


Calendari de la passarel·la
23a edició 080 Barcelona Fashion

Dilluns 4/2
10.30h-21.30h NEO2 PHOTOSHOOT EXHIBITION 

10.30h-21h VILLAGE & POP UPS GALLERY
         080 BARCELONA FASHION SHOWROOM 
         Auditori Francesc Cambó

10.30h  Acte d’inauguració 
   23a edició 080 Barcelona Fashion  
   Pavelló Montserrat
11h    TEOH & LEA
12.30h  MAITE BY LOLA CASADEMUNT
14h   SITA MURT

16h   ESCORPION STUDIO BARCELONA SS19
17.30h   CHULAAP m&w
19h   NAULOVER
20.30h  ZE GARCIA 

Dimarts 5/2
8.30h-18h BARCELONA FASHION SUMMIT.  
             Teatre Nacional de Catalunya

10.30h-21.30h NEO2 PHOTOSHOOT EXHIBITION
10.30h-21.30h VILLAGE & POP UPS GALLERY
   080 BARCELONA FASHION SHOWROOM 
   Auditori Francesc Cambó

11h    KILLING WEEKEND m&w
12.30h  MANS CONCEPT MENSWEAR
14h   Z1 m&w

16.30h  TXELL MIRAS
17.30h  MIRIAM PONSA
19h  CUSTO BARCELONA
21h  UMIT BENAN men

Dimecres 6/2

10.30h-21.30h NEO2 PHOTOSHOOT EXHIBITION

10.30h-21.30h VILLAGE & POP UPS GALLERY

11h   LITTLE CREATIVE FACTORY
12.30h  JNORIG m&w SS19
14h  OSCARLEON

16h  PABLO ERROZ m&w
17.30h  ESAÚ YORI women
19h       ANTONIO MIRÓ m&w
20.30h  BRAIN & BEAST m&w

Dijous 7/2

10.30h-21.30h NEO2 PHOTOSHOOT EXHIBITION
10.30h-21h.30h VILLAGE 
10.30h- 19h POP UPS GALLERY
13h-13.30h ROSSY DE PALMA. 
         Presentació ETAT LIBRE D’ORANGE

11h   113 MAISON m&w
12.30h  AUBERGIN
14h  AGNÉS SUNYER

16h  RUBEN GALARRETA m&w
17.30h  LEBOR GABALA
19h  POLITE women
20.30h  Acte de Cloenda 
             23a edició 080 Barcelona Fashion



113 MAISON, és el projecte conjunt de la Jorgi-
na Carrera (1993, Miralcamp) i la Mariona Puig 
(1989, Girona).
Patronista i fotògrafa respectivament, es co-
neixen fa 6 anys  i comencen a col·laborar en 
els projectes de l’una i l’altra. Sorgeix la in-
quietud d’unir les dues vessants artístiques 
i creen 113 MAISON per trobar un espai amb 
essència pròpia, on poder experimentar i por-
tar a terme les seves idees.

7.02.2019 | 11.00h
113 MAISON

DADES

COL·LECCIÓ
113 MAISON es concentra en la creació de pe-
ces d’autor fetes a mà. 

L’exploració en la construcció de les prendes, 
els tractaments experimentals que es duen a 
terme amb els teixits, la recuperació de pro-
cessos de treball tradicionals, els quals ens 
connecten amb les nostres arrels, i sobretot, 
la reinterpretació del nostre propi arxiu, són 
els mètodes i tècniques que utilitzem de ma-

Dissenyador: Jorgina Carrera i Mariona Puig
Marca comercial: 113 MAISON

Tel:  +34 646 681 770 
Web: www.113maison.com  
Mail: studio@113maison.com 
Premsa: press@113maison.com
Instagram: @113maison

nera continuada en l’elaboració de cada una 
de les nostres peces. Juntament amb un ull 
pels detalls i les imperfeccions buscades fan 
que aquest conjunt de peces siguin úniques. 

Cada prenda es treballa individualment, una a 
una, deixant espai per dotar-la de personalitat 
i ànima, buscant sempre siluetes alternatives 
i explorant la seva abstracció. Superposicions, 
volums exagerats i drapejats.

Sense enfocar-nos estrictament en col·lec-
cions, moltes de les peces que es creen es van 
renovant amb el temps, mantenint sempre un 
sentit conceptual entre elles.
Amb la col·laboració de De Ubieta (www.deu-
bieta.com) i Enric Bages Blanco.



Llicenciada en Història de l’Art per la Univer-
sitat Autònoma de Bellaterra i en Música pel 
Conservatori del Liceu de Barcelona. Agnés, 
sempre amb la mirada posada en l’art, s’en-
dinsa en les profunditats tant del disseny com 
del dibuix de patrons, per trobar la combina-
ció correcta entre els seus dissenys, tallers 
i clients. Des de fa cinc anys, Agnés Sunyer 
combina la moda prêt-à-porter i el disseny a 
mida col·laborant estretament amb el client.

7.02.2019 | 14:00h
AGNÉS SUNYER

DADES

COL·LECCIÓ

Una col·lecció inspirada en els colors i les tex-
tures captats en el meu viatge entre Tòquio i 
Kyoto. Per mitjà d’aquesta col·lecció transme-
to la convivència entre l’avantguarda i la tra-
dició del país nipó, com també la seva visió i 
passió per la cultura, l’art i el disseny.

Dissenyador: Agnés Sunyer
Marca comercial: AGNÉS SUNYER

Tel: +34 655 102 815
Web: www.agnessunyer.es 
Mail: info@agnessunyer.es, 
comunicacion@agnessunyer.es



Antonio Miro celebra 40 anys vestint l’home i 
la dona contemporanis amb una visió pròpia 
del disseny. La creativitat, l’autenticitat i l’ele-
gància d’Antonio Miro es nodreixen del contac-
te directe amb l’ entorn: l’art, el cinema o la 
música. De la mà del director creatiu Albert Vi-
llagrasa, la firma proposa contínuament nous 
llançaments de línies de moda, complements, 
decoració... Recentment Antonio Miro ha estat 
reconeguda amb dos Premis a la Millor Col·lec-
ció de la 080 Barcelona Fashionper Love(2018) 
i Origens(2016-2017).

El 2019 Antonio Miro celebrarà el 40 aniversari 
amb trobades al seu flagshipstore al  carrer 
Enric Granados 46 i que acull habitualment 
presentacions i esdeveniments.

6.02.2019 – 19:00h

ANTONIO MIRO DADES

COL·LECCIÓ

S’encenen els llums, sonen els primers acords. 
Una cortina de fum envaeix l’espai i el públic 
crida embogit el nom de l’artista.

Rock neix de la importància de la imatge de 
l’artista i de quina manera incideix en els fans 
en una era en què la primera impressió és de-

Dissenyador: Albert Villagrasa
Marca comercial: ANTONIO MIRO
Persona de contacte de la firma: 
ANDREA ARQUERO (CEO)
Tel.  +34 670 609 743
Web: www.antoniomiro.es
Mail: arquero.a@antoniomiro.es
Press: prensa@antoniomiro.es 650 01 29 22

cisiva. Un seguici d’estilistes, maquilladors i 
fotògrafs estudien al detall la imatge de l’ar-
tista per projectar-ne el èxit. Se’n premia l’au-
tenticitat, l’excentricitat i l’originalitat.
El negre irromp a la col·lecció, carregada de 
detalls, sensualitat i sexualitat. Rock fa que 
les peces siguin les responsables de la idea-
lització per mitjà de pells, poliuretà, sedes, tul, 
llanes fredes i draps de caixmir.
Tot és fosc. Comença el xou.



Aubergin és la marca formada el 2015 per Anna 
Uimonen i Nevean Holmes, que comparteixen 
la mateixa filosofia de treball, ambició i passió 
per la moda. Dues ments diferents, però amb la 
mateixa meta: crear una marca que reflecteix 
un lifestyle, uns valors sostenibles i dissen-
ys que perduren en el temps. Mitjançant els 
dissenys, i sobretot els estampats de disseny 
propi, aubergin transmet una història en cada 
col·lecció. Les col·leccions neixen de l’equili-
bri entre influències del passat i del present, 
i creen una sinergia d’elegància intemporal, 
que combina el minimalisme, l’street style i la 
contemporaneïtat. 

7.02.2019 | 12:30h
AUBERGIN

DADES

COL·LECCIÓ

La inspiració AW19 neix de diversos referents 
del món artístic i la seva visió de la bellesa 
femenina, en concret, de la fotografia d’Anto-
nio Lopez, l’optimisme visual dels anys 70 i les 
obres de Gustav Klimt. 

La línia de la col·lecció es basa en una estè-

Dissenyador: Nevean Holmes & Anna Uimonen
Marca comercial: AUBERGIN

Tel:  +34 650 507 477 , +34 622 302 868
Web: www.aubergin-design.com 
Mail: aubergin@aubergin-design.com 
Premsa: press@aubergin-design.com 

tica d’estils oposats: un de refinat i femení 
amb teixits vaporosos i estampats Aubergin, 
i un altre d’estructurat amb volums derivats 
de la sastreria masculina, amb talls rectes i 
oversized.



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 com-
plexes equacions geomètriques en les quals 
el color i la matèria formen part d’uns codis 
on res no és aleatori. Així, Brain&Beast propo-
sa 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.

