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TCN tanca la jornada inaugural de la 
passarel·la 080 

 

 La firma TCN serà l’encarregada de cloure aquest vespre la 
primera jornada de la passarel·la 080. En la sessió d’aquesta 
tarda, també han presentat les seves propostes la firma Yerse, 
la dissenyadora Justicia Ruano, i el creador Miquel Suay. 
 

 Dins les activitats paral·leles, avui s’ha inaugurat el Panell de 
Tendència 080-Texfor, coordinat per la dissenyadora Glòria 
Jover. 

 

 Demà al matí, la passarel·la l’obrirà el dissenyador Edgar 
Carrascal, seguit de la firma Lyle & Scoot (12h), i a les 13:30h 
Guillermina Baeza presentarà les seves propostes per a la 
primavera-estiu 2017. A la tarda, serà el torn de Txell Miras 
(16:30h), Míriam Ponsa (18h), i Josep Abril (19:30h). Clourà la 
jornada al vespre, la firma Sita Murt (21h) 

 
 
Dilluns, 27 de juny de 2016.— La firma TCN serà l’encarregada de cloure aquest vespre 
la primera jornada de la passarel·la 080. En la sessió d’aquesta tarda també han 
presentat les seves propostes la firma Yerse, la dissenyadora Justicia Ruano, i el creador 
Miquel Suay. 
 
Amb la col·lecció “The sea and the beach”, la firma Yerse ha estat la primera aquesta 
tarda en presentar les seves propostes per a la temporada primavera-estiu 2017. 
Inspirant-se en la subtil frontera entre el mar i la platja, la marca proposa una col·lecció 
amb teixits bàmbola, vaporosos i inquiets, que es mouen sensualment. Ratlles, 
estampats geomètrics i flors gegants en dissenys essencials, i estampats envellits viscuts 
amb decisió i caràcter. 
 
Justicia Ruano ha pres el relleu amb la col·lecció “Revolutionary Road”, on la creadora 
ha expressat el seu desig per a noves formes d’autoexpressó. “Murals per embellir i 
aportar raigs de llum i esperança al canvas de la vida”, diu la Ruano, “obsessió per 
mesclar materials, textures, colors i acabats. “Revolutionary Road” proposa flaixos de 
color i motius geomètrics amb una trobada entre sofisticació i vida moderna. Una 
psicodèlia de materials per crear peces fortes i extravagants en la justa mesura.    
 
Al seu torn, el creador Miquel Suay, amb la seva nova col·lecció, ha retut el seu personal 
homenatge a la recentment desapareguda arquitecta Zaha Hadid, considerada la 
representant més audaç i avantguardista de l’arquitectura moderna internacional. Amb 
aquesta font d’inspiració, Suay ha presentat una col·lecció de disseny avantguardista, 
funcional i pràctic, però a la vegada amb una actitud que experimenta amb textures i 
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juguen amb els sentits. Una col·lecció per a l’home inconformista i versàtil, amb un 
equilibri perfecte entre innovació i elegància. 
 
 
Agenda passarel·la 080: Dimarts, 28 de juny 
 
Demà al matí, la passarel·la l’obrirà el dissenyador Edgar Carrascal, seguit de la firma 
Lyle & Scoot (12h), i a les 13:30h Guillermina Baeza presentarà les seves propostes per 
a la primavera-estiu 2017. A la tarda, serà el torn de Txell Miras (16:30h), Míriam Ponsa 
(18h), i Josep Abril (19:30h). Clourà la jornada al vespre, la firma Sita Murt (21h). 
 
12:00 / Edgar Carrascal // Lyle & Scott 
13:30 / Guillermina Baeza 
 
16:30 / Txell Miras 
18:00 / Josep Abril 
19:30 / Miriam Ponsa 
21:00 / Sita Murt 
 
 
Activitats paral·leles: 1r Panell de Tendències 080 by Texfor 
 
Les tendències de moda comencen amb el tèxtil de capçalera, filats, teixits i accessoris, 
especialment dissenyats per fer destacar els volums de la peça confeccionada. En una 
exposició permanent dins del 080 Barcelona Fashion, TEXFOR presenta un panell de 
tendències de colors, textures i volums per la propera temporada primavera-estiu 2017, a 
través d’una mostra de peces realitzades amb productes tèxtils catalans, dissenyades  
per dissenyadors emergents, així com un avenç de les tendències de color  tardor-hivern 
2017-2018. Aquesta exposició compta amb la col•laboració de la dissenyadora Glòria 
Jover, experta en tendències,  i amb la confecció d’un Passaport de cada peça a càrrec 
de l’empresa Twenty Corner.  
 
Les empreses tèxtils participants en el panell de tendències són: Encajes Laquidain, 
Diseño e Impresión Indet, Lanitex, Longitex, Rutex, Textil Ribbons, Organic Cotton 
Colours, Textil Settam, Textil BCH, Industrias Morera i Hilaturas Arnau. Els dissenyadors 
participants en el panel de tendències  són: Daniel Rosa, Sol Mirabella, Albec Bunsen, 
David Martin, Mary Lee Couture, Bird Aprons, Verònica Gil S., Victòria Barrueco, Anna 
Mauri i Araceli Mateos. 
 
Demà dimarts, 28 de juny, dins el programa d’activitats paral·leles, està prevista la 
inauguració de l’exposició de Roche Bobois-Meets Spanish Designers”(14h). Així mateix, 
demà a les 15:30h el conseller Baiget inaugurarà la 2a edició del 080 Barcelona Fashion 
Showroom, una iniciativa conjunta de la Generalitat  i el clúster Català del Tèxtil, 
MODACC, per impulsar el vessant internacional i de negoci del 080. Al llarg de la 
setmana, estan previstes més de 250 trobades b2b entre empreses catalanes de moda i 
compradors internacionals que visiten la passarel·la en el marc d’una missió inversa.  
 
14:00 / Inauguració exposició Roche Bobois. Encontres amb la moda espanyola . Open 
Area 080. INEFC) 
15:30 / Inaguració 080 Barcelona Fashion Showroom (Espai Showroom. INEFC) 

http://www.080barcelonafashion.cat/juny16/edgar-carrascal
http://www.080barcelonafashion.cat/juny16/lyle-scott
http://www.080barcelonafashion.cat/juny16/guillermina-baeza
http://www.080barcelonafashion.cat/juny16/txell-miras
http://www.080barcelonafashion.cat/juny16/josep-abril
http://www.080barcelonafashion.cat/juny16/miriam-ponsa
http://www.080barcelonafashion.cat/juny16/sita-murt
http://www.080barcelonafashion.cat/activitats-paral-leles/juny16/inauguracio-exposicio-roche-bobois-encontres-amb-la-moda-espanyola
http://www.080barcelonafashion.cat/activitats-paral-leles/juny16/inaguracio-080-barcelona-fashion-showroom
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L’Open Area 080: la cultura de la moda, per a tots els públics 
 
L’elecció de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) per acollir 
aquesta edició del 080, evidencia l’aposta de l’organització per obrir la passarel·la al gran 
públic. Aquesta zona és de lliure accés, oberta 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. En aquesta edició, l’afortunada ubicació de 
la passarel·la -instal·lada en un dels fossats de l’edifici- permetrà als visitants de l’Open 
Area seguir les desfilades des de l’exterior de la sala.  
 
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: 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 de Food 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’exposició Fashion 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. 
  
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

