, creació i registre de la marca, el desenvolupament de les col·leccions
(prototipatge i producció), així com la seva comercialització, promoció i difusió. Aquest
premi compta de nou amb el suport de Desigual.
L’elecció del guanyador anirà a càrrec d’un jurat professional creat a tal efecte, que
estarà format per un president i un mínim de quatre professionals del sector de la
moda, dissenyadors de reconegut prestigi internacional, representants de showrooms
o botigues de moda de prestigi internacional, representants de la premsa de moda
internacional o representants d’una institució de moda internacional. El guanyador
s’escollirà d’acord amb els criteris de disseny i de creativitat de la col·lecció, qualitat de
la col·lecció i potencial comercial de la col·lecció.
El guanyador del premi presentarà la seva propera col·lecció en la següent edició de la
080 Barcelona Fashion. Així mateix, una mostra de la col·lecció guanyadora formarà
part del fons del Museu Tèxtil i de la Indumentària de Catalunya.
Optaran a aquesta categoria: amt., Aubergin, Jnorig, Daniel Rosa, Pilar del Campo i
Mietis.

b) Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya a la Millor Col·lecció 080
Barcelona Fashion, de l’edició de juny de 2017 del 080 Barcelona Fashion
L’objectiu d’aquest premi és donar suport als dissenyadors i valorar la creativitat de la
col·lecció, el talent del dissenyador i la visió comercial de la marca. Opten a aquesta
distinció els dissenyadors i marques de moda que desfilin en aquesta edició de la
passarel·la, que comptin amb un establiment operatiu a Catalunya o bé d’àmbit
estatal, que tinguin una facturació superior als 50.000 euros i inferior als 2 milions
d’euros o bé 4 col·leccions comercialitzades.

El premi consisteix en la participació directa a l’edició de gener-febrer de la 080
Barcelona Fashion de forma gratuïta. Com en l’altra categoria, el guanyador serà
escollit per un jurat professional que valorarà, en la seva decisió, el disseny i la
creativitat de la col·lecció, la qualitat de la col·lecció, i el potencial comercial de la
col·lecció.
Opten a aquesta categoria: ANTONIO MIRO, BRAIN&BEAST, Como un Pez en el
Agua, Krizia Robustella, LEBOR GABALA, LITTLE CREATIVE FACTORY, LOA by
Lidia Aguilera, Miquel Suay, MIRIAM PONSA, OSCARLEON , PABLO ERROZ, Txell
Miras, ELENA ESTAUN, BCN Brand, GUILLERMINA BAEZA, MARIA ROCH,
COLMILLO DE MORSA, i GEMA SACH.

4. PREMI MODACC
En aquesta edició de la passarel·la també es lliurarà el Premi MODACC a la Millor
Col·lecció de la 20a edició de la 080 Barcelona Fashion de Marques Exportadores,
que té per objectiu premiar la creativitat, el talent dels equips de disseny, l’estilisme i la
intenció comercial de les marques de moda catalanes que exporten. El premi
consisteix en la participació directa a la següent edició de la passarel·la 080 Barcelona
Fashion de forma gratuïta
El guanyador podrà utilitzar els diferents serveis del Clúster Modacc de forma gratuïta
durant un període de 6 mesos i per un import màxim de 6.000 € . Aquest premi inclou
les principals àrees de servei com ara la promoció internacional, l’assessorament
estratègic, tècnic i comercial, la formació, el prototipatge industrial i la innovació del
Clúster. Participen en aquesta categoria les empreses que facturin més de 2 milions
d’euros anuals i que desfilin en aquesta edició de la passarel·la. Aquest premi
l’escollirà un jurat especial integrat per un membre del Clúster MODACC, un
representant del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) de la Generalitat,
compradors de la missió comercial i un membre representatiu de la indústria de la
moda a Catalunya.
Optan a aquest premi: ESCORPION; LOLA CASADEMUNT; PUNTO BLANCO; ES
Collection; RED POINT; boboli; NAULOVER; TORRAS; WOM&NOW, i MACSON.

