


 

El 080 Barcelona Fashion es defineix com una plataforma oberta i 

multidisciplinar, amb vocació internacional, que s’adapta al canvi de 

paradigma, amb compromís cap a la sostenibilitat, on es visualitzen 

creativitat, disseny i innovació. 

 

La passarel·la, com un altaveu de creació en el seu sentit més ampli, que 

s’obre a nous formats 360 graus, en l’òrbita de les formes d’expressió 

dels nous creadors. 

 

080 vol promocionar internacionalment la moda i el disseny que es fa a 

Catalunya, consolidar barcelona com un referent de creativitat i també 

potenciar la producció al territori.  

 

Concepte 



 

Prop de 25.000 assistents 

 

1.400 professionals de la comunicació  de 500 mitjans diferents, entre 

periodistes, bloggers i digital influencers, d’ells un 20% són de 

procedència internacional 

 

080 Fashion Showroom: dos milions € de facturació, cinc acords 

comercials internacionals en la seva “millor edició”,  i 300 interaccions 

comercials entre marques expositores i compradors 

 

Desfilades seguides en streaming per 19.000 persones, des de països 

com Estats Units, Rússia, França o Regne Unit  

 

080 en xifres 

 

25.000 

 
1.400 

 

2.000.000 

 

19.000 

 



Imatge FEB. 2020 

 



UNDRESS 

YOUR MIND 
 

Allò líquid com a representació de la modernitat, allò efímer, provisional, 

canviant…com a definició dels nous temps de l’amor líquid, del gènere 

fluid. 

 

En contraposició a les idees rígides i inamovibles d’abans. allò sòlid es 

trenca, les idees preconcebudes es desfan. 





Dissenyadors 

Marques 

 





ACCIDENTAL 

CUTTING 
 

Firma de la jove dissenyadora i arquitecta 

Eva Iszoro, que combina des del seu estudi 

projectes d’arquitectura i disseny. És autora 

de la primera tesi doctoral en patronatge 

creatiu. 

 

+info  

https://accidentalcutting.com/
https://accidentalcutting.com/


ALLED-MARTINEZ 

 

Dissenyador nascut a Barcelona i format 

a la prestigiosa escola Central Saint 

Martins, guanyador del premi LVMH 

l’any 2018. 

 

+info  

  

https://www.instagram.com/alledmartinez/?hl=es
https://www.instagram.com/alledmartinez/?hl=es
https://www.instagram.com/alledmartinez/?hl=es


ANDRES SARDA 

 

El mític dissenyador català serà present 

de forma pòstuma al 080 Barcelona 

fashion, amb un homenatge on 

s’exhibiran peces icòniques de la història 

de la firma. 

 

+info 

https://www.andressarda.com/ES/es/home
https://www.andressarda.com/ES/es/home


AVELLANEDA 
 

Firma del dissenyador i estilista Juan 

Avellaneda, marca de moda masculina 

creada al 2014. 

 

+info   

http://avellaneda.eu/
http://avellaneda.eu/
http://avellaneda.eu/


BORIS BIDJAN 

SABERI 
 

Dissenyador d’origen persa-alemany 

establert a Barcelona, amb una 

consolidada trajectòria, és un dels 

màxims exponents de l’anomenada 

“contramoda” i hereu de grans creadors 

en la línia de Yohji Yamamoto. 

 

+info 

http://avellaneda.eu/
http://avellaneda.eu/


CUSTO BARCELONA 

 

Firma internacional de moda catalana 

del dissenyador  Custo Dalmau. 

 

+info 

http://custobarcelona.com.es/
http://custobarcelona.com.es/


CHULAAP 
 

Firma de moda sud-africana que 

homenatja la diversitat d’Àfrica a través 

de dissenys gràfics orientats a la 

impressió. Ha estat Premi a la Millor 

col·lecció de moda masculina 2018 a la 

Fira de la Moda de Durban. 

 

+info 

https://www.instagram.com/chusuwannapha/?hl=es
https://www.instagram.com/chusuwannapha/?hl=es


DESIGNERS 

SOCIETY 
 

Projecte creatiu col·lectiu fruit de la 

col·laboració amb creadors de diferents 

disciplines. 

 

+info  

http://www.designerssociety.es/
http://www.designerssociety.es/
http://www.designerssociety.es/


EIKŌ AI 
 

Firma de moda íntegrament dissenyada i 

produïda a Catalunya. La seva directora 

creativa, Glòria Lladó, formada a l’escola 

IED i a Central Saint Martins. 