7.02.2019 | 20:30h
BRAIN & BEAST

DADES

COL·LECCIÓ

L’adquisició anormal d’articles s’anomena 
compra compulsiva o oniomania. Aquest tras-
torn psicològic consisteix en la compra per-
sistent, irresistible, assaltant i que s’esdevé 
de manera repetitiva, la qual provoca una sen-
sació agradable i reductora de malestar. 
Entre les persones que pateixen aquesta psi-

Dissenyador: Ángel Vilda
Marca comercial: BRAIN & BEAST
Responsable comercial: 
Ezequiel Carril sales@brainandbeast.com

Tel: +34 687 874 746 / +34 687 874 749
Web: www.brainandbeast.com 
Mail: info@brainandbeast.com 
Press: concept@conceptagency.net

copatia es reporta un alt grau de comorbiditat: 
els compradors compulsius reuneixen sovint 
criteris d’altres trastorns, en concret, relacio-
nats amb trastorns depressius i una autoesti-
ma baixa. 
Així, satisfer el desig desenfrenat per com-
prar sense una necessitat real suposa una 
via d’escapament emocional i es converteix 
en una necessitat de la qual resulta molt di-
fícil desfer-se. Reconèixer aquesta addicció 
suposa un cop a les pròpies creences i idees, 
la qual cosa es podria explicar mitjançant la 
teoria de la dissonància cognitiva: com més 
comprem, més ens veiem obligats a justificar 
aquest hàbit fent més compres.
/ notBUYING _ justTHERAPY / és una col·lecció 
satèl·lit que inclou objectes de moda aspira-
cionals i accessibles, i terapèutics, fins i tot; 
peces que, des de l’univers Brain & Beast, s’ar-
ticulen com pedaços sobre l’estabilitat emo-
cional i que ajuden a afrontar la realitat des 
d’un punt de vista positiu, com si fossin bas-
tons de recolzament, per tal d’evitar conflictes 
més complexos.



CHULAAP és una marca de moda sud-africa-
na fundada per Chu Suwannapha l’any 2015 i 
homenatja la diversitat de l’Àfrica a través de 
dissenys gràfics orientats a la impressió.

Suwannapha es va criar a Tailàndia, però viu 
i té la seu a Ciutat del Cap. Va estudiar moda 
a ESMOD PARÍS abans d’anar a Sud-àfrica, on 
és conegut pels seus anys d’experiència com 
a director de moda de les revistes setmanals 
You, Huisgenoot i Drum. Després d’haver es-
tat votat com al més innovador als SA Style 
Awards, Suwannapha va llançar la marca CHU-
LAAP a la SA Menswear Week el febrer de 2015, 
que va tenir una aclamació immediata.

Altres col·leccions han vist mostres de CHU-
LAAP en bases militars, al capdamunt d’esta-
dis de futbol i ofereixen, de forma consistent, 
una sèrie de col·leccions inspirades en el 
disseny gràfic basat en el continent africà i 
les diverses cultures i els diferents costums. 
CHULAAP també ha col·laborat amb marques 
mundials, com la italiana Superga, i en l’esde-
veniment capdavanter de disseny i artesania 
de Sud-àfrica, el Sanlam Handmade Contem-
porary, com a dissenyador destacat. CHULAAP 

4.02.2019 | 17:30h
CHULAAP

DADES

COL·LECCIÓ

És el remix del matrimoni dels motius orien-
tals i els gravats africans de les peces col·lec-
tives de l’«afro contemporani» amb un toc 
de la seva cultura tailandesa. Les capes d’es-
tampats, els colors i les textures són el centre 
d’aquesta col·lecció. Els colors provenen dels 
matisos de l’alba i el capvespre a l’Àfrica i de 
les estrelles vespertines.

Els estils rics i atrevits d’AFRICAN ART & CUL-
TURES i els estils quotidians de carrer són el 
motiu d’inspiració, juntament amb les influèn-
cies japoneses, els origami en els estampats 
africans i la manta «basotho» tradicional de 
Lesotho, un país situat a la frontera sud-afri-
cana.

Marca comercial: CHULAAP
Web: www.oxosi.com  
Mail:  info@chulaap.co.za 
Twitter: @chusuwannapha 
Instagram:  @chusuwannapha 

és conegut per ser un líder en grafies i impres-
sions en la moda africana moderna i va ser no-
minada com una de les 5 primeres marques 
africanes de HighSnobiety que podrien sortir 
directament de la pel·lícula «Black Panther» 
i va ser recentment seleccionada per mostrar 
la col·lecció d’hivern 2018 amb 57 dissen-
yadors africans a la col·lecció Arise Fashion 
Week/Winter 2018/19. CHULAAP acaba de rebre 
el premi a la millor col·lecció de moda mascu-
lina 2018 a la Fira de la Moda de Durban.



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 que també van 
poder contemplar les més variades manifesta-
cions artístiques, culturals i filosòfiques. Una 
de les coses que més els va cridar l’atenció 
va ser l’estil de Califòrnia, expressat en el look 
dels surfistes que vivien al sud de l’estat, així 
com en l’element psicodèlic de la part nord. La 
innovadora moda plena de color que van tro-
bar-hi els va impressionar, especialment un 
estil de samarretes que no existia a Espanya 
en aquella 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 

5.02.2019 | 19:00h

Custo Barcelona 

DADES

COL·LECCIÓ

Custo Barcelona mostra la seva versió més 
nocturna amb Aftersun, una col·lecció per les 
nits d’estiu d’aquest any. Quan el sol es pon, 
la dona Custo vol divertir-se: una dona segura 
de si mateixa que té molt clar qui és i valora 
molt la seva individualitat. La col·lecció és un 
brindis a la part més lúdica de l’època més 
càlida, de nits inacabables que s’allarguen 
fins veure la sortida del sol. Experimentalitat 
i comoditat es combinen per crear un armari 
únic, eminenment nocturn en el que volums i 
línies trenquen esquemes.

Dissenyador: Custo Dalmau
Marca comercial: Custo Barcelona
Tel: +34 933 788 410
Web: www.custo.com 
Mail: recepcion@custo.com
Facebook: Custo Barcelona
Instagram: @custobarcelona 
Twitter: @custo_Barcelona
Press: eva@xxlcomunicacion.com

una atenció particular a l’àrea del disseny grà-
fic, en la qual se sentien especialment còmo-
des. Amb el temps, la investigació en l’ús del 
color i els estampats es va convertir en inno-
vació, audàcia i sofisticació.

Actualment, podríem dir que Custo Barcelona 
existeix com un estil en ell mateix, que en cer-
ta manera 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.



Esaú Yori va iniciar a la seva carrera com a dis-
senyador fa més de 10 anys. Va créixer a Lima, 
el Perú, i va començar la seva carrera com a 
director creatiu quan es va traslladar a  Barce-
lona l’any 2000. Amb arrels japoneses, italia-
nes, africanes i peruanes, aquest dissenyador 
té la capacitat de barrejar, de manera elegant, 
diferents cultures, obtenint com a resultat un 
producte net i clàssic amb tocs eclèctics en 
cada col·lecció. 

El 2006 va guanyar el primer premi a la millor 
col·lecció internacional i una medalla de bron-
ze per a la millor col·lecció al Hempel Contest, 
a Pequín. Ha col·laborat amb les principals 
marques de la indústria com a director creatiu 
i amb grans revistes de moda com a editor. A 
més, Esaú Yori és un dels millors estilistes co-
neguts a la indústria. El seu gran coneixement 
del mercat i la seva capacitat per analitzar de-
talls el van portar a ser estilista en campan-
yes internacionals pel grup Inditex, on va tre-
ballar amb fotògrafs famosos com Tim Barber, 
Purriene i Drew Jarret. El 2008 va començar a 

6.02.2019 | 17:30h
ESAÚ YORI

COL·LECCIÓ

Esaú Yori AW 19/20 és una revisió personal de 
l’amor i els diferents estats emocionals i men-
tals que una persona pot experimentar en la 
seva cerca. 
La col·lecció Tardor-Hivern 19/20 combina la 
sastreria clàssica accentuant la cintura, des-
proporcionant els malucs i marcant les espat-
lles per crear peces atemporals en què el sexe 
és una il·lusió.

Negre, blau marí, blanc i beix són els colors 
principals d’aquesta nova temporada i els 
teixits principals són la llana anglesa, la seda 
xinesa, el cuir Nappa italià, el caixmir mongol, 
la llana australiana i el popelín japonès. La 
puresa d’aquests colors i materials ha estat 
essencial per crear aquesta col·lecció que se-
gueix sent una banda sonora inspirada en els 
orígens del dissenyador Esaú Yori, la seva vida 
i les seves experiències.

col·laborar com a director del Màster en Direc-
ció d’Art de FdModa (Barcelona). El 2011 es va 
convertir en el director acadèmic d’Idep Barce-
lona (Escola Superior d’Imatge i Disseny), on va 
va estar fins al 2014. 

El 2015, motivat per la seva passió per la cul-
tura asiàtica, va traslladar el seu estudi crea-
tiu a Guangzhou. Allà, va llançar el seu propi 
projecte (Esaú Yori) com a marca mundial. 

Dissenyador: Esaú Yori
Marca comercial: Esaú Yori
Tel. +86 186-8852-7587
Tel. +34 675 759 177
Web: www.esauyori.com
Mail: esau@esauyori.com

DADES



Des de 1929, la firma vesteix a dones que se-
dueixen amb la seva autenticitat, amb la seva 
seguretat en elles mateixes; en definitiva, 
amb la seva personalitat única. Elles trien i 
defensen una moda audaç i sostenible, unes 
peces que les acompanyen en el seu dia a dia 
i que els brinden, a més, un potencial infinit de 
possibilitats.

ESCORPION s’ha consolidat com un referent 
internacional per la sofisticació dels seus 
dissenys i per la qualitat del seu punt. #UnJer-
seyESCORPION és un imprescindible, una peça 
perdurable i que sempre és tendència.