5. ACTIVITATS PARAL·LELES
a. “The Missoni family. Born into fashion”

Dimecres, 28 de juny. 080 Barcelona Fashion. 13h.
Modernista Sant Pau

Sala Francesc Cambó. Recinte

La presència internacional en aquesta edició vindrà de la mà de la prestigiosa firma de
punt italiana, Missoni. El 080 Barcelona Fashion retrà un homenatge a Àngela Missoni,
actual copropietària i directora creativa de la marca. Un homenatge on serà
representada per la seva filla, Margherita Maccapani Missoni, que recollirà el Fashion
Tribute que el certamen lliura en cada edició a un nom clau de la indústria de la moda.
Margherita Maccapani Missoni serà la convidada d’honor d’aquesta edició de la
passarel·la catalana, no només en representació de la seva mare sinó també per
mèrits propis, com a figura de futur en el sector de la moda. Des que va néixer,
Margherita ha crescut envoltada de moda. Filla d'Angela, directora creativa d'una de
les cases més respectades de la moda italiana en internacional, i néta dels fundadors
Ottavio i Rosita, la seva vida s'ha vist influïda per grans noms de la creativitat i l'estil.
Avui Margherita s'ha convertit en una protagonista per mèrit propi al món de la moda,
amb la seva firma, Margherita Kids.
Precisament per parlar sobre la història de la firma, sobre la moda, i sobre les seves
vivències en aquest món, Margherita Maccapani Missoni protagonitzarà “The Missoni
Family. Born into fashion”, una xerrada íntima amb Lisa Lovatt-Smith, ex directora
de Vogue UK, i amiga de la família Missoni. The Missoni family. Born into fashionserà
un tête à tête públic, un diàleg entre amigues, on recorreran les seves trajectòries
vitals en el món de la moda i compartiran el seu 'amor per la vida, els nens, la creació i
la bellesa.
Les protagonistes
ANGELA MISSONI
Amb 18 anys, Angela, tercera filla de Tai i
Rosita, va començar a ajudar la seva mare
en la concepció i creació de les
col·leccions per a dona. Això li va donar
l’oportunitat de revelar i d’expressar el seu
gust innat per la moda i de projectar la
seva pròpia visió del disseny.
L’experiència en primera persona va ser
una manera valuosa d’aprendre tots els
passos del procés, des dels primers
esbossos fins a la venda de les peces. Es
va encarregar del desenvolupament de la
imatge d’algunes llicències clau, i també de
la línia d’accessoris i de roba infantil. Al mateix temps, va explorar els seus propis interessos i
habilitats d’una forma molt personal.

En la dècada dels 80. Angela es va prendre un llarg descans dels negocis. Es va casar amb
Marc Maccapani, productor i director de desfilades de moda, i va tenir tres fills: Margherita
(1983), Francesco (1985) i Teresa (1988). Quan va tornar a la companyia, va començar a
dissenyar una col·lecció amb el seu nom, alhora que treballava amb Rosita, dedicant molta
atenció a la línia principal. Tot plegat, va comportar una renovació progressiva de la firma.
Actualment, és copropietària de Missoni S.p.A, juntament amb el seu germà Luca. Més enllà
del seu paper com a directora creativa de la col·lecció per dona i de la imatge des de 1996, és
responsable de l’estil de la firma, també de les col·leccions per a home. Angela també està
compromesa a insuflar energia nova a la firma familiar. Va demostrar ser una peça clau en la
renovació del concepte de les botigues i en les campanyes publicitàries —signades per
importants fotògrafs a escala mundial, com Mert Alas & Marcus Piggott, Juergen Teller, Steven
Meisel i Mario Testino—, amb una inclinació més contemporània. En pocs anys, Missoni ha
adquirit una identitat nova i fresca.
“La mandra despreocupada no és per a mi”, va afirmar en una entrevista. “Sempre necessito
estar fent alguna cosa, en particular amb les meves pròpies mans, canviant, movent alguna
cosa, reorganitzant, millorant...”. I si aquesta és la seva actitud en l’àmbit domèstic, també
l’aplica, per descomptat, en la seva pràctica professional.

MARGHERITA MACCAPANI MISSONI AMOS
Nascuda al nord d’Itàlia el 22 de febrer de 1983,
Marguerita Maccapani Missoni Amos és la filla gran
d’Angela Missoni, directora creativa de la coneguda
marca Missoni, i la néta dels fundadors Ottavio i Rosita
Missoni. Des de petita va desenvolupar una sensibilitat
única amb el seu personal estil i, com les dones de la
seva família, ella també somiava ser dissenyadora.
Després d’estudiar filosofia a la Universitat Estatal de
Milà i, a la Universitat de Columbia, va iniciar el grau en
art dramàtic a Nova York. Va assistir a la cèlebre
escola de Stella Alder i al Lee Strasberg Theater
Institute, i també es va formar al Black Nexxus amb
Susan Batson. Després dels seus estudis a Nova York,
es va traslladar a París i després a Roma, per continuar
la seva carrera d’interpretació.
Durant aquest temps, també va actuar com a
ambaixadora de la marca Misonni, i va assistir a
esdeveniments i sessions fotogràfiques de dissenys
icònics de la marca. Tot això li va donar experiència i va
ser una eina valuosa per al seu creixement personal i el
seu rendiment professional, i va començar a aplicar la seva mirada, fruit de l’experiència, a
diversos projectes creatius per a Missoni.
El 2006, Margherita va treballar amb Estée Lauder per llançar la fragància de Missoni, inspirada
en les tres generacions: Rosita, Angela i Margherita, ella mateixa. Va ser també la cara visible
de la campanya de la fragància, i va ser fotografiada per Mert & Marcus. Després del debut
exitós, va protagonitzar una altra campanya de la nova fragància de Missoni, “Aqua”, un perfum
que va desenvolupar amb els mestres perfumistes d’Estée Lauder i que va ser llançat el 2007.

