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080 

Barcelona 

Fashion 
05/02/2020 

Els estudiants de primer i segon del CFGM de Fabricació i Ennobliment 

de Productes Tèxtils van assistir a la passarel·la VÚ-Barcelona de la 

18ena edició de la “080 Barcelona Fashion” (també coneguda com la 

setmana de la moda de Barcelona), que es va celebrar al recinte 

modernista de l’hospital de Sant Pau de Barcelona.  

Els alumnes van poder observar 

les tendències en moda per 

l’hivern de 2020/2021 de la 

marca “VÚ Barcelona”, que va 

presentar la col·lecció 

Renaissance que és el 

renaixement de l’essència del 

gènere de punt portada al 

moment actual mitjançant la 

inspiració renaixentista de la imaginació desfermada de 

Joaquín Verdú, amb colors foscos, grisos, negre, vermell, 

combinats amb rosa, salmó… i utilitzant nous materials i noves 

trames que permeten crear volums impossibles i formes 

desconegudes fins ara en el gènere de punt. 

       
*VÚ BARCELONA es dissenya a Sitges i es fabrica a Igualada. 

FASH TECH TALK 

 
05/02/2020 

Les 080FashTechTalks són una 
nova iniciativa dins de l’event 
“080 Barcelona Fashion” per 
difondre les últimes novetats  
tecnològiques del sector tèxtil-
moda.  
Els alumnes del CFGM de 
Fabricació i Ennobliment de 
Productes Tèxtils van assistir a 
la 1a edició d’aquestes jornades 
divulgatives. El conferenciant 
Aldo Sollazzo va compartir la 

seva visió més 
transversal 

sobre la 
digitalització 

de la indústria 
de la moda i va 
presentar el 
material tech 

(computational 
matter, living 
systems, design 

for interaction i hàbitats & 
environment) com a claus en 
aquest sector. També va parlar 
dels teixits intel·ligents, va 
definir nous protocols digitals de 
disseny i de manufactura, i va 
fer èmfasi en la promoció de 
talents emergents i les eines per 
a introduir-los en la indústria 
professional. 

 
Mireia Sala Gastón 

Cap de Departament Tèxtil 
msala326@xtec.cat 
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