 

+info 

https://www.eikoai.com/


EÑAUT 
 

Firma del dissenyador basc establert a 

Barcelona, Eñaut Barruetabeña. 

Guanyador de la darrera edició del 

Premi Nacional al Disseny Emergent de 

la Generalitat de Catalunya. 

 

+info 

https://enaut.co/es/
https://enaut.co/es/


ESAÚ YORI 
 

Firma del creador peruà d’origen asiàtic. 

Guanyador del premi a la Millor 

Col·lecció Internacional al Hempel 

Contest, a Pequín. La passió del creador 

per cultura asiàtica, el va portar a 

traslladar el seu estudi a Guangzhou. 

 

+info  

https://esauyori.com/
https://esauyori.com/
https://esauyori.com/


JUANJO VILLALBA 

BERMÚDEZ 

 

Després d’una trajectòria professional de 

més d’una dècada en el món del 

màrqueting i la publicitat, el dissenyador 

inicia el seu projecte creatiu en la moda 

el 2015. 

 

+info  

https://www.instagram.com/juanjovillalbabermudez/
https://www.instagram.com/juanjovillalbabermudez/
https://www.instagram.com/juanjovillalbabermudez/


LAAGAM 
 

Firma de moda de la influencer Inés 

Arroyo. Després de participar al 080 

Fashion Investor Day, i de ser inclosa al 

llistat de millors fashion startups, segons 

Seed&Click, Arroyo fa el salt a la 

passarel·la. 

 

+info  

https://laagam.com/
https://laagam.com/
https://laagam.com/


Las ANTONIAS 
 

Projecte creatiu col·lectiu que aplega 

artesans que treballen i confeccionen a 

mà teixits com la llana, el cotó, la seda, 

la pell o el lli. Confeccionen peces 

úniques i edicions limitades. 

 

+info  

https://www.lasantonias.com/
https://www.lasantonias.com/
https://www.lasantonias.com/


LERA MAMBA 
 

Firma de la dissenyadora Marta Pujol, 

nascuda a Arbúcies, on té el seu taller. 

Actualment, col·labora amb la marca 

Ballpagès. 



LOVE BINETTI 
 

firma del dissenyador Diego Binetti, amb 

seu a NYC. Binetti fa roba per a dona 

urbana, moderna i cosmopolita. 

 

+info  

https://diegobinetti.com/
https://diegobinetti.com/
https://diegobinetti.com/


MAITE  

by Lola Casademunt 

 

Línia premium de Lola Casademunt, la 

versió més sofisticada i trendy de la 

firma catalana. 

 

+info 

https://www.lolacasademunt.com/es/49-maite-ver-todo
https://www.lolacasademunt.com/es/49-maite-ver-todo


MENCHÉN TOMÀS 

 

Firma de la dissenyadora catalana Olga 

Menchén, fundada al 1995. Menchén 

Tomàs dissenya, produeix i confecciona 

les seves pròpies col·leccions de prêt-à-

porter, festa i núvia. Enguany celebra els 

seus 25 anys com a marca. 

 

+info 

https://eshop.menchentomas.com/
https://eshop.menchentomas.com/


NAULOVER 
 

Firma catalana de moda creada al 1957. 

Sota la direcció de Carme Noguera, 

compta amb una flagship a Barcelona, i 

botigues a Espanya, Portugal i Andorra, i 

té presència a Alemanya, França, 

Bèlgica, Polònia, Itàlia, i Portugal. 

 

+info 

https://www.naulover.com/
https://www.naulover.com/


OSCARLEON 
 

Llicenciat en patronatge, disseny, 

estilisme i assessoria d’imatge integral,  

la seva primera col·lecció neix el 1996, i 

des de llavors no ha deixat de crear. Les 

seves col·leccions que compten amb 

diferents reconeixements i es 

caracteritzen per la seva enorme 

identitat i complexa elaboració. 

 

+info  

http://oscarleon.com/
http://oscarleon.com/
http://oscarleon.com/


PABLO ERROZ 
 

Marca que neix el 2012, amb 

col·leccions que fusionen l'estil més 

street juntament amb un luxe fàcil i 

sofisticat, actualitzat als nous temps. 

Batejat per VOGUE com digne «hereu 

del cool novaiorquès», la marca ha rebut 

diversos reconeixements. 