Margherita es va convertir en una icona en el món de la moda, participant en diferents
publicacions de tot el món, incloses Elle, Vogue, Vanity Fair i W. També ha estat fotografiada
pels fotògrafs més famosos del món, com Mario Testino, Gilles Bensimon, Mert & Marcus,
Jurgen Teller, Patrick Demarchelier, Steven Meiesel i Bruce Weber.
Més tard va tornar a Sumirago i va començar a encarregar-se de projectes importants en
l’empresa familiar, com la col·laboració “Missoni for Target”. El 2009 es va unir a l’equip creatiu
de Missoni i va ser ràpidament nomenada dissenyadora d’accessoris, de moda de bany i de la
línia Missoni Girls.
Margherita va conèixer llavors el seu marit, Eugenio, corredor de curses de cotxes. Després del
naixement dels seus dos fills, va posar tot el seu sentit innat de l’estil, el seu esperit
emprenedor i la seva experiència personal com a mare en la seva col·lecció original de moda
infantil, “Magherita”, una col·lecció ready-to-wear, amb encant i a preus assequibles, per a
nenes de 0 a 7 anys. La línia barreja colors vius, textures i tot tipus d’estampats amb la intenció
que vestir els nens sigui fàcil i divertit, tant per a ells com per als pares.
Per enfortir els seus llaços amb marques italianes icòniques, Margherita també és ambaixadora
de Peroni. El 2015, va dissenyar un mocador per a home per a la marca i el 2016 va idear el
concepte per a la Casa Peroni d’Anglaterra i per al seu esdeveniment de llançament a Londres.
Des de fa temps, Margherita també està molt compromesa amb la tasca humanitària d’OAfrica.
Ha estat presidenta de l’organització durant tretze anys i ha promogut diferents col·laboracions
amb marques com Yoxx, Target, Valextra i M Missoni per ajudar l’organització sense ànim de
lucre.

LISA LOVATT-SMITH
Amb només 19 anys, Lisa Lovatt-Smith, barcelonina de
pares anglesos, va aconseguir un impossible: fer-se un lloc
com a editora gràfica de l’edició britànica de Vogue. De molt
jove i essent ja íntima d’Anna Wintour, li va ser encarregada
la tasca de donar forma a l’edició espanyola de la capçalera
internacional, per acabar, més tard, de corresponsal a
París.
Fins que va conèixer la Sabrina, una petita de cinc anys,
filla d’una família desestructurada. La Lisa va decidir
adoptar-la mentre seguia treballant a la revista. Quan la
nena es va fer gran, va emprendre un viatge amb ella a un
orfenat de Ghana. Aquella escapada temporal va acabar
convertint-se en la seva forma de vida. La Lisa va canviar la
seva vida dedicada al món de la moda per tenir cura dels
infants més vulnerables del país africà. Actualment, LovattSmith viu a Ghana tirant endavant OAfrica, una institució que acull anualment més de mig
centenar de nens orfes i abandonats del país i que ja compta amb diverses oficines a Europa.
Sobre OAfrica
OAfrica és una ONG que treballa a Ghana i que té la missió d’empoderar nens i joves adults,
els drets dels quals han estat compromesos a causa de la institucionalització, la pobresa, la
violència, el tràfic de menors, el virus de la sida, l’abús i la discriminació. Els ajudem a
convertir-se en membres productius a les seves comunitats, mitjançant l’enfortiment de les
famílies, i els reintegrem en ambients segurs, estables i amorosos.

b. 080 Barcelona Fashion Showroom
Dimecres, 28 de juny, i dijous, 29 de juny. (10h a 19h) 080 Barcelona Fashion. Pavelló
Puríssima. Recinte Modernista Sant Pau