El 2018, Andrea Martínez agafa el relleu de Sy-
bille Horaist com a directora creativa de la fir-
ma. Fidel al llegat de la casa, Martínez aporta 
la seva visió avantguardista i cosmopolita a 
les col·leccions.

4.02.2019 – 16:00h

ESCORPION STUDIO 
BARCELONA

DADES

COL·LECCIÓ

La mareperla és la superfície del mar en la 
seva versió més iridescent; és aquell instant 
en què els raigs del sol es fonen amb la trans-
parència de l’aigua i la inunda de pampallu-
gues. Un màgic arc de Sant Martí de tonalitats 
marines que van des del turquesa, el verd ai-
gua o el daurat, al rosa suau i al porpra pla-
ta. D’aquest escenari místic emergeix la dona 
com una deessa. Una joia de la natura que bri-
lla amb llum pròpia. Ella és forta, clarivident 
i compromesa, flexible, sensual i intuïtiva. 
MADREPERLA ens connecta amb el costat més 
íntim i fascinant de l’essència femenina i fa 
brillar aquesta perla, valuosa i única, que tota 
dona porta dins.

Marca comercial: 
ESCORPION STUDIO BARCELONA

Tel: +34 938 030 600 +34 938 030 600
Web: www.escorpion.com
Mail: info@escorpion.com
Facebook: Escorpionstudio
Twitter: escorpionstudio
Instagram: @escorpionstudio

ESCORPION Studio Barcelona és el segell sota 
el qual es presenten les creacions exclusives 
per a passarel·la de la marca. Des del 2015, les 
seves desfilades són una cita obligatòria en el 
calendari de la 080 Barcelona Fashion.



COL·LECCIÓ

D’acord amb les seves dues últimes col·lec-
cions, SS19 “Complex Minimalisme” actualitza 
la idea de fusionar dues cultures contràries.
La idea de JNORIG és trencar les fronteres so-
cials, polítiques i religioses en l’era tecnològi-
ca en què vivim. En aquesta ocasió van optar 
per expressar-ho fusionant la simplicitat de 
l’estil de vida amish i la complexitat de les tri-
bus índies, els quals viuen la vida depenent 
només de recursos limitats.
Els estampats, els brodats i les siluetes s’han 
inspirat en els Rabari, mentre que la seva his-
tòria en color negre, blanc i vermell es veu in-
fluenciada per la forma en què vesteixen els 
seus homes i dones.
D’altra banda, han mantingut una senzillesa 
com la dels amish a través de les peces. Els 
tirants amish clàssics van inspirar el ressor-
giment de les corretges que es veuen al llarg 
d’aquesta col·lecció, i les típiques mantes 
amish fetes a mà són la visió dels patrons 
blancs i negres.

DADES

Dissenyador: Javier Giron
Marca comercial: JNORIG

Tel: + 34 692 365 110
Web: www.jnorig.es
Mail: info@jnorig.es, press@jnorig.es
Facebook: jnorigstudio
Twitter: @jnorig.studio

Javier Girón (Colòmbia), va estudiar i desenvo-
lupar-se com a dissenyador tant a Europa com 
als Estats Units. La cultura alemanya és una 
influència subjacent en el procés de pensa-
ment i l’estil de la marca, ja que es va mudar 
a Frankfurt als 12 anys. La passió per diferents 
disciplines, com ara l’arquitectura, la investi-
gació sobre cultures estrangeres, juntament 
amb les experiències personals de Javier Gi-
rón, defineixen el seu procés creatiu.

Javier Girón va estudiar a l’Istitut Europeo di 
Design (IED) de Barcelona i, després de gra-
duar-se, es va traslladar a Los Angeles per 
treballar juntament amb Jeremy Scott, director 
creatiu de Moschino. Un cop a Alemanya, Javier 
Girón va treballar com a dissenyador de roba 
per a una gran distribuïdora, però aquesta ex-
periència a gran escala no va satisfer el seu 
desig de treballar, dibuixar, el patronatge i la 
veritable feina artesanal.

JNORIG dissenya per a un home jove i innova-
dor que arrisca amb el seu propi estil. Les se-
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JNORIG

ves peces requereixen un pensament acurat 
i juguen amb la simetria, siluetes mínimes i 
línies rectes. Amb el seu retorn a Barcelona 
l’any 2016, Javier Girón va fundar una marca 
de roba d’home de gamma alta definida per 
aquests principis: urban-chic, eclèctic, i, so-
bretot, acromàtic, 



Killing Weekend és una marca que té per ob-
jectiu comunicar, a través de la moda, un estil 
de vida que es basa en el fet de ser un mateix, 
de lluitar pel que creus i de viure la vida que 
realment desitges. És INSPIRADORA, transmet 
experiències i anima la gent a escollir el seu 
propi camí; AUTÈNTICA, amb personalitat, dis-
senys propis i amb una filosofia de fabricació 
local i ètica; IMPLICADA, col·labora amb projec-
tes que l’envolten i amb qui hi comparteix els 
valors de l’esforç i la superació. Aposta per la 
simplicitat i la comoditat. Col·leccions limi-
tades i intemporals. Aposten pel producte de 
qualitat i col·laboren amb empreses del terri-
tori.
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KILLING WEEKEND

DADES

COL·LECCIÓ

La col·lecció Zero Year explica la gran quantitat 
d’adversitats que comporta iniciar el camí cap 
a un objectiu concret: problemes externs, tra-
ves i obligacions que dificulten aconseguir la 
fi somiada. Es tracta d’una cursa de fons amb 

Dissenyador:  Alba Martínez Armengola i 
Xavier Martínez Checa 
Marca comercial:  KILLING WEEKEND

Tel: +34 688 909 722
Web: http://killingweekend.com/
Mail: hello@killingweekend.com 
Facebook: killingweekend
Instagram: @killingweekend
Twitter:  @KillingWeekend

centenars d’obstacles que afegeixen un excés 
de pes, de manera que es crea una sensació 
de bogeria i desequilibri.



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.

Un nom preciós i sonor va ser la seva prime-
ra declaració de principis. És la traducció de 
Leabhar Ghabhála Erenn, un conjunt de ma-
nuscrits gaèlics del segle XI, que expliquen 
la fundació d’Irlanda. La fantasia de les his-
tòries i el fet que Irlanda estigui tan unida a la 
tradició llanera van fer que decidís adoptar la 
fonètica del títol, que en castellà es pronuncia 
Lebor Gabala.

Lebor Gabala tria les matèries primeres més 
exquisides, a la recerca de la màxima qualitat.

7.02.2019 – 17:30h
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COL·LECCIÓ

La fusió de l’esport i la ciutat marca la col·lec-
ció de tardor-hivern 2019 de Lebor Gabala. Els 
nous esports originats al carrer ofereixen pe-

Dissenyadora: Maite Muñoz Roy
Marca comercial: LEBOR GABALA

Tel: +34 934 234 374
Web: www.leborgabala.com 
Mail: info@leborgabala.com 
Instagram: @leborgabala
Facebook: leborgabalafashion
Twitter: @leborgabala
Pinterest: leborgabala
Press: Juan Ferrín +34 915 215 028

ces que passen d’un món a un altre a través de 
codis estilístics híbrids. Els materials tecnolò-
gics, la seda, el caixmir i les franel·les s’obren 
pas en la col·lecció i s’uneixen dins el mateix 
look, donant lloc a infinites interpretacions. 

El punt juga un paper fonamental: múltiples 
galgues i gammes de color per a jerseis i càr-
digans i jacquards en els abrics envoltants. 
Les flors sobre el ras de seda donen el toc fe-
mení als vestits i a les faldilles llargues, que 
combinen amb pelfes suaus i càlides. El tafetà 
estampat per a les peces tècniques i la pota 
de gall en els vestits. Una col·lecció rica en co-
lors i matèries que uneix tradició, actualitat i 
comoditat.



Cristina va ser una arquitecta que va reinven-
tar-se a causa d’unes circumstàncies perso-
nals. Ella va començar a dissenyar un barret 
per a la seva filla Ona. L’any 2011, Cristina Fer-
nández acaba de ser mare. L’Ona esdevé font 
d’inspiració i creativitat; dissenya un capell 
per a ella. La petita fàbrica creativa comença 
a prendre forma fins convertir-se en una em-
presa internacional amb presència a més de 
30 països, i una botiga pròpia al barri del Born 
a Barcelona.

Cristina aplica els seus coneixements d’ar-
quitectura als seus dissenys, experimentant 
amb diferents dimensions per a crear peces 
estructurades, amb volum, atemporals i úni-
ques. Les seves col·leccions estan plenes de 
romanticisme, personalitat i ànima.

Ella s’inspira de tots al voltant d’ella, de tra-
dicions, poesia, cinema, història, família. “El 
meu treball està motivat pel desig de sa-
ber-ho. Sempre procuro afegir algun tipus 
d’innovació a cada nova peça que dissenyi. 
M’agrada entrar al desconegut i aprendre: no-
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Little Creative 
Factory

DADES

COL·LECCIÓ
La nostra col·lecció “THE MAKERS” celebra 
l’artista i creador que tots portem a dins, al 
passat, present i futur. Les nostres peces ela-
borades a mà i a mida en cotó, tela i neoprè 
són atemporals però alhora dissenys juganers 
plens de detalls sorprenents fets amb molt 
d’amor. El nostre llenç de roba de treball, da-
vantals i pantalons de peto, són un gest de 
complicitat amb els aprenents, els mestres i 
les seves obres. 

