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Les desfilades de CND by Cóndor i Boboli 
obren la tercera jornada del 080 Barcelona 
Fashion 

 

 Al matí també els dissenyadors Blame, Samuel Alarcon, Rita Row i 

Ssic and Paul han presentat les seves col·leccions per a la temporada 

Primavera/Estiu 2017. A la tarda, la passarel·la 080 Barcelona Fashion 

acollirà les propostes d’Escorpion, Punto Blanco, Bcn Brand i Lebor 

Gabala. Clourà la jornada la firma Custo Barcelona. 

 

 En el marc de les activitats paral·leles del 080, aquest matí s’ha 

inaugurat una nova edició de TEXMEETING by Texfor, el punt de 

trobada anual del sector tèxtil, on crear debat, donar solucions i 

generar networking. Aquesta 4a edició, que organitza La 

Confederació de la Indústria Tèxtil -TEXFOR, gira entorn a la 

“Sostenibilitat”. 

 

Dimecres, 29 de juny de 2016.- Les desfilades de les firmes de moda CND by Cóndor i 
Boboli han obert aquest matí la tercera jornada de la passarel·la 080 Barcelona Fashion. 
També, aquest matí, els dissenyadors Blame, Samuel Alarcon, Rita Row i Ssic and Paul 
han presentat les seves col•leccions per a la temporada primavera- estiu 2017. 
  
L’encarregada d’obrir la jornada d’avui del 080 Barcelona Fashion ha estat la firma CND 
by Cóndor, amb la col·lecció  ”SUMMER SONGS”, inspirada en la música i els festivals 
d’estiu. A ritme de la banda de música de Ramón Mirabet, la proposta ha mostrat un  món 
de teixits vaporosos, bambules i voiles de cotó ideals per ballar amb alegria, amb panells  
ben diferenciats de formes i colors com el verd coral, el blanc o els blaus verds. 
 
Ha agafat el relleu a la passarel·la, la firma de moda infantil Boboli que ha presentat la 
col·lecció “Sailor Beach”, una proposta marinera, amb un aire molt elegant i sofisticat. Amb 
un color rosa suau, que combina amb el blau cel i amb els tons de denim rentat. La 
col·lecció que ha mostrat és plena de detalls mariners en estampats i en teixits. Ratlles, 
palmeres i, fins i tot, fruites tropicals, fan una barreja de tendència en què els nens també 
presenten colors més suaus i alegres. 
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Per la seva banda, Blame per a la propera primavera-estiu 2017 ha presentat la col·lecció 
“In Decision”. El jove dissenyador Pablo Puig  a través de tècniques, teixits i línies, ha 
mostrat un vestuari apte per enfrontar-te a la presa de qualsevol determinació, amb la 
seguretat i el confort necessaris que exigeix el dia a dia. Peces versàtils, amb un disseny 
net i fresc, colors negres, grisos i verds i teixits com el cotó, la lycra o el niló, una proposta 
que emana un autèntic esperit streetwear.  
 
La jornada matinal, també ha acollit la desfilada del dissenyador Samuel Alarcon. Amb la 
proposta “Etimologia del Jo”, el dissenyador vol fer una reflexió sobre la identitat, les parts 
que la conformen i quin n’és l’origen. El tricot es manté com a principal mitjà d’expressió 
amb el qual ha presentat peces molt unisex amb les que reclama l’arribada d’un trencament 
de la moda i una dissociació entre sexe, gènere i moda. Proposta de tonalitats que van 
des del negre, el blanc cru, nude, salmó i tocs mostassa. 
 
Rita Row ha presentat la col·lecció “FRIZZ”, proposta que barreja l’estètica pop art i el 
corrent social del materialisme absolut. Frizz és el resultat d’un estil de vida, la manifestació 
plàstica d’una cultura caracteritzada per l’abús de la tecnologia, la democràcia, la moda i 
el consum, on els objectes són produïts més massivament que mai.  Rita Row ha mostrat 
peces fetes de teixits naturals, apostant també pel tricot, i  creant la contraposició en 
passarel·la amb el plàstic. Una col·lecció d’estètica pop relaxada, on predominen els colors 
com el blanc, el blau, el groc llimona i pastel, i el vermell en petites dosis.  
 
La proposta “MAR MORT” de Ssic and Paul per a la primavera-estiu 2017 ha tancat la 
jornada matinal de la 080. Inspirada en la naturalesa i en l'art, en l'atracció entre el mar i la 
terra, en la bellesa de la ciutat de Buhkara,  la nostàlgia d'antigues civilitzacions, i el Mar 
Mort, Amb aquests elements, les dissenyadores Jessica Raya i Paula Boadas han 
presentat una col·lecció asimètrica, minimalista i amb un toc romàntic, buscant conceptes 
purs i lineals, amb detalls i acabats especials. Un joc de teixits i de textures que donen lloc 
a formes i a volums inesperats. Absència de costures que es barregen amb 
superposicions. 
 
A la tarda, la passarel·la 080 Barcelona Fashion acollirà les propostes d’Escorpion 
(16.30h), Punto Blanco i Bcn Brand (18.00h) i Lebor Gabala ( 19.30h). Clourà la jornada la 
firma Custo Barcelona ( 21.00h). 
 
 
Activitats paral·leles: Texmeeting by TEXFOR 
 
En el marc de les activitats paral·leles que acull la 080 Barcelona Fashion, aquest matí 
s’ha inaugurat la 4a edició de TEXMEETING by Texfor, el punt de trobada anual del sector 
tèxtil, on crear debat, donar solucions i generar networking i que organitza un any més la 
Confederació de la Indústria Tèxtil –TEXFOR. 
 
En aquesta edició, sota el lema “Sostenibilitat”, es posa 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 el marc de l’acte inaugural, el president de Texfor, Francesc Llonch ha 
destacat que “actualment aquests factors, la sostenibilitat ha de se un valor intrínsec 
en les empreses”. En anteriors edicions, les jornades Texmeeting han comptat amb la 
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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 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
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