Prop
d’una
trentena
de
compradors
internacionals
visitaran la 4a edició del 080
Barcelona Fashion Showroom.
Compradors
procedents
de
països
com
Estats
Units,
Dinamarca,
Itàlia,
Irlanda,
Colòmbia, Xile, (Singapur) Xina, o
Japó formaran part de la missió
internacional inversa de la 4a
edició del 080 Barcelona Fashion
Showroom, l’espai professional
d’exposició i venda que se celebra
en el marc de la passarel•la catalana.
Després dels bons resultats de les tres anteriors edicions, el 080 Barcelona Fashion
Showroom —una iniciativa que impulsen conjuntament la passarel·la 080 i el Clúster
Català de la Moda, MODACC— redimensiona el seu format i esdevé una fira que
tindrà lloc els dies 28 i 29 de juny, i on seran presents 25 marques catalanes de moda.
Amb aquest format de “tradeshow”, les firmes participants exposaran els seus
productes en un espai obert a tots els compradors estatals i internacionals on es
podran tancar acords comercials in situ. Aquesta transformació del showroom del 080
s’emmarca en una prova pilot amb l’objectiu d’impulsar una fira similar a
esdeveniments de prestigi internacional com la Fira Scoop de Londres, la WhiteShow
de Milà o la Designs&Agents de Nova York.
Entre les marques catalanes que exposaran en aquesta edició del 080 Barcelona
Fashion Showroom destaquen Bcn Brand, Escorpion, Little Creative Factory,
Naulover, Punto Blanco, Sweet Matitos, Torras, Lola Casademunt, o Wom&Now, que
també desfilaran en aquesta edició de la passarel·la catalana. També seran presents
al 080 Barcelona Fashion Showroom altres firmes com Cóndor Barcelona, Armuseli,
Guasch Barcelona, Massana Barcelona, Missetern, Nuria Ferrer Barcelona, Ssic and
Paul, Kauila Barcelona, Diktons Barcelona, Designers Society, Teoh&Lea, Guitare,
Ingrid Munt, Anna Mora // Brunella, o Hels Bcn entre d’altres.
Pel que fa a la tipologia dels participants en la missió comercial internacional, en
aquesta edició destaca especialment la participació de representants de botigues
multimarca. L’interès despertat i els bons resultats de les anteriors edicions del 080
Barcelona Fashion han propiciat que diverses empreses de retail multimarca hagin
volgut participar de forma proactiva en la missió comercial.
El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i el president del Clúster
MODACC, Francesc Maristany, signaran el conveni de col·laboració d’aquesta edició
del 080 Barcelona Fashion Showroom, el dimecres, 28 de juny a les14.30h, al Pavelló
Puríssima del Recinte.

a. 3a edició 080 Investor Day
Dimecres, 28 de juny, 15.30h a 19.30h, 080 Barcelona Fashion. Sala Francesc Cambó.
Recinte Modernista Sant Pau

En aquesta edició de la passarel·la
catalana, el 080, juntament amb
Seed&Click, membre d’Asociación
Española de Business Angels Network
(AEBAN), tornen a impulsar el Fòrum
d’Inversió Internacional de la Indústria
de la Moda. La 3a edició del 080
Investor Day — que se celebrarà el
proper 28 de juny al Recinte
Modernista de Sant Pau— comptarà
com a principal novetat amb dues
categories de participants: d’una
banda, startups de base tecnològica vinculades al sector moda, i
d’una altra, dissenyadors o empreses emergents de disseny de
moda.
D’aquesta manera, el 080 Investor Day vol continuar generant sinergies i networking
entre startups de moda i inversors internacionals, i alhora obrir la participació talents
de la moda amb projecte de marca pròpia ubicat a Catalunya en recerca de capital,
amb l’objectiu de donar-los visibilitat i connectar-los amb potencials inversors i
companyies de moda ja establertes.
Dins la categoria d’startups, participen emprenedors d’arreu del món que treballin en
un projecte empresarial en recerca de capital constituït jurídicament, que estigui
relacionat o sigui d’aplicació a la indústria de la moda. Preferiblement, els projectes
haurien d’estar en fase Beta de producte/servei/app/portal i trobar-se en fase de
comercialització. Els projectes hauran de basar-se en almenys un dels següents
àmbits: app mòbils, internet, producte, màrqueting (geolocalització, anàlisi del
consumidor, publicitat, neuromàrqueting, fidelització del client, experiència del client,
personalització...), nous serveis de negoci/ingressos, serveis, distribució, logística,
publicitat, sostenibilitat, disseny, tecnologia, “big data”, “wearables”, teixits intel·ligents i
xarxes socials.
En la categoria de Raising Brands, participen dissenyadors o empreses emergents
de moda catalanes que actualment estiguin treballant en un projecte empresarial propi
de moda i/o accessoris i amb necessitat de finançament per tirar endavant el seu
projecte. Els participants han de tenir almenys una col·lecció comercialitzada i com a
màxim 4 col·leccions al mercat.
D’entre els projectes que s’han presentats, s’escolliran 5 finalistes de cada grup, que
participaran en la final del 28 de juny, on presentaran els seus projectes en format
Elevator Pitch (5 min.) davant del jurat d’experts i de l’auditori amb inversors, entre
altres. Un jurat internacional escollirà la millor startup i la millor marca emergent, que
obtindran un premi valorat en 100.000 euros en serveis a càrrec dels partners del

