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Tret de sortida a la 18a edició del 080 
Barcelona Fashion 

  

      El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha 
inaugurat aquest migdia la 18a edició del 080 Barcelona 
Fashion, que se celebra des d’avui i fins l’1 de juliol a l’Institut 
d’Educació Física de Catalunya (INEFC) a Barcelona.  
 

      La firma CARLOTAOMS, guanyadora del Premi Nacional 080 
de la Generalitat de Catalunya al Disseny Emergent de la 
passada edició, ha obert aquesta edició de passarel·la, amb la 
col·lecció “Equilàter”. La dissenyadora Krizia Robustella, ha 
pres el relleu i la creadora Celia Vela, ha tancat la jornada del 
matí. 
 

      A la tarda, serà el torn de Yerse (16:30h), Justicia Ruano 
(18h), Miquel Suay (19:30h) i la firma TCN, que tancarà la 
jornada inaugural (20:30h) 

  

      De forma anticipada a l’inici de la passarel·la, ja s’han 
acreditat 836 periodistes de prop de 400 mitjans. Pel que fa al 
vessant comercial, s’han acreditat 127 compradors, dels quals 
el 39% són internacionals 

  
  
Dilluns, 27 de juny de 2016.— El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, 
inaugura aquest migdia la 18a edició del 080 Barcelona Fashion, que se celebra des 
d’avui i fins l’1 de juliol a l’Institut d’Educació Física de Catalunya (INEFC) a Barcelona.  
 
En el marc de la inauguració, el conseller Baiget ha assenyalat que “cada edició és un 
nou aparador de la indústria de la moda catalana, i va consolidant Barcelona com 
una de les capitals de referència de la moda al món”. Baiget s’ha adreçat als 
dissenyadors i marques de moda aplaudint la seva tasca i assegurant que “l’èxit de la 

passarel·la 080 és el vostre èxit”. 
 
La firma CARLOTAOMS, guanyadora del Premi Nacional 080 de la Generalitat de 
Catalunya al Disseny Emergent de la passada edició ha estat l’encarregada d’inaugurar 
la passarel·la, amb la seva col·lecció “Equilàter”. Per aquesta col·lecció, el tàndem de 
dissenyadores Elisabet Carlota i Elisenda Oms, s’ha inspirat en la premissa conceptual 
consistent en les tres visions –de passat, present i futur- que evoca un mateix objecte, 
un tomàquet. Tot un macguffin per parlar dels moviments migratoris en busca d’una vida 
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millor, en la desertització dels camps, i en els horts urbans. Com a resultat una proposta 
de línia molt esportiva, que pivota sobre tres colors (el blanc, el negre i el vermell) amb 
faldilles midi amb vol i pantalons amples amb cintures marcades per a elles, i bermudes 
i “parkes” d’estiu per a ells. 
  
Li ha pres el relleu la dissenyadora Krizia Robustella, amb la col·lecció “Happy Ending”, 
una reflexió desdramatitzada sobre la mort, un funeral on el color, les flors i la ironia són 
els protagonistes. Els estampats, de mà de l’artista David Méndez Alonso, s’omplen 
d’iconografia consistent en pistoles, navalles i punys americans, barrejats amb smileys, 
plantes i reixes. Personatges urbans característics de Robustella, en els quals el luxe i 
l’esport es barregen per crear aquesta proposta funny-fúnebre. 
 
De la seva banda, la creadora Celia Vela ha presentat la col·lecció “D’agost a setembre”. 
En aquesta ocasió, el punt de partida creatiu de la dissenyadora, és la immediatesa de 
la moda, la seva naturalesa efímera. Una nova proposta de Vela, amb la seva 
característica barreja d’elegància i sensual. Els colors de la col·lecció van des de 
diferents gammes de verds, al morat, passant pel blanc i el negre i delicats estampats 
de flors i fuites. Destaquen les faldilles midi i mini, els shorts, i els vestits de nit, peces 
estructurades i alhora fluides, efecte que aconsegueix combinant gases i tuls amb teixits 
tècnics. 
 

A la tarda, serà el torn de Yerse, amb “The sea and the beach” (16:30h)  Justicia Ruano 
(18h), que presentarà la col·lecció ““Revolutionary Road”, i del creador Miquel Suay 
(19:30h). La firma TCN tancarà la jornada inaugural (20:30h) 
  
836 periodistes i professionals de la comunicació de prop de 400 mitjans 
acreditats 

            
De forma prèvia a l’inici del certamen, ja s’han acreditat un total de 836 professionals de 
la comunicació, periodistes i bloggers de prop de 400 mitjans diferents. Dels mitjans 
acreditats, 422 són d’àmbit nacional o estatal (agències de notícies, televisions, ràdios, 
premsa diària, premsa especialitzada, revistes...), 280 són blogs o mitjans digitals, i 64 
són periodistes de mitjans internacionals de països com Regne Unit, Estats Units o 
Mèxic, entre d’altres. 
 

