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www.barcelonaesmoda.com  

LA CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA CONVOCA 

LA V EDICIÓ DEL PREMI “BARCELONA ÉS MODA” 
 
• La Cambra continua apostant per la promoció i suport d’un sector que agrupa 

38.573 empreses.  

• El 29 d’abril és la data límit de lliurament de les candidatures. 

• La iniciativa compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

La Cambra de Comerç de Barcelona obre la convocatòria de la cinquena edició del premi 
“Barcelona és Moda” (PBEM). Una iniciativa que, des dels seus inicis, compta amb el suport de 

l’Ajuntament de Barcelona, i que vol reconèixer les empreses i els professionals que durant el 

període 2009-2010 han contribuït a difondre i identificar Barcelona com a punt de referència en 

el sector de la moda.  
 

Amb aquests guardons la Cambra continua apostant per la promoció i suport d’un sector que 
agrupa 38.573 empreses, que representen el 6,3% del total d’empreses catalanes . L’any 

2007 el nombre d’empreses era de 33.599, un 5,5% del total de Catalunya. Per tant, el sector 
de la moda, analitzat des d’una perspectiva àmplia i integradora, ha guanyat pes en els 
últims tres anys . La conjuntura econòmica actual fa necessari, encara més, apostar per 

aquest sector, format principalment per pimes.  
 

Empreses del sector de la moda a Catalunya 

Any 
2010 SECTOR (CNAE-2009) Nº EMPRESES 

13 Indústria tèxtil 2.118 

14 Confecció de peces de vestir 3.319 

15 Indústria del cuir i del calçat 252 

2042 Fabricació de perfums i cosmètics 202 

321 Fabricació d'articles de joieria, bijuteria i similars 684 

4616 Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de vestir 1.092 

464 Comerç a l'engròs* 4.810 

4664 Comerç a l'engròs de maquinària per a la indústria tèxtil 169 

4751 Comerç al detall de tèxtils 1.763 

477 Altre comerç al detall** 16.136 

9602 Perruqueria i altres tractaments de bellesa 8.028 

  TOTAL SECTOR MODA 38.573 

  TOTAL EMPRESES A CATALUNYA 609.670 

  SECTOR MODA / TOTAL EMPRESES (%) 6,3 
* Comerç a l'engròs de tèxtils, peces de vestir i calçat, productes de perfumeria i cosmètica, articles de rellotgeria i joieria 
** Comerç al detall de peces de vestir i calçat, articles de cuir, productes cosmètics i d'higiene, articles de rellotgeria i joieria i comerç al detall de productes tèxtils a mercats ambulants 

Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir de DIRCE a 1 de gener de 2010 (INE) i SABI 
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La corporació va crear el PBEM l’any 2005, que inclou les següents categories: 
 

• Premi “Barcelona és moda” a l’empresa amb dimensió i expansió internacional:  

adreçat a les empreses que hagin contribuït a posicionar Barcelona com a referent de 

la moda. 
 

• Premi “Barcelona és moda” a l’empresa creativa:  per a empreses que s’hagin 

distingit per la seva innovació, disseny i creativitat. 
 

• Premi “Barcelona és moda” al professional:  adreçat al professional que hagi 

contribuït amb la seva dedicació i professionalitat a la difusió de la moda de Barcelona.  
 

• Premi “Barcelona és moda” a la iniciativa empresari al:  per al projecte empresarial 

que s’hagi distingit per representar, dinamitzar i potenciar la moda a Barcelona. 

 

El premi atorga una beca de 6.000 euros en cada categoria, a bescanviar per serveis i accions 

de la Cambra en l’àmbit de la formació i de la projecció internacional. Els guardons es lliuraran 

en el transcurs d’un acte institucional, previst pel segon trimestre del 2011, i que com en altres 
ocasions aplega representants del sector de la moda del nostre país.  

 

El jurat, format per un comitè tècnic i un comitè d’honor, seleccionarà les candidatures entre les 

propostes presentades a les diferents categories del premi, que posteriorment presentarà al 

comitè d’honor. Així mateix, el comitè tècnic podrà fer propostes a les diferents candidatures 
del premi. 

 
Formen part del comitè tècnic : 

 
Esther Armora – periodista  

Núria Basi - empresària 

Josep Maria Garcia-Planas – empresari  

Isabel Mesa – directora de WGSN Espanya i Portugal  

Charo Mora – periodista i professora  
Manuel Outumuro – fotògraf de moda 

Pilar Pasamontes – vicepresidenta de ModaFad 

Isabel Roig – directora de BCD 

Damián Sánchez – director creatiu de Mango 
Lluís Sans – empresari 

 
El comitè d’honor  estarà presidit pel president de la Cambra de Barcelona i en formaran part 

un representant del Ple de la Cambra vinculat al món de la moda, un representant de 
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l’Ajuntament de Barcelona i un altre, del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 

de Catalunya.  

 
El 29 d’abril és la data límit de lliurament de les  candidatures  d’aquesta nova edició dels 

premis. Per presentar-se cal omplir el formulari de participació i lliurar la documentació que 

figura a la pàgina web www.barcelonaesmoda.com   

 
Els guanyadors de la IV edició del PBEM  van ser: 

 

• El Premi “Barcelona és Moda” a l’empresa amb dimensió i expansió internacional: 
GRUP ROSA CLARÁ .  

• El Premi “Barcelona és Moda” a l’empresa emergent: EL DELGADO BUIL i  
MIMÓTICA MICOLA.  

• El Premi “Barcelona és Moda” al professional: TERESA HELBIG i TOTON COMELLA  
(TCN). 

• El Premi ‘Barcelona és Moda’ a la iniciativa empresarial: “EL BOTÓN” MANGO 
FASHION AWARDS.  

• El Premi “Barcelona és Moda”, menció del Comitè d’Honor, ANDRÉS SARDÁ.  

  
 
Per a més informació: 
Gabinet de Premsa  
Cambra Comerç de Barcelona 

Tel. 934 169 474 

www.barcelonaesmoda.com 

 
 http://www.flickr.com/photos/cambra_barcelona  
 http://delicious.com/cambrabcn/ 

http://presscambrabcn.posterous.com  

http://www.slideshare.net/Presscambrabcn/documents 
 http://twitter.com/Presscambrabcn  
 http://www.netvibes.com/presscambrabcn 

 
 
  

 

 