Fòrum: McCann Baker Mckenzie, Grupo Zeta, 4YFN, KPMG Impulsa i ESADE
Creápolis.
Una altra de les novetats d’aquesta edició del 080 Investor Day és un espai de trobada
on tots els finalistes podran exposar els seus projectes i on es podran realitzar
contactes one-to-one amb inversors, mitjans o altres participants del Fòrum.
El jurat internacional l’integren David Drake, manager d’inversió a LDJ Capital Luxury
& Fashion Investments i autor de “The Crowfunding Economy”; Jan Brinckmann,
professor, investigador, consultor i business angel; Enric Jové, CEO McCann
Barcelona & CIO McCann Spain at McCann Worldgroup; Myriam Serrano, redactora
en cap de Woman Madame Figaro; Javier Blázquez, soci sènior a Baker McKenzie;
Karina Riera, de la Fundació Mobile World Capital-4YFN; i Luis Lara, consultor sènior
de KMPG Fashion. Així mateix, el 080 Investor Day comptarà amb ponents de prestigi
internacional, com Mathew Drinkwater, cap de l’Agència d’Innovació en Moda del
London College of Fashion (LCF), o Corey Moran, account executive Fashion a
Google.
b. Texmeeting by TEXFOR 2017
Dijous, 29 de juny, 9h a 13.30h 080 Barcelona Fashion. Sala Francesc Cambó. Recinte
Modernista Sant Pau

Com és habitual en les edicions d’estiu del
080 Barcelona Fashion, dins les activitats
paral·leles i emmarcat en el vessant
comercial del certamen, se celebrarà el
Texmeeting by Texfor 2017, el punt de
trobada anual del sector tèxtil, organitzat
per la Confederació de la Indústria Tèxtil
(Texfor), on crear debat, donar solucions i
generar networking.
Aquesta 5a edició analitzarà els reptes i oportunitats
del sector sota el lema “Textile Advanced
Manufacturing: Construint el futur”. En anteriors
edicions, les jornades Texmeeting han comptat amb la participació de més de 150
professionals entre empresaris, dissenyadors, mitjans de comunicació i estudiants del
sector.
La Confederació de la Industria Textil – Texfor és una organització empresarial que
representa i promou els productes i serveis de les empreses més dinàmiques del tèxtil
de capçalera català i espanyol tals com filats, teixits amples i estrets, fornitures,
complements i acabats tèxtils, tots pels mercats de vestuari, llar i usos tècnics i
industrials.
Més info: www.texfor.es

c. NEO2 Photo Shoot Contest
Dilluns, 26 de juny (15h a 20h). De dimarts, 27 a dijous, 29 de juny (9h a 20h). Divendres,
30 de juny (9h a 14h). 080 Barcelona Fashion. Glorieta Sant Rafael. Recinte Modernista
Sant Pau

Com a cada edició d’estiu, el 080
Barcelona Fashion acollirà una nova
edició d’aquest concurs que es convoca
anualment, on alumnes d’estilisme de les
escoles de disseny de moda i d’escoles de
fotografia competiran per realitzar el millor
reportatge. Les sessions de fotografia es
faran en viu des d’un plató obert al públic,
que es muntarà a l’Open Area del 080.
D’entre els 8 equips que competiran –
formats per estilista i fotògraf-, un jurat
format per professionals de la revista patrocinadora, Neo2, escollirà el reportatge
guanyador que es publicarà a la revista. El jurat estarà integrat per l’editor de Neo2,
Ramón Fano; per l’editor de moda de Neo2, Javier de Juanas; pel fotògraf, Paco
Peregrín; i pels dissenyadors gràfics i directors d’art de Neo2, Naranjo&Etxebarria.
Per a la realització dels reportatges a competició, models masculins i femenines —
cedits per l’agència Francina Models— posaran amb estilismes de dissenyadors i
marques del 080, com BRAIN&BEAST, CARLOTAOMS, KRIZIA ROBUSTELLA, PAU
ESTEVE, XAVI GRADOS, OSCARLEON, PILAR DEL CAMPO, LEBOR GABALA, i
SSIC AND PAUL.
Les escoles que participen en el concurs són: IDEP BARCELONA Escola Superior
d’Imatge i de Disseny, Felicidad Duce, l’Escola de Moda de LCI Barcelona, Escola
Superior de Disseny ESDi, ICM Institut Català de la Moda, LLOTJA Escola Superior de
Disseny i Art, IED Barcelona Escola Superior de Disseny, ILLA Escola d’Art i Disseny,
Bau Centre Universitari de Disseny de Barcelona, ELISAVA Escola Superior de
Disseny i Enginyeria de Barcelona, Grisart Escola Internacional de Fotografia, Institut
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC), SANT IGNASI, Jesuïtes Sarrià Estudis
Professionals, Escola d’Art i Superior de Disseny Serra i Abella.

