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Sita Murt, protagonista en el tancament de la 
segona jornada de la passarel·la 080 
Barcelona Fashion 

 

 La firma Sita Murt tancarà aquest vespre la segona jornada de la 
passarel·la 080. En la sessió d’aquesta tarda també han 
presentat les seves propostes Txell Miras, Josep Abril, i Míriam 
Ponsa.  
 

 Demà al matí, la passarel·la l’obriran Boboli i CBD by Cóndor 
(11h), seguit de la firma Blame, i del dissenyador debutant, 
Samuel Alarcón (12:30h). A les 14h, presentaran les seves 
propostes per a la primavera-estiu 2017 Rita Row i Ssic and 
Paul. A la tarda, serà el torn d’Escorpion (16:30h), BCN Brand i 
Punto Blanco (18h), i de Lebor Gabala (19:30h). Clourà la 
jornada al vespre, la firma Custo Barcelona (21h). 
 

 
Dimarts, 28 de juny de 2016.— La firma Sita Murt tancarà aquest vespre la segona 
jornada de la passarel·la 080. La col•lecció que presenta la firma és “Rhythm & Blends” i 
parla de la llibertat femenina. Les seves propostes per a la propera primavera-estiu tenen 
textures en lli cablejat, cotó, fils arrissats i delicats serrells en un fi cotó crepè en tricot. En 
el teixit, lli en el seu estat més vegetal i cotons seda quasi transparents es barregen amb 
viscoses fluides. Els colors blau anyil i aigua, els verds clorofil•la i els grocs afruitats 
inunden els tons més naturals de la firma, com el blanc, el cru i el color lli. 
 
La dissenyadora Txell Miras ha obert la passarel·la aquesta tarda amb la seva proposta 
“Contaniers” per a la temporada primavera-estiu 2017. En aquesta ocasió, la premissa 
conceptual de la creadora ha estat el port de càrrega, amb les estructures metàl·liques, 
contenidors apilats, codificats, reutilitzats. Una zona industrial farcida de colors, grues, 
soroll, gran vaixells, moviment. La col·lecció vol recollir la dualitat d’aquests contenidors, 
que es poden destinar a altres usos però que conserven la seva essència. Els teixits són 
impermeables, xarol, cotons, viscoses, i neoprè. Els colors que ha triat Miras per a la 
col·lecció són el blanc, el negre, i els grisos, amb alguna nota de blau o camel.  
 
El creador Josep Abril ha pres el relleu per presentar la col·lecció SS#2017N39 BEHIND. 
Amb una posada en escena amb sons molt flamencs –a càrrec del músic Xumo Nunjo- 
Abril ha presentat una col·lecció molt fidel al seu estil. Menys arriscada que en altres 
ocasions, el blau marí i en negre “rentat” són constants en les peces presentades on 
s’han pogut veure pantalons de tir baix, fluids però que s’ajusten a la silueta. Abril torna a 
jugar amb el patrons de les peces clàssiques -camises, jerseis, pantalons-, sense trair al 
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seu estil. La desfilada ha inclòs la seva picada d’ullet a la moda genderless, amb alguns 
dels dissenys presentats per maniquins femenines.  
 
De la seva banda, Míriam Ponsa ha presentat la col·lecció “La collita de l’arròs”, on 
parteix com a font d’inspiració d’aquest aliment de primera necessitat per a més de la 
meitat de la humanitat, de les creences al Japó que atribueixen als déus la seva 
protecció, i del ritual de l’arròs al país nipó. Les formes oversize, la indumentària festiva 
present als arrossars, es presenten en forma de peces inspirades en aquesta ofrena. Les 
cintes que cenyeixen les peces s’inspiren en les cintes que porten els arrossers per lligar-
se les mànigues i la part de baix de les cames. Es treballen les cintes i cordes per evocar 
la forma dels arrossars i la planta de l’arròs. Les feixes dels arrossars es representen 
amb la unió de teixits creant formes orgàniques. També s’utilitzen gomes elàstiques i 
superposicions de teixits. El paisatge dels arrossars es construeix combinant diferent 
materials i colors. Els materials de la col·lecció són majoritàriament naturals: cotó, lli, 
seda i lyocell. La tendència de combinar teixits en una sola peça és una constant. Els 
colors emulen la natura i els arrossars, des del color fang de la terra fins al verd de la 
planta florida. Els tons de la terra i les plantes són presents en tota la col·lecció. 
 