Faldilles romàntiques de jute a ratlles verme-
lles voleien lliurament al costat de jaquetes 
ajustades, estratificades peces de llana, lli i 
teixits gruixuts. Suaus ombres  de color camell 
i ocre es combinen amb tons crema i negres 
per mostrar-se a sota de peces per a dies de 
pluja. Et convidem a jugar amb les nostres pe-
ces, a mesclar, combinar i complementar-les 
amb qualsevol dels nostres accessoris crida-
ners i sobretot, a gaudir-les.

Dissenyadora: Cristina Fernández
Marca comercial: Little Creative Factory
Tel: +34 933 152 161
Web: www.littlecreativefactory.com 
Mail: contact@littlecreativefactory.com 
Mail: cristina@littlecreativefactory.com
Tel: +34 627 526 775
Responsable de Comunicació: Cristina Castro
Mail: ccastro@littlecreativefactory.com
Instagram: @littlecreativefactory
Facebook: LittleCreativeFactory

ves tècniques, nous teixits...”.



DADES

Marca comercial: LOLA CASADEMUNT
Tel. +34 93 879 39 38
Mail: info@lolacasademunt.com 
Web: www.lolacasademunt.com 
Twitter: @LolaCasademunt 
Instagram: @lolacasademunt
Facebook: LOLA-CASADE-
MUNT-174604179255860/

Lola Casademunt va iniciar la seva activitat 
l’any 1981 al garatge de la seva casa parti-
cular. 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 Maite Gassó Casademunt, filla 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.

Fa uns anys, la firma va crear la línia premium 
“Maite By Lola Casademunt”, una col·lecció 
que presenta a cada edició de la Pasarel.la 080 
Barcelona i que constitueix un element molt 
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Maite by 
LOLA CASADEMUNT

COL·LECCIÓ

La nova col·lecció Maite by Lola Casademunt 
ens trasllada als carrers de l’emblemàtica 
ciutat de Nova York. “Central Park NY” s’ha ins-
pirat en les dones de la Gran Manzana. Dones 
actives i romàntiques que passegen pel parc 
més famós del món, que a la vegada són es-
portistes que caminen per la First Avenue sen-
se perdre mai el seu estil superchic.

El blanc i negre és un binomi protagonista, que 
es combina amb tons verdosos, malves, roses 
i blaus nit. L’icònic lleopard pel que aposta 
sempre la firma hi és present junt amb l’ani-
mal print, tant en tendència. Els metal·litzats 
en tons daurats posen el toc de lluminositat 
a les peces.

Destaquen looks glamurosos amb lluentons, 
velvet i encaixos que contraresten la part 
més esportiva amb teixits tècnics. Sense obli-
dar-nos de la importància que tenen la llana 
fina, la seda, la viscosa i el tricot, presents en 
totes les línies de la col·lecció.

representatiu de la nova imatge de la firma. 
Maite by Lola Casademunt es la línea Premium 
de la marca i es presenta com una col·lecció 
més sofisticada i trendy.



DADES
Dissenyador:  
Jaime Álvarez Pérez
Marca comercial:  
Mans Concept & Menswear
Tel: +34 647 580 398
Web: www.mansconceptmenswear.com 
Mail : info@mansconceptmenswear.com
press@mansconceptmenswear.com
Instagram: @mansconceptmenswear 

Jaime Álvarez neix fa 24 anys a La Luisiana 
(Sevilla) i el 2017 culmina els seus estudis de 
Disseny de moda a l’Istituto Europeo Di Design 
(IED Madrid).

Des de ben petit comença a interessar-se per 
diferents expressions artístiques que con-
flueixen en la moda: una via per explicar his-
tòries, vivències i els seus propis universos.

Des que tenia ús de raó, donava per fet dedi-
car-se a la moda femenina i així ho feia sa-
ber en els seus dissenys. A poc a poc va anar 
descobrint el món masculí i va decidir que po-
dia aportar alguna cosa a aquest àmbit de la 
moda que no havia desenvolupat.

Mentre cursava Disseny de moda a l’IED Ma-
drid, va tenir l’oportunitat de conèixer de prop 
l’ofici de la sastreria. Allà s’especialitza de la 
mà de la reconeguda casa Yusty Madrid.

Jaime finalitza els estudis a l’abril de 2017 i 
continua desenvolupant el seu projecte de 
tesi, el qual és el punt de partida de Mans Con-
cept Menswear. Des del minut zero, s’obliga 
a mantenir els ritmes d’una marca establerta, 
amb resultats que es cuiden al detall.
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Mans 
Concept & Menswear

COL·LECCIÓ

Les referències són orgàniques, i la simbo-
logia hindú és allò sacre. Les flors tenen un 
paper molt important en la tradició índia. En 
entrar en contacte amb la mà, els teixits bro-
dats, més femenins, com també els teixits al 
tall làser, recorden al gessamí i la flor de man-
go. Recreem un mercat vibrant, saturat d’olors 
i sons, on la multitud es fon entre intercanvis 
i tractes. Els colors van des del terra fins als 
marins, en combinació amb llimes, fúcsies 
i ataronjats, fent un gest de complicitat a la 
venda d’espècies.

Participa en dues ocasions a la passarel·la 080 
Barcelona, i a totes dues rep de manera conse-
cutiva el reconeixement al millor dissenyador 
emergent per la Generalitat de Catalunya.

Alhora li atorguen el premi New Designers 
Awards by Sancal, de la revista Neo2.

Ara mateix treballa en la propera col·lecció 
AW19-20 anomenada Road to Goa, que es pre-
sentarà el proper mes de febrer, del 2019, a la 
080BCN Fashion.

En el viatge a l’Índia d’aquesta temporada 
tardor-hivern, la complexitat dels patrons es 
manté, i s’aposta encara més per un ús del 
color i de teixits diferents molt arriscat.



Miriam Ponsa és diplomada en dis-
seny de moda per la Universitat de Sou-
thampton (Regne Unit) i s’ha especialit-
zat en disseny i en tècniques de punt a 
Igualada. 

Miriam Ponsa dissenya totes les col·lec-
cions al seu taller de Manresa i les pro-
dueix en tallers catalans. Valors com 
l’esforç, el treball en equip, l’autentici-
tat i la recuperació de tècniques artesa-
nals formen part del seu manifest. Les 
seves col·leccions estan rebent nom-
brosos reconeixements. El darrer d’una 
llarga llista és el premi a “Dones Mula” 
com a millor col·lecció de la Passarel·la 
080 Primavera/Estiu 2015, atorgat per 
la Generalitat de Catalunya.
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COL·LECCIÓ

Col·lecció inspirada en la ruta de la seda, un 
camí originàriament de caravanes de camells 
que partien des de la Xina per vendre seda a 
Europa. 

El patronatge parteix de peces antigues de fa-
mílies nòmades i es combina amb peces ac-
tuals per plasmar aquesta dualitat. Les formes 
oversize donen pas a peces còmodes, que no 
cenyeixen i permeten la llibertat de moviment. 
Els teixits es treballen amb repunts i buata 
buscant la similitud amb els antics abrics 
encoixinats masculins. La reinterpretació de 
l’efecte ikat, tan usat a Àsia central, s’acon-
segueix amb repunts de color sobre el teixit i 
cintes pintades prèviament.

L’ús de la cinteria i cordó és una constant en 
aquesta col·lecció per poder treballar l’artesa-
nia, tant en teler manual com amb la tècnica 
de punt de mitja.

Predominen els teixits naturals, de llana, mo-
her, alpaca, cotó i seda.

La importància del color es reflecteix en l’es-
tampat. La carta de color s’acosta al noma-
disme i alhora és rigorosa amb les tonalitats. 
Predominen el negre, gris, verd i caqui.

Dissenyadora: Miriam Ponsa
Marca comercial: Miriam Ponsa
Tel. +34 93 872  17 58
Web: www.miriamponsa.com 
Mail: info@miriamponsa.com



Disseny, qualitat i confort fets a Barcelona.
Paula R. Noguera va néixer a Barcelona el 1994, 
es la dissenyadora, filla de Carme Noguera i 
neta del fundador Josep Noguera, llicenciada 
en disseny de moda per LCI, va debutar el gener 
del 2018 en la 080 Barcelona fashion aconse-
guint el premi Modacc a la millor col·lecció de 
marques internacionals.

Des del 1957, sempre ha apostat per no desloca-
litzar la seva producció. Artesà i d’avantguarda, 
aposta per una dona elegant i una roba de qua-
litat, còmoda i versàtil. Carme Noguera és l’admi-
nistradora i la directora artística de la firma. És 
nascuda a Barcelona i és 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 fer 
peces exclusives i estudiades, de llarga dura-
da i de qualitat. Total look, basat en el punt, 
i barrejat amb seda, brodats, estampats, bru-
ses llargues, jaquetes, twin-sets, pantalons i 
faldilles.

4.02.2019 | 19:00h
NAULOVER

Disposem d’una botiga en línia (www.naulo-
ver.com/shop) i de flagship al carrer del Ros-
selló, a Barcelona. Botigues a El Corte Inglés, 
a Espanya i a Portugal, i als magatzems Pyré-
nées, a Andorra.

La firma també és present en països de la UE, 
tals com Alemanya, França, Bèlgica, Polònia, 
Itàlia i Portugal, i a la resta del món, en països 
com Mèxic, amb 2 córners dins dels exclusius 
department stores Palacio del Hierro en els 
seus centres de Polanco i Satélite, a la Xina, a 
Dubai i a Xile.

Un 25% de la seva producció anual és expor-
tació. Naulover ha incrementat un 10% les 
seves vendes el 2017.