6. OPEN AREA
De dilluns 26 de juny a divendres, 30 de juny, Open Area. 080 Barcelona Fashion. Jardins
Recinte Modernista de Sant Pau

Una de les vocacions de la passarel·la catalana és obrir el món de la moda al gran
públic, i per això la 080 Barcelona Fashion torna a instal·lar l’Open Area, la zona del
certamen oberta a tots els públics. En aquesta edició, l’Open Area acollirà el village —
amb els estands de patrocinadors i sponsors—, les diferents exposicions, i el Fashion
Market, entre altres continguts. A més, els visitants de l’Open Area podran seguir les
desfilades a través de grans pantalles que s’instal·laran en aquest espai.
És una zona de lliure accés, oberta de franc a tots els visitants, que podran accedir-hi
descarregant la invitació a través de la web de la 080, on obtindran un codi QR.
a. 080 Fashion Market
De dilluns 26 de juny a divendres, 30 de juny, Open Area. 080 Barcelona Fashion. Recinte
Modernista de Sant Pau

Una edició més, la 080 Barcelona Fashion acull el
Fashion Market, amb una vintena de botigues efímeres
(pop-ups) de moda i complements s’instal·laran al
Recinte Modernista de Sant Pau durant la setmana de la
moda. Amb la voluntat d’apropar més que mai la
passarel·la al carrer, la meitat de les pop-ups seran de
dissenyadors i marques que desfilen en aquesta edició.
El Fashion Market estarà obert per als assistents a la
passarel·la i per al públic general, que podran veure i
comprar articles de disseny.
Hi seran presents les següents firmes: Alèxia Grustan;
amt.; AUBERGIN; BCN Brand; Bohemian Rhapsody Bcn;
BRAIN&BEAST; DANIELROSA; ELENA ESTAUN;
GEMMALÓPEZ
BARCELONA;
Grey
Sunglasses;
GUILLERMINA BAEZA; HÀBIT by Miquel Barberà; Krizia
Robustella; OSCARLEON; PETUSCO HERITAGE; PILAR DEL CAMPO; TARANTA;
VIRGINIA DRÖM Bags Bcn; VSB Barcelona Jewels; i Woodys Barcelona.

b. Tesines escoles de disseny de moda
De dilluns 26 de juny a divendres, 30 de juny, Open Area. 080
Barcelona Fashion. Recinte Modernista de Sant Pau

Nou escoles de disseny i moda de Catalunya presenten una
selecció de les tesines del passat any escolar a l’Open Area
de l’esdeveniment. Les escoles participants en aquesta
edició del 080 són: Escola Superior de Disseny ESDi; Escola
de la Dona; Felicidad Duce, Escola Superior de Disseny de

Moda de LCI Barcelona; Idep Barcelona, Escola Superior d’Imatge i Disseny; ICM
Institut Català de la Moda; IED Barcelona Escola Superior de Disseny; LLOTJA Escola
Superior de Disseny i Art; BAU Centre Universitari de Disseny de Barcelona, i ILLA
Escola d’Art i Disseny.

c. Fòrum de Tendències by Texfor
De dilluns 26 de juny a divendres, 30 de juny, Open Area. 080 Barcelona Fashion. Recinte
Modernista de Sant Pau

En una exposició permanent dins del 080
Barcelona Fashion, Texfor presenta les
tendències de la temporada primaveraestiu 2018 a través de les mostres de les
empreses catalanes. Amb aquesta
iniciativa es vol apropar la indústria tèxtil
catalana a dissenyadors, compradors,
retailers i al públic en general, mostrant la
proposta de colors i tendències de la
propera temporada primavera-estiu 2018
a través de la creativitat i qualitat dels
productes de casa nostra. La carta de colors es presenta amb cons de fil tintat, i tot
estirant el fil, els visitants del 080 poden endur-se a casa la carta de colors de
tendència de la propera temporada d’estiu. Les empreses tèxtils participants en el
panell de tendències són: Lanitex, Organic Cotton Colours, Taylor, New Junior, Nova
Laneria, Premiertex, i Jaba Textil.