 

+info  

https://www.pabloerroz.com/
https://www.pabloerroz.com/
https://www.pabloerroz.com/


SONIA CARRASCO 

 

Firma de la jove dissenyadora Sonia 

Carrasco, caracteritzada pel seu 

minimalisme, modernitat i compromís 

mediambiental. Guanyadora de la 

darrera edició del Premi Nacional al 

Disseny Emergent de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

+info 

https://sonia-carrasco.com/
https://sonia-carrasco.com/


TXELL MIRAS 
 

Dissenyadora catalana amb marca 

pròpia des de 2004, que compta amb 

una llarguíssim currículum de premis i 

reconeixements. Aposta per crear outfits 

d’estil avantguardista, elegant i amb un 

fort component conceptual. 

 

+info  

https://txellmiras.eu/
https://txellmiras.eu/
https://txellmiras.eu/


VÚ BARCELONA by 

Joaquin Verdú 

 

Amb més de 40 anys de trajectòria en el 

món de la moda, el reconegut 

dissenyador català Joaquín Verdú, 

especialitzat en la creació tèxtil en punt, 

presenta el seu nou projecte VÚ 

BARCELONA”, un concepte renovat que 

recupera la versió més artesanal de la 

firma. 

 

+info 

https://vubarcelona.es/
https://vubarcelona.es/


YIORGOS 

ELEFTHERIADES 
 

Les col·leccions del dissenyador de 

moda grec s'han exposat a Atenes, Milà, 

París i Barcelona. La seva filosofia es 

basa en l’amor que sent per les formes 

clàssiques. En la seva cerca per 

l'elegància contemporània, aspira a 

crear un estil urbà alternatiu, amb 

formes, sastreria de qualitat i 

combinacions experimentals de teles i 

textures. 

 

+info  

  

https://www.yiorgoseleftheriades.com/
https://www.yiorgoseleftheriades.com/
https://www.yiorgoseleftheriades.com/


Pop Up Gallery 

 



Accidental Cutting 

All that she loves 

Alohas 

Anna Rius 

Blunbow 

Castañer-Mybestys 

Daniel Josier 

Eikō ai 

Empremtes de Catalunya 

Iaios 

Kris Mïkita 

https://www.allthatsheloves.es/
https://krismikita.com/
https://annarius.com/
https://www.annacortina.com/es
https://blunbowstore.com/
http://ccam.gencat.cat/ca/arees_actuacio/artesania/centre_artesania/botiga_empremtes/
https://iaios.com/


Mietis 

Mikakus 

Oscarleon 

Serendipity 

Tassels 

The Perfect Son 

Tomatos Fritos Lab 

Vsb Jewels 

Wildreamers 

 

https://www.tomatesfritoslab.com/
https://www.serendipitybarcelona.com/
https://www.tasselsstore.com/es/tasselscollection
https://mietistudio.com/
http://oscarleon.com/


Activitats Paral·leles 

 



 

En aquesta edició, posem en marxa els FASH TECH TALKS com una 

plataforma per transferir coneixement i transmetre la importància de la 

tecnologia més disruptiva en el món de la moda. D’altra banda, també 

ens permetrà conèixer projectes disruptius per a l’Investor Day.  

 

080 Fash Tech Talks 

 



 

8a edició del Barcelona Fashion Summit, el punt de trobada de 

professionals del negoci de la moda. La trobada, organitzada per 

Modaes.es amb la col·laboració del 080 Barcelona Fashion, se centrarà  

en el tema “Objectiu: Consumidor”.  

 

La jornada comptarà amb ponents Mango, H&M, Desigual, Bimba y Lola, 

Uno de 50,  Deloitte, McCann, Pepe Jeans, C&A, Petit Bateau, i Agatha 

Ruiz de la Prada, entre d’altres. A la passada edició van participar més de 
850 assistents. 

Barcelona Fashion 

Summit 

 



 

Compradors internacionals de Nova York, Paris, Varsòvia, Praga,  

Montreal, Hamburg, Londres, Osaka … 

080 Barcelona Fashion 

Showroom  

 

 

MARQUES EXPOSITORES 

 

Designers Society 

Escorpion  

YERSE 

SITA MURT 

ANONYME DESIGNERS 

KRIS MÏKITA 

Larosa 

MAGGIE SWEET 

MENCHEN TOMAS 

BOLSILLO 

NOU MOSCADA 

LOLA CASADEMUNT S.L. 

… 

 

http://www.designerssociety.es/
http://www.designerssociety.es/
http://www.designerssociety.es/
http://www.escorpion.com/
http://www.escorpion.com/
http://www.yerse.com/
http://www.sitamurt.com/
https://anonyme.it/en
http://www.krismikita.com/
http://www.larosabrand.com/
http://www.maggiesweet.es/
https://eshop.menchentomas.com/
http://www.bolsillo.es/
http://www.noumoscada.com/
http://www.lolacasademunt.com/