Pel que fa al vessant comercial, a banda dels compradors convidats directament pels 
dissenyadors i marques, a través de l’organització del 080 s’han acreditat un total de 
127 compradors —entre representants d’empreses i centrals de compra, distribuïdors i 
plataformes online, agents comercials i showrooms—, dels quals el 39% són 
internacionals. 
  
En relació a les xarxes socials, actualment el nombre de seguidors a Facebook és de 
85.585 (+0,5% respecte el tancament de l’anterior edició). A Twitter, la xifra se situa en 
els 24.500 (+2,1% respecte el tancament de l’anterior edició), i a Instagram, els 
seguidors comptabilitzats sumen 30.800, amb una pujada de 10,79%, respecte el 
tancament de la passada edició. 
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Activitats paral·leles del 080 Barcelona Fashion 

  
A més de les desfilades, la 18a edició del 080 Barcelona Fashion comptarà amb tot un 
seguit d’activitats paral·leles al voltant del món de la moda: 
 

 Presentació Panell de Tendències del 080-Texfor a càrrec de la 
dissenyadora Glòria Jover (Dilluns, 27 de juny a les 15:30h. Sala de 
Conferències INEFC) 

 Inauguració del 080 Barcelona Fashion Showroom (Dimarts, 28 de juliol, a 
les 15:30h. 080 Barcelona Fashion. INEFC) 

 Inauguració mostra “Roche Bobois Meets Spanish Designers” (Dimarts, 28 
de juny a les 14h. Open Area 080. INEFC) 

 4a edició Texmeeting by Texfor (Dimecres, 29 de juny a les 9h a 13h. Sala de 
Conferències INEFC) 

 2a edició 080 Fashion Investor Day (Dijous, 30 de juny. De 10h a 14h. Sala de 
Conferències INEFC). 

 Conferència “Ecclectic Lives in Fashion” per Lynn Yaeger i Mickey 
Boardman (Divendres, 1 de juliol a les 12h. Sala de Conferències INEFC)   

 
L’Open Area 080: la moda oberta a tots els públics 

 

Aquesta edició del 080 Barcelona Fashion compta amb una àmplia oferta de propostes 
i continguts, amb l’objectiu d’apropar el món i la cultura de la moda i el disseny al gran 
públic. En aquesta edició, l’Open Area, acollirà el village —amb els estands de 
patrocinadors i sponsors—, el plató del 080 TV Channel, les diferents exposicions, el 
Fashion Market (amb prop d’una trentena de pop-ups i presència de les escoles de 
disseny), l’espai chill out, o una variada oferta de delicatessen en el campament deFood 
Trucks ubicat a les instal·lacions exteriors de l’INEFC. 
  
Així mateix, l’Open Àrea acollirà diverses exposicions com la mostra “Roche Bobois 
Meets Spanish Designers”; l’exposicióFashion Art a càrrec del Fashion Art Institute; la 
mostra de tesines de les escoles de disseny; el Panell de Tendències 080“Diàlegs entre 
la indústria tèxtil i els nous dissenyadors” de TEXFOR, o l’exposició “Body&Mind” de 
l’escultor Juanma Noguera. 
  
Aquesta zona és de lliure accés, oberta de franc a tots els visitants, que podran 
accedir-hi descarregant la invitació a través del web del 080. Com a novetat, en 
aquesta edició totes les invitacions es faran amb codis QR. 
  
  
Seguiment del 080 Barcelona Fashion: al 080 TV Channel 
  
Una edició més, el canal oficial del certamen, el 080 TV Channel, emetrà per Internet a 
través del webwww.080barcelonafashion.cat, amb una programació contínua que es 
complementarà amb la retransmissió en directe de totes les desfilades. 
  
 
 

http://www.080barcelonafashion.cat/
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Patrocinadors i sponsors de la 18ª edició del 080 Barcelona Fashion 

  
En aquesta divuitena edició, el certamen torna a comptar amb el suport del patrocinador 
principal MORITZ, que es posiciona una vegada més al costat de la moda catalana. 
També són patrocinadors Redken, com a perruquer oficial, MINI BARCELONA 
PREMIUM, concessionari oficial MINI, la D.O. Ribera del Duero, com a vi oficial, el cava 
oficial torna a ser Codorniu, Solán de Cabras, com a aigua oficial, la firma de joieria 
Alex&Ani, Movistar, com a partner tecnològic, La Roca Village, i Rowenta com a planxat 
oficial de la passarel·la. 
  
Són firmes col·laboradores MAC Cosmetics, el maquillatge oficial, CND Beauty, com 
manicurista oficial, així com Atrezzo, Lyle & Scott i BCN Brand. 
  
  
 Més info al web: http://www.080barcelonafashion.cat/ 
  
  
  
  
----------------------------------------------------------------- 
Segueix-nos a les xarxes a través del Saps Com?!: 
A Twiiter:  @sapscom 

Al canal de Youtube: SapsCom 

  

 

http://www.080barcelonafashion.cat/
https://twitter.com/sapscom
https://www.youtube.com/user/sapscom