7. ACTIVITATS ESPECIALS 20a EDICIÓ

a. 080 BCN FASHION NIGHT
A més del calendari de desfilades i de les activitats paral·leles que cada edició
organitza el certamen, la passarel·la catalana vol celebrar el seu aniversari amb
activitats especials al llarg de la setmana, que tindran lloc a les Nits del 080 Barcelona
Fashion. Cada vespre, en finalitzar la jornada de desfilades, estan previstes
actuacions, concerts i presentacions que tindran com a escenari el Recinte Modernista
de Sant Pau.

Dilluns, 26 de juny. 20.30h.
Celebració 75è aniversari
MACSON
La marca de moda masculina
Macson celebra els 75 anys de la
seva fundació. Per celebrar
aquest aniversari, la firma ha
volgut sumar-se per primer cop al
080 Barcelona fashion. En el seu
excepcional
debut
a
la
passarel•la catalana, Macson
presentarà la seva primera
col·lecció
càpsula 'The last
exit', una proposta fidel a l’estil
british que ha caracteritzat a la firma des dels seus inicis. Macson prepara una
espectacular posada en escena, que sorprendrà als clients i seguidors de la firma. La
vetllada es completarà amb un còctel als jardins del Recinte Modernista de Sant Pau.

Dimarts, 27 de juny. 20.30h
Presentació “Amoramargo”
El coreògraf, ballarí i model Rafael Amargo, ha volgut iniciar la seva aventura en el món de
la moda a la 080 Barcelona Fashion. I ho farà en el marc de la celebració de la 20a edició
de la passarel·la catalana. Amb la firma “Amoramargo” —en la seva faceta de
dissenyador— presentarà la seva primera col·lecció, “Ecléctico”, una proposta per a la
primavera-estiu 2018, amb peces per a home, dona i nen. La vetllada es completarà amb
un còctel al Pavelló Sant Rafael.

Dimecres, 28 de juny. 20.30h
Desfilada Custo Barcelona
La firma Custo Barcelona segueix fidel a la seva cita amb la 080 Barcelona Fashion, i
en aquesta edició commemorativa de les 20 edicions, ho ha volgut fer de manera
especial, dins la programació de les 080 Barcelona Fashion Nights. Amb
l’espectacularitat pròpia de les seves desfilades, Custo presentarà “Light Years
Cruise” la seva proposta per a la tardor-hivern 2017-18.
080 Barcelona Fashion Anniversary party by Zalando
Finalitzada la desfilada de Custo Barcelona tindrà lloc la celebració de la 20a edició de
la passarel·la 080 Barcelona Fashion, una celebració que vindrà de la mà de Zalando,
la principal plataforma de moda online del món. El gegant del fashion ecommerce
també ha volgut ser present en aquesta especial ocasió, com a main sponsor,
patrocinant l’afterparty de celebració de la dècada d’existència de la passarel·la
catalana i així, expressar el seu suport als dissenyadors i marques i contribuir a fer la
moda més accessible a tothom.

Dijous, 28 de juny. 20.30h.
Presentació Sweet Matitos
La nova firma atelier catalana Sweet Matitos farà
la seva presentació mundial a la passarel·la 080
Barcelona, dins el programa especial de la 20a
edició. En el seu debut, la nova marca presentarà
la seva primera col·lecció “Sweet Life”, per a la
primavera-estiu 2018.
Sweet Matitos neix del somni d’una parella,
Matias Jaramillo, i Francesc Maritany, dos joves
empresaris dedicats a diferents sectors de la moda. Precisament, aquesta passió per
la moda, l’elegància, la bellesa i el luxe els ha portat a crear aquesta marca.
Concert Andrea Motis
En la celebració de la 20a edició de
la 080 Barcelona no podia faltar la
música. Per això, la vetllada es
completarà amb la trompetista i
cantant
Andrea
Motis,
que
presentarà el seu primer treball en
solitari, “Emotional Dance”, en el
marc del Festival Músiques del Món,
acompanyada el baixista Joan
Chamorro, el bateria Esteve Pi i el guitarrista Josep Traver.

b. Samarreta solidària 080 Casals dels Infants
També en aquesta especial edició, el 080 Barcelona
Fashion impulsa una acció solidària amb l’entitat
Casal dels Infants. Aquesta iniciativa s’articularà
mitjançant la comercialització d’una samarreta
dissenyada a partir del figurí de moda fet pel
prestigiós il·lustrador novaiorquès, Rubén Toledo,
especialment per a la passarel·la catalana. Els diners
que recollits es destinaran a un projecte social pel
Casal dels Infants.
Precisament, aquesta il·lustració serà molt present al
llarg de la setmana de la moda catalana, ja que
també a partir d’ella, s’ha dissenyat la imatge
d’aquesta edició commemorativa del 080 Barcelona
Fashion.
La samarreta es podrà adquirir a un estand fins el
080 Market Place i també online, a través del web del www.080barcelonafashion