Agenda passarel·la 080: Dimecres, 29 de juny 
 
Demà al matí, la passarel·la l’obriran les firmes Boboli i CND by Cóndor (11h), seguit de 
la firma Blame, i del dissenyador debutant a la passarel·la 080, Samuel Alarcón (12:30h). 
A les 14h, presentaran les seves propostes per a la primavera-estiu 2017 Rita Row i Ssic 
and Paul. A la tarda, serà el torn d’Escorpion (16:30h), BCN Brand i Punto Blanco (18h), i 
de Lebor Gabala (19:30h). Clourà la jornada al vespre, la firma Custo Barcelona (21h). 
 
11:00 / Boboli // CND by Cóndor 
12:30 / Blame Label // Samuel Alarcón 
14:00 / Rita Row // Ssic and Paul 
 
16:30 / Escorpion 
18:00 / BCN Brand // Punto Blanco 
19:30 / Lebor Gabala 
21:00 / Custo Barcelona (*) 
 
 
Activitats paral·leles: inauguració exposició Fashion Art UE 
 
En el marc de les activitats paral·leles, aquest vespre s’inaugura al Museu Europeu d'Art 
Modern (MEAM) de Barcelona aquesta exposició, un projecte del Fashion Art Institute, 
presidit pel dissenyador Manuel Fernández, que fusiona moda i art unint les dues formes 
d'expressió en un mateix tros de tela. Un total de 28 artistes de la Unió Europea són els 
protagonistes d'aquesta mostra, on el suport artístic és un vestit creat pel dissenyador 
Manuel Fernández a manera de llenç tridimensional. En ell cada un dels artistes ha 
plasmat la seva tècnica personal per comunicar els valors europeus des del seu 
particular estil. 
 
Fashion Art EU és una exposició que dóna l'oportunitat d'apreciar l'art, la moda i els 
valors europeus, barrejats en el mateix suport: un vestit. Les imatges gairebé pictòriques 

http://www.080barcelonafashion.cat/juny16/boboli
http://www.080barcelonafashion.cat/juny16/cnd-condor
http://www.080barcelonafashion.cat/juny16/blame-label
http://www.080barcelonafashion.cat/juny16/samuel-alarcon
http://www.080barcelonafashion.cat/juny16/rita-row
http://www.080barcelonafashion.cat/juny16/ssic-and-paul-1
http://www.080barcelonafashion.cat/juny16/escorpion
http://www.080barcelonafashion.cat/juny16/bcn-brand
http://www.080barcelonafashion.cat/juny16/punto-blanco
http://www.080barcelonafashion.cat/juny16/lebor-gabala
http://www.080barcelonafashion.cat/juny16/custo-barcelona
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del fotògraf Eugenio Recuenco s'uneixen a la perfecció amb cada un dels artistes que 
componen el projecte. Els maniquins han estat creats expressament per a aquesta 
exposició per Atrezzo. Fashion Art s'ha exhibit en més d'una vintena de prestigiosos 
museus de tot el món, destacant les itineràncies pel continent americà, i ha estat visitada 
per més de tres milions de persones. 
 
També dins el programa d’activitats paral·leles del 080 Barcelona Fashion, demà se 
celebrarà la 4a edició del Texmeeting by Texfor, el punt de trobada anual del sector tèxtil, 
on crear debat, donar solucions i generar networking. 

 
En aquesta 4a edició, sota el lema “Sostenibilitat”, es posarà sobre la taula la necessitat 
que la indústria tèxtil aposti decididament per un desenvolupament més sostenible des 
d’un punt de vista tant ecològic, com social i econòmic, com a membres d’una societat 
més respectuosa. En anteriors edicions, les jornades Texmeeting han comptat amb la 
participació de  més de 150 professionals entre empresaris, dissenyadors, mitjans de 
comunicació i estudiants del sector. 
 
 
L’Open Area 080: la cultura de la moda, per a tots els públics 
 
Aquesta edició del 080 Barcelona Fashion compta amb una variada oferta de propostes i 
continguts a l’Open Area, amb l’objectiu d’apropar el món i la cultura de la moda i el 
disseny al gran públic: el village —amb els estands de patrocinadors i sponsors, el 
Fashion Market (amb prop d’una trentena de pop-ups i presència de les escoles de 
disseny), l’espai chill out, o un campament de Food Trucks amb delicatessen ubicat a les 
instal·lacions exteriors de l’INEFC.  
  
Així mateix, l’Open Àrea acull 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. 
  
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- permet als visitants de l’Open 
Area seguir les desfilades des de l’exterior de la sala.  
 
 
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 
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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 i fotos 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