DADES

COL·LECCIÓ
Agafa la inspiració des dels jardins renaixen-
tistes, com el Château de Villandry, fins a l’art 
òptic i els anys 60, juntament amb un disseny 
i una gamma cromàtica que remeten als anys 
70 i a l’actitud arriscada dels 90. El punt de 
caixmir i llana combinat amb l’encoixinat, les 
sedes, i els patrons impossibles que van des 
de la pota de gall, el tartà o el tweed a un estil 
Liberty o animal print. Un patchwork de ten-
dències atemporals per a vestir la dona Nau-
lover.

Dissenyadores: Carme i Paula Noguera
Marca comercial: NAULOVER
Tel: +34 934 877 318
Web: www.naulover.com 
Mail naulover@naulover.com 
Faceebook: naulover
Instagram: @nauloverofficial
Twitter: @naulover



DADES

COL·LECCIÓ
Estructures de la pell de les aus. Camuflatge, 
vol i reconeixement entre membres de la ma-
teixa espècie. Ajuden a diferenciar sexes i és 
de gran importància com a element d’atracció 
sexual durant el festeig.

Materials: Plomes, cotó, teixits manipulats, 
teixits tècnics, etc. Colors: Negre i plata.

Dissenyador:  Oscar Leon
Marca comercial: OSCARLEON
Web: www.oscarleon.com 
Mail:  info@oscarleon.com ; press@oscarleon.
com 
Instagram: @oscarleon #oscarleon

-Patronatge industrial.
-Disseny de moda.
-Assessoria d’imatge integral.
-Presentació de col·lecció a la Passarel·la Gau-
dí (Barcelona Fashion Week), 2005.
-Diploma “Nou Emprenedor Internacional”.
-Presentació de col·lecció al showroom Zip 
Zone, París (2005).
-Presentació de col·lecció a showroom privat, 
Londres (2005).
-Comentarista de moda a l’emissora de ràdio 
Ona Catalana, programa “Res a veure”, de Jordi 
Tenas.
-Presentació de col·lecció al showroom Barce-
lona, París (2006-2008).
-Dissenyador freelance per a dues marques 
nacionals.
-Elaboració de patrons de la línia YS Mandari-
na Duck, de Yohji Yamamoto.
-Assessor en el projecte “Bressol”, de la Gene-
ralitat de Catalunya.
-Disseny i realització del projecte “Trash lifes-
tyle 676142”, per a Global Humanitaria.
-Presentació de col·lecció a la Passarel·la 080 
Barcelona Fashion (2009).
-Disseny de concepte, realització i coordinació 
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OSCARLEON

de l’espai Cobrandery per a la fira The Bran-
dery, Barcelona.
-Professor a IDEP Barcelona.
-Dissenyador de peces de pell per a una marca 
internacional.
-Des de l’any 2013 presentació de les col·lec-
cions OSCARLEON a la Passarel·la 080 Barcelo-
na Fashion.
-Col·lecció dona/home per a la campanya d’es-
tiu de Turismo de Andalucía, 2015.
-Participació en el projecte “Influencers d’Au-
tobeltran”, Smart/Mercedes-Benz.
-Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya 
a la Millor Col·lecció 080 Barcelona Fashion, 
amb la col·lecció d’hivern 17/18.
- Exposició de quadres a Pedralbes Centre «I 
will do it, whatever you think».
-Disseny i pintada en viu d’un mural per a 
Mistinguett Cava al seu estand d’Alimentària 
2018.
-Disseny de T-shirts Mistinguett per al lliura-
ment del premi a la millor interpretació feme-
nina al Festival Internacional de Cinema Fan-
tàstic de Catalunya 18.    
-Disseny de col·lecció de joies per a Customi-
ma, Customima by OSCARLEON.



Pablo Erroz és una marca de roba creada el 
2012 pel dissenyador que hi dona nom i vida.
Sota el concepte SEASONLESS, INDIVIDUALIS-
TIC AND GENDERLESS QUALITY CLOTHING MADE IN 
SPAIN FOR MULTITASKING CITIZENS OF THE WORLD, 
les col·leccions neixen interpretant la fusió de 
l’estil més street juntament amb un luxe fàcil 
i sofisticat, actualitzat als nous temps.

Sota una dimensió artística i un esperit lliure, 
el color, la música, allò contemporani i la cul-
tura pop acompanyen sempre el procés crea-
tiu.

En apostar per l’individu mateix i la sinergia 
entre persones i situacions, la roba ja no en-
tén de gènere i troba el seu match. Clothing + 
leather goods amb siluetes atrevides i espor-
tives, en combinació amb un acostament a
l’artesania i un love attraction a la peça ex-
terior. Ens identifiquem amb petits nínxols, 
persones individualistes sense edat que mar-
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COL·LECCIÓ

Els yuppies, protagonistes d’aquesta col·lec-
ció, amb una ambició desmesurada en plena
ebullició, es permeten somiar que el món que 
vols i ansies pot ser el teu. Up to you torna a 
l’època que consagrava el fenomen fan i els 
ídols, de manera que fa reviure tot el col·lectiu, 
aquell que probablement avui en dia coneixem 
com «multitasca».

Així, aquesta idea de llibertat, de trencar regles 
i de traspassar fronteres, Up to you combina 
hivern i estiu sota el concepte d’una mateixa 
col·lecció. S’aposta per col·leccions que durin 
més en el temps, amb un any complet de vida 
i que puguin unir, sota un mateix paraigua i 
temporada, mercats tan oposats com els tro-
picals o els nòrdics. Mostra siluetes relaxades, 
de gènere diluït, amb detalls característics de 
la indumentària masculina tradicional.

Dissenyador: Pablo Erroz
Marca comercial: Pablo Erroz

Tel: +34 630 024 753
Web www.pabloerroz.com 
Mail: info@pabloerroz.com

quen el seu camí per mitjà d’objectius perso-
nals, com també el de aquest nou col·lectiu 
que forma part de l’era multitasca.



Carlos Polite és un dissenyador colombo-es-
panyol, amb seu a Madrid. Va estudiar Belles 
Arts a la Universidad Complutense de Madrid 
i té un Màster en Disseny i Art. Es va unir a 
Polite com a Director Artístic el 2010 i des de 
llavors ha liderat la creació del nou concepte 
de disseny de la marca. Gràcies al seu sentit 
artístic i al seu talent, la companyia presenta 
una identitat independent i única.

Ha presentat les seves col·leccions a les set-
manes de la moda de Colòmbia, París i Nova-
York. Ha col·laborat amb l’artista espanyola Ira 
Lombardia, l’artista anglès Matthew Brookes, 
el col·lectiu artístic Comes Cake i els novaior-
quesos especialitzats en produccions de moda 
cinematogràfiques Noir Tribe, entre d’altres.

Ha guanyat el premi al Millor Dissenyador i Mi-
llor Posada en Escena, atorgat per la Revista 
Colombiana Cromos. Guanyador del premi al 
millor «Fashion Film» a CinéFashion Film 
Festival, The Saban (Beverly Hills), millor dis-
senyador internacional Fashion Films Repúbli-
ca Dominicana i Miami Fashion Film Festival.
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POLITE

DADES

COL·LECCIÓ

Migraciones està inspirada en els contrastos 
entre els desplaçaments de l’individu i les mi-
gracions animals.

Com ja és norma en POLITE, es troben molts 
elements clàssics reexaminats i traslladats a 
un llenguatge més contemporani, com la de-
construcció de la manta isotèrmica, inventada 
per la NASA.

Colors com el vermell, el violeta, el negre i 
siluetes com el boxy, les espatlles amples 
i els maxiabrics marquen el ritme d’aquesta 
col·lecció; acompanyats de vestits fluids en 
setí i chiffon, a més de vestits de tall sirena 
en velvetó i faldilles midi. Tot això agrupat en 
els seus famosos estampats, conformen la 
proposta de POLITE per a la temporada que ve.

Marca comercial: POLITE

Tel: +57 3182062987 + 578-5150289
Web: https://polite.com.co 
Mail: contacto@politedesign.com.co
Facebook:  Polite
Instagram:  @firmapolite

El seu treball ha aparegut en revistes com 
SModa, Buro247, Factice Magazine, Diners Ma-
gazine, Vogue, Glamour, Harper ‘s Bazaar, Elle 
Canada, WWD i Magazine El Mundo, entre d’al-
tres.



Rubén Galarreta és una marca de moda d’al-
ta gamma que es caracteritza per un equilibri 
perfecte entre l’alta costura i la roba esportiva 
basada en estampats vibrants, teles transpa-
rents, peces totalment brodades a mà i acces-
soris únics. Combinant un estil informal amb 
peces elaborades i una línia única d’accesso-
ris que s’han convertit en el seu segell més 
característic.  

La firma plasma les experiències del dissen-
yador de la Rioja que, després d’estudiar dis-
seny de moda a Madrid, va treballar a l’Índia 
amb diverses firmes internacionals. Galarre-
ta ofereix diferents línies: Essentials, la més 
minimalista; Accessories, d’arnesos i bosses; 
Beachwear; Underwear; i la seva col·lecció 
més exclusiva, Runway. La firma es troba en 
botigues d’Europa, dels Estats Units, de l’Àsia 
i Oceania.
El dissenyador Rubén Galarreta converteix les 
siluetes de roba informal en creacions d’alta 
costura que reinventen el concepte de roba de 
luxe moderna. La marca es va llançar el 2014 
amb la seva primera col·lecció de roba espor-
tiva definida per l’extravagància dels seus dis-
senys i les seves siluetes informals, que van 
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RUBEN GALARRETA

COL·LECCIÓ
La firma internacional de moda Ruben Gala-
rreta presenta la col·lecció Afterparty, la línia 
més exclusiva de la marca. Una col·lecció que 
no es limita a un lloc físic o a un element con-
cret i constant; una nova línia que s’inspira en 
la realitat de les millors festes internacionals 
de les principals capitals mundials.
La nova col·lecció, dirigida a un públic modern 
i atent als detalls, està composta per més de 
40 looks entre els quals destaquen la super-
posició de peces i la barreja d’estils. Uns ves-
tidors que permeten que qualsevol persona 
« urbanita » que viatgi constantment pugui 
sortir de casa amb un look perfecte per anar a 
la feina i després acabar en una festa única en 
qualsevol racó del món. 

despertar l’interès d’estilistes i boutiques des 
de la seva primera col·lecció.