8. PRESÈNCIA A LES XARXES i 080 TV CHANNEL
Una edició més, la 080 Barcelona Fashion torna a comptar amb el canal de televisió
080 TV Channel, que emet de manera regular per internet a través de la web
www.080barcelonafashion.cat. Durant els dies del certamen, comptarà amb una
programació especial, que inclou notícies, reportatges, entrevistes, comentaris i
anàlisis. A més, retransmetrà en directe totes les desfilades. Amb aquest canal, posat
en marxa ara fa tres anys, la 080 posa a disposició del públic material audiovisual i
valoracions de les novetats que es presenten al certamen. Un grup de professionals i
d’estudiants del Màster en Comunicació de Moda de la Facultat de Comunicació
Blanquerna (Universitat Ramon Llull) s’encarreguen de la cobertura.
Pel que fa al web del 080 Barcelona Fashion durant aquesta setmana (del 30 de gener
al 3 de febrer) la plataforma va registrar més de 41.000 visites. La majoria de les
visites van ser d’origen nacional i estatal, i destaquen a nivell europeu països com
Regne Unit, Estats Units, Itàlia, França, Alemanya i Holanda. Fora d’Europa,
destaquen les visites procedents de països Colòmbia, Mèxic i Xina.
En relació amb les xarxes socials, el nombre de seguidors a Facebook, (a dia 9 de
juny) se situa en 87.929 seguidors (representa un increment de 0,2% respecte el
tancament de l’anterior edició). A Twitter, avui hi ha 25.500 seguidors (un 0,4%% més
que al tancament de l’anterior edició). Finalment, Instagram, és la xarxa que ha
experimentat un major creixement, amb 39.200, un 4,3% més que al tancament de la
passada edició.
A partir de demà, estarà disponible al web 080barcelonafashion tota la informació
actualitzada d’aquesta edició. També es podrà consultar a través de smartphones,
amb totes les seccions habituals de la web.

9. PATROCINADORS I ‘SPONSORS’ 20 ED. 080 BARCELONA FASHION

En aquesta 20a edició, el certamen compta amb la novetat de col·laboració de
Zalando com a main sponsor al costat de Moritz, que reitera el seu suport i el seu
compromís amb 080 Barcelona Fashion i amb la moda, com a sponsors principals,
080 Barcelona Fashion compta amb 7 patrocinadors-sponsors, i amb 6 firmes
col·laboradores.
‘MAIN SPONSORS’
Zalando
Categoria: patrocinador principal.
Activitat durant 080 Bcn Fashion: presència al village (zona VIP), diferents activacions
paral·leles en la zona village i patrocinador de la festa oficial de la 20a edició del 080 Bcn
fashion.
Moritz
Categoria: patrocinador principal.
Activitat durant 080 Bcn Fashion: presència al village (stand), brindis al backstage i photocall
area
‘SPONSORS’
Redken
Categoria: perruqueria oficial.
Activitat durant 080 Bcn Fashion: presència al backstage amb servei de perruqueria i
presentació de marca al village
Royal Bliss
Categoria: tònica oficial.
Activitat durant 080 Bcn Fashion: presència de marca durant 080 Barcelona Fashion (stand)
La Roca Village
Activitat durant 080 Bcn Fashion: presència de marca durant 080 Barcelona Fashion (stand) al
voltant del seu projecte Barcelona Designers Collective by La Roca Village
Las 2 vacas de Danone
Activitat durant la 080 Bcn Fashion: presència de marca durant la 080 Barcelona Fashion
(stand)
Movistar
Categoria: partner tecnològic.
Activitat durant 080 Bcn Fashion: presència de marca durant 080 Barcelona Fashion (stand)
Gramona
Categoria: vi i cava oficial.
Activitat durant 080 Bcn Fashion: presència al photocall area i patrocinador amb producte en
diverses activitats paral·leles
Redbull
Activitat durant 080 Bcn Fashion: presència de marca durant 080 Barcelona Fashion (stand)

COL·LABORADORS
Rowenta
Categoria: planxat oficial vestuari
MAC Cosmetics
Categoria: maquillatge oficial.
CND Beauty
Categoria: manicura oficial.
Bijou Brigitte
Categoria: bijuteria oficial.
Solán de Cabras
Categoria: aigua oficial.
BCN Brand
Categoria: uniformes oficials del TV Channel i dels hostesos i les hostesses de 080 Barcelona
Fashion.
Sony
Categoria: Patrocinador tecnològic oficial de l’exposició “20 edicions 080 Bcn Fashion”

Per a més informació i acreditacions dels mitjans: www.080barcelonafashion.cat

