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Lyle & Scott i Edgar Carrascal obren la segona 
jornada de desfilades de la 080 Barcelona 
Fashion 

 

 Les propostes de la firma Lyle & Scott i del dissenyador Edgar 
Carrascal han estat les encarregades d’obrir la segona jornada de 
desfilades de la passarel·la 080. Guillermina Baeza amb la col·lecció 

“DREAMS OF PARADISE” per a la primavera-estiu 2017 ha pres el 
relleu a la passarel·la i ha tancat la jornada matinal. 
 

 Dins les activitats paral·leles, aquest matí s’ha inaugurat  a l’Open Area 
080 l’exposició “Encontres amb la moda espanyola”, de Roche  
Bobois, una iniciativa per reflectir el talent i la creativitat dels 
dissenyadors espanyols, enfortint encara més la seva relació amb el 
món de la moda. 
 

 Aquesta 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) 
 

 
 

Dimarts, 28 de juny de 2016.-  Les propostes de la firma  de moda Lyle & Scott i del 
dissenyador Edgar Carrascal han estat les encarregades d’obrir la segona jornada de 
desfilades de la passarel·la 080.  
 
‘Proudly British”, aquesta és la col·lecció que ha presentat Lyle&Scott per a la temporada 
primavera-estiu 2017. Una proposta que fa l’ullet a l’esperit vintage. D’orgull britànic i 
estilismes que recorden als moviments subculturals més importants i que traslladen a 
èpoques de joventut. Rebeques, pantalons al turmell estrets amb colors com el gris, el 
negre i el blanc. El punt trencador l’ha marcat el groc en mocadors i mitjons. La marca, 
reconeguda en el món del golf, ha mostrat  el xoc de l’elegància dels vuitanta amb l’estil 
esportiu. Lyle & Scott recorda que sempre el que és més modern és allò més clàssic.  
 
Ha pres el relleu a la passarel·la, el  dissenyador  Edgar Carrascal amb ‘FALCON SS17’. 
On ha volgut mostrar el seu actual estat d’ànim: “lliure i ple d’anhels, i apassionat per 
experimentar la llibertat”. Amb aquesta premissa creativa, ha presentat un proposta 
d’home carregada d’amplitud, saviesa i intuïció, barrejant peces de diferents longituds i 
apostant pel blanc, el groc mantega o del verd jade. El dissenyador ha postat de nou per 
la seva peça fetitxe: la camisa, que ha completat amb bermudes fluides i amplies. A més, 
també mostrat looks amb armilles llargues fins al genoll i a la nit s’ha atrevit amb peces on 
domina el negre, el blanc i el glitter. 
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Ha tancat la jornada matinal, la creadora de moda de bany i roba interior Guillermina 
Baeza, que ha presentat la proposta “DREAMS OF PARADISE”. Romanticisme i 
delicadesa amb un toc bohemi i on la feminitat  és l’essència. Ha prioritzat els teixits 
delicats, com calats, estructures, organzes strech i tocs metal·litzats sobre els prints, que 
converteixen els banyadors i els biquinis en tresors. Ha apostat també per les 
transparències treballades en ganxet deixant la pell al descobert i buscant un esperit boho. 
La gamma de colors és delicada i exòtica. Roses, malves, grocs, taronges i blaus intensos 
s’alternen amb l’elegància del negre.   
 
Aquesta 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). 
 
 
Activitats paral·leles: Exposició “ Encontres amb la moda espanyola”, de Roche  
Bobois 
 
En el marc de les activitats paral·leles de la passarel·la 080, aquest matí s’ha inaugurat 
l’exposició “Encontres amb la moda espanyola”, de Roche  Bobois. La marca ambaixadora 
del millor mobiliari i disseny francès al món ha impulsat aquesta iniciativa per reflectir el 
talent i la creativitat dels dissenyadors espanyols, enfortint encara més la seva relació amb 
el món de la moda. 
 
Després de l’èxit assolit a Mèxic i Regne Unit amb la col·laboració d’artistes plàstics 
revisitant el seu mític sofà Mah Jong, el 080 Barcelona Fashion acull aquesta exposició 
que en aquesta ocasió, la idea ha estat recórrer a la creativitat de deu grans noms de la 
moda del panorama estatal, que han fet un twist al reconegut moble de la casa francesa. 
 
Partint d’un mòdul en blanc de l’ emblemàtic sofà els dissenyadors Agatha Ruiz De La 
Prada, Andrés Sarda, Avellaneda, Custo Barcelona, Devota y Lomba, Ion Fiz, Juana 
Martín, Purificación García, Rossy De Palma i Xevi Fernández han produït unes peces 
úniques que seran subhastades online per la casa de subhastes Wardhouse. Els diners 
recaptats es donaran íntegrament a OAfrica, la ONG fundada per la carismàtica Lisa 
Lovatt-Smith, que va deixar la seva vida com editora de Vogue per traslladar-se a Àfrica i 
dedicar-se totalment al seu projecte de cura de la infància a Ghana. 
 
El conjunt de les peces serà exposat per primer cop en el marc de 080 Barcelona Fashion, 
per després formar part d’una exposició itinerant a les botigues de Roche Bobois de 
diferents ciutats de l’Estat, de juliol a octubre de 2016, per tal d’animar a la participació a 
la subhasta. 
 
A la tardor els sofàs es lliuraran als guanyadors de la subhasta en un esdeveniment a 
Madrid. 
 
Aquesta tarda: 15:30 / Inaguració 080 Barcelona Fashion Showroom (Espai Showroom. 
INEFC) 
 
 
 
 

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 
 
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 acollull 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