Celebrities tant de talla nacional com interna-
cional disposen en el seu armari de peces de 
les diferents col·leccions del dissenyador: Pa-
ris Hilton, Maya Diab, Kate Rayan, Haifa Wehbe, 
Conchita Wurst, Pilar Rubio, Lola Índigo o Mala 
Rodríguez en són només alguns exemples. 
 
Rubén Galarreta és una marca que segueix 
innovant i oferint una col·lecció única en dis-
senys per a la vida quotidiana. Des de roba 
casual fins creacions d’alta costura, l’equip 
treballa conjuntament durant el procés crea-
tiu i de desenvolupament, verificant tots els 
passos de la producció, des de l’ajust fins a 
l’acabat, de manera que totes les creacions es 
desenvolupen amb la màxima cura.

Dissenyador: Ruben García Galarreta
Marca comercial: Ruben Galarreta
Web: www.rubengalarreta.com 
Mail: purchases@rubengalarreta.com
Instagram: @Rubengalarreta
Twitter: @rubengalarretaa 
Facebook: rubengalarretaofficial

DADES



Isabel Esteve és l’actual directora de disseny 
de la firma Sita Murt, càrrec que va assumir 
després de la mort de la Sita l’any 2014. 

Diplomada en ADE, la seva trajectòria profes-
sional està estretament vinculada al disseny, 
des de ben jove, va acompanyar la seva mare, 
Sita Murt, als viatges per tot el món, buscant 
noves idees i inspiracions. El seu interès 
creixent per la moda, va dur-la a estudiar a 
l’EATM (Escola d’Arts i Tècniques de la moda) i 
va començar una nova etapa investigant tèc-
niques de disseny, materials, formes…

L’any 2000 es va incorporar al departament de 
disseny, sota la direcció de Sita Murt.

4.02.2019 | 14:00h
Sita Murt

COL·LECCIÓ

L’hivern 2019/20 de Sita Murt té com a gran re-
ferent l’aura que desprenen moltes de les do-
nes entregades a disciplines artístiques quan 
era un món encara definitivament masculí, 
d’elles el que més ens atrau és la Uncommon 
attitude. 

Quan anem entrant dins de les seves vides 
ens adonem de la fortalesa que tenien i des-

Marca comercial:  SITA MURT

Tel:. +34 93 803 74 11
Mail: isabelesteve@sitamurt.com
helenadelisle@sitamurt.com
Web: www.sitamurt.com
Twitter: @sita_murt
Instagram: @sita_murt
Facebook: sitamurtbcn

prenien. Visió i expressió 100% femenina, 
s’expressen de manera diferent sense perdre 
en cap moment la delicadesa i la intuïció al 
mateix temps que mostren forta personalitat. 

És en aquest moment quan tibem del fil i 
teixim una història plena d’optimisme en el 
color, on els clàssics són trets de context amb 
una paleta vibrant i on les matèries més na-
turals, més aparentment masculines són tre-
ballades per patrons i volums molt femenins. 

Ens expressem en llibertat amb el punt, i in-
tentem dibuixar un missatge: personalitat i 
caràcter en homenatge a totes les dones que 
ens van obrir el camí.

DADES



TEOH&LEA és una marca de moda femenina que 
crea col·leccions inspirades en històries boni-
ques.

Una cafeteria amb encant, una passejada tran-
quil·la pel parc, una galeria amagada o una 
tarda en un cinema antic. Una vella fotografia, 
un llibre de poemes, descobrir una obra d’art o 
una cançó a cau d’orella... Un univers de petits 
detalls que inspira col·leccions per a una dona 
independent i cosmopolita.
Peces per a una dona amb actitud, capaç 
d’adaptar les tendències amb llibertat i per-
sonalitat al seu propi estil. Col·leccions amb 
ànima pròpia que evoquen emoció i actitud. 
Convertint la senzillesa en quelcom especial i 
oferint un estil versàtil per al dia i la nit.
L’alter ego de TEOH&LEA és un equip apassionat 
pel disseny. Format pel director creatiu Pep 
Generó (anterior CEO de Yerse) i la dissenyado-
ra Raquel Colominas (Roberto Cavalli, Mariona 
Gen, Lydia Delgado). Ells són els encarregats 
d’atorgar a la marca un estil internacional, 
modern i chic. Un equip amb gran experiència 
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THEO & LEA

en peces de punt. Un gènere que atorga a les 
seves col·leccions calidesa i harmonia. 
Actualment es pot trobar TEOH&LEA a més de 
150 botigues multimarca d’Espanya i a més de 
300 a Europa i als Estats Units.  La seva nova 
col·lecció, tardor hivern 19_20, pretén intro-
duir-se en nous països com Suïssa, Dinamarca 
i alguns punts a l’Àsia. 

El grafisme, els 80 i la tendència extreme 
sport, en la versió més elegant, es combinen 
amb peces romàntiques i bohèmies. Un con-
trast d’idees que busca una col·lecció rica en 
matisos, teixits i colors.

Les seves peces de tricot, sempre presents en 
les seves col·leccions, s’enriqueixen amb nous 
colors i detalls. Volants a les mànigues, calats 
que deixen entreveure la pell i peces color 
block. Les camises i bruses prenen protago-
nisme amb nous patrons i teixits. Les puntes 
delicades i les inicials de la marca brodades 
són els detalls que marquen la diferència.

En la seva versió més extreme sport, les jaque-
tes es presenten com a tallavents i gavardines. 
Els vestits s’inspiren en diferents tendències i 
formes: detalls orientals, flors victorianes en 
teixit patchwork o línies diplomàtiques. Midis, 
llargs o maxitúniques hiperfemenines…

Una col·lecció colorista i lluminosa que com-
bina pastels com el groc i el rosa amb tocs 
de corall, verd i blau. Estampats brillants, flors 
bohèmies i ratlles diplomàtiques que tren-
quen amb la masculinitat.

COL·LECCIÓ

DADES
Dissenyadora: Raquel Colominas
Marca comercial: THEO & LEA
Web: www.teohandlea.com 
Mail: hello@teohandlea.com



Marca pròpia des del 2004. 

Ha treballat per a la línia femenina de Neil Ba-
rrett del 2003 al 2016.

2016: Premi Nacional a la Millor Col·lecció de 
la 080 Barcelona Fashion.

2010: convidada a l’On/Off de la London Fas-
hion Week.

2009: nominada a la LICC (London International 
Creative Competition).

2008: inclosa al llibre 100 new fashion desig-
ners (Ed. Laurence King).

2007: finalista dels Mango Fashion Awards “El 
Botó” i finalista de Gen Art New York Fashion 
Awards. Inclosa al llibre European Young Fas-
hion Designers (Ed. Daab).

2006: Premi “Barcelona és moda” al millor 
professional del sector.

5.02.2019 | 16:30h

Dissenyador:  TXELL MIRAS
Marca comercial: TXELL MIRAS

Tel. +34 610 422 016
Web: www.txellmiras.com 
Mail: ivan@txellmiras.eu

La col·lecció s’inspira en Il Dottore della peste, 
metge especialista en la pesta negra. 

Molts d’aquests metges no tenien una ins-
trucció tradicional, eren més aviat metges em-
pírics. Al renaixement alguns d’aquests doc-
tors utilitzaven màscares amb forma de becs 
d’aus plens d’herbes aromàtiques per filtrar 
l’aire i protegir-se de la infecció. La col·lecció 
s’hi inspira lliurement, tan a nivell estètic com 
conceptual. Caputxes, sobre posició de capes, 
contrast entre blanc i negre i mosquetons son 
alguns dels elements característics. El metge 
de la pesta era un equivalent a la dalla de la 
mort, qui el veia sabia que hi era a prop. Per 
tant, les sensacions d’angoixa i por anaven 
molt vinculades a aquesta figura. Tal com pot 
passar avui, hi ha suposades solucions que 
agreugen el problema. 

Predomina el negre, gris, blau marí i alguns 
tocs de caqui.

2005: Premi Lancôme com a millor dissenya-
dor jove de l’any de la Passarel·la Gaudí.

Llicenciada en belles arts per la Universitat de 
Barcelona.

Txell Miras

COL·LECCIÓ

DADES



UMIT BENAN
5.02.2019 – 21:00h

DADES

Dissenyador: UMIT BENAN
Marca comercial:  UMIT BENAN
Web: www.umitbenan.com

Umit Benan volia ser cineasta, però es va 
desviar cap a la moda de manera natural, tot 
i mantenir la necessitat d’explicar històries 
intactes. No fa distinció entre la vida, la fan-
tasia i la ficció perquè, realment, no n’hi ha. 
«M’interessen els contrastos. La vida tracta 
sobre això, no?», diu. La seva roba, real, atre-
vida, imaginativa, segueix el seu exemple.
 
La impressió estètica deixa una marca inde-
leble en les ments fèrtils. Umit Benan, fill de 
pares turcs, va néixer a Alemanya el 1980 i 
va créixer a Istanbul. Com a nen dels anys 80, 
el van bombardejar amb la moda assertiva i 
les poderoses visions masculines de l’època 
gràcies al pare, fabricant de roba. Com a ado-
lescent dels anys 90, va absorbir els contras-
tos i les capes de la dècada mentre creixia 
lluny de casa a l’internat i a la universitat, a 
Suïssa i als Estats Units. El seu punt de vista 
totalment personal deriva d’aquestes arrels.
 
Després de graduar-se, Umit va treballar amb 
dissenyadors prestigiosos a Nova York i a 
Milà, on finalment es va instal·lar l’any 2006. 
Va llançar la seva línia homònima el 2009 i 
ràpidament va guanyar la 1ª edició del cer-
tamen Who’s on Next/Uomo l’any següent a 
Pitti Uomo. El 2012 Umit Benan va ser la mi-
llor marca de roba per a home al Japó. En-
tre el 2011 i el 2013 Umit va ser el director 
creatiu de Trussardi i va dissenyar roba per 
a home, dona i accessoris de primera línia. 

Umit Benan utilitza la roba per a construir per-
sonatges i aprofita les experiències acumu-
lades de la vida muticultultural en una ciutat 
caòtica plena de contrastos, com ara Istanbul, 
o la barreja de diferents caràcters i cultures 
experimentats als dormitoris de l’internat. Són 
aquestes barreges i friccions que el motiven. 
«No m’agrada la perfecció» afirma havent 
dominat l’art de la perfecta imperfecció. El 
càsting de carrer, per tant, es converteix en 
una eina essencial: no com a reclam, sinó 
com a fase integral del procés de disseny. 
Quan Umit troba el personatge que represen-
ta l’estat d’ànim que té en ment per a la tem-
porada, construeix tota una ficció al seu vol-
tant i l’escriu amb detall, com el narrador que 
és, per a, finalment, traspassar-la a la roba. 
 
La llibertat d’expressió és l’objectiu principal 
d’Umit a la vida i la raó per la qual va deci-
dir-se per la moda. Amb cada col·lecció, abor-
da temes que l’afecten personalment, com les 
idees errònies al voltant d’una barba; l’ètica 
dels artistes proscrits que vaguen pels ca-
rrers metropolitans de nit, o els records d’una 
amiga a qui li encantava la roba d’home. 
 
La marca de moda d’Umit pot estar carrega-
da d’una aura narrativa, però és la roba la que 
realment parla per si mateixa i traspuen una 
masculinitat per excel·lència. És sofisticada, 
luxosa i resistent: l’armari escollit per homes 
elegants que s’embruten les mans. Refinat 
però cru, l’home Umit Benan és autèntic, po-
tent i ple de contrastos vius. Igual que la vida. 



José María García González. Dissenyador actual 
de Ze García. La seva passió pel món de l’art i la 
moda ha estat latent durant tota la seva vida. 
De ben petit venia quadres realitzats amb di-
ferents tècniques pictòriques i participava a 
exposicions de la seva ciutat.

Després de finalitzar els seus estudis artístics, 
va ingressar a l’Escola d’Arts i Tècniques de la 
Moda de la Universitat Ramon Llull de Barcelo-
na. Posteriorment, va realitzar diversos cursos 
a l’Escola Superior de Disseny de la mateixa 
universitat.

D’aquesta manera, quan només tenia 23 anys, 
ja treballava a l’estudi de José Castro, com a 
ajudant de taller, o per a firmes com Dicktons, 
Desigual o Escada, realitzant també treballs de 
fashion stylist per a firmes com Karen Millen.

Finalment, abans de començar al projecte de 
Ze García, va treballar com a fashion stylist i 
visual merchandiser per al grup Emporio Ar-
mani.

4.02.2019 – 20:30h
ZE GARCIA

Té gust de llibertat i de determinació amb nom 
de dona, Rose Bertin.

El seu paper en la història de la moda ha pas-
sat desapercebut i tot el protagonisme se’l va 
emportar anys més tard Charles Frederik Wor-
th, considerat el pare del disseny.

Sense treure mèrit a Worth, avui vull fer l’ullet 
a Rose, que ja en el segle XVIII va ser nome-
nada ministra de moda per Maria Antonie-
ta, de manera que va esdevenir un referent 
per a totes les corts reials de l’època. Ella 
era independent, pionera quant a l’estil; una 
dona transgressora i la meva inspiració per a 
aquesta col·lecció.

Per continuar la missió de realçar la dona en 
cadascuna de les etapes de la història, he 
creat una línia d’inspiració barroca, amb un 
aire minimalista i contemporani, apostant per 
una paleta de colors naturals i per uns aca-
bats amb línies més pures. Els grans llaços, 
no sobrecarregats i combinats amb una estè-
tica nude, realcen en la dona la seva fortalesa 
i seguretat.

He aconseguit trobar en aquesta col·lecció el 
sentit històric de la meva etapa com a dissen-
yador, l’origen dels meus predecessors i des-
cobrir els principis d’aquest camí que es va 
iniciar segles enrere amb el naixement meu 
amor etern, l’alta costura.

Dissenyador: Jose Maria Garcia Gonzalez
Marca comercial:  ZeGarcia 

Tel . +34 615 029 481
Web www.zegarcia.com
Mail: info.bcn@zegarcia.com 
Press: comunicacion@zegarcia.com 
Instragram: @zegarciaoficial

COL·LECCIÓ

DADES



Matteo de Meo: (BA) Màrqueting i Comunicació 
de moda en l’IED Barcelona, validat per la Uni-
versitat de Westminster, Londres, Regne Unit.

Beatriz Ferrer: (BA) Disseny de moda en l’IED 
Barcelona, validat per la Universitat de West-
minster, Londres, Regne Unit.

La nostra col·laboració: des del principi, tots 
dos teníem objectius similars. Tots dos tenim 
el mateix estil de roba i compartim la idea prin-
cipal sobre com hauria de funcionar i veure’s 
una marca. Tot va començar amb una conver-
sa, i quan ens en vam adonar, es va convertir 
en una veritable oportunitat de negoci per als 
dos. Comencem a treballar en la marca al ge-
ner d’aquest any. Al principi, ens enfoquem a 
crear els dissenys de la col·lecció i a construir 
lentament els valors i l’estratègia de la marca.
Creiem que el fet de ser dues persones com a 
directors creatius és una cosa de la qual tots 
dos ens beneficiem. Hi ha dues ments que tre-
ballen juntes com si fossin una i dos parells 

5.02.2019 | 14:00h
Z1

POWERED Fall Winter 2019 és una col·lecció de 
roba de dona i home (amb una trajectòria uni-
sex), inspirada en la capacitat de la moda per 
influir en les persones o els esdeveniments.
 
Aquesta col·lecció es basa en la funcionalitat 
de l’esport. El color vermell està directament 
relacionat amb el concepte de la marca i de la 
col·lecció. El vermell representa poder, valor i 
sort a moltes cultures diferents.

A l’hora de cosir les peces explotem l’ús de 
puntades dobles i la tècnica seamless gar-
ment technology. El nostre objectiu és apli-
car adhesiu per ajudar a millorar el procés de 
disseny i fabricació, amb la finalitat de crear 
peces més elegants i lleugeres amb molts 
elements addicionals.

Dissenyador: 
Beatriz Planelles & Matteo de Meo
Marca comercial: Z1

Tel: +34 638 978 878
Mail beatriceferrer@hotmail.com,: info@zeta-1.
com
Instagram: @zeta1.offcial

d’ulls que cuiden el producte.

Visió: volem convertir-nos en una marca de per 
vida per a la pròxima generació. Creiem en un 
enfoc més funcional, equilibrat i conscient en 
el disseny, amb un sintètic elegant i aspecte 
contemporani.

COL·LECCIÓ

DADES



Pop Ups Gallery

Bosses exclusives fetes a mà amb cuir d’alta 
qualitat. Totes les peces són edicions limita-
des i pintades a mà, una per una. 

ANNA CORTINA

Dissenyador: Anna Cortina
Marca comercial: Anna Cortina Art Meets 
Fashion
Tel.  +34 93 018 66 11
Web: www.annacortina.com
Mail: annacortina@annacortina.com
Instagram: @annacortinaoficial
Faceebook: @annacortina

BRAIN & BEAST

Dissenyador: Ángel Vilda
Marca comercial: BRAIN & BEAST
Tel.  +34 687 874 746 /+34 687 874 749
Web: www.brainandbeast.com
Mail: info@brainandbeast.com; sales@brai-
nandbeast.com

Bosses

Roba

Pop Ups Gallery és el nou espai expositiu de l’Open Area del 080. Instal·lat al pavelló de la Pu-
ríssima del Recinte Modernista de Sant Pau, la Pop Up Gallery donarà cabuda a una vinte-
na de botigues efímeres de marques de moda i complements. En aquest espai, que acollirà ses-
sions dj, el públic podrà veure i comprar els articles de disseny i peces de moda exposades.



CHOICE

Dissenyadora: Loli Zazou
Marca comercial: CHOICE (Barcelona Creative 
Gang )
Tel.  +34 611 22 66 64
Web: www.choicebarcelona.com
Mail: lolitown@gmail.com

Samarretes
Choice és un projecte creatiu i col·laboratiu a 
Barcelona des del 2013. Fundat per Loli Zazou. 
Choice és un sòlid grup d’artistes i col·la-
boradors on la diversió, la llibertat d’ex-
pressió i el respecte mutu són decisius.

Elena Estaun
Joies i complements

Joies que destaquen per la seva identitat trans-
gressora, on la influència industrial, urbana i 
ètnica defineixen un nou concepte d’elegància.

Dissenyadora: Elena Estaun
Marca comercial: ELENA ESTAUN
Tel.  +34 609 133 234
Web: www.elenaestaun.com 
Mail: pr.elenaestaun@gmail.com 

Eñaut
Roba

Dissenyador: Eñaut Barruetabeña
Marca comercial: EÑAUT
Tel. +34 627897956
Web: www.enaut.co
Mail: info@enaut.co
Instagram: @enaut__
Facebook: enaut.co



Etat Libre d’Orange
Perfum

Marca comercial: Etat Libre D’orange Paris
Persona de contacte de la firma: Marianne 
Waffelaert / Justine Merlin -beauty concept 
importador Etat Libre D’orange
Tel.  +34 696476926 / 932680440
Web: www.etatlibredorange.com
Mail: beautyconcept@ltc.es

Gemma López Barcelona
Joies

Dissenyador: GEMMA LÓPEZ YUSTE
Marca comercial: GEMMA LÓPEZ BARCELONA
Tel.  +34 658 933 378
Web: www.gemmalopez.com
Mail: joan@gemmalopez.com

Creacions i joies d’autor amb aire mediterrani.

Herdes Magazine

Herdes és la revista internacional bianual de 
moda i l’arquitectura, present a 17 països, on es 
combina els llocs més increïbles, les últimes 
propostes en moda, l’estil de vida, l’art i el dis-
seny en un recorregut totalment inspiracional.

Revista

Marca comercial: HERDES MAGAZINE
Tel.  + 34 938 564 696
Web: www.herdesmagazine.com
Mail: c.maran@herdesmagazine.com

Eau de Protection un perfum creat per Etat Lliure 
d’Orange en col·laboració amb Rossy de Palma.

7.02 a les 13h, presentació del perfum amb 
Rossy de Palma



Marca comercial: HOUSE OF PLENTY
Persona de contacte de la firma: Josep Piella
Tel: +34 651 308 800 / +34 938 073 759
Web: houseofplentyshop.com
Mail: strangerstudiobcn@gmail.com

House of Plenty
Samarretes i altres 

JMVC by Javier Morato
Sabates

Dissenyador: Javier Morato
Marca comercial: JMVC by Javier Morato - Val-
verde del Camino
Tel.  +34 653 099 770/ 678 46 24 93
Web: www.javiermorato.com
Mail: mbarba@javiermorato.com; jmorato@
javiermorato.com
Instagram: @javiermoratoshoes

Javier Morato és una marca de calçat per a 
ments creatives i inconformistes, que no te-
nen por de combinar estils i colors sense en-
trar en conflicte amb el clàssic i atemporal.

JNORIG

Dissenyador: Javier Giron
Marca comercial: JNORIG
Tel.  +34 692 365 110
Web: www.jnorig.es
Mail: info@jnorig.es

Roba

Samarretes amb bon gust, bon disseny, 
bona qualitat i a preus assequibles. D’es-
til contemporani amb un regust vintage 
clàssic i d’inspiració una mica americana. 

També venem productes de procedències 
diverses que pertanyen a marques anti-
gues i/o que t enen  un packaging vintage.



KRIS MÏKITA
Bosses

KRIS Mikita neix a Barcelona amb el de-
sig de crear exclusius dissenys en pell.
Tots els seus productes estan realitzats 
de forma artesanal. Peces úniques realit-
zades una a una, cuidant fins l’últim detall.

Dissenyadora: CRISTINA CAÑELLAS ESTRADA
Marca comercial: KRIS MÏKITA
Tel.  +34 620 037 760
Web: www.krismikita.com
Mail: krismikita@gmail.com

LOOL
Ulleres

Dissenyador: Rubén Hidalgo Peiró / Alex Gó-
mez Carrasco
Marca comercial: lool
Tel.  +34 671 55 48 38
Web: www.looleyewear.com
Mail: info@looleyewear.com  

 

Ulleres dissenyades i construïdes a Barce-
lona

MAISON KINKI
Dessuadores

Marca comercial: Maison Kinki
Tel.  +34 679423753 / +34 618 21 51 45  
Web: www.kinkifactory.com 
Mail: kinkistudiobcn@gmail.com 

MAISON KINKI és l’excusa de KINKIFACTORY per 
a aconseguir que les persones experimen-
tin l’art d’una manera física i funcional, mit-
jançant productes que representen una ex-
periència artística dins d’un món comercial.



Musa bajo el árbol

MIKAKUS

Bosses

Sabates

Des dels seus inicis Musa Sota L’Arbre ha 
volgut ser més que una marca de marro-
quineria i ha desenvolupat vincles amb al-
tres artistes i dissenyadors de diferents 
disciplines sent la moda el fil conductor.

Els seus originals dissenys, inspirats en els 
models més icònics de la recent història de 
l’univers sneaker, es presenten en un gest de 
nostàlgia reinventada, que troba en l’imagi-
nari frenètic i urbà del Japó el perfecte marc 
en què presentar els seus primers models.

Dissenyadora: Silvina Musa Aguilar
Marca comercial: Musa Bajo El Árbol
Tel.  +34 93 602 69 11
Web: www.musabajoelarbol.com
Mail: info@musabajoelarbol.com

Marca comercial: MIKAKUS
Persona de contacte: Alex de Guirior
Tel.  +34 654 34 81 09
Web: www.mikakus.es
Mail: hey@mikakus.com
Instagram: @MIKAKUS
Facebook: @MIKAKUS

OSCARLEON
Roba

Dissenyador: Oscar Leon
Marca comercial: OSCARLEON
Web: www.oscarleon.com 
Mail:  info@oscarleon.com 
Instagram: @oscarleon #oscarleon



VSB Jewels

Dissenyadors: Juan Cañete y Gabriel Silvestri
Marca comercial: VSB Jewels
Tel.  +34 639 74 22 26
Web: www.vsbarcelona.com
Mail: info@vsbarcelona.com

Joies

VSB utilitza el bronze aliat amb or i acabat 
en or 18K de 5 i 10 micres. Vidres industrials 
tractats per aconseguir efecte mineral. Les pe-
ces s’adapten tant al street style com a la nit.

PARDO HATS
Barrets

Pardo hats és una marca laboratori que bus-
ca indagar, experimentar i barrejar diferents 
tècniques, formes i materials per resigni-
ficar així al barret com a objecte portant.

Dissenyadora: Sol Pardo
Marca comercial: PARDO HATS
Tel.  +34 722 832 242
Web: www.pardohats.com
Mail: info@pardohats.com
Facebook: Pardohats 
Instagram: @pardohats / @bysolpardo



080 BARCELONA FASHION SHOWROOM

4 i 5 de febrer de 2019
Auditori Francesc Cambó
Recinte Modernista de Sant Pau

En el marc de la passarel·la tindrà lloc la 7a edició del 080 Barcelona Fashion Showrooom, l’espai pro-
fessional d’exposició i comercialització que impulsen el 080 i el Clúster Català de la Moda (MODACC).

El showroom s’articularà en format “trade show” on les firmes participants exposaran les seves col·lec-
cions en un espai obert a tots els compradors estatals i internacionals on es podran tancar acords co-
mercials in situ. Així mateix, el showroom tornarà a apostar per una orientació més específica de l’ofer-
ta, centrant-se en la moda femenina i accessoris, amb la voluntat d’ajustar-se a la demanda prevista

Entre les marques que participaran en aquesta edició del 080 Barcelona Fashion Showroom destaquen:.

Sita Murt, Yerse, Lola Casademunt, Naulover, Escorpion, Munich, Skunk Funk, Desig-
ners Society, Theo & Lea, amt., Nou Moscada, Nuria Serra o Bolsillo, entre d’altres.



PATROCINADORS
SEAT

SEAT participa a 080 Barcelona Fashion com col·la-
borador de la 23ª edició. Facilitant el servei de mo-
bilitat durant la setmana de la moda de Barcelona.
Redken
Perruqueria oficial
Perruqueria oficial de 080 Barcelona Fashion 
presents al backstage.

NYX
Maquillatge oficial
Maquillatge oficial de 080 Barcelona Fashion amb 
presència al backstage.

Mistinguett
Cava oficial
Presència al Village i al Photocall Area com Cava Ofi-
cial de 080 Barcelona Oficial, així com patrocinador 
amb producte en diverses activitats paral·leles.
La Roca Village
Centre de Shopping Oficial
La Roca Village continua mostrant el seu compro-
mís amb la moda i el talent emergent així com el seu 
compromís amb la difusió de la moda catalana al 
món com a patrocinador de 080 Barcelona Fashion.

COL·LABORADORS

Be Plus
Smoothies Orgànics
Presència al Village Area oferint degustació 
dels seus smoothies orgànics als assistents.

Nestlé ® Les Recettes de l’Atelier ®
Tauletes de Xocolata

Espai exclusiu al Village Area amb de-
gustació de diferents varietats de xocola-
tes de Nestlé ® Les Recettes de l'Atelier ®

Rowenta
Planxat de roba

Partners oficials de planxat i haircare de 080 
Barcelona Fashion.

Thuya Professional
Manicura

Manicura oficial de 080 Barcelona Fashion amb 
presència al backstage.

Habitat i Vibia
Decoració

Habitat i Vibia participaran a la 23ª edició de 080 
Barcelona Fashion com a partners de decoració.

Hotel Barcelona Edition
Hotel

Cessió d’espais a la 23ª edició de 080 Barcelona 
Fashion

Raffel Pagès

Perruquers oficials de 080 Barcelona Fashion 
a la 23a edició amb presència al backstage.


